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EEN BOEIENDE BOEKBESPREKING
De bekende schrijver en hoofdredacteur van De
Wereldkroniek, Leo Uittenbogaard, heeft don
derdagavond in het Nut een bijzonder boeiende
boekbespreking gehouden over zijn werk „De
wereld... een verbijsterend avontuur". Deze
avond was belegd door de Nutsbibliotheek en
Boekhandel Hietbrink ter gelegenheid van de
Boeken week.
Mogelijk door het ongunstige weer was de be
langstelling helaas niet groot. De thuisblijven
hebben beslist een prachtavond gemist, want
zoals Uittenbogaard weet te vertellen over zijn
reizen door de gehele wereld, is wel zeer in
teressant en pakkend.
Hij voerde zijn toehoorders mee naar verschil-
lende landen en werelddelen, die hij bezocht
heeft en van elk land wist hij merkwaardige
doch ook vaak schrijnende bijzonderheden te
vertellen. Wij leven nog in een begenadigd land
als we de spreker horen vertellen over de dui
zenden mensen, die jaarlijks in India langs de
straat sterven van honger, van de mensonteren
de slavenmarkten in Arabië of de harde strijd
om het bestaan in de Verenigde Staten, waar de
mens, ,die niet mee kan komen, onherroepelijk
afvalt.
Ook het negerprobleem werd door hem be
sproken. Het een was nogal boeiender dan het
andere, zodat dit een avond is geworden, zoals
we maar zelden in dit genre gehoord hebben.
De secretaresse van de Nutsbibliotheek, mevr
van Mourik, opende de avond, en deelde daarbij
nog mede dat de Nutsbibliotheek Vorden in het
jaar 1957/'58 in Gelderland wat het aantal
boeken betreft van de 7e op de 4e plaats was
gekomen. Wat de uitlening betreft staat Vorden
nog steeds bovenaan. Aan het slot bracht zij de
spreker dank voor zijn bijzonder boeiende voor-
dracht.
Boekhandel Hietbrink had in de zaal een boeken-
stalletje ingericht, waarvoor veel belangstelling
bestond.

ZENUWRUST
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

LEZING VOOR DE IMKERSVERENIGING
In café Lettink heeft de heer Zorge, hoofd van
de Lagere Landbouwschool in Twello, een
causerie gehouden over het onderwerp „Voor-

; i l i " i ch t bij bijen".
De voorzitter van de Vordense Imkersvereni-
ging, de heer J. W. Kuenen, opende deze bijeen-
komst en wees er op dat ,de winterstand der
bijen bijna achter de rug is en dat de voorjaars-
dracht weer in zicht is. Dat is in de Achterhoek
van grote betekenis voor de bijenhouders.
De heer Zorge vertelde op interessante wijze
hier nog meer van in zijn causerie. Hij was er
sterk voor dat de imker een dracht-kalender aan-
legt om te kunnen controleren of de gehouden
bijcnvolken wel aan de verwachtingen voldoen.
I f i ' t verzamelen van stuifmeel is ook zeer be-
langrijk voor de bijen. Spreker wees daarbij op
hot govaar van het sproeien van de boomgaar-
den. Hij adviseerde om te sproeien voor de kelk

i de bloesem open is. Dit is niet alleen in het
bólang van de imker, maar ook van de fruit-
telers zelf.
liet was voor de vele toehoorders een zeer leer-
zame avond.

VERGADERING C.J.B.T.B.
i fdel ing Vorden van de C.J.B.T.B. vergader-

de onder leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr.
I! ' j spoorde de leden aan zich op het organisatie-
blad „Ons Platteland" te abonneren.
Vervolgens besprak de heer G. J. van Roekei.

iar aan de rijkslandbouwschool te Dcctin-
chem op humoristische wijze het onderwerp
„Verhouding Stad en Platteland".Verder be
;-prak hij het houden van bruiloften en wees er
op, dat inkrimping van de grote bruiloften wel
zou kunnen, doch een afschaffing zou geen vol-
doening schenken voor de plattelandse bevol-
king, met name in de Gelderse Achterhoek.
De voorzitter dankte de heer Van Roekei voor
zijn gehouden betoog en bood hem een blijk van
waardering aan.
De vergadering was goed bezocht.

GESLAAGDE FEESTAVONDEN
O.L. DORPSSCHOOL

Vrijdag- en zaterdagavond werden de jaarlijkse
feestavond van de o.l. Dorpsschool verzorgd
door de leerlingen van de hoogste klassen dier
school. Opgevoerd werd het toneelstuk met zang
en dans „De Toverdoos". Dit stuk dat door de
kinderen op voortreffelijke wijze werd vertolkt,
en waarbij grote zorg was besteed aan
kostuums, grime en decors, hield de aanwezigen
beide avonden in spanning omtrent de afloop.
De heer Brinkman, hoofd der school, opende
beide avonden met een kort welkomstwoord.
In zijn dankwoord betrok de heer Brinkman
zaterdagavond in het bijzonder de heren Koop,
conciërge en Wolters.pianist; beiden ontvingen
uit handen van twee medespelenden een blijk
van weerdering.
De heer Vogtlander was ,de tolk der aanwezigen
toen hij alle onderwijzers dank bracht voor hun
werk om deze feestavonden weer te doen slagen
en de jongelui voor hun prachtige spel op beide
avonden. Het oud-hoofd der school, de heer J.
G. Vedders, die wegens ziekte van de heer
Brinkman enige tijd heeft moeten invallen,
kreeg een extra applaus van de zaal.
Beide avonden was het Nutsgebouw tjokvol.

GESLAAGD
Aan de Kruideniers-vakschool te Utrecht slaag,
de onze plaatsgenoot, .de heer H. W. Remmers
voor het vakdiploma.

DE GOES VAN NATERS SPRAK IN HET
NUTSGEBOUW

De P. v. d. A. afd. Vorden had woensdag in hè
Nutsgebouw een verkiezingsbijeenkomst beleg.d
waartoe als spreker was uitgenodigd het be
kende Kamerlid Jhr. ,de Goes van Naters. Er
bestond voor deze bijeenkomst veel belang
stelling.
Na een korte inleiding door de voorzitter van de
afd. Vorden, de heer Koerselman, gaf de spreker
in een vlot betoog het 'Standpunt weer van de
"P. v. d. A. tegenover de vele vraagstukken van
deze tijd en in 't bijzonder van de regeringscrisis
Hij behandelde in korte trekken het beleid van
de regering in de na-oorlogse jaren, ging in op
de oorzaken van de regeringscrisis op 11 decem
ber j.l., behandelde het vraagstuk Nieuw Guinee
en verder onze dure defensie, waarvoor ons land
per hoofd meer betaalt dan welk ander NAVO-
land en kwam tenslotte tot de conclusie dat alle
verlangens van de partijen veel geld kosten
maar dat zij vaak vergeten er bij te zeggen waar
dit geld vandaan moet komen.
Aan het slot der bijeenkomst bestond er ge-
legenheid tot het stellen van vragen, waarbij
spreker er op wees dat de P. v. d. A. een par-
lementair kabinet wil met een uitgewerkt pro-
gramma, waaraan alle betrokken partijen voor
4 jaar gebonden zijn.

JAARFEEST HERV. JEUGDVERENIGINGEN
De Herv. Meisjes- en Jongelingsvereniging hiel-
den vrijdag- en zaterdagavond gezamenlijk jaar-
feest in het gebouw Irene. De zaal was tot in
alle hoeken bezet.
Geopend werd met een lekespel „De Rijke
Jongeling" dat werd ingeleid door mej. Klein
Brinke.
Leden van de beide verenigingen zongen onder
begeleiding van accordeonmuziek van de heer
Bultman uit Varssel (Hengelo G.) enige vrolijke
nummers die zeer in de smaak vielen. De heer
Bultman toonde zich een meester op de accor-
deon in de beide nummers die hij alleen ten ge-
hore bracht.
iNa de pauze werd opgevoerd het toneelspel in
3 bedrijven „Verloren spel". Dit stuk werd vlot
vertolkt door de mec4^^1enden en getuige de
stilte in de zaal werd e^fcnnelijk van genoten.
De beide verenigingen CTmnen dan ook met ge-
noegen op dit jaarfeest terugzien.

PALMPASEN OPTOCHT
Op zaterdag 21 maart wordt er door V.V.V. weer
een optocht van versierde palmpasens gehou-
den. Daar de zaal var^fctel Bakker deze dag
niet beschikbaar is, m«P?n de palmpasens bij
het Nutsgebouw worden ingeleverd, waar ook
de prijsuitdeling plaats vindt.

VOORJAARSSTIERENKEURING
Naar we vernemen zal de voorjaarsstierenkeu-
ring in deze gemeente op dinsdag 17 maart wor-
den gehouden.

POLITIEKE LEZING
Op verzoek vestigen wij de aandacht op de
lezing van het Tweede Kamerlid, de heer Bie-
wenga op a.s. maandag in „Irene". In verband
met de naderende verkiezing is het onderwerp
van zeer groot belang.

BIOSCOOP
Zondagavond draait de super-western kleuren-
film „Duivels te paard" in het Nutsgebouw. Het
is een film vol actie, waarin scherpschutters
laten /ion wat ze kunnen.

VOETBAL
Vorden I heeft haar theoretische kans op het
kampioenschap weten te behouden door DEO I
in Borculo een 3—l nederlaag toe te brengen.
In de eerste helft zou men niet zeggen, dat DEO
de laatste plaats op de ranglijst bezet, want er
werd met veel enthousiasme gespeeld. Vorden
werd daardoor nogal eens in de verdediging ge-
drongen, doch daar middenlinie en de achter-
hoede zich ook nu weer betrouwbaar toonden,
wist de thuisclub slechts éénmaal te scoren.
Even voor rust bracht Velhorst uit moeilijke
positie de partijen weer op gelijke voet.
Na de rust was Vorden onbetwist de sterkere,
doch de voorhoede liet tal van gemakkelijke
kansen onbenut. Nijenhuis maakte er 2—l van,
toen hij zowel een back als de keeper van DEO
wist te omspelen, terwijl Velhorst wederom uit
moeilijke positie de eindstand op 3—l bracht.
Vorden II verloor jammer genoeg van Pax III
met 5—3. Hierdoor zijn de kansen op het kam-
pioenschap wel zo goed als verkeken. De re-
serves telden enkele invallers, hetgeen het spel-
peil niet ten goede kwam.
Vorden A trok naar Ruurlo A en verloor hier
met 3—1. Ook het A-elftal had enkele reserves
moeten opstellen.
Vorden B verloor op het Ratti-terrein tegen
Ratti A met liefst 8—0.
A.s. zondag speelt Vorden I de belangrijke wed-
strijd tegen de koploper Lochhuizen I. Dit elf-
tal staat momenteel 4 punten voor op Vorden.
Wint Vorden zondag dan is er nog van alles
mogelijk, want Lochhuizen moet nog 2 wed-
strijden inhalen. Hoewel Vorden wel niet op
zijn sterkst kan uitkomen, kan het toch een
spannende wedstrijd worden.
Vorden II krijgt het gemakkelijker in de uit-
wedstrijd tegen Baakse Boys II. Vorden A kan
zondag twee winstpunten behalen in Laren
tegen Witkampers A, evenals Vorden B thuis
tegen Baakse Boys A. Vorden C komt zaterdag-
middag weer in actie en wel thuis tegen Zut-
phania C.

KERKDIENSTEN zondag 8 maart.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. D. Schakel, van Gorssel.
10 uur Dr. H. Bartels, van Amersfoort.

Medler school.
10 uur Ds. F. Roosjen, van Zutphen.

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

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

Woensdag 11 maart.
Herv. kerk 7.30 uur n.m. Ds. J. H. Jansen.

Biduur voor gewas en arbeid.
Geref. kerk 7.30 uur n.m. Ds. E. J. Duursema

Biduur voor het gewas.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 7 maart van 5 uur tot en met
zondag 8 maart Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

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

Zondag 8 maart Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zatermiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur, Dierenarts W. Meijers.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 116 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 58.— tot f 62.50 per stuk.
Handel was goed.

Burgelijke stand v. 27 febr. t.m. 5 maart
Geboren: z. van H. G. ten Brinke en W.
H. Dollekamp; z. van G. Huetink en A. J .
van Gijtenbeek.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden : Geen.

COÖP. RUNDVEEFQ^ERENIGING
„DE WIERSSE & (^STREKEN"

De Coöp. Rundveefokvereniging ,,De Wiersse
oo." h i e l e ' in ca t c- Eykelkamp te Medler haar
alg. ledenvergadering onder voorzitterschap
van de heer G. J. Kok. Na een welkomstwoord
werd het woord gegeven^^n de secretaris-
penningmeester, de hee^H»Aaten, voor de
rekening en verantwoording over het boek-
jaar l nov. 1957—31 okt. 1958. Besloten werd
om als definitieve omslag vast te stellen een
bedrag van 75 cent per dier. Er was reeds
ƒ 7,75 omgeslagen, zodat het eindbedrag
ƒ 8,50 wordt.
In de controle-commissie werd inplaats van
het aftredende en niet meer herkiesbare lid
de heer G. Koning, gekozen de heer H. Bouw-
meester. De aftredende voorzitter, de heer
G. J. Kok, werd met grote meerderheid van
stemmen herkozen.
Uit het keurige en zeer uitgebreide jaarver-
slag van de administrateur de heer J. Imen-
kamp bleek o.m., dat het aantal leden 206
bedroeg met in totaal 1450 koeien (vorig jaar
200 leden met 1367 koeien. Het aantal M.R.IJ.
koeien bedroeg 1175, dat van het F.H. verslag
275. Aan het eiwitonderzoek van individuele
koeien werd eind oktober 1958 door 63 leden
deelgenomen. In het fokregister voor koeien
werden ingeschreven 325 M.R.Y. koeien en
69 F.H. dieren. In de periode van l juli 1957
tot 30 juni 1958 werden in totaal 737 vrouwe-
lijke en 597 mannelijke kalveren geschetst.
1359 Melklijsten kregen het fiat van de Rijks-
veeteelconsulent. Als een zeer gunstig ver-
schijnsel werd opgemerkt, dat de gemiddelde
aantallen vetgrammen per bedrijf in 1958
aanmerkelijk waren gestegen. Waren dit in
1957 82 bedrijven met een gem. opbrengst
van 500 of meer vetgrammen per dag, in dit
boekjaar waren het 109 bedrijven.
Meegedeeld werd, dat was besloten om het
boekjaar der vereniging i.v.m. vereenvoudi-
ging der werkzaamheden e.a. te veranderen.
Dit zal thans lopen van l nov. 1958 tot l juli
1959, waarna het nieuwe boekjaar zal ingaan
van l juli 1959 tot 30 juni 1960. Getracht zal
worden om bij voldoende animo een excursie
te organiseren naar de Centrale Tentoonstel-
ling.
Over het belangrijke agenda-punt 2- of 3-
weekse controle, werd nogals langdurig ge-
discussieerd. Het streven van het N.R.S. is,
aldus de heer Aaten dat er een ongeregelde
controle komt, die al of niet 2 of 3 wekelijks
is. De drieweekse zal naar verhouding goed-
koper worden o.a. doordat de monsternemers
minder vaak de bedrijven behoeven te bezoe-
ken, terwijl men met een tweeweekse met het
probleem zit, dat meer monsternemers zullen
moeten worden aangetrokken. Besloten werd
om dit punt te laten rusten tot de a.s. najaars
vergadering, totdat ook een definitief stand-
punt in deze van het N.R.S. bekend zal zijn.
Als lid in de keuringscommissie voor Bar-
chem werd inplaats van de aftr. heer J. W.
Boeyink gekozen de heer H. J. Everink en
als keuringslid voor Linde (Viersprong) in-
plaats van de heer G. W. Mombarg de heer
~. Kleine (Hilhorst).

Denkt U eens aan een kamer

FCony/elt
de ideale vaste vloerbedekking

6 PRACHTIGE KLEUREN.

Vraagt het eens bij

Visser - Vorden
Telefoon 1381

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
In de vergadering van dinsdag 3 maart heeft
het bestuur van de Nutsbibliotheek besloten
ƒ 500 te besteden voor de aanschaf van nieuwe
boeken. Bovendien is de Provinciale subsidie
(ƒ 100,—) besteed voor 26 nieuwe boeken. In
het geheel zullen er nu met Pasen ± 118 nieuwe
boeken uitgereikt worden.
De Vordense Nutsbibliotheek mag trots zijn op
haar werk, want uit een overzicht van het Hoofd-
bestuur over de Nutsbibliotheken in Gelderland
over het jaar 1957—1958 blijkt dat de bibliotheek
wat het boekenbezit betreft van de 7e plaats op
de 4e plaats is gekomen. Wat het aantal lezers
betreft heeft zij zich op de eerste plaats weten
te handhaven en wat het aantal uitleningen be-
treft in dat jaar is zij van de 2e op de Ie plaats »
gekomen. Het bestuur kan dus over deze voor-
uitgang niet anders dan tevreden zijn, plaatsen
als Nijmegen en Wageningen komen na Vorden.
Toch is het onbegrijpelijk, dat de Vordenaren
nog niet meer gebruik van deze mooie biblio-
theek en ook van de uitleen van studieboeken
maken. Op aanvraag zijn alle studieboeken op
welk gebied ook verkrijgbaar, zonder dat er iets
voor in rekening wordt gebracht. Wat de ro-
mans, jeugd- en kinderboeken betreft, alle boe-
ken zijn gekeurd door de Nutscommissie voor
Bibiothookvvozen in Amsterdam. Men behoeft
dus niet bang te zijn dat zijn kind een boek in
ha tuien krijgt wat niet gekeurd is.
Probeert u het eens een keer en haalt u een
boek uit de bibliotheek, u kan er alleen maar
gelukkiger door worden!

B.O.G. NAM AFSCHEID VAN ZIJN
VOORZITTER

De afd. Vorden van de B.O.G. hield onder
voorzitterschap van de heer H. Pelgrum in
hotel Brandenburg een druk bezochte leden-
vergadering. In zijn openingswoord wees de
voorzitter erop, dat dit de laatste vergadering
was, dat hij als zodanig fungeerde. Hij wees
erop dat de jongerenorganisatie een voorbe-
reiding is voor de diverse standorganisaties.
Uit het jaarverslag van de secretaris bleek,
dat de afdeling 71 leden telt, de leesclub 29
en de sportclub 13. De wisselbeker van de
afgelopen zomer gehouden wedstrijden werd
gewonnen door de heer Joh. Pardijs. Het ver-
slag van de penningmeester meldde een klein
nadelig saldo. De afd. Vorden van de G.M.v.
L. werd dank gebracht voor de ontvangen
steun. De aftredende bestuursleden de heren
B. Abbink en J. M. Wuestenenk werden her-
kozen. In de plaats van de heer Pelgrum werd
tot bestuurslid gekozen de heer J. Weenk.
De scheidende voorzitter bracht de leden dank
voor het in hem gestelde vertrouwen en
vriendschappelijke samenwerking in de afge-
lopen 4 jaar. De vice-voorzitter, de heer
Wuestenenk, bracht de heer Pelgrum dank
voor alles wat deze voor de afd. Vorden van
de B.O.G. had gedaan, o.a. het organiseren
van de kerstwijdingsavonden, de oprichting
van een kalverclub, enz. Spr. hoopte, dat de
heer Pelgrum nog jaren een ijverig lid van
de B.O.G. zou blijven.
Bij de behandeling van de begroting 1959
werd voor de Volkshogeschool te Eerbeek een
donatie van ƒ 5,- beschikbaar gesteld en voor
het bezoeken van de school een bedrag van
ƒ 35,—.
Besloten werd om de afd. voor een bedrag
van ƒ 40,— garant te stellen voor de dit jaar
te Geldermalsen te houden landdag.
Na behandeling van het huishoudelijke ge-
deelte van de agenda besprak notaris Rom-
bach vervolgens in grote lijnen het onderwerp
„Boedelscheiding en Erfrecht".

BILJARTEN
De K.O.T.-teams doen het dit jaar uitzonderlijk
goed in de Zutphense Biljartbond. Zij komt met
liefst 3 kampioenen uit de bus.
Ondanks een 6-̂  nederlaag tegen de Poorte II
behaalde K.O.T. II in de tweede afdeling het
kampioenschap.
K.O.T. I gaat ook nog steeds op de goede weg
voort en staat op de bovenste plaats. Zij won
vorige week met 8—O van T.O.G. I en deze
week weer met 6—2 van de Berkelbrug I.
K.O.T. I behoeft volgende week nog maar één
partij te winnen om ook de kampioensvlag te
kunnen hijsen en dat is wel zo goed als zeker.
Het derde team van K.O.T. doet ook al niet onder
voor de rest en heeft door een 8—2 overwinning
op de Boer II het kampioenschap van de 3e af-
deling behaald.
Aldus drie kampioenschappen in één seizoen.
Wel een prachtig resultaat voor K.O.T.
Deze week speelde K.O.T. II in café Bloemen-
daal tegen Kets I, welke laatste er in slaagde de
kampioenen een 2—8 nederlaag toe te brengen,
hetgeen overigens voor K.O.T. II van geen be-
lang meer is.
K.O.T. IV kreeg in Voorst tegen Voorst III een
9—l nederlaag te incasseren.



JAARVERGADERING A.B.T.B.
De jaarvergadering der A.B.T.B., welke in
café Schoenaker werd gehouden stond m het
teken van het a.s. 40-jarig jubileum der plaat-
selijke afdeling. Voorzitter, de heer A. F. J
Waarle, kon in zijn welkomstwoord velen
begroeten en sprak de wens uit, dat
sprekingen zouden mogen bijdragen t
verhoging van de feestelijkheden, welke op
2 april as. zullen plaats hebben. Vervolgens
bracht de heer A. J. Meijer, secretaris, ee:
keurig jaarverslag. Bij de bestuursverkiezing
werd de aftredende voorzitter bij acclamatie

•
ii het laatste agenda-punt kwam de a.s. yie

g van het 40-jarig jubileum ter sprake (zie
verslag B.L.Bank). Besloten werd om vo<
deze feestelijke herdenking een bedrag chapo-
nibel te stellen. In zi]n slotwoord sprak <
vormer de wens uit, dat het komende fees
een waardige herdenking zou mogen worde
en wenste allen nog een genoeglijke dag t.

JAARVERGADERING BOERENLEENBANK
KRANENBURG

De Boerenleenbank Kranenburg-yorden hield
onder voorzitterschap van de heei A. J., Meyer
een druk bezochte jaarvergadering a cate
Schoenaker. In zijn openingswoord kon de
voorzitter met vreugde mededelen, dat
deling binnenkort haar 40-jarig bestaan
feestelijke wijze hoopt te herdenken In sa
menwerking met de A.B.T.B. zal op 2 apn
aThet fee?t plaats vinden. Er is^een receptie
in zaal Schoenaker. Zowel van het Hoo fdbe
stuur uit Arnhem als uit Eindhoven zullen
sprekers aanwezig zijn. 's Avonds om ,
vindt dan de feestelijke herdenking pla
waarvoor het programma nog nader zal woi
den bekend gemaakt.
Bij de hierna gehouden bestuursverkiezing
werden het aftredende lid de heer H J. Eykel-
kamp Weert" herkozen, evenals het aftr H
van de Raad van Toezicht de heer A. F. J.

Waarle. Het lid van de Raad van Toezien
bracht verslag uit en bevond boeken en t
scheiden keurig in orde.
Uit het verslag van de kassier, de nee:
Hartman, kunnen we het volgende meedek
Aan spaargelden werden in het afgelopen
boekjaar ontvangen ƒ 313.949,96 (tegen
f 188352,15 in 1957), terwijl werd terug be-
taald f 247.400,04 (ƒ 151.014,08). Aan voor-
schotten werd verstrekt ƒ 30.000,- (ƒ 78.700-
in 1957) en terug ontvangen J 14.478,20
(/ 11549,43). In lopende rekening werd ont-
vangen voor een bedrag van ƒ 708.692,31
(f 427.065,19) en uitgegeven ƒ 09.474,04
(f 414.169,96). In omloop waren 613 spaar-
bankboekjes, 49 lopende rekening- en 31 voor-
schotboekjes.
De voorzitter bracht dank aan de kassier de
heer Hartman en zijn assistent, daar zij i.v.m.
de a.s. feestviering reeds kort na het afslui-
ten van het boekjaar deze cijfers bekend kon-
den maken. Besloten werd om voor de a.s.
herdenking een bedrag uit de kas beschikbaar
te stellen, terwijl aan de R.K. Gezinszorg afd.
Vorden weer een jaarlijkse bijdrage van ƒ 50
zal worden geschonken.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal was verleden week kennelijk
beter op dreef dan tegen Vios, want in Noordijk
slaagden de groen-witten er in de tegenstanders
nog wel in eigen home een l—l gelijkspel af
te dwingen.
Reeds in de eerste helft kon Tolkamp, nadat
Wolbert en Dostal reeds enige malen vergeefs
de doelmond hadden bekogeld, bij een scher-
mutseling het leder tussen een wirwar van
spelers door in het net deponeren (O—1). Door
een fout in de verdediging echter kon Noordijk
de balans weer in evenwicht brengen, zodat de
rust met 1—1 inging.
Na de thee ging' het gelijk op en geen der
ploegen slaagde er nog in om nogmaals het
heiligdom der doelverdedigers te doorboren.
Ratti II was vrij. De A-junioren kwamen weer
een stapje dichter bij het begeerde kampioen-
schap door Vorden B met een 8—0 nederlaag
weer huiswaarts te sturen.
Deze week is het eerste vrij, terwijl de reserves
naar Hengelo (G.) gaan en bij Pax III wel niet
veel succes zullen hebben.
Ratti A kan in de eerste klas Junioren zich bij-
kans van de bovenste plaats verzekeren door de
grootste concurrent Zelhem A in eigen huis te
verslaan.
Ratti B begint na vele weken ook aan de com-
petitie en kan tegen Be Quick E in Zutphen
winst vergaren!

TONEELUITVOERING V.O.P.
De toneelvereniging V.O.P. in het Medler
heeft zaterdagavond in zaal Eyckelkamp een
opvoering gegeven van het toneelspel „Wij
weten niet alles". De avond werd geopend
door het hoofd der o.l. school, de heer Haze-
kamp, welke tevens de regie over dit stuk
voerde.
Het is een stuk van een lach en een traan
en het heeft de vele aanwezigen sterk ge-
boeid. De leden van V.O.P. hebben in dit
stuk laten zien dat zij tot uitstekend spel
in staat zijn. De rollen zaten er prima in. De
toeschouwers hebben dan ook een mooie
toneelavond gehad.

VOSSENJACHT COÖP. ZUIVELFABRIEK
Uitgaande van de Personeelsvereniging der
Coöp. Zuivelfabriek werd een zgn. Vossen-
jacht georganiseerd voor de personeelsleden
met hun echtgenote's en/of verloofden. In de
bossen van het landgoed „Kieftskamp" werden
de ca. 35 deelnemers(sters) „los" gelaten en
kregen zij een eerste aanwijzing binnen een
straal van 225 meter. De te volgen route bleek
vol „voetangels en klemmen" te zitten, want
geen enkele deelnemer kwam er zonder straf-
punten af. Tegen 11 uur 's avonds kon de
directeur, de heer A. J. Huurneman, de prij-
zen aan de winnaars uitreiken. Hij merkte
hierbij op, dat door de personeelsvereniging
de laatste jaren een grote activiteit wordt
ontplooid, die spr. zeer bevorderlijk vond
voor de goede verstandhouding van het per-
soneel onderling.
De prijzen vielen ten deel aan: 1. De Vries-
Woudstra 206 strafp.; 2. G. Nijenhuis en ver-
loofde 210 strafp.; 3. L. van Olst en echtge-
note 211 strafp.; 4. R. Wensink en verloofde
252 strafp.; 5. Eilander-G. Vliem 257 strafp.;
6. O. Eggink en echtgenote 280 strafp.; 7.
Veenhoff-Winkels 335 strafp.; 8. Dalstra-G.
Dimmendaal 342 strafp.; 9. Wansink-Gotink
351 strafp.

SCHOORSTEENBRAND
KASTEEL WILDENBORCH

Zondagavond tegen elf uur werd de Vordense
brandweer gealarmeerd voor een schoorsteen-
brand op het kasteel de Wildenborch. De brand-
weer, die ditmaal wel bijzonder snel ter plaatse
was, doofde het vuur. Schade werd er praktisch
niet aangericht.

DAMMEN
Voor de onderlinge competitie werd door de
leden van de Vordense Damclub een aantal
wedstrijden gespeeld, waarvan de uitslagen
als volgt luiden:
Sieverink—v. Ooyen sr. O—2; Sloetjes—Wol-
terink 2—O; Breuker—Wansink O—2; Klein
Bramel—Wijen l—1; Oukes—van Ooyen sr.
2—0; J. Lammers—Rozendaal 2—0; Sieverink
—Wentink O—2; Hoevers van Ooyen jr. l—1;
Wijen—Hoevers l—1; v. Ooyen jr.—Lammers
O—2; Breuker—Hesselink l—1; Klein Bramel
—Wansink O—2; van Ooyen sr.—Uenk O—2;
van Ooyen sr.—Hesselink O—2; Wansink—
Rozendaal 2—0; Harmsen—Breuker O—2;
Sloetjes—van Ooyen jr. O—2; Hesselink—
Rozendaal l—1; Wansink—Uenk 2—O en
Wijen—Oukes 2—0.

Voorjaars-japonnen!
Komt ze zien en passen bij

H. LUTH^- VORDEN
PRACHT KOLLEKTIE

Voor het vakkundig
stofferen van al uw
meubelen, het m
en bijvullen va
matrassen, behangen
van uw kamers, maken
van al uw vitrage- en
overgordijnen

UW ADRES

H. & W.
Zutphenseweg 14

Telefoon 1514
v.h. Joh. Heerink

VOOR ALLE

veevoeders
VAN

„KOU DUS"
naar H. Rothman,

Molenweg 44, Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kronenberg

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon H14

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telef. 2264.

Prima 6, 7 of 8-weekse
jonge hennen te koop,
W.L.xReds en Reds,
ingeënt tegen bron-
chitis. A. Blikman,
Driesteek l,

Warnsveld

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,85 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

MENSEN MET
smaak kiezen hun
vloerbedekking

in onze zaak.

Woninginrichting
,,Het Binnenhuis"
fa. A. POLMAN

Vorden - Telef. 13U

ADVERTEERT

IN C O N T A C T

„non-stop" shirt
wassen -drogen- dragen - f 13.50

LOOMBN - VORDEN
Telefoon 1231

De gehele KERKO collectie in effen en fantasie wit

Streep- en ruitdessin en pasteltinten

Grote collectie Sportcolberts en Pantalons.
Costuums met plooifix. Regenjassen in wol en katoen.

HAAL NU UW

Rijbewijs voor vrachtauto
en bus
bij rijschool

H.B.S.
Opgeven dagelijks bij:

H
B
S

adders, Isendoornstr. Zutphen, Tel. 4696

rink v.d., Kaxnpweg l, Brummen, Tel. 270

eesing, Galléestr. 14, Vorden, Tel. 1414

DAMES,
Nu het Voorjaar wordt, brengen wij een geheel
nieuwe sortering in vlotte, leuke Japonnen.

*Ook onze collectie Rokken biedt U het nieuwste
wat er op dit gebied gebracht wordt, zoals:
Terlenka, Terileen, Draion en Tweed, in effen
en ruit dessins.

En dan de grote mode: BLAZERS en
TOPPERS en de nieuwste Blouses.

Kijkt U gelijk even naar onze collectie Mantel-
costuums en Regen mantels.

*En . . . . een collectie Japon- en Rokstoffen, zó
smaakvol en zó uitgebreid, dat U deze beslist
zelf moet komen zien!

Voor de MEESTE KEUS en de LAAGSTE
PRIJZEN naar . . . .

LOOMAN - VORDEN

vanaf f H,45

vanaf f 1,95
Onder volle garantie
en prima pasvorm.

H. & W.
Zutphenseweg 14

Telefoon 1514
v.h. Joh. Heerink

Voor
Voetbalschoenen met
rubber of nylon studs
Voetbalshirts
nieuw model Tweka

Voetbalkousen
krimpvrij

Voetballen
met veter of patent

Beenbeschcrmers
Knie- en enkelkousen
Trainingspakken
Gym- en trainings-
schoenen
Gympakjes
Natuurlijk:

Fa. Martens
Jacht-enSportartikelen
Tel. 1272, Vorden

Uw matras
in één dag

overtrokken
met damast

naar keuze

Woninginrichting
„Het Binnenhuis"
fa. A. POLMAN

Vorden - Telef. 1314

Wasmachine fabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadigir g
v. f 215.- voor f135,-.
Schriftelijke garantie.

Desgewenstafbetaling.

Fabrieksagent:

Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden



Met grote blijdschap
ea dankbaarheid geven
wij U kennis van de

geboorte van ons
zoontje

Jan Hendrik
(Jan)

I I . G. ten Brinke
H. W. ten Brinke-

Dollekamp

Vorden, 3 maart '59.
Zutphenseweg C 63 a

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

Chr. Eggink
R. G. Eggink-Krijt

Vorden. maart 1959.

Onze zaak is
MAANDAG en
DINSDAG
gesloten

S.OELEN
Loodgieter
Huishoudelijke artikelen

GEVRAAGD flink
meisje bij Derksen,

Zutphensweg 13

Aankomende jongen
als tuin-hulp, tijdelijk
GEVRAAGD. Adres
te bevr. bur. Contact.

BIEDT ZICH AAN:
flinke boerenarbeider,
voor 4 dagen p. week.

J. Spithoven.

cVit rages
voor elke beurs
voor elk raam

Woninginrichting
„Het Binnenhuis"
fa. A. POLMAN

Vorden - Telef. 1314

TE KOOP: lange
laren damesjas (groen),
herensportjack,
bruidsjapon
ra. toebeh, maat 44
(crème), weeftoestel.
Molenweg 3, Vorden

TE KOOP:
een lange, blauwe,
leren damesjas; een
fototoestel, met tijd- en
afstandmeter, en dia-
fragma, speciaal voor
een amateur-fotograaf;
een scheerapparaat,

merk „Braun".
Alles tweedehands, in
prima toestand.

Zutphenseweg 38.

Te koop een eikenh.
UITTREKTAFEL.
Raadhuisstraat 34.

Te koop z.g.a.n.
voetbal schoenen,
i a . 37. Julianalaan 20.

Te koop z.g.a n.
KIPPENHOK, met
pannendak, 12x6, bij
L. Velhorst, Burgem
Galléestr. 25, Vorden.

Te koop goed onderh.
AUSTIN A 40.
Öavr. bij J. E. Garssen
Enkweg 19, Vorden,
Tel. K 6752-1440.

Voor de schoonmaak:
gebruikte eierkisten
te koop om van alles
in te pakken,

a f 1,90 per stuk
Fa. Meulenbrugge.

Te koop 50 jonge
HENNEN, R.I., 9
weken oud.
J. L. Klein Brinke,

Hackfort C 45.

7- en 10-weekse jonge
H E N N E N te koop,
W.L. XR.I.R., geënt
tegen bronch. en pest.
H. J. Maalderink,
Vordenseweg 11,
Warnsveld.

H A R D B O A R D
stroken, plaatjes en
platen. Figuurzaag-
triplex enz.

Fa. Meulenbrugge

Heden is onverwachts van ons heen-
gegaan onze lieve Zuster en Tante

Garritjen Boers
weduwe van G. J. Norde

in de ouderdom van 75 jaar.
Fam. Wed. H. J. Besselink-Boers

Vorden, 4 maart 1959.
B 37

De begrafenis zal plaats hebben zater-
dag 7 maart om 14 uur op de Alg.
Begraafplaats te Warnsveld.

De groepscommandant der rijkspolitie te
Vorden, verzoekt de aangeslotene op het
telefoonnet Vorden, die in de avond van
woensdag 4 maart j.l. aan iemand gelegen-
heid heeft gegeven enkele uren onafgebro-
ken van zijn telefoon gebruik te maken,
zich met hem in verbinding te stellen.

Bejaarden-kring
op woensdag 11 maart a,s»

om half 3 in het Nutsgebouw»
De heer Vedders komt met een plaatje

en een praatje!

RUIME SORTERING

OXFORD
HEREN COSTUUMS

GABARDINE JASSEN

COLBERTS
voor heren en jongens

TERLENKA PANTALONS

tegen voordelige prijzen

L+ Schoolderman

NOG AF TE GEVEN:
Ie nabouw Marne Zaaihaver
Ie nabouw Adelaar Zaaibaver
Ie nabouw Zonne Zaaihaver
Ie nabouw Hertha Zaaigerst

Bestellingen v. POOTAARDAPPELEN
worden gaarne door ons tegen concurrerende
prijzen uitgevoerd.

Voor de levering van uw GRAS- en
KLAVERZADEN en BIETEN-
ZAAD houden wij ons aanbevolen.

VEEVOEDERS.
Wij leveren prima kwaliteiten vee-
voeders tegen scherp concurrerende
prijzen. Al onze mengsels staan onder
controle van de A.C.V. controledienst.

Onze noteringen van de afgelopen week
waren:
Gemengd graan . .
Ochtendvoer .
Foktoomvoer .
Biggenmeel eiwitr i jk
Zeugenmeel eiwitrijk
Varkensmeel eiwitrijk

f 28.20 p. 100 kg
f 33.20
f 34.~
f 31.80
f 32.80
f 29.80

Koeienmeel C 25% eiwit f 34.—

KUNSTMESTSTOFFEN.
Alle soorten kunstmeststoffen tegen
concurrerende prijzen af te geven.

Fa.J.W.Albers
VORDEN

De ideale dracht

voor het Voorjaar
is voor jongens en meisjes
de leuke

Tweka Blazer
*Dit voorjaar brengen wij hierin 'n
buitengewoon groot assortiment.

*
Voor al uw kinderkleding:

LOOMAN
VORDEN

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

niet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen . . .

Laat om U deze kleding tonen
en U zult ervaren dat deze
herenconfectie inderdaad aan
de spits staat wat betreft
kwaliteit, vorm en afwerking.

Fa. Visser Vorden

MEVROUW!
Moeten uw matrassen vernieuwd
worden?
Nieuw overtrek of bijvullen?
Laat het doen door vakmensen.

Van veren bedden maken wij ook celmatrassen

Fa. G. W. LUIMES. Telef. 1421

Toom zware BIGGEN
te koop.

G. Nijenhuis,
Galgengoor, Vorden.

Te koop BIGGEN.
JT. Roeterdink,B21.

'e koop l eerlijke
drag. KOE, a.d. teil-
keuze uit 3, t.bc.- en
abortus vrij.

ed. Wolsing,
Raadhuisstraat 26.

Te koop een F.H.
WEIDEPINK, vier-
kant stempel.
G. J. Maalderink,
Almenseweg C 139.

Te koop r.b. P I N K ,
8 mnd., t.b.c.-vrij, abor-
tusvrije stal.

J. A. Lijftogt
Kranenburg

TE KOOP: neurende
VAARS, l vaarskalf
van 8 mnd. en l van
3 wkn., en een nuchter
st ierkalf , alles zwartb.
Tevens rogge- en

haverstro.
D. Pardijs, Kranenburg
D 129 a.

Te koop een roodb.
VAARSKALF, 3]/2

maand oud. bij de
wed. M. Memelink

E 5, Linde Vorden.

Te koop een r.b. vaars-
kalf, 8 dagen oud.
H Burkink, ,,de Sticht"

Peter vertel eens,
wat gebeurde er

in 1934?
Toen kwam Schurink
in Vorden, Mt-esterü

STIERKALVEREN
te koop voor het mest-
hok, F.H. en M.R.IJ.

H. Bouwmeester,
Linde, Telefoon 6793.

Te koop een nuchter
S T I E R K A L F bij

G. H. Visschers,
Veldwijk.

TE KOOP: haverstro,
nuchter stierkalf en

fornuispot, speciaal
voor de was. Jansen,
,,'t Schoolhuis.". N.o.z.

Roggestroen mangels
te koop. L. Velhorst,
bij de wasserij.

VOEDERBIETEN
te koop. H. Beumer,
Linde E 42.

VOEDERBIETEN te
koop, wit, bij

G. van Veldhuizen,
B 10-1, Delden.

VOEDERBIETEN te
koop. H. Bargeman,
C 93, Veldwijk.

Jonge konijnen te
koop. H. J. Kettelerij,
Nieuwstad 44.

Te koop 2 gr. RAMEN
met glas in lood +
KOZIJNEN. Tevens
DEUR, gedeeltelijk
glas. Bakker Schurink

Gezelligheid
kent geen tijd

met
een inrichting van

Woninginrichting
,,Het Binnenhuis"
fa. A. POLMAN

Vorden - Telef. 1:JU

iièijij

ISBlBî
• in moderne dessins

• en vele teleurstellingen

FA. VISSER - VORDEN
Burg. Galléestraat 5

Kijk deze advertentie eens door,
er staat zeker ook voor U iets bij!

Rijk gesorteerde koekjes van 65 et voor
39 et per 250 gr., bij elke 250 gr* Hotel
Goud Koffie a 174 et,

Haagse leverworst, 200 gram 51 et
Vruchtengries met veel vruchten,

200 gram 35 et
Vruchtengomballen, 200 gram 39 et
Choco korrels, 200 gram 39 et
Margarine kersvers, 3 pakjes 89 et
Italiaanse tomatenpurè

3 blikjes voor 49 et
Babyzeep (Klaverblad) 2 stukjes 79 et
hierbij leuke rammclaar gratis

Gratis pracht poetsdoek bij 2 busjes brasso

WEER ONTVANGEN

MATZES Paasbrood, per pak 48 et
Tea crackers, per pak 3O et
Deze artikelen zijn zout- en suikervrij*

Tuinbonen voor de poot, 500 gr» 90 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

1934 1959

te openen,
waarin gedeeltelijk zelfbediening.

Vanaf maandag a.s. tot vrijdag vervalt onze winkeldeur,
dus neemt u de volgende, die van de bakkerij; binnenshuis
hebben wij een noodwinkel ingericht.

*
Daar onze bakkerij dezer dagen 25 jaar bestaat
vinden wij het op zijn plaats, aan onze herope-
ning een enigszins feestelijk tintje te geven.

*Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart ontvangt
iedere bezoeker daarom een extraatje.

Tevens hebben we nog een aardige openingsreclame, die
ziet u wel, als u onze winkel bezoekt.

Voor ieder kind is er een aardige ballon.
Wij hopen u allen as. vrijdag en zaterdag in
onze nieuwe winkel te mogen begroeten, wij stel-
len uw belangstelling zeer op prijs.

G. J. Schurink
Brood- en Banketbakkerij
Telefoon 1384

A.s. vrijdag 13 maart 's middags 2 uur hopen
wij onze geheel gemoderniseerde winkel

X

ü
x Zie onze pracht sortering gebak en koekjes! ü
X ~ X

Geen holle leuzen,
maar daden!

STEMT DAAROM:

P.vlfl.
Lijst 1

SUURHOFF
Voor autovervoer naar de stembus, voor wie het persoon-
lijk moeilijk is, gaarne opgave bij :

G. J Wuestenenk, Strodijk
H. Klein Brinke, Stationsweg
G. Koerselman, Julianalaan 8
J. G. Hulshof, Almenseweg C 1 53 n
A. G. H. Lauckhart, 't Hoge 49

Bestuur P.v.d.A. afd. Vorden



Binnenkort hebben wij op ons kan-
toor plaats voor:

a. Telefoniste
b. Typiste
c. Jongste bediende
(vrwl.)

Voor de onder a. genoemde funct ie
genieten personen met Mulo of gelijk-
waardige opleiding de voorkeur.
Reiskosten worden vergoed.
Voor vrouwelijk personeel bestaat een
gunstige spaarregeling.
Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan

Empo Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK, VORDEN

De Heer D. Luichies, Insulindelaan 29,
Vorden is ook gaarne bereid na kan-
toortijd alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.

RAP Super
Bromfietsen

met 2- en 3-versnellingen, in Sport en
Toer uitvoering, lange levensduur,
zware bouw voor 2 pers., moderne
kleuren, betaling eventueel in overleg.

Ga eens vrijblijvend een proefrit maken
bij RAP service-station

A. G. Tragter, Tel. 1256

(
Zondag 8 maart, 8 uur

de super-western in kleuren

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Duivels te paard
met: Randolph Scott, Dorothy Mallone,

Peggie Castle.
Een verhaal vol felle aktie, waarin
,,Scherpschutter no. l" toont wat hij
waard is - en dat is heel veel, zelfs

in de ogen van zijn tegenstanders.
Honderden woestelingen reden een
duivelsrit, maar Larry was vastbeslo-

ten de strijd te winnen.
Grote spanning van begin tot eind.

Toegang 14 jaar j
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Laat alles aan uw schoen,
door de vakman doen!

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Trakteer uw gasten eens op

Croquetten of

Bitterbalien van

„HOTEL BRANDENBURG"
U zult beslist succes hebben.

Telefoon 1391

ONTVANGEN

voor de a.s. lidmaten

moderne Damestassen
in verschillende modellen en kleuren.

H. G. Albers, Dorpsstraat 15

Wasserij Lenderink
Warnsveldseweg 47, Zutphen

Telefoon 3172

vraagt enige nette

MEISJES
voor de mangel- en persafdeling

A.s. zondag 2 uur
de belangrijke competitie-wedstrijd

VORDEN l -
LOCHUIZEN l

UITVOERING

Vordens Mannenkoor
met medewerking van
de toneelvereniging D.E.V.
in het Nutsgebouw op vrij-
dag 13 maart a.s.
Aanvang 7.30 uur, zaal open
7 uur.

Voor de pauze ,,Zang" daarna het
prachtige toneelstuk

„Mensen in nood"
Kaarten in voorverkoop bij de Sigaren-
magazijnen Boersma, Hassink, Eijer-
kamp en bij de leden a f 1.25 en voor-
zover voorradig 's avonds aan de zaal.
Plaatsbespreking in de koffiekamer
(ingang Kerkstraat) van het Nut op
donderdagavond van 7 tot 8 uur, lo-
ting 7.30 uur.
Donateurs worden dan eveneens ver-
zocht hun plaatsbewijzen af te halen.

Openbare vergadering
maandag 9 mrt. a.s. in Irene

Spreker: de heer A. W. Biewenga
Onderwerp:

„Chr. Politiek - juist
ook nu".
Aanvang 7.45 uur.

Toegang vrij.

Gelegenheid tot vragenstellen.

Bestuur A.R. Kiesvereniging

Telefonisch aangesloten
onder no.

1567
Fa. G. Boerstoel & Zn.

Schilders- en Behangersbedrijf
Insulindelaan 5, Vorden

Breiwol
van een bekend merk.

Diverse kleuren nu 1.58
per 100 gram.

H.&W.

Heien zaterdag 7 maart
DANSEN

in zaal Langeler te Hengelo-GId.
Orkest „The Modians", Aanvang 7 uur.

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
V.A.M.C. „De Graafschaprijders"

Pracht Filmavond
verzorgd door de Esso

op maandag 9 maart a.s. 's avonds
8 uur in zaal Bakker.

TOEGANG VRIJ.

Concordia Hengelo-G.

DANSMUZIEK
zaterdag 14 maart
Orkest: „The Spitfires"

zaterdag 21 maart
Orkest ,,The Moodchers"

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

CHRISTELIJK en NATIOimAL ?
DAN DE A.R. IN DE STATEN GENERAAL!

• LIJST 3 *

a sa n a YLyLons:
Moderne kleuren, alle maten en
soorten.

Hylons reeds vanaf 1.98 per paar.
H. Luth - Vorden

School met de Bijbel
HET HOGE

Dinsdag 10 maart hebben de
ouders gelegenheid om 's avonds
van 1—9.30 uur in de school het

werk van hun kinderen te
bezichtigen.

Het Personeel

Chcm. reinigen Verven

ATTENTIE.
Door de toenemende drukte raden
wij u aan NU uw kleding te laten
chem. reinigen, zodat u met PASEN

netjes gekleed gaat.
H.Th. Hendriks, Zutphen

v,h. filiaalhouder Hoeksetna
Appelstraat 23, Tel. 06750-5197.

Bij geen gehoor Tel. 5158.
Ook voor uw fijne was het juiste adres.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
wordt dezelfde dag afgehaald en dezelfde

week terugbezorgd.
100% verzekerd tegen diefstal, transport en

brand.
Stoppage enz. enz.

Kies 12 maart de Partij voor
alle groepen

De Katholieke
Volks-Partij

Lijst No. 2 met Romme boven
aan.

GEVRAAGD:

Loodgieter,
Halfwas Loodgieter en
Leerling of Hulp

voor werk Bejaardencentrum Keijenburg

Fa. B. WALHOF & Zn.
GOOR. Telefoon 05470-629

Dames sporttlouses
3 4 mouw

^ Doorgeweven ruitjes
en streepjes 8.95

^ Korte aangeknipte
mouw 6.95

^ Crème blouse met kant
4.95

Visser - Vorden

LEGO BOUWSTENEN
^ systeem in het spel.

R. J. KOERSELMAN

Christelijk Historische Unie
Het Bestuur der C.H. Kiesvereniging te
Vorden wekt alle kiezers op

te stemmen op de candidaten van
de Chr. Hist. Unie, dat is

LIJST 5.
U STEMT DAN VOOR:

een vaste koers!
een democratisch beleid!
een Christelijke grondslag!

Afgesproken? Geef ons de 5!
Het Bestuur:

H. J. Radstake, G. W. Winkel,
D. Norde (Wenneker), G. Bogchelman,
W. H. Ruiterkamp.

Hebt u onze nieuwe

voorjaarskollektie
al gezien? Nog niet?

*Dan moet u beslist een kijkje komen
nemen. Het is de moeite waard.

A. Jansen
't Schoenenhuis

Een droom van louter plezier...

...in het bereik van iedere huisvrouw! Geen
huisvrouw hoeft zich de luxe van die extra lange
(250 cm!) Cinderella lakens te ontzeggen... om de
prijs. Want zelfs een lager geprijsd laken is duur-
der... op de lange duur! Hoe dat komt? Slijtage
begint altijd bij een zwak plekje in het laken en
het weefsel van duizenden sterke katoendraden
van Cinderella is gegarandeerd foutloos. U hebt
er jaren langer plezier van en dat is nu precies
wat 'n Cinderella laken zo voordelig maakt l

H. Luth, Vorden
NIEUWSTAD

Zie etalage overzijde.

Alleen vandaag:
200 gram ham 90 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram tongenworst 55 et

200 gram gek. ontbijtspek 55 et
500 gram spek 100 et

500 gram rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen.


