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FEEST OP 5 MEI 1960
In overeenstemming met het Gemeentebestuur
en het bestuur der Oranjevereniging is besloten
dit jaar de viering van de verjaardag van H.M.
de Koningin, 30 april en de herdenking van onze
bevrijding, 5 mei, te combineren. Aangezien
deze feestdagen zo kort na elkaar vallen, zullen
de festiviteiten van 30 april dit jaar verschoven
worden naar 5 mei.
Op 29 en 30 april zal alleen des avonds de ge-
bruikelijke toneelvoorstelling van het gezel-
schap „V.O.P." uit Doetinchem in „Irene" door-
gang vinden.
De volks- en kinderfeesten worden op 5 mei
gehouden. Het volledige feestprogramma voor
die dag zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt
worden. De ingezetenen worden verzocht op
beide dagen zoveel mogelijk te vlaggen.

Koop nii IVOROL
Dubbele tuben: Voordeliger prijs.
Uw tanden vragen het beste.

GEORGANISEERDE
VARKENSZIEKTE BESTRIJDING

Op initiatief van de Vordense voederkern werd
onder leiding van de heer G. J. Wuestenenk een
druk bezochte vergadering gehouden in café
Eskes. Het doel dezer bijeenkoust was te ge-
raken tot een georganiseerde ziektebestrijding
bij de varkenshouderij.
De heer Wuestenenk wees er in zijn openings-
woord op, dat op het gebied van de ziektebestrij-
ding de varkenshouderij ten opzichte van de
rundveehouderij op de achtergrond staat, reden
waarom men Dr. Span van de ge-zondheidsdienst
op deze bijeenkomst had laten komen om hier-
over een en ander te vertellen.
Dr. Span vertelde hierna leerzame bijzonder-
heden over varkensziekten en hun bestrijding.
In Zweden bestaat al 15 jaar een georganiseer-
de ziektebestrijding ten behoeve van de opbouw
ener ge-zonde varkensstapel, hetgeen niet alleen
de mesterij maar ook de fokkerij ten goede
komt. In dit land is een enorme vooruitgang ge>-
boekt op dit punt. De voeding speelt vaak een
grote rol bij de verschillende ziekte-verschijnse-
len. Er is dikwijls een gebrek aan de benodigde
vitaminen, vooral in het winterseizoen. Dit kan
worden aangevuld met rode wortels, kuilvoer of
een toegift Lucernemeel.
Biggen zijn zeer gevoelig voor verandering in
de voeding. Bij eiwitrijk meel mag geen onder-
melk of wei worden bijgevoerd. Spreker stond
verder stil bij de z.g.n. hoest of biggengriep.
Dit is een besmettingsziekte, ontstaan door con-
tart met reeds besmette dieren. Bij een juiste
voeding kan hierbij de schade tot het uiterste
worden beperkt.
De bloedarmoede is een teken van ijzergebrek.
In de winterperiode, als de zeug niet te veel
buiten komt, kan er te weinig ijzer in de zeug-
melk zitten. Deze ziekte kan men door inspui-
ting beteugelen, temeer daar dan de biggen erg
vatbaar zijn voor andere ziekten.
Schurft moet men niet in het hok met een in
water oplosbaar middel bestrijden, daar men
anders de kans loopt er jaren mee te blijven
sukkelen. De pdkziekte is een teken van zink-
gebrek. Wordt deze ziekte niet bestreden dan
kwijnt het dier tenslotte dood.
Wij staan aan het begin van een georganiseerde
varkensziekte-bestrijding, die in dit voorjaar in
Gelderland zal worden ingevoerd. Hieraan
kunnen 300 bedrijven met 5 of meer fok-
zeugen deelnemen. De plaatselijke veearts zal
hierbij adviserend optreden, terwijl deze bedrij-
ven tweemaal per jaar door de gezondheid»
dienst zullen worden bezocht. De kosten bedra-
gen ƒ 10,— per bedrijf en ƒ 2,50 per zeug. Er
zullen binnenkort formulieren voor deelname
aan de varkenshouders worden verzonden.
Het gesprokene werd door vertoning van enige
lantaarnplaatjes verduidelijkt.

Kou en p ij n weg-
w r i j v e n m e t
D AM PO

BIOSCOOP
Zondagavond draait een machtig, historisch ver-
haal, spelend in het Spanje van de jaren om-
streeks 1810, voor ons tot leven gebracht in de
film „De trots en de hartstocht" met in de
hoofdrollen Cary Grant, Frank Sinatra en So-
phia Loren.
Spanje is bezet door de Fransen; het officiële
Spaanse leger is verslagen, maar de onverzette-
lijke guerilla's voeren een verbeten strijd en
weten een enorm kanon uit handen van de
Fransen te houden.
Een Engelse kapitein, die van zijn regering de
opdracht krijgt het kanon te veroveren en naar
Engeland te verschepen, helpt de guerilla's
noodgedwongen 't vernielde kanon te repareren.
Daarna volgt een martelende, afschuwelijk
zware tocht van 1800 km dwars door Spanje
naar het Franse hoofdkwartier Avila, welke
stad tenslotte door de guerilla's overmeesterd
wordt.
Een boeiende, fascinerende film, met prachtige
natuuropnamen en sterk spel.

KERKDIENSTEN zondag 20 maart.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. M. G. Sterringa, van Zutphen.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. H. Y. Talens, Warnsveld.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. M. Norg, van Dinxperlo.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 75 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38,— tot f 44,— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van 11 t.m. 17 mrt.
Geboren: d. van W. ter Haar en J. Naaijer;
z. v. G. Rietman en G. J. Colenbrander; z. v.
E. J. Bos en J. W. Burghout; d. van D. van
der Horst en S. N. Lie.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: H. G. ter Maaten, weduwe van
B. Wagenvoort, 84 jaar; G. Kreunen, we-
duwnaar van H. Grundman, 86 jaar.

na gedane arbeid is het
even goed rusten met
'n kop koffie en 'n
heerlijke

Bosscher
Beschuit

het hoogtepunt
op tafel l

BUURTVERENIGING DELDEN STELDE
FEESTPROGRAMMA OP

De buurtvereniging Delden heeft in de jaarver-
gadering het feestprogramma vastgesteld. Het
buurtfeest zal weer gehouden worden op het be-
drijf van de Gebr. Gotink.
De eerste avond zal gevuld worden met een
toneelstuk, door eigen krachten opgevoerd. De
tweede dag zullen er 's middags volksspelen ge-
houden worden, waarna er 's avonds gelegen-
heid is om te dansen. Voorts zal getracht wor-
den een uitstapje te organiseren naar de bier-
brouwerij „De Schaapskooi" in Tilburg en De
Efteling bij Kaatsheuvel.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
W. A. Borgonjen, bleek dat de vereniging op
l januari 112 leden telde. Het afgelopen jaar
was voor de vereniging alleszins bevredigend.
Het buurtfeest, de avonddroppingen, alsmede
de instuif waren uitstekend geslaagd.
Het verslag van de penningmeester, de heer J.
Besselink, sloot met een klein batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
leden, de heren M. H. Gotink, Joh. Besselink, H.
Kettelerij en W. A. Borgonjen herkozen. Tot
leden van de kascommissie werden benoemd de
heren Eilander en H. Wassink. De contributie
voor 1960 werd vastgesteld op ƒ 2,— per lid.

BEGIN VAN BOSBRAND GEBLUST
Zaterdagmiddag werd de Vordense brandweer
gealarmeerd voor een bosbrandje, dat was uit-
gebroken nabij „Huize 't Onstein". Kinderen
bleken hier bezig te zijn geweest met vuurtje
stoken, waardoor een oppervlakte met droog
gras in brand was geraakt. Met een slang op de
tankwagen werd de brand, die zich tot enkele
honderden vierkante meters had beperkt, ge-
blust. Door de gunstige wind liep een boerderij,
die hier dicht bij stond, geen gevaar.

DE HEER KRAAN SPRAK OP NUTSAVOND
De heer H. Kraan, gepensioneerd districts-rer
chercheur der Rijkspolitie te Almelo is in Vor-
den geen onbekende. Reeds eerder heeft men
hier het genoegen gehad om naar deze interes-
sante causeur te luisteren.
Woensdagavond heeft de heer Kraan voor de
Nutsleden over zijn belevenissen als rechercheur
verteld en het was jammer dat er niet meer
leden, die toch immers vrije toegang hadden,
aanwezig waren. De zaal was slechts matig be-
zet.
In zijn openingswoord bood de voorzitter, de
heer H. Wesselink, de bezoekers van de vorige
Nutsavond, waarop het gezelschap „Voor U",
„Salzburg, de stad van de kunst" heeft ge-
bracht, zijn excuses aan voor de misgreep, die
het Nutsbestuur hiermede gedaan heeft. Er is
op deze avond wel wat teveel gevergd van de
fantasie der bezoekers.
Het bestuur is afgegaan op de uitstekende re-
centies, welke het van enkele andere afdelingen
gekregen heeft over het optreden van dit ge-
zelschap. Ook in de districtsvergadering werd
dit aangeprezen. De heer Wesselink verzekerde
dat het bestuur in het vervolg, wanneer het
voor haar onbekende gezelschappen betreft,
beter zal uitkijken. De bezoekers aan deze vo-
rige Nutsavond, kregen als compensatie nu gra-
tis toegang.
Verder deelde hij nog mede dat op l april de
jaarlijkse boekenweekavond gehouden zal wo-
den in samenwerking met Boekhandel Hiet-
brink. De schrijver T. Kortooms, zal dan spreken
over „Het boek, de lezer en de Schrijver", waarr
bij hij o.a. ook uit eigen werken zal voorlezen.
Hierna was het de beurt aan de heer Kraan, die
de aanwezigen op bijzonder boeiende en vaak
vermakelijke wijze vertelde over het onderwerp
„Penose" (onderwereld) en „Prinsemarij" (poli-
tie), een uitdrukking, die ontleend is aan het
bargoens, de taal der onderwereld. Zowel uit
zijn praktijk in Amsterdam als in Almelo, ver-
telde hij verschillende voorvallen met beroeps-
en gelegenheidsmisdadigers, doorspekt met de
humoristische opmerkingen.
En zo werd deze avond een succes voor de spre-
ker en een genoegen voor de toehoorders.
De heer Wesselink sloot deze Nutsavond met
een hartelijk dankwoord tot de heer Kraan.

K.O.T. I WERD GEEN KAMPIOEN
Het scheelde maar 13 caramboles of K.O .T. I
had donderdavond in haar laatste wedstrijd te-
gen Voorst I in Vo^st opnieuw het kampioen-
schap van de hoofdlMfce der Zutphense biljart-
club behaald. «^
De Voorstenaren behaalden een gelijk spel 4—4,
wat net voldoende was om de competitie als
knmpioen te begindagen. De pari ij lussen W.
Pardijs en Teunissen zou de doorslag moeten
geven. Pardijs moes^^LS en Teunissen 225 ca-
ramboles maken. ^B
,Na een goed begin <T?u met series van 76 en 34
had Teunissen een ruime voorsprong genomen,
doch langzamerhand kwam Pardijs opzetten.
Toen Teunissen met 16 caramboles de partij uit-
gemaakt had, kreeg Pardijs de nastoot, waarbij
deze nog 47 caramboles moest maken om de
partij gelijk te doen eindigen en zodoende K.O.T.
het kampioenschap te bezorgen.
Onder grote spanning begon Pardijs aan zijn
laatste serie, waarbij hij helaas op 34 caram-
boles standde. Pardijs kwam zodoende juist 13
caramboles te kort. Zijn gemiddelde bedroeg
12.62 en dat van Teunissen 14.06.
Vooraf had Klein Hekkelder verloren van Waan-
ders en Wijnbergen gewonnen van Bruggink.
De laatste partij Haverkamp tegen Beumer
werd door Haverkamp met ruime voorsprong
gewonnen. Hierdoor werd de einduitslag 4—4.
Wel jammer voor de K.O.T.-ers.
Bij de vele felicitaties waren ook de gelukwen-
sen van de heer Pardijs namens K.O.T., welke
de voorzitter van Voorst 'n bloemstuk aanbood.

VOETBAL
Zaterdag en zondag waren alleen drie junioren-
elftallen in actie. De belangrijkste wedstrijd
hiervan, Vorden A tegen K.D.C. A, is door de
Vordenaren met de veelzeggende cijfers 8—3 ge-
wonnen. Reeds met rust hadden ze een 7—O
voorsprong, welke voornamelijk te danken was
aan het snellere spel van de voorhoede en de
schotvaardigheid van E. Eggink, die liefst 5
doelpunten voor zijn rekening nam. Dimmen-
daal maakte met een fraaie kopbal echter het
doelpunt van de dag.
Na de rust deden de Vordenaren het wat kalmer
aan en wist K.D.C, nog een enigszins dragelijk
resultaat te behalen door 3 doelpunten te
scoren.
Vorden B leed een eervolle 5—3 nederlaag tegen
het sterke Voorst A, terwijl tenslotte Vorden D
lang niet opgewassen was tegen Be Quick F en
een 5—O nederlaag kreeg te incasseren.
A.s. zondag speelt Vorden I thuis tegen Vios
Beltrum I, welke wedstrijd door Vorden zeker
gewonnen kan worden. Er staat voor beide par-
tijen echter weinig meer op het spel.
Vorden II gaat op bezoek bij Pax IV en kan
hier winnen.
Vorden III gaat naar Socii II, een moeilijke
tegenstander, waarvan nog maar zo niet ge-
wonnen is.
Vorden A krijgt bezoek van Ruurlo A. Het is de
op een na laatste wedstrijd in deze competitie.
Het A-elftal heeft nog maar 3 punten nodig uit
deze 2 wedstrijden om zich kampioen te mogen
noemen van de hoofdklasse. Vanzelfsprekend
zal A er alles op zetten om zondag de eerste
twee punten te incasseren en hiervoor bestaat
zeker de mogelijkheid, mits er snel gespeeld
wordt.
Vorden B gaat op bezoek bij Zutphen A en zal
trachten hier een eervol resultatat te bereiken.
Vorden C krijgt thuis De Hoven B, hetgeen een
moeilijke opgave wordt.

OUDERAVOND ST. ANTONIUSSCHOOL
Op de druk bezochte Ouderavond van de St. An-
toniusschool op de Kranenburg, hebben de vele
belangstellenden kennis kunnen nemen van be-
langrijke aspecten t.a.v. het gezinsleven, terwijl
ook het onderlinge contact weer werd verste-
vigd tussen ouders en leerkrachten.
Deze avond, die gehouden werd in zaal Bakker,
werd geopend met 'n kort welkomstwoord door
het hoofd der school, de heer G. Bekker.
Pastoor Bodewes, die hierna een korte inleiding
hield, herdacht het onlangs overleden lid van
het r.k. kerk- en schoolbestuur, de heer H. W.
Eykelkamp. Hij richtte zich vervolgens tot de
ouders, die hij er op wees, dat zij de eigenlijke
gezagsdragers zijn met de volle verantwoorde-
lijkheid voor hun kinderen. Het onderwrtjzena
personeel helpt hen hierbij met de opvoeding,
opdat de kinderen later volwaardige leden der
maatschappij zullen worden. Hij spoorde aan
om belangstelling te tonen voor de activiteiten
van de kinderen op school en contact te onder-
houden met de leerkrachten.
Hierna werd het woord verleend aan me j. Tade-
ma, docente aan de Mater Amabilisschool te
Groenlo, die op duidelijke wijze het „Culturele
aspect van het Gezinsleven" behandelde, d.i. de
opvoeding tot het mooie, het schone en het
edele in de wereld. Wij als ouders en als onder-
wijzers zullen de kinderen het inzicht en deze
kennis moeten bijbrengen. Wijs hen op de mooie
dingen in de natuur, op hun plichtsbesef en ver-
antwoordelijkheid! In de hedendaagse wereld,
die steeds meer open wordt, komen ook de men-
selijke verhoudingen steeds dichter bij elkaar.
Men begint elkaar meer te waarderen. Deze toe-
nadering is het bewust worden van de persoon-
lijke waarden der mensheid.
Spreekster wees vervolgens nog op verschillen-
de aspecten van het culturele leven als kleden
dracht, voeding, hygiëne, sport, vrije tijdsbeste-
'ding, feesten in huis, lectuur, muziek, toneel-
spelen, reizen, schoolreis j es, wellevendheid e.a,
Als we de kinderen telkens en telkens hierop
attent maken, zullen zij als rijkere mensen de
wereld in gaan. De beschavende omgang die
thuis en op school worden aangeleerd, maken
hen tot edele mensen, die in eerbied tegenover
elkaar staan.
Na de pauze deed het hoofd der school nog ver-
schillende mededelingen. De 1ste H. Communie
der kinderen zal voorlopig op l mei plaats vin-
den, van 16—21 mei zal Zijne Eminentie Kar-
dinaal Mgr. Alfrinck het H. Vormsel toedienen
en op zondag 26 juni zal de PI. Hernieuwing der
Doopgeloften plaats vinden.
Ook zal in mei weer het jaarlijks schoolreisje
plaats vinden. De medewerking der ouders werd
nog gevraagd t.a.v. de schoolmelkvoorziening,
die reeds enkele weken op gang is gekomen,
het schoolsparen e.a.
In zijn slotwoord bracht de heer Bekker harte-
lijk dank aan pastoor Bodewes, mej. Tadema en
allen, die aan het slagen van deze avond hadden
meegewerkt.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Purol poeder
HOE STAAT DE MODERNE JEUGD TEGEN

OVER DE KERK?
De Jonge Kerk-commissie van de Hervormde
Gemeente, heeft voor haar maandelijks Jonge
Kerk-avond deze keer wel een zeer actueel on-
derwerp aan de orde gesteld: „Hoe staat de
moderne jeugd tegenover de Kerk?"
Het is de commissie gelukt na veel pogingen,
Drs. Overdiep, de directeur van de Stichting
Vormingscentrum „Woodbrookershuis" te Bar-
chem, naar Vorden te krijgen.
Drs. Overdiep, is op het gebied van kerkelijk
werk zeer deskundig, daar hij al jaren in het
jeugd- en vormingswerk werkzaam is. Het be-
looft dus interessant te worden op a.s. donder-
dag en de commissie verwacht dan ook dat zeer
velen naar Irene zullen gaan.
Voor verdere gegevens wordt u verwezen naar
de advertentie elders in dit blad.

JAARVERGADERING AFD. VORDEN
V.A.R.A.

In café Eskes heeft de afdeling Vorden van de
V.A.R.A. haar jaarvergadering gehouden onder
leiding van de heer Van Ettinger.
Bij de bestuursverkiezing deelde deze mede, dat
hij, gezien zijn gevorderde leeftijd, de functie
van voorzitter aan een jongere wilde overdrar
gen. In zijn plaats werd de heer J. G. Hulshof
gekozen. Tot bestuurslid werd verder gekozen
de heer Maalderink.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer
H. Stapper, bleek dat er een batig saldo in kas
was.
De voorzitter van de N.V.V. bestuurdersbond, de
heer G. Koerselman, bracht het bestuur dank
voor de prettige samenwerking, ook wat betreft
de gezamenlijk gehouden feestavond.
Namens het districtsbestuur van de V.A.R.A.
bracht de heer Blaas de scheidende voorzitter
dank voor hetgeen de-ze in de afgelopen 10 jaren,
die hij voorzitter was geweest, voor de afdeling
gedaan had. Deze was in die tijd gegroeid van
22 tot 185 leden.
Op 2 april zal in Arnhem de districtevergade-
ring gehouden worden. Hiervoor werden do
heren H. Stapper en J. G. Hulshof afgevaardigd.

BILJARTBOND „DE IJSSELKRING"
Voor de biljartbond „De IJsselkring" werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
Excelsior I (Baak)—De Zon I (Vorden) 4—4;
De Zon II—Excelsior II 2—6; Café Java (Vier-
akker)—De Zon III 4—4; De Elter—Ons Ge-
noegen I (Baak) O—8; Groene Jager—Excelsior
I 4—4.



Kom ook naar de l 111 Hl Uil consumenten-voor jaarsbeurs

van 22—26 maart op de Houtwal te ZUTPHEN.

ADV. BUREAU

W* te Slaa en
D* te Slaa

nemen advertenties aan

voor alle
couranten

Geen enkele huisvrouw (met haar man) mag dit
evenement missen!

ir nieuwtjes - demonstraties - proeven - tips - leerzaam
+ fraaie stands-ontspannend-muziek door „the Moodchers"
ir Elke avond rnodeshoiv om 7 en 9 uur

Entree 60 cent. Kinderen onder geleide 30 cent.

Lees de folder die U deze week in Uw brieven-
bus vindt . . . . alle folders zijn genummerd.
Let goed op UW nummer! het kan van grote
waarde zijn!!!

Dagelijks busverbinding met de „CONVO" vertrek vanaf station iedere 15 minuten.

Herkenbaar aan het CONVO-bord en de vlaggetjes!
Stopt op elk verzoek! Géén vaste haltes!

TOT ZIENS OP DE „CONVO9

STIERENKEURING
Op de woensdagmiddag gehouden stierenkeu
ring van de K.LrStal alhier werden 10 stieren
goedgekeurd, waarvan er 5 werden aangewezen
voor de Centrale Keuring te Zutphen.
De zwart-bonte stier Jelsummer Willem Rudolf
werd in het stamboek opgenomen met de cijfers
82 b-f-. Verder werd er nog een stier opge
nomen van de heer Hiddink, Noorddijk, Henge
lo (G.).

RATTUNIEUWS
De senioren waren zondag vrijaf, doch de jeugd
was zowel zaterdag als zondag druk in touw.
Ratti A speelde een uitwedstrijd tegen Lochem
A, maar helaas1 werd het een 6—3 nederlaag.
Ratti B deed 't voortreffelijk en wist Pax C uit
Hengelo (G.) met een 7—O nederlaag weer huis
waarts te sturen. Ratti C daarentegen moesl
tegen De Hoven C, waar het te gast was, met
een 6—O nederlaag genoegen nemen.
Het eerste gaat naar Noordijk I bij Neede. De
thuiswedstrijd eindigde toendertijd in een zege
voor Noordijk, maar we geloven niet, dat Ratt.
zich ditmaal zonder meer gewonnen zal geven
Gezien de huidige sterkte van de Rattiploeg be
hoeft het zeker geen overwinning voor de thuis
club te worden.
De A-junioren krijgen aan Neede B, dat hier op
bezoek komt, een zware dobber. De kansen voor
het B-team, dat zaterdagmiddag Drempt Voor
uit A thuis1 ontvangt, liggen iets gunstiger en
hier wordt dan ook de volle winst verwacht
Ratti C, kan nu de eerste puntjes binnen halen
als zij thuis van Sportclub Eefde A weten te
winnen.

RAP Rock/ Sport
Prijs f 730.-
geheel compleet met alle toebehoren.

Ga deze moderne Rap zien bij

Rap-dealer flrie Tragter
Telefoon 1256

Aan Uw

Schoenreparatie
wordt door ons het beste

materiaal verwerkt.

Wullink, Dorpsstr. 4

Geboortekaartjes!
Hierin hebben we een aardige sortering,

ook voor Katholieken!

Vraag ons monsterboek ter inzage.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 - VORDEN - Telefoon 1404

Chem. reinigen Verven

Attentie.
Wegens toenemende drukte ben ik
niet in de gelegenheid u regelmatig te
bezoeken. Daarom verzoek ik u beleefd
's maandagsmorgens voor 9 uur be-
richt te zenden, dan wordt het dezelfde
dag afgehaald en krijgt u de goederen
die chem. gereinigd moeten worden

dezelfde week nog terug!
BESTELLINGEN HEBBEN VOORRANG.

H. Th. Hendriks,
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
100 pet. verzekerd tegen diefstal,

transport en brand. Dus veilig.
Stoppage enz. enz.

Voor alle soorten
DRUKWERK

Drukkerij Wolters - Vorden

CENTRfl is altijd voordelig.
Schoonmaakpakket :

Prachtige plastic afwasbak,

groot formaat 4,95

Waarin gratis verpakt
l Molton dweil, l kaart wasknijpers,
1 pak soda, l pot groene zeep,
2 pansponzen, l werkboender

l rol kastpapier

l liter pot Abrikozen op sap
geen f 1,55 maar 99

l blik spinazie 59
l blik appelmoes voor 79
500 gr. keurkaas voor 1,29
Bij aankoop van f 5 , — boodschappen
een litersblik sperciebonen voor 89

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63a

T. VAN DER LEE t Hoge 58

G E V R A A G

een flinke Metaalbewerker
of een pientere Jongen

liefst met diplom^pambachtsschool
om in het vak opgeleid te worden

G. ten Have, Vorden
Stationsweg 2. — Telefoon 1323,

Een speciale
kinderattraktie

van Lunchroom „De Rotonde"

van woensdag 23 maart 5 uur
t.m. zaterdag 26 maart

bij aankoop van 1 zakje
Patates Frites

1 KNOTS GRATIS.
Zaterdagmiddag 26 maart

van 2.30 tot 3.30 uur

gratis ballons en vlaggetjes
Zolang de voorraad strekt.

JLuncnrooni ,fDe, ftoiondc"

A. J. WOPEREIS
Kerkstraat 3, Vorden, Telefoon 1519

BOEKENWEEK
26 maart - 2 april

Koopt tijdens de boekenweek een boek,
bij aankoop van tenminste f 5.— Ned.
boeken, ontvangt U gratis het boekje
„De Zalenman".

jeugduitgave „De Muze viert feest" ver-
krijgbaar voor 90 et.

Boekhandel

Fa. HIETBRINK
Zaal Langeler, Hengelo G.

HEDEN ZATERDAG 19 MAART

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest: „The Starlets".

Onderhoudswerkzaamheden
met de wegschaaf.

Burgemeester en wethouders der gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat
werkzaamheden aan zandwegen door middel
van de wegschaaf niet meer gratis door de
gemeente mogen worden uitgevoerd.
Onderhoudsplichtigen, aangelanden of andere
belanghebbenden, die prijs stellen op het
gebruik van de wegschaaf, zullen hiervoor
een tegemoetkoming in de daaraan ver-
bonden kosten dienen te betalen.
Deze tegemoetkoming moet bij vooruit-
betaling worden voldaan. Het bedrag is
uiteraard afhankelijk van de te verrichten
werkzaamheden.
Aanvragen voor het gebruik van de weg-
schaaf kunnen worden ingediend bij de ge-
meenteopzichter A. J. Klein Ikkink.
Aanvragen, die vóór l april a.s. worden
ingediend, kunnen in het op te maken werk-
schema 1960 worden opgenomen.
Vorden, 16 maart 1960.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

van Arkel
de Secretaris,

J. V. Plas

^^——~—~—^—m^—i't Alderkamp.

Een toom BIGGEN te
koop bij

G. J. Klein Ikkink,
„Blokhuis", Wilden-
borch. N.o.z.

Te koop toom beste
biggen bij H.Gosselink
Lochemseweg 40
Warken.

Telefoon 06751-317.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. Bogchelman,

Medler.

Te koop toom zware
BIGGEN bij
G. J. Wuestenenk,

Koekoekstraat 25
Vierakker.

Te koop 2 toom zware
BIGGEN bij G. W.
Nijhof, Wildenborch
D 66.

zon maarLaat e/e

sc/tiyVten.
Wij leveren Zonne-
schermen, Markie-
zen, Balastore, Luxa
flex.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Een mooi gordijn
siert U huis!

Pracht kollektie Vitrage's met rand, reeds
vanaf f2,95.

Ook Terlenka en Trevira Vitrage's.

Vitragestroken reeds vanaf 98 et.

Overgordijnstoffen.

*Balatum, Linoleum's, Jabo-, Raventa en
Ronyffelttapijt; dit maakt uw kamer ge-
zellig !

Vakkundig werk . . . en voordeliger.

Voor Meubels nemen wij U mee naar een
Toonzaal, waar U uit een enorme sortering
van Huiskamers, Salons, Slaapkamers en
aparte meubelen uw keuze kunt maken.

H. LUTH - Nieuwstad - VORDEN

KEUS UIT V€
Nieuusre ueefseis

Looman, Vorden

Te koop jonge hennen
R , 8 weken oud.
}. W. Wagenvoort,

achter Buitenzorg
Telefoon 06752-1378.

Te koop 4 KOE-
KOEKSKRIELEN en
l haan bij H.Visschers
Galgengoor.
Vanaf midden april
nog af te geven:

wit-leghornkuikens
met en zonder C.P.I.-
certificaat.
WEENK'S broederij
Linde. Telefoon 6659.

U kunt kijken waar
u wilt maar jonge

kippen kopen doet
u bij ons. Al onze

hennen zijn afkom"
stig van de hoogst

produktieve ouder-
dieren.

H. J. STOKKINK
Rietgerweg l

Warnsveld
Telefoon 06751-387

Te koop een eerlijke
dr. KOE, bijna aan de
telling, hoge produktie
H. Voskamp, Rietger-
weg 3, Warnsveld.

Te koop 2 guste
KOEIEN en 2 1-jarige
PINKEN, t.b.c.- en
ab.- vrije stal.

H. Groot Roessink
Linde E 7. Tel. 6734

Voor
Vulpenreparatie

naar
Jan „Hassink"

Aan de stand van de
krn-teller van onze
V.W. kunnen we con-
stateren hoe druk onze
volle Neef is met zijn
afdeling

Woninginrichting
Het gaat goed met die
afdeling. Gelukkig/!

Fa* G. W. Luimes
Telefoon 1421-Vorden

korting van 20% op
glazen en monturen.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Gtfestinc

ZIE ETALAGE.

H. en W.
Telefoon 1514

Ook voor u een
passende foundation

Beha met rondgestikte
en korte maagband
sanfor poplin ƒ4.50
id. met vooreevormde cubs
ƒ575

Corset met zijsluiting en
veter, prettig kort model
uni corset-satin ƒ15.7'
met brede elastieken
binnenband ƒ24.50

fraaie broche ƒ16."

H. LUTH
VORDEN

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Icccs-

Vraagt U eens prijs voor
een kamer stercocos.

Zie etalage.

H. en W.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van medeleven, onder-
vonden tijdens de ziek-
te en na het overlijden
van onze lieve Zoon
en Vader

Derkjan Rouwenhorst

Wed. Winkel-Gotink
fam. Rouwenhorst

Vorden, maart '60.
„Biesterveld''

Gevraagd net meisje
voor enkele dagen per
week voor huishouding
en winkel. Mevrouw
C. ƒ. Kerkhoven,

't Hoge 24

Te koop 2-pers. Engels
LEDIKANT in prima
staat met of zonder
matras en een 2-pers.
spiraal. Teven weck-
flessen en inmaak-
potten. Hcngelosew.3
Vorden.

Te koop VOETBAL-
SCHOENEN, m. 41
Jan Beeselink, Delden
B 37

Bouwterrein te koop,
liggendein degemeente
Hengelo (G.). Adres te
bevragen

bureau Contact

Een KIPPENHOK te
koop, 3 X4 m.

Stationsweg 17

Partij KIPPENMEST
te koop. J. Zweverink
Zutphenseweg 57.

TE KOOP:
peppelenpoten, bone-
stokken, Bella scooter
E Hendriksen, E 64
Noordink, Hengelo-G.

MANGEL-
WORTELS te koop
Mennink, „de Koppel"
Strodijk.

Te koop een kuil met
BIETENKOPPEN.
Jansen, 't Schoolhuis

Te koop ROGGE- en
HAVERSTRO.
B. H. Fokkink, E 120
Wiersse.

Uw gestikte deken
stuk?

Wij overtrekken
2e weer.

Ze worden als nieuw.

fa. G. W. Luimes

Vorden Telef. 1421

Te koop BIGGEN en
r.b. MAALKALF.
H. Walgemoet C 124
bij 't Enzerinck.

Te koop een r.b.
MAALKALF.
H. J. Veenhuis, B 78
Delden.

Te koop een r.b. dr.
MAAL, bijna aan de
telling, met vierkant
stempel. B. Wullink
Almenseweg, Vorden

Te koop een 1-jarig
roodb. VAARSKALF
vierkant stempel.
B. Antink, Linde E 18
N.o.z.

Te koop een zwaar r.b.
nuchter STIERKALF

H. Arfman, E 98
Brandenborch

Te koop nuchter zw.b.
STIERKALF.

G. J. Voskamp,
Veld wij k

Te koop zwaar nuchter
STIERKALF.
H. W. Wesselink,
Noordink E 59,

Hengelo (G)

Van Uw oude veren-
bedden maken wij

Celmatrassen.
Fantastisch mooi.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Heden overleed onze lieve vader, groot-
en overgrootvader

Gerhard Kreunen
weduwnaar van H. Grundman

in de ouderdom van 86 jaar.

E. J. Kreunen
T. C. Kreunen-Grundman
W. A. Kreunen
J. Kreunen-Horstman
G. Kreunen
D. J. Kreunen-Janssen
H. Kreunen
W. E. Kreunen-Eggink
kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 13 maart 1960.
D 40

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op donderdag 17 maart.

Heden ontsliep in de volle zekerheid
des geloofs onze lieve moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

Hermina Geertruida ter Maten
weduwe van B. Wagenvoort

in de gezegende ouderdom van bijna
85 jaar.

Dat haar heengaan vrede was,
zij ons tot troost.

Vorden,
A. A. C. Wagenvoort

Warnsveld,
H. Wagenvoort
W. Wagenvoort-Wunderink

Vorden,
D. Wagenvoort
J. H. Wagenvoor-Broekman
A. R. Wagenvoort

Warnsveld,
B. A. Wagenvoort
G. J. Wagenvoort-Memelink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 13 maart 1960.
„de Biele".

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 17 maart op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Een pinda-chinees opivegnaar Mekka,
ontmoette zijn tante „Rebekka",
Ze vroeg hoe het ging,
hij zei slechts één ding:

Brood van Schurink
lekka, lekka!

Vordense Coup. Zuivelfabriek
vraagt een ervaren

Kantoorbediende (vr.)
Moet genegen zijn de telefoon te bedienen.
Schriftelijke sollicitaties voor 26 maart a.s

<X

LUNCHROOM

De rLotonde
BIEDT U:

Karbonade
Croquetten

Slaatjes
Biefstuk

Koffie

Knakworst
Nasiballcn

Patates Frites
Braadworst

Thee

Consumpties in ut'lc variaties.
Ruime sortering dranken.

Speciale openingsreclame
van woensdag 23 t.m.

zaterdag 26 maart.

2 Karbonades 110 et
Beleefd aanbevelend,

J&uncnroom <fDe rioionde»

A. J. WOPEREIS
Kerkstraat 3, Vorden, Telefoon 1519

P.S. In onze lunchroom worden geen zakjes,
doch alleen portie's Patates Frites afgegeven.

Aan het loket open verkoop,
zakjes Patates Frites.

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

Zojuist ontvangen:
de nieuwste

l/oorjaarsjla is
in nieuwe snitten.

Kijk en koop bij

Wullink's Schoenbandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

GEVRAAGD:
een timmerman
een opperman

een grondwerker

fa. H. Meulenbrugge en Zonen
Aanmelden Raadhuisstr. 16 Tel. 1527

:SS§! GEMEENTE ROTTERDAM

Binnenkort begint de opleiding tot

agent(e)
van politie

te Rotterdam.

Aanstellingseisen:
Mannen

Leeftijd 21 t/m 28 jaar.
Minimum-1 engte 1.73 m

Vrouwen
Leeftijd 21 t/m 28 jaar.
Ongehuwd.
Minimum-lengte 1.70 m.

Afwisselend, sportief werk
Behoorlijk aanvangssalaris
Goede sociale verzorging.
Opleiding voor rijbewijs.

Zomervacantie 1960
van 18 juli -1 augustus.

Sollicitaties te richten aan de Hoofdcommis-
saris van Politie, Haagseveer 23 te Rotterdam.

Chr. Jeugdverenigingen en
Jonge Landbouworganisatie's

Toneelavond
op zaterdag 19 maart in Irene.

Aanvang 8 uur.
Entree f 1.— (bel. inbegrepen).

Opgevoerd wordt:

Hendrik van de Mulle
een toneelstuk in dialect, door het

Larense Amusementsgezelschap.

Verzuim deze aparte avond niet!

Kaarten in voorverkoop bij Sigaren-
magazijn „Jan Hassink".

Flatteuze motieven In

Novana fantasierib

Modieuze lingerie houdt joogl
De kantjes zijn grappig. De
soepele kwaliteit blijft onveranderd
mooi l

U kunt Novana fantasierib
kiezen in verschillende

lengte- en
breedtematen.

• met de natuurlijke coupe • maakt uw uiterlijk perfect!

Ga voor uw ,/Novqna linaerie-gqrderoh»" naar*

H. Luth - Vorden
Nieuwstad

ALBERS
geeft de toon aan
met de laagste prijzen!

Groot ovaal blik Haring in tomateneaus
79 et. Alleen deze week het (weede blik
voor het HALVE geld»

AJ.P* custard deze week 10 et. goedkoper
bij 2 pakjes a 32 et.

O M O, zolang de voorraad strekt,
2 pakken geen 86 maar 74 ct«

NIEUW! t
Kalfslevcrworst van Ant. Hunirk

150 gr* voor 48 et*

Croletta's, een chocoladebiscuitje,

250 gr* voor 65 et*

Vruchtengries, met veel vruchten,
2 zakjes (400 gr*) voor 69 et*

Gestoomd gehakt Ant* Hunink zeer voor-
delig in gebruik en zeer voordelig in prijs»
groot blikt slechts 98 et*

Prachtige zeepdoos gratis bij 3 stukjes
Lux toiletzeep*

Waardebon!
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u

l pot rozijnen op sap van 98 voor 65 et.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

**

l
R. J. KOERSELMAN - VORDEN

Burg. Galléestraat 12 - Telefoon 1364

Voorjaar! Schoonmaak, Vernieuwing

linoleum
linofelt

colovinyl
balatum

viltzeil

Alles voor de MEUBILERING en STOFFERING
van uw woning vindt u bij:

H.&W. TELEFOON 1514
Speciale kollektie Vitrage en Ouergordijnstoffen.

Extra Reklame
500 gram diepvries-piepkuiken 225 et

500 gram fijne rookworst 170 et
200 gram boterhamworst 55 et.
500 gram gesmolten vet 40 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram tongworst 55 et

500 gram spek 70 et
200 gram leverkaas 70 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Glazenwasserij en schoonmaakbedrijf

komt maandelijks in Vorden en
omgeving.

Wij leveren ook moderne zonne-
schermen en markiezen, rechtstreeks

van fabriek.
Vraagt inlichtingen : Leestenseweg 28, Warnsveld

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI



Op woensdag 23 maart a.s. 's middags 3 uur openen wij in
VORDENS MIDDELPUNT:

ons NIEUWE FOTOATELIER lij onze NIEUWE LUNCHROOM
FOTO „DOLPHIJN" ) „DE ROTONDE"

Wij nodigen U beleefd uit op de openingsdag onze zaken met een bezoek te vereren.
Wij hopen door een vlotte bediening en prima kwaliteit, U van dienst te kunnen zijn.

A. H. DOLPHIJN
Kerkstraat l — Vorden — Telefoon 1313

A. J. WOPEREIS
Kerkstraat 3 — Vorden — Telefoon 1519

ZOJUIST
ONTVANGEN

NIEUWE

Zomerstoffen

LOOMAN
VORDEN

H.H. Graanmaaiers.
Laat nu uw
binderdoeken
repareren.

Dan hebt U ze met
de oogst weer klaar.
fa* G. W« Luimes
Vorden, Telef. 1421

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Vandaag weer echt iets
voor de zondag!

BOERENWIT, het brood van
vroeger.
Rozijnenbrood, vandaag

één gulden
Spijssloffen, Krentebrood en
Drentse Stoeten volop voorradig.
Mergpijpjes, 5 stuks geen 1.10

vandaag 98 et
Moorkoppen, heerlijk gevuld met
slagroom, 5 stuks 1.50

vandaag 1.25
Moccapunten, 5 stuks 1.10

vandaag 98 et
Slagroomtompoesen, 5 stuks

geen 1.50 vandaag 125 et
Gevulde koeken, 5 stuks 75 et

vandaag 60 et
Echte bitterkoekjes 50 et

per 100 gram
Chocolaadjes, 150 gram 79 et
Sinasstaafjes, lekker gevuld
chocolaadje, 150 gram nu 58 et

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Toneelver. V.O.P. Medler
Vrijdag 25 en zaterdag 26 maart

aanvang 8 uur in café Eykelkamp

opvoering van het toneelstuk:

„Het leven gaat door"
Entree f 1.25.

Jonge Kerk
Op donderdag 24 maart a.s. wordt

het onderwerp:
„<JCoe staat de moderne jeugd

tegenover f/e / t er« f ,

aan de orde gesteld.

Wel een zeer actueel onderwerp!
Verder een afwisselend muzikaal pro-
gramma. Het belooft goed te worden.
Aanvang kwart voor acht in Irene.

Kom jij ook? Neem anderen mee!
Ook ouderen, die interesse hebben in
bovenvermeld onderwerp, zijn hartelijk

welkom !

DE LEUKSTE

VOORJflflRS-PÜMPS
koopt U natuurlijk
bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

A.s. zondag 2 uur,

VORDEN l - VIOS B. l

Heel wat nieuws in
gordijnen j
Geheel nieuwe dessins en met
zorg gekozen kleuren maken Uw
huis geheel nieuw en geeft Uw
huis een „verjongingskuur".
Onze zeer uitgebreide kollektie's
in overgordijnen bieden voor
iedere kamer het juiste gordijn.

Ideaal en gemakkelijk
zijn de

Trtenka Vilrage's
geen strijken • geen kreuken - geen krimpen

Zo vindt U in terlenka vitrage's bij
ons Vallen, Geborduurde randen,
StdBï en Gedessineerd. Dit alles
in^^rschillende breedtes en kwa-
liteiten.

MEER DAN 100 RIJWIELEN
staan er in de toonzaal der

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

EMPO SPORTFIETS, compleet met
lamp, slot, jasbeschermer en pomp,

vanaf f 169,50.

Er staat trouwens veel meer, o.a.:

EMPO wasmachines

EMPO stofzuigers

EMPO naaimachines

Neem er eens een ogenblik voor!
Uw bezoek verplicht u tot niets.

LEVERING via uw HANDELAAR

EMPO Rijwielfabriek - Vorden

Vloerbedekking.
U weet dat vloerbedekking altijd
een kostbaar bezit is. Door iets
nieuws aan te schaffen haalt U
het voorjaar in huis.
Onze kokos-kollektie heeft meer
dan 50 verschillende kleuren en
dessins, die U in verschillende
breedtes kunt krijgen.

Zo vindt U ook o.a. jabo-tapijt,
ook in lopers.
Sisal-tapijt (oersterk).

En wilt U iets moois, als vaste
vloerbedekking

Ronyfelt, Tapira, Tredford,
Parade.

Wij geven U gaarne advies.

Heus, voor meer keus

Visser - Vorde

/j/rjaak ar f i kelen
gefjaa/t/ bij

Sponzen, Zemen,
Borstelwerk.
Uitsluitend eerste kwa-
liteit.

voott
iederéén

Grond-, Glans-
en Standverven
in 1/8- 1/4 - 1/2 en 1/1
bussen.

Plamuur, Stop-
verf, Albastine.

Reina Koudwaterverf,
Synthetische muurverf
(afwasbaar),
Plastic muurverf,
Behang vernis (kleur-
loos en onzichtbaar),
alle gereedschappen.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
„Beslist Uw drogist"

Kom vrijblijvend onze
kollektie zien.

De vriend
van Uw vrouw

IS EN BLIJFT DE

STOFZUIGER.
Deze vriend is een hulp, die U veel
tijd bespaard en die gemaakt is om
„GRONDIGE" hulp bij de schoon-
maak te bieden.

Eén waar U jaren
plezier van hebt
koopt U bij:

Elektro Technisch Bureau

P. DEKKER
Radio en Televisie

Ook Uw adres voor alle Installaties
op elektrisch gebied.

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 20 maart, 8 uur

Een groots schouwspel
in schitterende kleuren

De Trots en de Hartstocht
met: Cary Grant, Frank Sinatra

Sophia Loren.

Een aangrijpend en boeiend relaas
van heidendom . . . . met donderend

vuurwerk gemaakte massa-scènes.

r Toegang 14 jaar

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
f 1.20 - £0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

r
GEMS METAALWERKEN

VORDEN
(Telefoon 06752, 1260-1491)

vraagt :

• Lassers,
• Bankwerkers,

waaronder l bekend met smidswerk
• Leerling-bankwerkers
met ambachtsschool opleiding

• Ongeschoolde krachten,
(bij voorkeur met enige metaalkennis)

VAST WERK BIJ EEN
VANOUDS SOLIED BEDRIJF.

Gevestigd 1830

TextieUdrff
„ V O R D E N "

vraagt voor spoedige indiensttreding:
a. Meisjes van 16 jaar en

ouder.
b. Jongens van 16 jaar en

ouder.
c. Gehuwde vrouwen voor
eventuele ploegendienst.

Hoog loon.
Prettige werkkring.

Goede sociale verzorging.
Reiskosten vergoeding.

Werkkleding gratis.
Aanmelden: ledere avond van 7.30
tot 9.30 uur aan het bedrijf, Zutphen-

seweg 35, Vorden.
Zaterdag's van 14.00 tot 16.00 uur.


