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TIEN JAAR B.O.L.H.
De afdeling Vorden van de B.O.L.H. hield in
hotel „Het Wapen van Vorden" haar jaarver-
gadering waarbij zij tevens haar 2e lustrum her-
dacht.
De presidente, mej. D. Rossel, wees er in haar
openingswoord op dat 5 januari steeds een da-
tum van grote betekenis is voor de afdeling
omdat zij dan haar verjaardag viert. In samen-
werking met de B.O.G. afd. Vorden, werd op
5 januari 1949 onder voorzitterschap van de
heer J. Arfman een oprichtingsvergadering be-
legd. Op deze vergadering werd door het hoofdr
bestuurslid, mevr. van Zadelhof, het doel en
streven van de B.O.L.H. uiteengezet. Het hoofd-
doel was toen volgens spreekster de algemene
ontwikkeling van het plattelands1 meisje te be-
vorderen, echter niet alleen op materieel doch
ook op geestelijk gebied, welke laatste ook het
kerkelijk leven ten goede komt.
Nadat, toen de heer Arfman de spreekster dank
had gebracht voor haar duidelijke uiteenzetting,
werd met aanvankelijk 12 leden een afdeling
van de B.O.L.H. opgericht. Als eerste bestuurs-
leden fungeerden de dames J. Tjoonk, J. Bouw-
meester, M. Pelgrum en M. Weenk. De toen-
malige secretaris van de B.O.G., de heer H.
Tjoonk, feliciteerde ide nieuw opgerichte af-
deling met name het bestuur en de initiatief-
nemers met het behaalde resultaat en sprak de
wens uit dat de afdeling spoedig tot uitbreiding
en bloei mocht komen.
Op deze eerste vergadering was tevens tegen-
woordig mej. Bessinkpas, bondssecretaresse.
Vervolgens bleek uit de diverse verslagen dat de
afdeling thans 45 leden telt en de beschikking
heeft over een klein batig kassaldo.
In plaats van het aftredende bestuurslid, mej.
A. Regelink, die niet meer als bestuurslid in
aanmerking wenste te komen, werd gekozen
mej. A. Weenk.
Het huidige bestuur is thans samengesteld als
volgt, t.w. de dames D. Rossel, G. Lebbink, W.
Maalderink, M. Vruggink, A. Berenpas, R. Wen-
sink en A. Weenk.
Het verdere deel van deze gezellige avond werd
in verband met het 10-jarig bestaan gevuld met
een rijkelijke traktatie, terwijl «lan het slot een
lekenspel werd opgevoerd dat zeer in de smaak
viel.
Mej. Regelink werd door de presidente dank ge-
bracht voor alles wat zij in de afgelopen periode
als bestuurslid voor de afdeling had gedaan.

Voor het tere
_ Baby-huidje
BABYDERM-POEDER

VIERDE NUTSAVOND
„WORSTELEND AFRIKA"

Woensdag 14 januari komt Pater Suasso de
Lima de Prado, nog meer bekend onder de naam
„De Witte Pater", een lezing voor 't Nut hou-
den. Voor de pauze spreekt hij zeer boeiend over
de strijd om gelijkheid in rassen en klassen in
Afrika. Een neger wil niet aangezien worden
voor onderontwikkeld. Hij wil als een gelijke
behandeld worden. Na de ontdekking, dat in
Afrika een grote rijkdom aan mineralen verbor-
gen is, wil men deze onderontwikkelde gebieden
economisch omhoog werken, maar de neger wil
slechts dan onderhandelen als hij op basis van
gelijkheid behandeld wordt. Dit zijn de proble-
men, die naar voren gebracht worden onder de
titel „Worstelend Afrika".
Na de pauze worden zeer interessante films
over Afrika vertoond. Ieder die iets meer wil
weten over deze strijd, die in Afrika gevoerd
wordt, moet niet verzuimen deze lezing bij te
wonen. Wat de toegang tot deze lezing betreft
zie advertentie in dit blad.

VOETBAL
Daar de bond alle wedstrijden voor amateurs j.l.
zondag heeft afgelast in verband met de toe-
stand der terreinen, werd er door Vorden niet
gevoetbald.
Ook a.s. zondag heeft Vorden I vrijaf. Vorden II
speelt echter een belangrijke wedstrijd tegen
Steenderen II in Steenderen. Vorden II bezet
momenteel nog de bovenste plaats, doch of zij
deze na zondag nog zal bezetten is een vraag.
Steenderen II is op eigen terrein een sterke
tegenstander en heeft bovendien nog een goede
kans op de bovenste plaats. Er zal dan ook wel
een felle strijd geleverd worden om de beide
kostbare punten. Vooral de Vordense voorhoede
zal door vlot spel en schotvaardigheid wel het
grootste gewicht in de schaal moeten leggen.
Het tempo zal in deze wedstrijd wel de doorslag
geven.
Vorden A speelt thuis tegen Grol A, dat wel
iets hoger geklasseerd staat, doch waarvan Vor-
den A niet behoeft te verliezen. Een gelijk spel
zit er zeker in. Tenslotte zal Vorden B op eigen
terrein tegen Zelhem A trachten revanche te
nemen op de grote nederlaag, die zij in Zelhem
te slikken kreeg.
Gezien de weersomstandigheden is het nog de
vraag of al deze wedstrijden zullen doorgaan.

KERKDIENSTEN zondag 11 januari.
Hervormde kerk.

9.50 uur Ds. B. C. Visser, van Oegstgeest.
Jeugddienst. Onderwerp: „Jezus klopt aan
onze deur".
7.15 uur Ds. J. M. Gerritsen van Wichmond.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. Streefland van, Almen.

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 10 jan. van 5 uur tot en met
zondag 11 jan. Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 11 jan. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 103 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 54.— tot f 60.— per stuk.
Handel was redelijk,

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .

Burgelijke stand v. 2 t.m. 8 jan.
Geboren: z. van J. B. Klein Lenderink en
H. J. Wolsheimer.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: W. Groot Nuelend, m., 75 jaar,
echtgenoot van R. Heuvelink.

INDELING GRONDGEBRUIK
Volgens metingen van de topografische dienst
medefl^eeld door het Centraal Bureau voor
de S^Mktiek, is het grondgebruik dezer gemeen-
te als volgt ingedeeld: 3985 ha cultuurgrond,
1298 ha bos, t.w. 521 ha naaldhout, 520 ha loof-
hout en 257 ha naald- en loof hout (gemengd),
224 ha heidegrond, 72 ha verharde wegen, 21 ha
spoorwegen, 23 ha wateren en 103 ha bebouwde

. Totale oppervlakte 5726 ha.
OflBERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL

A.s. donderdagavond zal een ouderavond van de
Nutskleuterschool worden gehouden, waar mej.
Nijkamp een onderwerp zal behandelen dat ten
nauwste bij de opvoeding van kleuters is be-
trokken.
Mej. Nijkamp is al dikwijls hier geweest en al-
tijd weer wist zij haar gehoor te boeien. Het
lijkt ons dan ook bijna overbodig om de ouders
op te wekken deze avond bij te wonen.

BIOSCOOP
Zondagavond wordt hier de bekende Nederland-
se film „Dorp aan de rivier" vertoond. Deze film
is gemaakt naar de roman van de schrijver An-
ton Gooien. De hoofdfiguur is Tjerk van Taeke,
een dokter op een Brabants dorp; een wat zon-
derlinge man, die bevriend is met stropers in-
plaats van de notabelen van het dorp.
Het is een onvergetelijke film met de bekoring
van een echt Nederlands dorpsleven.

NIEUWE STRAATVERLICHTING
De P.G.E.M, is de laatste weken druk bezig met
het plaatsen van de lichtmasten voor de nieuwe
natrium straatverlichting. De masten zijn om
de dertig meter aan weerszijden van de Rijks-
weg vanaf de Kroezeboom tot aan de fa. Klum-
per geplaatst.
Voorts staan er ook nieuwe lichtmasten in de
Raadhuisstraat en een gedeelte van de Nieuw-
stad. Een klein aantal van deze natriumlampen
op de Zutphense weg brandt reeds vanaf oude-
jaarsavond.
Ongetwijfeld zal deze verlichting het verkeer
op deze drukke wegen bij avond meer veiligheid
bieden, niet alleen voor het autoverkeer, doch
ook voor de wielrijders en voetgangers. Met de
plaatsing hiervan is aan een lang gekoesterde
wens voldaan.

MEER GESPAARD
Aan het postkantoor alhier en de daaronder
ressorterende kantoren werd in de maand de-
cember ingelegd ƒ 44.687,58 en terugbetaald
ƒ 33.970,—, zodat er ƒ 10.717,58 meer ingelegd
werd dan terugbetaald.

ZIELENTAL
Bedroeg het aantal inwoners dezer gemeente
op l januari 1958 5974, in de loop van 1958 ver-
meerderde dit met 51 personen. Op l januari
1959 telde Vorden dus 6025 ingezetenen.
In 1958 werden opgemaakt: 103 geboorteakten
en 37 overlijdensakten. Er werden 64 huwelijken
voltrokken.

BILJARTEN
De Vordense teams, welke in de Zutphense Bil-
jartbond spelen, hebben het nieuwe jaar bijna
alle met klinkende overwinningen ingezet.
Donderdagavond speelde het eerste team van
K.O.T. in Voorst tegen Voorst I. Het werd voor
de Vordenaren een klinkende 8—O overwinning,
hetgeen een mooie prestatie is op deze lang niet
zwakke Voorster club.
In de tweede afdeling begon ook Kets I het jaar
goed door in Warnsveld met 6—4 van de Pauw
III te winnen.
K.O.T. II behaalde in deze afdeling een klinken-
de 10—O overwinning thuis op T.O.G. II.
In de 3e afdeling deed K.O.T. III ook al niet
onder voor haar grotere broers en won met
dezelfde cijfers, 10—O, in Zutphen van De
Kroon III.
Alleen K.O.T. IV viel uit de toon en boekte thuis
tegen Pelikaan II een zware 10—O nederlaag.

A.s. zondag 11 januari hoopt

Ds. B. C. Visser, v. Oegstgeest

voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp v,d. preek: „Jezus klopt
aan onze deur".

*
Aanvang samenzang om 9.50 uur

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR
DE HEER G. J. ASSINK

De heer G. J. Assink en zijn echtgenote, mevr.
Assink—Kamperman in 't Medler, zijn tijdens
een receptie op nieuwjaarsdag in zaal Schoen-
aker gehuldigd, vanwege het feit dat de heer
Assink gedurende 40 jaar als jachtopziener-bos-
baas in dienst was van de familie Van Dorth tot
Medler.
Eerst werd de jubilaris gehuldigd in het bijzij n
van de familie Van Dorth tot Medler en Van
Dorth tj^Medler (Zelle), burgemeester Van
Arkel elHamilieleden van de jubilaris en toef
gesproken door baron R. van Dorth tot Medler.
Veertig jaar is een hele tijd, een mensenleeftijd
bijna, waarin gij uw beste krachten aan het bos
en de jacht hebt gegeven, aldus spreker. In de
eerste j^tta was u uitsluitend voor de jacht aan-
gesteld ;^^hebt de crisis in de jaren '30 mee-
gemaakt, toen kwam de oorlog in 1940, waarbij
de werkzaamheden werden uitgebreid en aan u
tevens de verzorging van de bossen werd toever-
trouwd. Na de dood van mijn vader strekten uw
zorgen zich uit naar het behoud van het Medler
in zijn ge'heel, toen de fiscale druk zwaarder en
zwaarder werd. Moge het nog vele jaren ge-
geven zijn uw persoonlijkheid aan dit werk te
geven, zoals u het tot nog toe hebt gedaan. Ik
dank u voor uw tactvol beleid, uw 40 jaren on-
afgebroken toewijding en zorg aan het Medler
gegeven.
De baron overhandigde de jubilaris hierna een
enveloppe met inhoud.
Vervolgens sprak burgemeester Van Arkel
waarderende woorden tot de heer Assink en
deelde mede, dat het H.M. de Koningin had be-
haagd om hem te onderscheiden met de zilveren
medaille verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau. De burgemeester feliciteerde de heer
Assink met deze Koninklijke onderscheiding en
speldde hem hierna de versierselen op de borst.
Namens de jubilaris en zijn echtgenote sprak
de heer E. Klumper.
Op de receptie, die hierna in zaal Schoenaker
op de Kranenburg werd gehouden kwamen ze-er
velen van hun belangstelling en sympathie ge-
tuigen. De jubilaris werd beladen onder de
bloemstukken en prachtige cadeaus,
's Avonds werd er een gezellig samenzijn ge-
houden, waarbij namens het personeel van het
landgoed, de oudste collega, de heer H. Horst-
man zijn dank overbracht voor de prettige sa-
menwerking en een rooktafel overhandigde als
blijk van waardering. Mevrouw Assink ontving
eveneens een aandenken.
Namens de collega's jachtopzieners uit Vorden
en naaste omgeving sprak de heer F. H. Bouw-
meester, waarbij hij opmerkte, dat 40 jaren wel
een zeldzaam jubileum voor een jachtopziener
is. Hij bedankte hem voor de prettige omgang
en samenwerking en bood een rookstandaard
aan en mevrouw Assink bloemen.
De muziekvereniging „Concordia", bracht des
avonds een serenade, hetgeen zeer op prijs werd
gesteld.

MARKTAANVOER STEEG IN 1958
De aanvoer van biggen op de wekelijkse vrij-
dagsmarkt steeg in 1958, vergeleken bij 1957,
met 701 stuks en bereikte het totaal aantal van
5780. Het aantal aangevoerde runderen bedroeg
27 (vorig jaar 28). Alleen op de grote najaarsr
markt werden runderen aangevoerd.

Te koop pracht Duitse
LANGHAAR, 3 jaar
oud, een hondenhok
en mand. Bruggeman,
Almenseweg.

Te koop r.b. MAAL-
KALF.
Wed. Hartman,
café „de Zon".

Dragend VARKEN
te koop, half jan. a.d.
telling, keuze uit 3.
J. Zweverink, Kranen-
burg, Vorden.

Te koop z.g.a.n. ka-
merkachel en kinder-
wagen (geschikt voor
wandelwagen of reis*
wieg.) Kranenburg,

D 121, Vorden.

Aan komen vliegen
een O.I. DUIF.
Wed. Kranen,

Molenweg 39.

TE KOOP:
losse bromfietsmotor,
mosquitto, weinig ge-
bruikt, f45,-.
2 jongensfietsen, f 15,-
elk, een waarv. wielen
zeer geschikt v. melk-
kar of d.g.
Kranenburg, D 138 d.

Originele

„tJal-ma8e/ué"-paftje&

voor dames en heren,
billijk te huur.

Leestenseweg 115,
Warnsveld.

Telefoon K 6750-2219
na 19 uur.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voordeliger stookt U
met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge,Tel. 1346

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

Weulen Kranenbarg
Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)

f 1,75 per kg.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

AUTO-
VERHUUR

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

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

Adverteert in
Contact



DAMMEN
De Vordense Damvereniging is er niet in ge-
slaagd om revanche te nemen op de door haar
in het begin van de competitie geleden zware
nederlaag tegen de Warnsveldse dammers.
De woensdag in Warnsveld gespeelde wedstrijd
werd na een spannende strijd door Vorden met
8—10 verloren met l afgebroken partij tussen
G. Hissink en D. Klein Bramel, welke partij door
arbitrage beslist zal worden. Vermoedelijk zal
deze partij in een gelijk spel eindigen, waardoor
de eindstad 9—11 wordt.
Vorden telde 2 invallers in haar gelederen w.o.
de heer J. Lammers, hetgeen een geduchte ver-
zwakking betekende en waardoor de balans ver-
moedelijk naar de verkeerde kant is doorge-
slagen. Wel jammer, want de kampioenskansen
voor Vorden zijn hierdoor wel heel wat gedaald.
De gedetailleerde uitslag is als volgt:
G. Westerink (Warnsveld)—J. Oukes (Vorden)
2-0; A. Hissink—J. Geerken 2-0; D. Sloetjes—
B. Breuker 0-2; H. Brasz—H. Wansink 02; J.
Sloetjes—M. Wijen 2-0; J. Masselink—P. Hoe-
vers 0-2; J. Mooy—-B. Wentink 2-0; H. Mulder—
P. Rozendaal 0-2; H. Sloetjes—A. Lissenburg 2-0.

Goede nachtrust
door Zenuwrust

Mijnhardt's Zenuwtabletten

RATTI-NIEUWS
Het weer was verleden week oorzaak, dat alle
voor Ratti vastgestelde wedstrijden moesten
worden afgelast. In het verslagje van de wed-
strijd Ratti II—A-junioren van tweede kerstdag
is onze correspondent blijkbaar verkeerd inge-
licht. Hij vermeldde dat Ratti II won. De A-
junioren blijken echter nog wel wat mans te
zijn, want zij wonnen en nog wel met 7—5 van
de grotere broers. Ere, wie ere toekomt!
Als het weer geen spelbreker wordt hoopt Ratti
I zondag a.s. bezoek te ontvangen van Vios I
(Beltrum). Dit kan een harde strijd worden
en ligt hier voor het eerste een goede kans om
de volle winst binnen te halen.
Ratti II gaat naar Ruurlo III en zal ook hard
voor de overwinning moeten vechten.
Ratti A gaat naar Pax B in Hengelo (G.) en
blijft door een zege in de running.
Het B-team is vrij.

NOG MEER LIEFHEBBERS
Naar we vernemen is het aantal sollicitanten
naar de betrekking van gemeentearchitect al-
hier van 62 tot 74 gestegen.

Noar de Expo.
Eindelijk draajden Herman et handvat umme
en zwaaiden de kofferruumte los en wie
zaggen een Betta Fineer en een Willem

Lindenhof helemoal weg edokken ieders in
een hoek, as een paar knientjes in 't hek
woor een groten hond veur steet. Eerst
mosten ze nog wat knipperen met de ogen,
want ze konden eur eigen ogen hoast neet
geleuven; in plaatse van een douane-amb-
teaaar stond door een groot gedeelte van
et gezelschap achter de busse te lachen!
En Betta en Willem, blie dat et avontuur
zo goed was af elopen, lachten al gauw
met.
In de busse kregen de beide ilegale grens-
oaverschrieders nog weer een ovatie en
Steentjes Sr. zei tegen Willem: „now Wil-
lem, dat is wel een rondjen weerd".
Joa, zeg Willem, et eerste et beste café
dat wie tegen komt dan zöw der ene oaver
drinken en Derk Fineer (ok bliej datte met
Betta weer in Holland zat) zeg; now Wil-
lem, dan stoa ik oew half. En zo zat dan
et gezelschap een kwartier later in een aar-
dig café'tjen in Margraten achter een con-
sumptie van Willem en Betta.
Door in Margraten beurden wie ok et
eerste van et ongeluk met de „Hugo de
Groot" wat effen een domper op de goeie
stemming zetten, want vliegtuigongelukken,
och, die gebeurt er wel vaker, moor een
ongeluk met een K.L.M.-machine trek iede-
ren Hollander an.

Eenvolgende keer geet et wieter.

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" '
Oldenzaal
Chem. reinigen, Trico-
leren, Drijmastern,
Verven, Ónz. Stoppen
en Plisseren.
JANUARI-

AANBIEDING
Gedurende deze maand
op elk aangeboden kle-
dingstuk voor Chem.
Reinigen een
drymaster-

behandeling gratis.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

kinder~sleeën
vanaf f 7,50

HENK VAN ARK
Insulindelaan

Te koop gevraagd:
consumptie-aardappelen

Krol, Kapelstraat 14,
Apeldoorn, tel. 3881.

H.H. Veehouders!
Op woensdag 14 januari a.s.
's avonds 7.30 u. in Café „de Zon"

LEZING
over verantwoorde voeding
van onze dieren
door de heer Claessen, te Deventer.

Houdt deze avond vrij.
Aanbevelend,

Fa. H. Kluven

Met één kwartje doet U wo0leren bij J 0

aanbiedingen a 25 et. dat zijn 25 koopjes
1 flesje SHOT
Vruchtenlimonade

met 5 punten

2 METALINO
Pansponzen

met 5 punten

100 gram medicinale
Kruispastilles

met 5 punten

250 gram
Novaline Biscuits

2 rollen
Closetpapier

met 5 punten

100 gram
Bananenschuim

met 5 punten

l pakje a 20 stuks vet vrije
Boterhamzakjes

met 5 punten

l stuk „ROODZEGEL"
Toiletzeep

met 5 punten

250 gram
Vermecelli

met 5 punten

l capsule
Ei-shampoo

met 5 punten

l blikje
Soepgroenten

met 5 punten

100 gram GEVULD SNOEP
Goudnoten

met 5 punten

l pakje a 200 gram
Victrix maizena

met 5 punten

l rol
Stereo beschuit

14 beschuiten

met 5 punten

250 gram
Kantkoek

met 5 punten

l zakje „SANAPLAST"
Wondpleister

met 5 punten

150 gram
Boterhamkorrels

met 5 punten

l pakje KLENE'S
Zoute Jujubes

met 5 punten

100 gram
Bitterkoekjespudding

met 6 punten

100 gram korstloze
Leidse kaas 20 +

met 5 punten

l stuk DRIELING
Huishoudzeep

met 5 punten

l potje „LUYCK'S"
Hollandse mosterd

met 5 punten

5 spritsstukken

met 5 punten

l doosje
Schoencrème

Kleur naar keuze
met 5 punten

5 pakjes „DR. OETKER"

Vanillesuiker
inhoudende 8 gram

met 5 punten

TANDPASTA
•VOROL.

DE BESTE en niet duur. Tube 95-70-45 et

„HERO" DIEPVRIES
PRODUCTEN

't laagst in prijs, 't hoogst in
kwaliteit!
GROENTE
Andijvie, 340 gram 40 et
Sperciebonen, 280 gram 50 et
Doperwten (middelfijn) 70 et
Soepgroenten, 100 gram 28 et
Bloemkoolroosjes, 340 gram 75 et
FRUIT
Aardbeien met suiker, 280 gr. 95 et
Frambozen „ „ 225 gr. 125 et
MAALTIJDEN
Bami en Nasi goreng, 400 gr. 165 et
Bitterballen, 12 stuks 120 et
Patates Frites, 300 gr. 60 et
VIS
Kabeljauw, 100 gram 30 et

226 gram 70 et
Schelvis, 100 gram 30 et

225 M 70 et
Garnalen, 85 gram 100 et

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

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f 135,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstafbetaling.

Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

STAAT TER DEKKING
mijn witte VI. Reus
ram. Z.g. dier, dekgeld
f 2 , — .
E.J.Wenneker, Veld-
wijk C 57, Vorden.

Te koop een VIER-
DEL van een schot.
H. Bosman,

bij 't zwembad.

NICO KEUNE

r
Donderdag 15 jan.

beginnen wij met onze

OPRUIMING
Wollen Meisjes vesten 6.95

leeftijd 6—12 jaar

Heren Overhemden 8.45
.. wit, grijs, beige, modern ruitje

Werkhemden van 4.95
mooie sortering ruithemden

Mellon Damespantalons
9.75
prima kwaliteit

Noorse sokken en Noorse
kousen
Prima Binnenveringmatras

2-persoons. 2-delig. 15 jaar
garantie, van f 125.— tijdelijk
voor f 98.—.

Partij coupons, f lanel, keper, katoen,
enz.

Op alle andere artikelen 10 pet. kor-
ting (behalve maatkleding).

MOMBARG
Kranenburg, Telefoon 6679



VERLOOFD:
Elske du Mosch

en
H. W. Lulofs

Huizen, Naarder-
straat 236.

Vorden,
„de Boskamp".

Receptie 17 jan. a.s.
van 15.30 tot 17 uur
te Huizen (N.H.)

Voor de vele bewij-
zen van deelneming,
ontvangen bij het o ver-
lijden van onze lieve
moeder, behuwd-,
groot- en overgroot-
moeder
G. W. J. Harmsen-

Denkers
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
J. C. ten Pas

Vorden, Het Hoge 32.

DAGMEISJE
gevraagd in klein ge-
zin te Zutphen. Hulp
v. werkster aanwezig.
Brieven onder letter
K, bureau Contact.

Heden overleed zacht en kalm, onze
lieve Man, Vader, Behuwd- en Groot-
vader

Willem Groot Nuelend
echtgenoot van R. Heuvelink

in de ouderdom van 75 jaar.

Uit aller naam :
Wed. R. Groot Nuelend-

Heuvelink
Vorden, 5 januari 1959.
Wildenborch.

Ouderavond Nutskleuterschool
Donderdag 15 januari a.s., 's avonds 8 uur
in de koffiekamer van het Nutsgebouw,
wordt de ouderavond van de Nutskleuter-
school gehouden.
Mej. Nijkamp, inspectrice voor de Nuts-
kleuterscholen, zal een inleiding houden.
Enig materiaal van de kinderen kan wor-
den bezichtigd.
Alle ouders, ook van a.s. leerlingen, zijn
hartelijk welkom.

Het bestuur.

Bejaarden-kring
op woensdag 14 januari a»s»

om half 3 in het Nutsgebouw,

SPEL-MIDDAG

Extra
voordelige aanbiedingen!!

Onze bekende fijne Hotel Goud Koffie,
250 gram 188 et.
Deze week bij elk pak l pak frou^rou
van 49 voor 25 et*

Hotel Goud Thee, 100 gram 79 et.
Deze week het tweede pak voor de
halve prijs» **

Jams, div* smaken, slechts per pot 59 et

Jampotten appelmoes, slechts per pot 25 et

Grote blikken ananas schijven 98 et

Beschuit, zo uit de oven, 2 rol voor 32 et

Cornedbeef, 150 gram 79 et
Prima droogkokende rijst, 500 gr* 39 et

Een reclame voor de kinderen!
Een mooie saxofoon gratis bij elk potje
STER pindakaas a 98 et»

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Attentie l Attentie!

Let u wel op de bel l
De vïswagen komt elke donderdag
door het hele dorp met verse zee-
vis.
Schol, Schelvis, Wijting, Kabeljouw, File, Panharing,
Bakbokking, gebakken vis, zoute en zure vis, Stok-
vis, Sprot, Spekbokking, Stoombokking en Viscon-
serven.

Beleefd aanbevelend,

A. Stokkink, Stationsweg 3, Vorden

Voordeel
voor
U!

A.s
donderdagmorgen

8 uur
beginnen wij met onze

Opruiming
In alle soorten schoenen
bijzonder voordelige koop.
jes.
Damesschoenen vanaf 4.95, 5.95,
enz. Kinderschoenen 2.95,3.95, enz.
In Steunschoenen extra voordelige
aanbiedingen.
Ook in Damespantoffels hebben
wij zeer speciale prijzen. Alles ver
beneden inkoopsprijzen.

Op schoenen buiten de
opruiming W pet. korting,
uitgezonderd rubberschoei-
sel.

De kwaliteit is natuurlijk prima van alle schoenen.

Wullink's Schoenhandel
Dorpsstraat 4, Vorden - „ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIALIST"

Stop. «WAF 15 JANUARI

Ruimen wij op!
Profiteer van deze gelegenheid. Kwalifceits-artikelen

stukken voordeliger. 1001 bijzondere koopjes.

Tel. 1514
_..., - - - •'

Zutfenseweg - VORDEN

Alleen vandaag:
500 gram spek 90 et

500 gram fijne rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 60 et

200 gram leverworst 36 et
200 gram tongenworst 60 et

200 gram gek. ontbijtspek 60 et
Tevens gelegenheid voor huisslachting.

Diepvriescellen te huur.

M. Krijt, Dorpsstraat
VOOR

Kuikenkachels
in Kolen, Olie of Gas

HENK VAN ARK
Insulindelaan, Telefoon 1554

Zef ook UW kuikens op

J'S Reeds velen doen dil mei succes.
VERKRIJGBAAR BIJ.

J. B. Gerritsen
't Hoge — Telefoon 1540

W K V P. t -57



OPGELET!
Donderdag 15 januari begint onze grote Seizoen-Opruiming.
Wij vestigen Uw speciale aandacht op onze voordelige confectie-aanbiedingen. Winter mantels en jassen, cos-
tuums en mantelcostuums, nu tientallen guldens voordeliger! En U weet het, voor alle artikelen de voordeligste
prijzen. Laten onze etalage's U overtuigen.

LOOMAN VORDEN TELEFOON 1231

DONDERDAG

15 T
begint onze

Het is weer raak bij Jansen in de zaak!

Koopjes voor groot en klein.

KINDERSCHOENEN
uitzoeken, vanaf 2.95, 3.95, 4.95 enz,

DAMESSCHOENEN
nog lager dan zolen en hakkenprijs.

* •ZIE DE ETALAGE.

Goederen, niet in de opruiming, 10 pet. J&rting,
behalve rubber artikelen.

Alles d contant. Geen zichtzendingen.

A. JANSEN
HET SCHOENENHUIS

PARDIJS heeft voor U!

Anton Hunink's dikke Rookworsten
van 250 gr. per stuk 1.09
Zeer lange dunne rookworsten.
Voor grote gezinnen!
Per stuk Q.95
Pracht belegen Volvette Kaas
per 500 gram 1.69
Friese Hagelkaas
per 500 gram 1.69

CONTACT

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

Ophaaldienst van Huistfval
TE VORDEN

Aan de leden wordt bekend gemaakt dat
vanaf heden de ophaaldienst begint om 7
uur. Zorg dus dat u de vaten tijdig aan de
weg hebt staan. 4fc
Verder berichten wij u dat eerdaags wordt
begonnen met het innen der kwitanties.
Wordt bij eerste aanbieding niet voldaan,
dan komt bij een tweede aanbieding 15 et
incasso er bij, bij een derde aanbieding 30
et enz.
Laat de incasseerder dus geen twee keer
lopen.

Het Bestuur.

Oersolide
en toch goedkoop zijn onze

Solita-wasmachines.
Snel wasser f 165.—
Langzaamwasser f 265.—
alles met tijdschakelaar.

Kom eens kijken bij

N. J. KEUNE
Stationsweg l, Vorden
U slaagt er beter.

del (>lad, dat letterlijk verslonden wordt!

Gedurende de voorjaarsopruiming

geven ook wij op al onze winkel-

goederen

10 pCt. korting
(behalve leren jassen)

fa. G. W. Luimes, Tel. 1421

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
A.s. zondag begint de zondagsschool weer
in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

De kleintjes om 11 uur,
de groten 10 uur.

Nieuwelingen van harte welkom.
Het Bestuur

'™ Nutsgebouw ™*
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 11 januari, 8 uur

de Nederlandse film

Dorp aan de rivier
met: Hans Kaart, Max Croiset, Bern-
hard Droog, Mary Dresselhuys.
Vervaardigd naar de roman van An-
ton Gooien.
Verkwikkende humor en ontroering
rond het leven van de merkwaardige
en diep-menselijke dorpsdokter van
Taeke.

C Toegang 14 jaar

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

*-k Steunzolen (naar maat)
-k Voetonderzoek

Wullink's schoenhandel
Dorpsstraat 4, Vorden

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

4e Nutsavond
op woensdag 14 januari 1959

in het Nutsgebouw
aanvang 8 uur precies.

Zaal open 7.30 uur.

„Worstelend Afrika"
door Pater Suasso de Lima de Prado

„de Witte Pater"

Lezing en films

Toegang Nutsleden (2 pers.) f 0.25 p.p.
Niet-leden f 1.25 per persoon.

Zondag 11 jan. competitiewedstrijd

Ratti l - Vios B. l
Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.

Bestel nu nog

Sintels en
Hoogoven Slakken.
Prijsverhoging per l febr. '59

SINTELVERKOOP

MONSTER
Groenloseweg 61l, Winterswijk
Tel. K 5430- 2727

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


