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ALGEMENE JAARVERGADERING
„GROENE KRUIS,,.

Donderdagavond werd onder leiding van dok-
ter W. N. Lulofs in het Wijkgebouw de Alge-
mene jaarvergadering van het Groene Kruis
gehouden waarvoor in tegenstelling tot voor-
gaande jaren goede belangstelling bestond.
Na een kort openingswoord door de voorzit-
ter waarin hij de aanwezigen een hartelijk
welkom toeriep, stelde spr. voor aan de agen-
da de punten „Vaststelling Huishoudeijk Re-
glement" en „Begroting 1955" toe te voegen.
De vergadering ging hiermede accoord.
Het woord werd daarna verleend aan de se-
cretaris, de heer A. Plomp, en aan de pen-
ningmeester, de heer G. Koerselman, tot het
brengen van de jaarverslagen, waarop we we-
gens plaatsgebrek in ons volgend nummer ho-
pen terug te komen.
Bij het agendapunt „Verhoging contributie
van ƒ 5,— op ƒ 6,— per lid per jaar, deelde
de voorzitter mede dat het bestuur zich ge-
noodzaakt heeft gezien een contributie-verho-
ging voor te stellen.
Dit komt o.a. naar aanleiding van de navol-
gende omstandigheden. De plaatselijke Groene
Kruis verenigingen dragen een vast bedrag
per lid (tot nu toe 30 cent) af aan de Provin-
ciale Gelderse Vereniging.
Door uitbreiding van de werkzaamheden op
het gebied der volksgezondheid in provinciaal
verband, achtte het hoofdbestuur o.a. de aan-
stelling van een medicus noodzakelijk. Hier-
uit volgde de consequentie dat de afdracht per
lid werd verhoogd tot 60 cent. Daarbij komt
nog een geregelde stijging van de laatste ja-
ren, terwijl we met ons nieuwe wijkgebouw
een bezit hebben, waarvoor het nodige moet
worden gereserveerd als afschrijving, onkos-
ten enz. die natuurlijk de eerste jaren nog niet
zo hoog zijn, maar in de toekomst zullen stij-
gen. Ook het aantal kraamverzorgingen door
gediplomeerde krachten is de laatste jaren ge-
regeld blijven stijgen.
Verder worden thans cursussen in zuigelin-
gen- en kleuterverzorging geregeld gegeven;
meer kinderen worden uitgezonden; het ver-
pleegmateriaal uitgebreid; vele hoogtezon-
kuren gegeven. Als we dit alles realiseren
aldus spr. kan men een stijging van ƒ 5,— op
ƒ 6,— niet zo zwaar tellen, daar ook het in-
komen van bijna iedereen de laatste jaren is
gestegen.
Zonder hoofdelijke stemming werd vervolgens
tot contributieverhoging besloten. Deze con-
tributie kan aldus de voorzitter in 2 keer per
jaar worden betaald.
In de vacature ontstaan door het tijdelijk be-
danken en aftreden als bestuurslid van Ds. E.
J. Duursema werd in diens plaats benoemd
de heer G. Eskes. De heer Eskes die ter ver-
gadering aanwezig was, nam deze benoeming
aan. Hij zal tevens de penningmeester bij
diens werkzaamheden terzijde staan.
Tot leden der kascommissie 1955 werden aan-
gewezen de heren W. A. Wolbert en G. Pot-
man.
Me j. Bultman die wegens huwelijk het Groe-
ne Kruis alhier gaat verlaten en die ruim 9
maanden als vaste hulp bij de gezinsverzor-
ging had dienst gedaan, werd door de voorzit-
ter waarderend toegesproken en een stoffelijk
blijk van waardering aangeboden.

Wrijf Kou en Pijn
weg met QAMPO

CONCORDIA.
De muziekvereniging Concordia heeft haar
uitvoering vastgesteld op a.s. Woensdag 2 Fe-
bruari. Het programma bevat voor de pauze
een aantrekkelijk muziekprogramma, o.a. Co-
lonel Bogey on parade, die schone Galathé en
Abschied der Gladiatoren.
Na de pauze wordt door de toneelgroep een
blijspel opgevoerd.
Concordia heeft dit seizoen nogal te kampen
gehad met ziekte van haar leden, doch geluk-
kig zijn deze weer hersteld, zodat de uitvoe-
ring nu kan doorgaan. Deze uitvoering is al-
leen toegankelijk voor donateurs, zodat we
vooral de vele nieuwe inwoners van Vorden
willen aanraden zich alsnog als donateur van
de oudste muziekvereniging ter plaatse op te
geven.

KERKDIENSTEN Zondag 30 Januari

Gebouw Irene
9 uur en 10.30 uur Ds J. Langstraat.

In beide diensten bed. H. Avondmaal.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds F. C. Zwaai Jr., Winterswijk.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 29 Jan. van 5 uur t.e.m.
Zondag 30 Jan. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 93 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 46.— tot f 56.—

Handel was vlug.

Burgelijke stand van 21 t.m. 27 Jan.
Geboren: d. van H. S. Burger en J. B. J.
Burger-Schepers; d. van H. J. A. v. Kesteren
en M. W. v. Kesteren-Balduk; z. van J. H.
Bekken en A. A. Bekken-Dieks; z. van P. J.
Smith en R. J. Smith-Draaysma.
Ondertrouwd: A. J. Wentink en G. van der
Veen; M. F. J. Wellink en B. J. Hengerer.
Gehuwd* H Maalderink en J. A. Krijt;

JM. Ackerman en H. G. Brummelman.

UITBETALING ROGGETOESLAG
OOGST 1954.

Aan de bij mijn Bureau geregistreerde rogge-
telers, die in 1954, 10 are of meer rogge heb-
ben verbouwd, is of wordt een dezer dagen
een contract in tweevoud toegezonden, dat

bnodig is voor de uitbetaling van de rogge-
toeslag.
Om voor deze toeslag in aanmerking te ko-
men, heeft de teler twee dingen te doen, hij
moet n.L:
1. het 2e exemplaar van het contract tekenen,
nadat hij hierop heeft aangegeven hoe hij de
uitbetaling graag wil hebben;
2. zorgdragen, dat dit 2e exemplaar van het
contract zo spoedig mogelijk, doch beslist ui-
terlijk 31 Januari a.s. — deze datum staat ook
onder op het contract aangegeven — in het
bezit is van zijn PI. Bureauhouder.
Het Ie exemplaar van het contract kan de
teler behouden; dit moet dus niet aan de
P.B.H, worden gestuurd.

INTERESSANTE LEZING.
A.s. Maandagavond komt Mej. Hoekendijk uit
Amsterdam hier weer een spreekbeurt ver-
vullen voor de Chr. Vrouwenverenigingen
uit Vorden. Ditmaal vertelt zij over haar er-
varingen in Finland en over haar indrukken
over het werk van Mathilde Wrede. Mej.
Hoekendijk is bij de Vordense dames goed
bekend; vorig jaar hield zij hier een causerie
over haar werk onder de publieke vrouwen
van Amsterdam. Allen, die zich herinneren
hoe boeiend en vaak humoristisch mej. Hoe-
kendijk wist te vertellen, zullen haar nu zeker
ook weer willen horen. Een advertentie geeft
nadere bijzonderheden.

CONTACT-AVOND V.V. VORDEN
Hoewel de eerste contact-avond van de voet-
balvereniging Vorden in het nieuwe jaar nu
niet bepaald druk bezocht was, is het wel een
gezellige avond geworden. De avond werd
gehouden in zaal Bloemendaal, waarbij de

•voorzitter, de heer W. Kuiper, allen welkom
heette en in korte trekken het doel van deze
contactavonden uiteenzette. Hij wees er op
dat deze avonden er toe medewerken om de
vriendschapsbanden tussen de spelers onder-
ling nauwer aan te halen en hij hoopte dan
ook dat er op een volgende avond meerdere
r.pelers aanwezig zouden zijn.
Cncler leiding van een tweetal bestuursleden
werden hierna onderlinge wedstrijden gehou-
den, waarvoor aardige prijsjes, beschikbaar
wedren gesteld. Onderwijl werden er enkele
consumpties aangeboben, zodat het geheel
een gezellig verloop had.

NED. ROODE KRUIS.
Mogen we u even helpen herinneren, dat van-
avond de film „De geheimzinnige kogels van
Dr Ehrlich" in het Nutsgebouw vertoond
wordt? De filmvoorstelling wordt vanwege
het Roode Kruis gegeven en de toegang is
vrij voor iedereen.
Vanmiddag om half drie worden speciaal voor
de kinderen enkele aardige films gedraaid.

Last van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

DE CENTRALE MELKCONTROLE BIJEEN.
De Centrale Melkcontróle afd. Vorden kwam
in het hotel ,,Het Wapen van Gelderland" in
ledenvergadering bijeen. In zijn openings-
woord heette de voorzitter, de heer G. Bog-
chelman in zonderheid welkom de heer J. H.
Westerveld, hoofdcontroleur van de P. M. D.
te Arnhem. Het laboratoriumpersoneel was
door benoeming van de heer Pardijs tot vier
leden uitgebreid.
Over het afgelopen boekjaar werd met 3285
koeien aan de melkcontröle deelgenomen.
Vervolgens werd gewezen op het grote nut
van juiste en op tijd invulling en inlevering
der z.g. geboortekaarten bij de afdeling-secre-
taris. Het is van groot belang op deze kaart
de bijzonderheden aangaande het geboren kalf
te vermelden, opdat zoveel mogelijk de erfe-
lijkheid der ouders kan worden vastgesteld.
Ook de controle der monsternemers zal wor-

^<ien uitgebreid, zodat elke monsternemer 3 è
f4 keer per jaar zal worden gecontroleerd tij-

dens de monstername.
De heer Westerveld besprak het onderwerp:
,,Moeder en dochter vergelijking". Spr. wees
er op, dat de omvang der melkcontröle in
sterke mate was toegenomen. Thans werd aan

k de prov. melkcontröle met meer dan 925.000
^koeien deelgenomen. Werden eerder de gege-
vens dezer melkcontröle in boeken genoteerd,
dat ter verstrekking van een afstammingsre-
gister veel werk veroorzaakten, thans is dit na
1949 door middel van een kaartsysteem ver-
eenvoudigd. Door middel van dit systeem is
ook de afstamming van de stier beter te be-
oordelen. Ook dit kan productieverhoging ten
goede komen.
Na beantwoording van enige vragen bracht
de voorzitter spr. dank en werd deze matig
bezochte vergadering gesloten.

F. H. FOKVERENIGING.
De Centrale F. H. Fokvereniging Vorden en
Omstreken vergaderde in zaal Bakker onder
leiding van de heer G. Bogchelman. In zijn
openingswoord wees hij op de goede ver-
standhouding tussen de Centrale F. H. Fok-
vereniging en de Centrale Melkcontröle. Spr.
hoopte dat dit ter bevordering der bloei van
de veehouderij bij voortduring bestendigd
mag blijven. Vervolgens bracht hij de admini-
strateur de heer H. Meulenbrugge dank voor
het uitstekend beheer van de administratie.
Uit het financieel verslag bleek dat de vereni-
ging op l Jan. 1955 de beschikking had over
een kassaldo van ƒ 1530,55. Bij gehouden be-
stuursverkiezing werd het aftredende be-
stuurslid, de heer W. Kornegoor, herkozen.
Als definitieve bestuursleden van de F. H.
Fokdag werden gekozen A. J. Zweverink op
,,De Steenkamp" en A. Ruiterkamp.
Als leden der aan- en verkooporganisatie
F. H. Fokvee en tevens helpers voor de fok-
dag werden benoemd de heren Harmsen uit
Almen en W. Rietman.
Besloten werd in samenwerking met M.R.Y.-
fokkers fokvee dat ten verkoop zal worden
aangeboden, bij de administrateur de heer
Meulenbrugge op te geven. Ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan der Zutphense Fok-
dag zal aldaar een jubileumfokdag worden
georganiseerd. Ter bestrijding der onkosten
werd besloten dat elke F. H. fokker 25 cent
per koe zal bijdragen.

33 WONINGEN IN 1955.
Door de Gedeputeerde staten van Gelderland
zijn voor het jaar 1955 aan het gemeentebe-
stuur van Vorden in totaal 33 woningen toe-
gewezen.



VORDENS DAMESKOOR.
De ledenvergadering van het Dameskoor was
Donderavond zeer goed bezocht. Dit stemde
de voorzitster, mevr. Klein Brinke Gotink
dankbaar; in haar openingsrede bracht ze te-
vens dank aan de heer Wolters voor zijn goe-
de leiding, waardoor het koor van dit jaar
weer vele successen mocht oogsten.
Mevrouw van Til-Klumper gaf vervolgens een
keurig jaarverslag, waaruit bleek dat het koor
een welbesteed jaar achter de rug heeft. Mevr.
Groot Roessink-Golstein gaf het financiële
verslag; de kas verkeert zoals gewoonlijk in
een gunstige positie.
Bij de bestuursverkiezing werden de dame»
Klein Brinke-Gotink en Wolters-Schuppers
herkozen. Er werd besloten ook dit jaar aan
een concours deel te nemen, waarschijnlijk in
Laag-Keppel of Hengelo—O. Ook gaan de
dames dit jaar weer op reis; of men weer
naar Antwerpen gaat hangt van het ledental
af.Men moet daar n.l. met minstens 40 zange-
ressen verschijnen. De voorzitster deed dan
ook een beroep op de leden, zo zij dames
weten die nog gaarne lid van het koor willen
worden, deze aan te sporen zich zo spoedig
mogelijk aan te melden. Vooral voor de stu-
die voor het concours is het noodzakelijk dat
nieuwe leden niet te lang wachten met toe-
treden.
Bij de rondvraag kwamen enkele suggesties
voor een volgende uitvoering voor de dag en
werd hierover geanimeerd van gedachten ge-
wisseld.
Daarna sloot de voorzitster, met een oproep
tot getrouw repetitiebezoek, de vergadering.

EXCELSIOR.
De Chr. Zangvereniging Excelsior nam
Woensdagavond deel aan een zangavond,
welke door de ring Gelderse Achterhoek van
de bond van Chr. Zangverenigingen werd ge-
houden in de zaal van den Bremer te Toldijk.
Negen koren namen hieraan deel. Vorden
zong 3 nummers op waarlijk voortreffelijke
wijze.

HET „WERKCOMITÉ VAKONDERWIJS"
LIQUIDEERT.

Daar er momenteel overal weer gelegenheid
is tot het volgen van vakonderwijs, heeft het
,,Werkcomité Vakonderwijs" gemeend zijn
werkzaamheden te moeten staken.
De kas, groot ƒ 40,28, werd overgedragen aan
de Nutsbibliotheek, welke er vakboeken voor
zal kopen, die de vaklui dan voor een luttel
bedrag kunnen lenen.

OPHAALDIENST HUISAFVAL.
We maken belanghebbenden attent op een
advertentie in dit blad, waarin de nieuwe re-
geling voor het ophalen van huisafval wordt
bekend gemaakt.

VAN DE VOEDINGSRAAD.

Het voorlichtingsbureau van de Voedings-
raad stuurde ons de volgende ,,Korte Wenk",
welke we gaarne aan onze huismoeders door-
geven:
Welke voedingsmiddelen zijn onmisbaar?
Ie Melk, karnemelk en yoghurt.
Men doet goed bij iedere maaltijd melk of een
ander melkgerecht te gebruiken.
2e Aardappelen, groenten en vruchten.
Zorg dat deze alle drie iedere dag in de voe-
ding voorkomen.
3e Kaas en vlees, vis, ei of peulvruchten.
Gebruik iedere dag kaas en één of meer van
de andere producten.
4e Boter of gevitaminiseerde margarine en
levertraan (voor de jeugd en a.s. moeders).
5e Bruin brood, roggebrood, havermout, gort
en andere graanproducten.
ledere dag moet tenminste één van deze le-
vensmiddelen in een van onze maaltijden
voorkomen.
Tevens vestigen we nog eens de aandacht op
de vele handige vouwblaadjes met allerhande
recepten en nuttige wenken, die voor slechts
enkele centen door het voorlichtingsbureau
verkrijgbaar worden gesteld.

DAMMEN.

Dat Laren voor Vorden een zeer lastige tegen-
stander is, bleek ook nu weer, daar Vorden
een 9—11 nederlaag moest incasseren.
Dit is wel een tegenvaller en zal de kans op
kampioenschap wel gering doen worden.
De volledige uitslag is:
Vorden I D.E.Z. Laren I
1. J. Oukes 0—2 N.N.
2. J. Lammers 2—O G. J. Hekkelman
3. J. F. Geerken 2—O H. J. Beltman
4. B. H. Breuker 1—1 G. Slagman
5. H. Wansink l—l J. Aalderink
6. Joh. Masselink l—l G. J. Groot Wesseldijk
7. P. Hoevers O—2 H. v. Geenhuizen
8. W. Kamperman O—2 G. Arendsen
9. C. Hesselink l—l J. Lammertink
10. B. Wentink 1—1 A. J. Haytink

SCHAATSVREUGDE.

De leerlingen van de hoogste klassen van de
School met de Bijbel hielden Dinsdagmiddag
onderlinge schaatswëdstrijden onder leiding
van het personeel.
Het ijs was uitstekend en het werd een gezel-,
lige middag.
Aan de winnaars werden aardige prijsjes uit-
gereikt.
Ook de leerlingen van de O.L. Dorpsschool
hadden hun ijspret op „Schimmelsweide"
onder aanvuring van de onderwijzers. De
onderwijzeressen zorgden voor warme ranja.

CURSUS BEELDHOUWKUNST.
De cursus over beeldhouwkunst, welke Jan
Michels uit Arnhem op uitnodiging van het
Nutsbestuur hier komt geven, is nu vastge-
steld op de Dinsdagen l, 8 en 15 Maart. Te
zijner tijd worden nadere bijzonderheden per
advertentie bekend gemaakt.

VORDENS MANNENKOOR.
Zaterdag 5 Februari geeft het Mannenkoor
weer een contactavond, waaraan deze keer
medewerken de koren uit Doetinchem, Win-
terswijk en Eibergen. Voor liefhebbers van
Mannenkoorzang is de contactavond steeds
een dor hoogtepunten van het winterseizoen,
daar de verschillende koren natuurlijk hun
beste beentje voorzetten. Deze avond wordt
alleen voor donateurs gegeven.

CONTACTAVOND PERSONEEL
VRIJWILLIGE BOSBRANDWEER.

In hotel Bakker werd voor de leden van de
bosbrandweervereniging „de Achterhoek en
Liemers" een contactavond gehouden. In een
viertal bussen van de G.T.W. werden de leden
met hun dames uit Laren, Hengelo Gld.,
Warnsveld en Vorden opgehaald.
Na een kort openingswoord door de voorzit-
ter der vereniging, Mr. J. O. Thate, waarin
deze in het bijzonder welkom heette de heren
burgemeesters uit Vorden, Hengelo Gld., en
Laren Gld., de heer Francke, hoofdopzichter
van de Ned. Heide Mij alsmede de garnizoens-
commandant uit Deventer, de plaatselijke po-
litie en de vertegenwoordigers van de staan-
de brandweer, werd het eerste gedeelte van
de avond gevuld met het optreden van een
orkest je van de Ned. Heide Mij, waarna pro-
fessor Herbe Maison, uit Eefde enkele staal-
tjes van zijn kunnen gaf.
Burgemeester Thate wees op het nut van
dergelijke contactavonden.
Een bijzonder woord van dank richtte burge-
meester Thate tot de directie van de G.T.W.
voor het spontane aanbod de leden naar de
diverse contactavonden geheel gratis te ver-
voeren.
Na de pauze beleefden de aanwezigen de
eerste opvoering van het blijspel „Henkie"
door de toneelclub van Concordia. En wij kun-
nen niet anders zeggen of deze première is
tot volle tevredenheid zowel voor de aanwezi-
gen als voor de spelers geslaagd. De rollen
werden uitstekend vertolkt en er werd dik-
wijls smakelijk gelachen.
Deze uitstekend geslaagde avond werd met
een kort woord door Baron Z. van Dorth tot
Medler gesloten.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

Attentie voor de donateurs van „Concordia"
* MUZIEKVER. „CONCORDIA"
if Directeur: de Heer D. Wolters

UITVOERING
op a.s. Woensdag 2 Februari 1955 in het Nut.
Aanvang 8 uur (zaal open 7.30 uur)

Deze avond is uitsluitend voor donateurs

^ Voor de pauze:

Muziekprogramma
^ Na de pauze:

Toneel
opgevoerd wordt het blijspel

„ (Jtenkie

Niet-donateurs, die deze avond wensen te bezoeken, kunnen
zich alsnog als donateur opgeven.

Donateurs hebben vrije toegang met 1 huisgenoot.
Plaatsbespreken op de dag der uitvoering van 12—13 uur
aan de zaal, a 10 et. per plaats. Loting 12.30 uur.

Februari hoopt „Concordia" weer een j

CMRNAVAJSSAVO9CD
te organiseren. Voor de mooiste costuums worden
weer aardige prijsjes beschikbaar gesteld. l

Wildenborch
Donderdag 3 Febr. a.s. opvoering

van het toneelstuk

„Jennie de dochter van Nijnke"
door de de Jeugdver. uit Varssel in

de Kapel v.d. Wildenborch.
Aanvang half acht.

Plaatskaarten f 1.,— (bel. inbegr.)
Komt allen, één opvoering

Kaarten bij Oplaat en aan de zaal.

Pension aangeboden in
R.K. gezin, niet in het
dorp. Brieven No. 40
bureau Contact.

Op de Nutsavond van
l O Dec. j.l. heeft iemand
een verkeerde grijze
herenhoed meegeno-
men.
Wil degene, die de
vergissing gemerkt
heeft zich in verbin-
ding stellen met Mr.
D. van Zeben, Berkel*
kade 14d Zutphen.

r
Voor het luttele bedrag van f 1.80 kunt U:

• 90 dagen EEN VARKEN
• 100 dagen EEN KOE

• 1200 dagen EEN KIP

06 II.II.l. I f K U I u L N I l L K N met sporenelementen geven

Probeer het eens bij enkele van Uw beesten en
U zult weldra in gezondheid en groei van Uw
varken, in conditie maar vooral in productie
van koe en kip iets zien dat U nooit voor
mogelijk had gehouden en U voorgoed tot K.V.W.
kruidenkern verbruiker zal maken.

ALLEEN VERKOOP VOOR VORDEN:

J. B. GERRITSEN - Molenaar



Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboortevan ons zoon-
tje en broertje

JOHAN WILLEM
(Joop]

G. J. Golstein
L. H. Golstein-

Scholte
Roely

Vorden, 20 Jan. '55
Stationsweg 19

Met dankbaarheid en
blijdschap geven wij
kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

EPPO

P. J. Smith
R. J. Smith-

Draaysma
Pieter,
Martien,
Machteld

Vorden, 26 Jan. '55
't Hoge 43

Flink meisje gevr.
Tijd en loon nader

overeen te komen.
Mevr. Bakker,

Zutphenseweg

Gevraagd voor direct
een fl ink meisje

of werkster
voor 2 halve d. p. w.
Woensd. en Vrijd.

Inl. bur. Contact

Gevraagd
flinke Boerenknecht
of aank. D. J. Tiessink
B 32

Gevraagd :
flink meisje voor
kantoorwerkz. heden
Liefst kunn. typen.
Fa H. J. EGGINK,
Medler E lOla

Tel. 457 Vorden
Na 6 uur: Barchem-
seweg D 73 Tel. 231
Ruurlo

TE KOOP:
aan de Stationsweg te
Vorden

een burgerwoning
met voor- en ach-
tertuin, bev. 4 kamers,
keuken, bijkeuken enz.
Het perceel is verhuurd
Vraagprijs f 5000. ~.
Te bevr. bij Numan's
Makelaarskantoor,
Nieuwstad 83 Zutphen
Tel. 3535

Zaklantaarns
vanaf f 0.75

Buitenbanden
vanaf f 3.95

Rijwiellampen
vanaf f 12.50

Wagenreflectors
Anti slip wieltjes
Lampjes, Batterijen

ARIE TRAGTER

Te koop 3 biggen,
half bloeds en bonen-
stokken bij D. A.
Lenselink, „Specop"
Linde.

A
X Op Donderdag 3 Februari 1955 hopen
X J. H. Menkhorst
x
X J. Menkhorst-IYYenrrink
X de dag te gedenken, dat zij voor 50 )<
X jaar in het huwelijk zijn getreden.

X VORDEN, Januari 1955

S Almenseweg C 135

, , Gelegenheid tot feliciteren 's avonds
A van 7 tot 9 uur in de zaal van café
X Lettink.

A.s. Maandagavond om kwart voor
acht hoopt

Mej. Hoekendijk
weer voor ons te komen spreken in Irene

Nu over haar ervaringen in Finland
en haar indrukken over het werk van
Mathilde Wrede.

BOEIEND en INTERESSANT j
Een ieder is hartelijk welkom! j

•'•- -..——. iy. i. i. — ,. -, ^*S

De beide Chr. Vrouwenverenigingen

Wij gunnen U
't licht in de ogen wel, ja zelfs de mid-
delen om uw ooglicht te beschermen en
te behouden.

Fa. Martens,
de opticien die steeds voor U klaar staat.

pracni resultaat . . .
krijgt u van onze mooie
Spoelt jes-spo^^r>l, voor zo'n

leuke muts en sjaal.
We hebben voor u in voor-
raad 10 prachtige kleuren.

r
Geen sokken meer stoppen.
Koopt „M l R L O N" het
sterkste garen voor sokken

en sportkousen.
^ ___ j
H. Luth, Vorden

500 gr. br. bonen 58 et.
l 1. pot augurken

f 1.25 + 10 zegels
l potje Piccalilly

38 et. + 8 zegels
200 gr. Van. toffees 39 et.
200 gr. drop toffees 39 et.
l 1. bl. boerenkool 98 et.
250 gr. Petit Beurre

37 et. + 7 zegels
250 gram Sprits

59 et. + 5 zegels

En nog veel meer artikelen met
extra zegels.
BIJ SPAR-WINKELIER

REMMERS
Voor alle soorten DRUKWERK naar

DRUKKERIJ WOLTERS

Vogelliefhebbers!
Hier is uw adres!

Zangzaad voor kanaries per kg. f 1.05
Volièrezaad per kg. 95 et.
Parkietenzaad per kg. 75 et.
Milletzaad per kg. 45 et.
P. Sluis' Papegaaienvoer, Tortelduivenvoer,
P. Sluis' gemengd zaad voor tropische vogels
Ie soort Duiven voer voor postduiven
Volledige Winterkorrel voor postduiven
Snoepzaad voor postduiven.
Vitagrit, Roodsteen, Hennepzaad, Boekweit,
Wit kanariezaad, lijnzaad.

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

Feest voor de kinderen.

Met Shell Butagas in huis breekt
voor moeder een gemakkelijker
leven aan met méér vrije tijd.
Een vertelling, een wandeling, een
boek. De blauwe fles brengt meer
huiselijke gezelligheid.
Moeder meer vrij: 'n feest voor de
kinderen.
Moeder meer blij: 'n feest voor
moeder zelf.

Shell Butagas
is: winst aan tijd en

daardoor:

meer

*» Nutsgebouw -H
V O R D E

Exploitatie Jac. Mied - Deventer

Zaterdag 5 Februari, 8 uur

Een explosie van feestvreugde
een romance vol tederheid

ROMAN HOLIDAY
(Een Prinses neemt vacantie)

met: AUDREY HEPBURN -
Gregory Peck

De vrolijkste 24 uur, die welke
prinses ter wereld ooit beleefde!

Een wilde, romantische escapade, die
Rome geheel van de kook bracht . . .

Zonnig - Intelligent
Tintelend ondeugend

Toegang alle leeftijden

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Vereniging Ophaaldienst
van Huisafval te Vorden

LET OP!
Met ingang van Woensdag 2 Febr. a.s.
zal het huisafval als volgt worden op-
gehaald :
ledere Woensdag langs de Rijksweg en
in het gedeelte van de gemeente ten
zuiden van deze weg.
ledere Zaterdag in het deel der ge-
meente ten Noorden van de Rijksweg.

HET BESTUUR

Gevraagd: aankomend

Electricien of
electric.-loodgieter

bij GEMS
Metaalwerken

IMCTISWKNCCm

QLSUETYOMTVONJ
Bakker SCHURINK
Woningruil
Te ruil een alleen-
staande woning voor
een kleinere.
Adres te bevr.

Bur. Contact

Jongeman zoekt in
Vorden of naaste omg.
zit-slaapkamer
Br. onder letter G

Bur. Contact

Zware biggen te koop
bij G. Koning,

Wildenborch

Biggen te koop bij
H. J. Memelink,

Linde E 8

Te koop Friese neu-
rende en nieuwmelkte
koeien, m. hoge prod.
H. A. Cornegoor
Lankhorsterstraat

Hengelo-G

Gevraagd: enkele in
goede staat zijnde

petroleumstellen
Bleumink (Besselink)

bij 't kerkhof

Te koop 2de hands
dames en herenrijw.

met lamp.
Lettink's rijwielhandel

Toom biggen te koop
A. Wassink,

Nieuwstad 19

Te koop Yz jarige zw.
b. pink, volb. en een
zw.b. vaarskalf, 3 w.
oud. L Wiltink D 58
N.o.Z.

Te koop een eerlijke
dr. r.b. koe, uitgeteld
H Febr. melkl. ter inz.
wit bedrijf.
H. W. Mullink,

Medler D 155

Te koop een goed
dressoir en een linnen-
kast. Ruurloseweg D18

Oorkleppen
Leren motormutsen
Moterjasvet
Poetsolie
Vaseline
Olie

Arie Tragter



Geldig t. m. 2 Februari
PROFITEER van onze
WEKELIJKSE AANBIEDINGEN!

ALS EXTRA RECLAME:
l pot Betuwe appelmoes
l pot Bosbessen jam

^ SAMEN VOOR 97 Ct
Blikken a 500 gram
GEBRADEN GEHAKT f 1.32
Dik, vet spek 500 gram f 1,30
150 gr. boerenmetworst 72 Ct

Thans ook aardewerk op uw Vivo punten

SMIT, Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

'eremginrj

tot bev. v. h. Marktwezen e.a.
alg. agr. bel. te Vorden.

LEDENVERGADERING
op Maandag 31 Januari 8 uur
in hotel Bakker

AGENDA:

1 Opening
2 Notulen
3 Jaarverslagen
4 Bestuursverkiezing
5 Subsidietoewijzing
6 Rondvraag
7 Sluiting

HET BESTUUR

Na afloop der vergadering verkoop
van niet afgehaalde prijzen.

Houtverkoop Kasteel Vorden
•

Diegenen, die brandhout en boerengerief-
hout wensen te kopen, worden verzocht
zich aan te melden bij H. Olthof, jachtopz.
en op het kasteel Vorden.

Wat zit er achter?
Een horloge kan mooi zijn van buiten.
Maar . . . wat zit er achter de wijzer-
plaat? Een uurwerk kopen van feillose
nauwkeurigheid bij een vertrouwd vak-
adres. Dat gaat er mee door !

fa. Marlens • Horloger - Vorden

U kunt ook zind'lijk koken op Shell Butagas
Een rommelige vuile keuken geeft geen pas.

Accordeon-

TE VORDEN.
Thans bestaat gelegenheid zich op te
geven voor club- of privélessen.
Aanmelden Maandagsavonds v. 7.30-
8.30 uur bij A. Bannink, muziekleraar-
Dirigent, in café Bloemendaal, Sta-
tionsweg, Vorden.

^^^p«

V Chr. Muziekvereniging

* „SURSUM CORDfl"

ULitvoering
op a.s. Dinsdag 1 Febr. in Irene

Aanvang 's avonds 7 uur precies

Voor de pauze:

S&antreltkeliJK "IlLuzieKftrograinma

Na de pauze:

Opvoering van een spel van het land

„(Dnrust om een noefnagel

in 3 bedrijven, door Jan Vijl,
gespeeld door een toneelgezelschap
uit Hengelo-G.

Entree f 1.—.
Kinderen tot 14 jaar half geld.

Donateurs op vertoon van hun
kwitantie vrije toegang.

Bekende gerenommeerde firma levert Ie
klas merk-artikelen op

gemakkelijke betalingsvoorwaarden
Piek ups vanaf f 1.25 p. week
Radio's vanaf f 1.36 p. week
Stofzuigers vanaf f 1.87 p. week
Platenwisselaars vanaf f 2.26 p. week
Wasmachines vanaf f 2.75 p. week
Centrifuges (droogmachine) vanaf f 2.
p. week (bovendien ruilen wij uw oude
wringer in waarvoor wij f 25.— betalen)
verder diverse andere merk-artikelen.

waren nodig
om twee van
de drie te helpen

5000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten. Nu blijkt waarom het leven

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

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

Ltng modtl COrMl mei tijituHing
•n vcfer. Zwmr» «W«n imlin of
broche. M«l ot iond*r
blnnmnbtnd.

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunette, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de Pas-
Tunerte in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten heeft,
kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pas-Tunette niet slaagt.

H. LUTH, VORDEN
NIEUWSTAD

Wij verzekeren u absolute geheim-
houding.

Schrijft nog heden waarvoor u intresse hebt
en reeds overmorgen hebt u alle gegevens
in huis.

Brieven onder Postbus 9, Zutphen.

d^~

»> „(

in.

>
Olifant" klompsokken

ZIJN STERK IN 'T DRAGEN.
Onze prijzen zijn inderdaad sterk,
waarnaar het publiek zal vragen.

SCHOENHANDEL

H. G. Albers
Dorpsstraat 15

Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels
• Rheuma druppels
• Zenuwsterkende

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Zo als altijd betalen
wij de hoogste prij-
zen voor alle soorten

Pluimvee
W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

Adverteer in Contact

Wij bieden u vandaag
110 et500 gr. spek

100 gr. ham worst 30 et
100 gr. pekeb '
100 gr. rund.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

l UU gr. ham worst 30 et
100 gr. pekel vlees 38 et
100 gr. rund. rookvl. 48 et

100 gr. gekookte ham 48 et
100 gr. leverworst 15 et
2 rook worsten 119 et
100 gr. p.rookvlees 45 et

Een advertentie in Contact wordt door alle V ordenaren gelezen
Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch . .. laag in prijs

Uw NYLONS veel GOEDKOPER!
Prachtige Nylons met fantasiehiel slechts f 3.95

Hierbij bovendien 'n gratis ladderbon ter waarde van f 0.50

Een sterke Enkalon, geheel geminderd
40 denier, slechts f 2«9O

Hierbij bovendien een gratis ladderbon ter waarde van f 0.45

Uw LADDERBON geldt voor al Uw NYLONS

Wollen sportkousen,
kr impvr i j
Maat: l 2 3

Prijs:

Maat:

Prijs:

1.95 2.15 2.40 2.66

5 6 7 8

2.94 3.22 3.50 3.78

LINKSGEWEVEN

D A M E S K O U S E N
met Perion versterkt

f 1.85

A. Wolsing, Raadhuisstr. 26, lel. 514, Vorden


