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Uit de gemeenteraad
WETHOUDER MR. BARON VAN WES-

TERHOLT VAN HACKFORT TREKT
ZIJN ONTSLAGAANVRAGE IN

Het belangrijke agenda-punt, eervol ontslag,
ingevolge eigen verzoek van Baron van Wes-
terholt, als wethouder en de benoeming van
een nieuwe wethouder, heeft het door velen
niet verwachte resultaat gehad, dat wethou-
der van Westerholt zijn ontslagaanvrage heeft
ingetrokken. Hieraan is een langdurige dis-
cussie voorafgegaan.
De inleiding hiervoor vormde een door Ba-
ron van Westerholt voorgelezen epistel, waar-
in hij o.a. betoogde dat de heer Wuesténenk
wenste dat hij zijn beroep op de Kroon buiten
effect zou stellen. Spr. wees er op dat ook de
gemeente inzake het uitbreidingsplan in be-
roep was gegaan, wat eveneens een vertragen-
de werking heeft. Het gemeentebestuur heeft
nimmer een concreet bod gedaan of een
vraagprijs gevraagd voor zijn gronden. Hij
uitte in zijn schrijven voorts het vermoeden
dat het een zeer slap verkiezingsdrankje was.
Slechts wethouder Lenselink had er in de vo-
rige vergadering de nadruk op gelegd dat de
aangelegenheid omtrent de persoonlijke vraag
waarom van Westerholt niet verkoopt, niet
aan de orde was. Het stilzwijgen van de ove-
rige raadsleden hield in feite niets anders in
dan een stilzwijgende motie van wantrouwen,
waarom spr. dan ook ontslag uit zijn functie
van wethouder verzocht.
De heer Wesselink zei, dat dit laatste zeker
niet de bedoeling van de raad geweest kon
zijn en verzocht de voorzitter of de raad zich
alsnog wilde uitspreken of de bewuste vraag
aan de orde was.
De heer Wuesténenk begreep niet waarom of
de P. v. d. A. en de a.s. verkiezing in het ge-
ding werden gebracht door Baron van Wes-
terholt. De woningbouw heeft niets te maken
met een politieke partij en er is momenteel
zelfs geen sprake van een of andere verkie-
gingsstunt. Hij wees er op dat hij in zeer be-
leefde termen de bewuste vraag gesteld had
en alleen geprobeerd heeft de negatieve rich-
ting van de wethouder om te zetten in een
positieve ten opzichte van de woningbouw,
opdat men de nodige medewerking zou krij-
gen. Spontaan was deze vraag bij hem opge-
komen, temeer omdat de kwestie van de
bouwgrond toen ter sprake kwam.
De bedoeling om Baron van Westerholt in op-
spraak te brengen wees de heer Wuesténenk
pertinent van de hand.
Wethouder Lenselink deelde mede dat hij in
de vorige vergadering persoonlijk toegedaan
was dat de bewuste vraag niet aan de orde
was. Ik stond echter volkomen achter de vraag
van de heer Wuesténenk en hij hoopte dat de-
ze kwestie zodanig wordt opgelost, dat naast
de 70 woningen ook nog andere gebouwd
kunnen worden.
De heer van Westerholt repliceerde dat hij
nooit een negatieve houding heeft aangeno-
men. Een beroep dat ik een jaar geleden heb
ingesteld, kan ik nu niet intrekken en ik
wacht op de beslissing van de Kroon.
De heer Heerink kon in de vraag van de heer
Wuesténenk en het stilzwijgen van de raad
geen motie van wantrouwen zien. Het heeft
de raad overrompeld en deze heeft er niet op
gereageerd, hetgeen de heer Meijer met hem
eens was.
De voorzitter betwistte r1*t wethouder van
Westerholt nooit gevraagd was naar zijn
grond. Voor het beroep op de Kroon had hij
reeds om de grond gevraagd, doch van de wet-
houder een negatief antwoord gekregen. Op
een vraag van wethouder Lenselink of de heer
van Westerholt bereid is de woningbouw en
de aankoop der gronden positief te steunen,
antwoordde deze dat hi j eerst de beslissing
van de Kroon wil afwachten en dan volkomen
bereid is er over te praten.
De voorzitter merkte naar aanleiding hiervan
op dat al deze vertraging grote consequenties
met zich brengt en de gemeente veel geld
kost, omdat alles intussen veel duurder is ge
worden.
Tenslotte stelde de heer Heerink voor om een
motie in te dienen in die zin, dat de woord*
van de heer Wuesténenk niet door de rarir'
opgevat zi jn als een wantrouwen tegenover de
heer van Westerholt. Deze kan dan aan de
hand van de uitslag zijn conclusies zelf trek
ken. Bij de stemming over deze motie bleken
er 7 stemmen vóór, 2 blanco (Norde en Klein
Brinke) en l onthouding (Wuesténenk), te
zijn.
Hierop verklaarde de heer van Westerholt
zijn ontslagaanvrage als wethouder te zullen
intrekken. Voordien had de heer Klein Brin-
ke de heer van Westerholt nog verzocht om
de aantijgingen, die de/e in zijn epistel gericht
had tot de heer Wuesténenk en de P. v. d. A.
in te trekken, hetgeen deze dan ook deed,
daar hij thans aannam dat de woorden van
de heer Wuesténenk niet bedoeld waren om
zi jn goede naam in opspraak te brengen.
Wat de woningbouw betreft, aldus wethouder
van Westerholt, zal ik mij niet verzetten te-
gen de bouw van de 70 woningen, hoewel hij
er bij bleef dat het iemands goed recht is een
prijs te bedingen, die voor hem aannemelijk
is, hetgeen de heer Lenselink deed opmerken
dat er een grens in aan deze prijs. Hij wees
er op dat de boeren ten behoeve van het in-
dustrie-terrein wel gemeenschapszin hadden
getoond door de grond tegen taxatieprijs te
verkopen.
De heer Heerink was verheugd over het be-
sluit van de heer van Westerholt en hoopte
dat B. & W. de problemen voor de volle 100%
zouden oplossen tot zegen van de gemeente.
De heer Wesselink feliciteerde de gemeente-

raad met het besluit van de heer van Wester-
holt om zijn ontslagaanvrage in te trekken.

De rest van de agenda.
Vooraf bij de opening kregen de raadsleden
van een enthousiaste aangelande van de ver-
harde „Koningweg" 'n douceurtje in de vorm
van een prachtige taart met een begeleidend
schrijven. De taart liet zich heerlijk smaken
door de vroede vaderen en de persmensen.
En passant werd nog besloten om de op proef
gebruikte wire-recorder aan te kopen ten be-
hoeve van de gemeenteraadszittingen.
Aangezien er geen afvoer is, moet de riolering
van de nieuwe straten nog uitgesteld worden.
Door de raad werd verder nog tot hoofd aan
de O.L. School in Linde benoemd de heer G.
W. Hazekamp, onderwijzer aan de O.L.
School te Hoenderlo.
Er was een ongekend grote publieke belang-
stelling.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondh e id

RUROL
Houdt de winter uit handen en voeten.

BIOSCOOP
Zondagavond wordt de kleurenfilm „Eskader
8 keert terug" in het Nutsgebouw vertoond.
Het is een film met authentieke opnamen
van de Amerikaanse Marine in de oorlog. Er
heerst dikwijls een bijna ondragelijke span-
ning en men krijgt een indruk van de vele
gevaren, maar ook van de heldhaftige opoffe-
ringen, welke de marinepiloten in oorlogstijd
doormaken.

„DE SAMENWERKING"
Onder voorzitterschap van de heer J. W. R.
Tiessink te Barchem, werd in café Eiikelkamp
te Medler, de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering van de Cöp. Verbruiksvereniging „De
Samenwerking" gehouden, welke vergadering
goed bezocht was.
Blijkens het door de directeur, de heer D.
Klein Bleumink, uitgebrachte jaarverslag, is
de omzet wederom gestegen en 'bedraagt de/c
over het boekjaar l oktober 1955 tot en met
30 september 1956 ƒ 101.790,56. Vergeleken
bij het voorgaande boekjaar, een stijging van
ƒ 4.084,45.
Besloten werd om een bedrag van ƒ 1.751,07
toe te voegen aan het reservefonds der vereni-
ging- 4fe
Het aftredende belWirslid, de heer J. W. R.
Tiessink te Barchem, alsook het altredende
lid van de raad van commissarissen, de heer
T. W. Boeyink GJÉ^n. te Barchem werden
herkozen. ^p
Met dank aan het winkelpersoneel voor hun
uitstekend werk in het afgelopen boekjaar en
aan de leden voor hun afname en opkomst
ter vergadering, volgde sluiting van deze ge-
animeerde vergadering.

huid?
Babyderm-zeep

HET GROENE KRUIS
Het is met groot genoegen, dat het Groene
Kruisbestuur een wat optimistischer geluid
kan laten horen dan in het vorige overzicht
der gezinsverzorging.
Sinds begin februari werken er weer drie
meisjes in vaste dienst. Mej. Hietveld, Mcj.
Wesselink en Mej. Klein Gelt ink, die pas ge-
slaagd is voor haar getuigschrift gc/insvei/or-

KERKDIENSTEN zondag 17 februari
Hervormde kerk.

9 uur Ds. M. G. Sterringa, van Zutphen.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen, bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. Langstraat.

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 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 16 febr. van 5 uur tot en met
zondag 17 febr. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 8 t.m. 14 februari.
Geboren: d. van A. H. Flamma en G. Flam-
ma-Regelink; z. van J. F. W. Mokkink en
G. H. Mokkink-Hendriks; d. van G. Klein-
mann en G. B. Kleinmann-Schrijver; z. van
J. L. Klein Brinke en H. Klein Brinke-Wes-
selink; d. van H. Weenk en A. Weenk"
Klein Lebbink.
Ondertrouwd: G. J. Muytstege en M. G.
Schepers.
Gehuwd: Th. K. A. de Graaff en F. Horst-
man.
Overleden: G. J. Begieneman, m., 85 jaar.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 100 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52.— tot f 5 6 . — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

VOETBAL
Vorden I heeft Zondag in Neede nu niet be-
paald een gelukkige dag gehad. De wedstrijd
tegen Neede III stond op een hoog peil en
er werd snel en d i k w i j l s van weerszijden f
spel te zien gegeven. Vi j f minuten voor l u i
einde toen de stand 2—1 was, werd een kei-
hard ingeschoten bal van J. Bosch door een
Neede-back met de hand uit het doel g
gen. De penalty, welke voor Vorden cl<
l i jkmaker had kunnen betekenen, wist do
doelman echter te stoppen. Hij dirigeerde de
bal naar voren, waai^^.> midvoor er meteen
3—1 van maakte. ^B
Na de a f t r a p kreeg Ncedc opnieuw de bal ie
pakken en weer was het het raak, zodat de
eindstand een /eer ^fcJlattceide 1 — 1
bracht voor Neede. ^P
Vorden III speelde thuis een zeer spannende
wedstrijd tegen Keyenburgsc Boys I I I , we lke ;
Vorden met 1—0 won.
A.s. zondag ontvangt Vorden I het derde e l f -
tal van Lochem, welke wedstrijd zeker ge-
wonnen kan worden.
De meeste belangstelling concentreert zich
echter op de wedstrijd Vorden I I I — Socii I,
welke vooraf gespeeld wordt. Beide e l f t a l l e n
s taan in punten gelijk, zodat de w i n n a a r zon-
dag een niet te onderschatten voorsprong
kri jg t . Vorden I I I , dat het van l ichaamskracht
niet moet hebben, kan a l l een door een sneller
tempo de nogal forse tegenstanders de baas
blijven. Snel de bal doorgeven en niet treu/e-
len niet het schieten, is de boodschap.
Vorden I I speelt uit tegen Socii I I .
Vorden B ontvangt Be Ouick B en Vorden A
trekt naar Zelhein A.

Solex f 349.50
Solex Luxe f 399.50

Solex seruice station
A. G. TRAGTER, Telefoon 256

N.V.V.
Onder leiding van de heer G. Koerselman,
heeft de Vordense Bestuursdersbond van het
N.V.V. een cursusavond gehouden. De heer
J. Witteveen uit Amsterdam hield een inlei-
ding over de onder-ontwikkelde gebieden.
Deze avond was goed bezocht en er werd druk
gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vra-
gen stellen.
Na dank gebracht te hebben aan de heer Wit-
teveen voor zijn helder betoog en aan de heer
J. Kost, die de tekeningen voor de tekenwed-
strijd, welke voor de jongeren is gehouden,
heeft beoordeeld, werd deze zeer leerzame
avond gesloten.

VERGADERING
N.V.V. VROUWENBOND

De N.V.V. Vrouwenbond hield in het Nutsge-
bouw een goed bezochte ledenvergadering.
De presidente, mevr. K iaa i j kamp—Slagman
verwelkomde inzonderheid de heer Groot jans
uit /utphen, die het onderwerp: „ M i n d e r va-
liden" zou inleiden. De spreker daarop het
woord verkrijgende wees er op hoc de kinde-
ren, die ongeschikt z i j n een gewone lagere
school te bezoeken, op een B.L.O.-school het
voor hun nodige onderwijs op eenvoudige en
bevattelijke wijze wordt bijgebracht. Na het
volgen van dit onderwijs bestaat er gelegen-
heid deze kinderen in een zgn. werkinrich-
ting voor te bereiden voor het maatschappe-
lijke leven, zodat zij op late leeftijd in staat
zi jn in hun eigen onder houd • te voorzien. In
deze werkinrichting of wel fabriek wordt het
meisje gelegenheid geboden zich in het huis-
houdelijk werk te bekwamen, zoals naaiwerk,
wassen, strijken, enz. Voor de jongen bestaat
de gelegenheid zich te bekwamen in allerlei
vlechtwerk, b.v. het maken van manden, m a t -
ten, bezems e.d.
Deze onderwijsinrichting geeft prachtige re-
sul ta ten te zien, aldus spr.
Na beantwoording van ta l r i jke ' vragen bracht
de presidente de spreker dank voor z i j n d u i -
delijke uiteenzetting, waarna sluiting volgde.

Mej. Hietveld gaat per l augustus naar clc op-
leiding zodat er dan weer een vacature is,
liefst voor iemand die met februari 1958 in
de opleiding kan. Toch is het onmogeli jk aan
alle aanvragen te voldoen; b i jna iedere ge-
/ins/orgafcleling kampt met een voortdurend
te kort aan hulp. Zo is het niet alleen met de
gezinszorg, zo is het ook met de kraam/
Kr moeten, wil iedere moeder hetzi j bij ziekte,
hetzij bij de geboorte van een baby rustig in
haar bed kunnen liggen, veel meer meisjes
bereid gevonden worden zich voor deze beide
beroepen te laten opleiden.
Het Groene Kruis devies is nog a l t i j d : Voor
allen, door allen. Ons Groene Kruis is ook
uw Groene Kruis. Mogen we hopen op een
groot aantal inlichtingenvragenden?
Ook voor degenen die liever buiten Vorden
zouden willen werken zijn er alle m
heden.
Volledige inlichtingen zijn te bekomen bij
Mevr. Rombach, iedere middag behalve
's woendags.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardft's Zenuwtabletten

„ST. ELOY" VORDEN HERDACHT
10-JARIG BESTAAN

/omlag heeft de R.K. Metaalbewerkersbond
,,St. Eloy" op waardige wi jze het 10- jar ig be-
staan der a fde l ing hei dacht.
Aan alle K.A.B, leden werd een koff ictafel
door het bestuur der jubilerende vereniging
aangeboden in zaal Schoenaker.
Voorzitter van Langen memoreerde in het
kort de belangrijkste gebeurtenissen uit clc af-
gelopen tien jaar. De afdeling werd op l j u l i
I 9 1 f > opgericht, tegelijk met clc plaatselijke
K.A.B., die eveneens na de oorlogsjaren werd
heropgericht. In het oprichtingsbestuur kre-
gen zit t ing de heren W. Sessink, J. Eykelkamp
en B. Eykelkamp. Aanvankel i jk traden 13 le-
den als lid toe.
Nadat in 1951 het hoogste ledental was be-
reikt, n.l. 33, l iep dit door emigratie e.a. terug
tot 21 momenteel. Thans bestaat het bes tuur
uit de heren J. G. van Langen, voorz., H. G.
Bouwmeister, secretaris en B. Eykelkamp
penningmeester.
Tegelijk met de vereniging jubi leren (i leden,
die eveneens tien j a a r lid z i j n , t.w. de h<
J. G. van Langen, H. G. Bouwmeister, B.
Eykelkamp, G. Huiskes, Beumer en Hartman.
De/e jubi lar issen /u i l en a.s. zaterdag, 1 ( > fe-
bruari , worden gehuldigd, wanneer clan in
zaal Schoenaker de feestavond zal plaats vin-
den. Hier zal o.a. een cabaretgezelschap op-
treden.
De geestelijk adviseur sprak hierna een geluk-
wens tot het jubilerende bestuur en leden.
's Middags recipieerde het jubilerende be-
stuur in zaal Schoenaker, waai velen van hun
belangstelling blijk gaven.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

AANBESTEDING
Dinsdagmorgen vond ten gemeentehuize de
aanbesteding plaats voor het bouwen van een
werklokaal aan de Bijz. Lagere Landbouw-
school voor rekening der gemeente Vorden.
Laagste inschrijvers waren:
Fa. G. W. Bielderman, Vorden f 29.300,-;
Fa. Pongcis, Vorden ƒ 2.221,82; Fa. G. Firn-
bioek, Vorden f 529,—; Fa. Boerstoel, Vorden
./' 2.056,-. Totaal ƒ -51.100,82.
Gunn ing in beraad.

JAARVERGADERING
VORDENS DAMESKOOR

Vordens Dameskoor h ie ld donderdagavond
haar jaarvergadering onder leiding van me-
vrouw Klein Brinke—Gotink, die in haar
openingswoord een bijzonder woord van dank
bracht aan de dirigent, de heer D. Wolters,
voor het vele werk wat hij voor de vereniging
doet. Geen moeite is hè,n ie g ioo l , volgens
spr. Mevr. Van Til—Klumper bracht hierna
een keurig j aa rve r s l ag u i t , waar in de vele
hoogtepunten van 1950 de revue passeerden,
o.a. de concourssuccessen en de zo goed ge-
slaagde uitvoering.
Mevr. Groot Roessink—Golstein gaf daarna
het f inancieel overzicht, waaruit bleek dat de
positie van het koor gezond is, al had de uit-
voering een klein nadelig saldo opgeleverd,
ondanks dat de zaal geheel uitverkocht was.
Alles is echter /o duur, b.v. kostuums, zaal-
huur , vermakelijkheidsbelasting en dansmu-
ziek, dat het niet mogeli jk is de entreeprijs in
de toekomst zo laag te honden.
Bij de bestuursverkiezing, die daarna volgde,
weiden de dames Groot Roessink—Golstein
en Van der Wal—Groot Obbink, met b i j n a n l -

lene stemmen herkozen.
Verder weid in pr incipe besloten op 1 1 j u l i
aan hel zangconcours in S i lvo lde deel te ne-
men. Over het jaar l i jkse uitstapje werd de be-
s l i ss ing nog aangehouden.
De rondvraag leverde geen bijzonderheden
meer op en de voorzitster sloot daarna deze
geanimeerde vergadering.

LEDENVERGADERING C.B.T.B.
De G.B.T.B. a f c l . Vorden, kwam donderdag-
avond in het gebouw Irene onder voorzit ter-
schap van de heer A. j. Lenselink in leden-
vergadering bijeen. De opkomst was /eer goed
waaronder ook enkele dames.
De voorzitter merkte in z i j n welkomstwoord
op dat de boerenstand de laa ts te t i jd nog al
in het midde lpun t der belangstelling; stond.
On/e organisatie, aldus spr. is nooit geen
moeite te groot om de belangen van de boeren
te behartigen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de
heer J. Oosterink als penningmeester her-
ko/en.
In clc vaca tu re ontstaan door het overlijden
van de heer G. j. Groot Jebbink, werd ge-
ko/.en de heer H. J. Memelink (Linde).
De leden werden opgewekt om op 26 februari
a.s. de provinciale ledenvergadering te Arn-
hem in Musis Sacrum te bezoeken.
Tenslotte hield de heer G. f. van Roekei een
inleiding over: De economische toestand van
de landbouwende bevo lk ing in de jaren
1850—1911, waarna aan het slot enkele vra-
gen gesteld werden.

VEILIG VERKEERSAVOND
De gezamenl i jke avond, welke Veilig Verkeer
en de Vordcnsc Auto- en Motoic lnb woens-
dagavond in zaal Bakker heeft gegeven, trok
grote belangste l l ing.
De heer H. Haverkamp, voorzitter van de
Motorclub, opende de bijeenkomst, waarna
voor de pauze een geestige tekenf i lm vertoond
werd. Hierna hield de heer Folmer, voorzit-
ter van Veilig Verkeer een toespraak, w a a r i n
hij het nut van Veilig Verkeer naar voren
brach t en opwekte om h i e r v a n lid te worden.
Na clc pau/e werden enkele G a s t r o f i l m s ver-
toond, waar in opwindende en /eer interessan-
te kleurenopnamen werden vertoond van d
motorsport.



FEESTAVOND VOETBALVERENIGING
„VORDEN"

De feestavond, welke de voetbalver. „Vorden"
/aterdaguvond in /aal Bakker hield, is in alle
op/u hten geslaagd. Medewerking hieraan ver-
leende het ensemble „Songs and Rythin", dat
niet alleen voor de dans- en showimi/iek /org-
dc, doch tevens ter afwisseling enkele liedjes
/ong. Grote hilariteit verwekte de komst van
de ideale voetballer, een levensgrote als voet-
baller geklede pop, die enkele bijzondere pres-
taties ten beste gaf.
Er was een verloting van een enorme taart,
waarvan de opbrengst bestemd was voor een
/oldering in de nieuwe kleedkamer.
De voorzitter, de heer W. Kuyper, vertelde de
vele aanwe/igen het een en ander over de/e
nieuwe kleedgelegenheid. Hij bedankte vooral
de leden en ook de andere werkers voor hun
vrijwillige hulp aan de afwerking er van. Spr.
deelde nog mede dat de personeels-vereniging
van Gems Metaalwerken toege/egd heeft om
de/er dagen de waterleiding e.d. geheel gratis
aan te leggen, waarvoor de voorzitter haar bij
voorbaat dank /egde.
De heer Kuyper deelde ook het een en ander
mede over de amateurvoetbalpool, waar in Vor-
den sedert enige t i jd deelneemt en die behoor-
lijke financiële resultaten voor de vereniging
oplevert. Ook /ette hij de plannen voor de
nieuwe K.N.V.B.-pool uiteen, waaraan Vorden
vermoedelijk wel /al deelnemen.
Tenslotte werd de heer H. Oostincliën, thans
woonachtig te Borculo, op het podium geroe-
pen, waar hij een bij/onder dankwoord van de
voor/ittcr in ontvangst had te nemen voor z i jn
belangeloze training der senioren elftallen m
het vorige sei/oen en als leider van het eerste
el f ta l in de/e periode, waarmee toen het kam-
pioenschap was behaald. Als herinnering aan
de voetbalvereniging „Vorden" werd hem een
fraaie dasspeld aangeboden. Met een opwek-
king aan de spelers en vooral aan die van het
derde elftal, dat momenteel de bovenste plaats
in haar afdeling bezet, om vooral de training
wekelijks trouw te be/oeken, werd dit officiële
gedeelte besloten.

NED. BOEKENWEEK IN DE
NUTSBIBLIOTHEEK

In verband met de Ned. Boekenweek, die
weer in aantocht is, arrangeert de Nutsbiblio.
theek hedenavond 8 uur in samenwerking
met de firma Hietbrink, evenals vorig jaar,
een voordrachtsavond in liet Nutsgebouw! Dit
jaar zal mevr. Diet Bouwknecht uit Den Haag
optreden; zij heelt haar gouden sporen als de-
c ia ina t r ice reeds verdiend en treedt zeer veel
op voor Nutsdepartementen, Plattelandsvrou-
wen en uitvoeringen voor de scholen. Z i j
draagt behalve fragmenten uit werken van
Theun de Vries, korte verhalen voor van
Louis Couperus, Henriëtte van Eijk, Annie
M. G. Schmidt enz.
Vri je toegang hebben alle lezers van de Nuis-
bibliotheek, die een belangstellende mee mo-
gen brengen, alle Nutsleden, (waaronder he-
laas /ovelen z i j n , die nooit op de bibliotheek
komen) en alle Vordense leerlingen van de
Middelbare en M.U.L.O.scholen uit Zutpheii .
Het bestuur van de Nutsbibliotheek hoopt
dat er zeer veel belangstelling voor de/e
avond zal zijn en dat de lezers van de biblio-
theek van deze gelegenheid niet alleen ge-
bruik zullen maken om iets moois te horen,
maar dat zij hun vrienden en vriendinnen,
die nog niet lezen uit onze bibliotheek mee
zullen brengen om kennis te maken met dit
mooie werk, zodat z i j voortaan ook gebruik
zullen maken van de bibliotheek.

RATTI-NIEUWS
Rat t i heeft zondag een zeer verdienstel i jke
overwinning behaald op de koploper D.V.O'.A.
l uit Aalten. Het was een ontmoeting, die zich
kenmerkte door enthousiast en doorzettend
werk der Ratianen, die van plan waren hun
huid /o duur mogelijk te verkopen. Niemand
had dan ook een 3-1 /ege voor de thuisclub
durven verwachten.
Voor de wedstrijd, die een half uur te laat be-
gon vanwege een neerstortende regenbui, werd
l m i n u u t s t i l t e in acht genomen voor de in de
afgelopen week plotseling overleden links-back
van Aalten, wijlen E. Berendsen.
Na twee minuten spelen werd de score al ge-
opend, doordat de Aaltense l.binnen Vultink
met. een vliegend schot van ca. 20 meter af-
s t and de R.keeper, die in het gladde doel geen
houvas t vond en uitgleed, te passeren (0—1).
De wedstrijd kreeg een levendig karakter en
er werd in hoog tempo gespeeld waarb i j de
gasten eerst het initiatief namen. De thuis-
c l u b wist echter weldra dezelfde spelhoogte te
bereiken en toen na 10 minuten r.buitcn H.
Lichtenberg eerst een prachtige kopbal in-
zond, welke evenwel werd gekeerd en de bal
hierna bij Derksen t e rech t 'kwam, was de ba-
lans weer in evenwicht (1 — 1).
In de tweede helft bleek Ratti dank zij haar
doorzettingsvermogen het beste deel van het
spel te hebben. Het duurde echter nog tot de
26ste m i n u u t voordat middenvoor Tolkamp
een aan de Aaltense keeper ontglipte bal in-
schoot 5—1. I)e aanvalspogingen van A a l t e n -
werden steeds /wakker en toen na een h a l f uur
de doelverdediger der gasten wederom de bal
n ie t klemvast had, was Tolkamp op z i jn post
en scoorde 5-1. Beide ploegen hadden een
reserve-doelman.

Ratti II behaalde ook een keurige prestatie en
stuurde Socii II uit Wichmond met een 4—1
nederlaag weer huiswaarts,
/omlag a.s. kan Ratti bewijzen, dat zij herstel-
lende is, door in E i bergen te trachten de punt-
jes binnen te halen. S.V.I).E.S. is evenwel geen
poesje om zonder handschoenen aan te pak-
ken, zodat het wel eens een spannende strijd
kon worden.
Het tweede moet proberen tegen Drempt
Vooruit l dat alhier te gast is een zege te be-
halen. Dat dit kan hebben /ij j.l. zondag be-
we/en.
Na vele weken rust zullen de A-junioren de
competitie weer hervatten en krijgen al direct
een zware uitwedstrijd tegen Keyenborgse
Boys A.

HOOFD-en KIESPIJN
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

EERSTE LUSTRUM EN OUDERAVOND
GIDSEN EN KABOUTERS

„MARIA-GORETTIGROEP"
\Vat de Gidsen en Kabouters van de ,,Maria-
Gorettigroep" afd. Vorden zondagavond op
de jaar l i jkse Ouderavond in zaal Schoenaker
op de Kranenburg hebben gepresteerd mag
werkelijk voor 100% geslaagd worden ge-
noemd.
Het was niet maar zo'n „doodgewone" avond,
doch d i tmaal was ter gelegenheid van het 5-
ja r ig bestaan der Groep een programma in el-
kaar gezet, wat de aanwezige ouders zeker niet
hadden verwacht. Dank z i j de uitstekende or-
ganisatie werd het een avond van genot en
plezier, die voor velen onvergetelijk zal b l i j -
ven. Toen de Hoofdleidster,' Guido me j. (i.
Gerritsen tegen 7 uur de avond opende kon
zij een stampvolle zaal vol belangstellenden
verwelkomen.
Vervolgens verkreeg de nieuwe aalmoezenier
Kap. Debets het woord, die verheugd was de/e
avond te mogen leiden, omdat Vorden-Riiur-
lo-Kranenburg zo'n bloeiende afde l ing had.
Wat in deze 5 jaar bereikt is, aldus spr. is te
danken aan het vele opofferende werk van
de leidsters, die alles voor de jeugd over heb-
ben gehad.
Het programma werd hierna geopend met
een aardig, vlot nummer t j e van z.ang en de-
clamatie, betrekking hebbend op het nieuwe
c lubhu i s . Ook liet verdere- gedeelte voor de
pauze waaronder f luitsolo's, ba l l e tdans jes en
toneelstukjes, kon de toets der k r i t i ek met
glans doorstaan. Vooral het sUik met de r i f e n -
koningin, blonk uit door ui ts tekende zang en
toneelspel.
Na de pauze kwamen de Kabouters en Gid-
sen wederom voor het voetlicht met diverse
leuke voordrachten en stukjes. Speciaal wi l l en
we vermelden het „Rock and Roll-avontuur"
c ' i i de Ochtendgymnastiek, w a a r b i j grote h i l a -
riteit in ^P/;i;i! ontstond. De schone Maria-
hulde vormde een plechtig s l u i t s t u k van de/e
avond.
De aalm^fcpnier dankte tot slot allen voor
hun bela^Ptelling, terwijl de heer van Snel-
lenberg namens de aanwezige ouders en spe-
ciaal dankwoord richtte tot de leidsters en de
medewerkers achter de schermen voor hun
prachtige werk en uitstekende organisatie.

VERGADERING
VORDENSE DAMCLUB

Vrijdagavond hield de Vordense Damclub in
het Nut haar algemene ledenvergadering, wel-
ke goed bezocht was. Nadat de voorzitter, de
heer C. W. Hesselink, allen welkom had ge-
heten, in het bi jzonder de ere-voor/itter, de
heer Lammers, en enkele nieuwe leden, gaf
hij een terugblik op het afgelopen seizoen.
Hieru i t bleek dat de opkomst der leden bui-
tengewoon goed is te noemen en de onder-
linge competitie is dan ook tot op heden
prachtig verlopen. In de clubcompetitie had-
den echter de resultaten beter kunnen z i jn ,
maar gelukkig bleef de plaats in de eerste klas-
se behouden. Uit het jaarverslag van de secre-
taris, de heer Geerken, en de verantwoording
van de penningmeester, de heer Breuker, bleek
dat de Vordense Damclub kerngezond is en
dat er nog voldoende toekomstmogelijkheden
aanwezig z i j n . In verband met het vlot ver-
lopen van de onderlinge wedstrijden werd be-
sloten dit seizoen een dubbele competitie te
houden. Verder zullen enkele leden op zater-
dag 2 maar t aan een massakamp voor het ge-
west te Doetinchem deelnemen, terwijl zich
ook enkele gegadigden voor de kringcompeti-
tie opgaven. Vervolgens kwam ter sprake de-
mogelijkheid om in Vorden een bedri jfsdam-
competitie te organiseren. Dit plan zal door
enkele leden nader worden besproken.

GESLAAGD
Aan de Rijks Universiteit te Groningen slaag-
de me j. M. Huurneman voor het doctoraal
examen medicijnen.
De heer i l . Gosselink te Linde slaagde \
het praktijkexamen boekhouden.
Voor het te Doetinchem gehouden examen
van molenaar slaagden de heren G. J. Teu-
nissen en J. W. Meulenbrugge te Barchem,
beiden werkzaam bij de Coöp. Landbouw-
vereniging Ons Belang.
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Al uw Handels- en Familiedrukwerk
~k wordt keurig gemaakt door de enige drukkerij ter plaatse:

Drukkerij Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 — Telefoon 404

Wanneer u ons uw orders vroegtijdig opgeeft kunnen wii er
meer zorg aan besteden!

Aangeboden: splinter-
nieuwe

NAAIMACHINE
elektrisch, in koffer,
ringspoel, licht bescha-
digd, volledige garan-
tie, compleet f 265. — ,
desgew. gem. bet.
Brieven onder no. 8,
Bur. Contact.

Wegens vertrek te
koop 4 slaapk. stoelen
waskast.wasstel,nacht-
kastje, kamerlamp,
eiken cylinder bureau,
keukentafel, eiken kap-
stok en paraplubak,
weckflessen,grote trap
en kleine trap, strijk-
plank m. mouwplankje.
R.Elbrink,Molenw,17

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

TANDARTS
M. Hylkema

heeft a.s.
dinsdag-MIDDAG

geen kinder-
spreekuur.

Te koop gevraagd
HARMONIUM.
Aanbieding L. v. Olst
Stationsweg 5.
Te koop een toom
zware BIGGEN.
G. J. Klein Ikkink .
Blokhuis, Wildenborch

N.oz.

BIGGEN te koop,
keuze uit 3 tomen.
G. Rossel, Delden
B 3-1.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
H. Derksen, PoWeg 7
Wichmond.

Toom BIGGEN te
koop. W. Rietman,
Hackfort.

Toom BIGGEN te
koop. H. Takkenkamp
D 36.

Toom BIGGEN te
koop. B. Zents Sr.,

Het Medler.

Kuikens ?
Natuurlijk van Jansen!
W.L.xR.I. Reds - New. HampsxR.I.
Reds - WelsumerxR.I. Reds.
Beleefd aanbevelend.

Burg. Galléestraat 59, Vorden
K.B. 9620 - V.B. 4185

ook Uw
keuze!

WALA - beha
speciaal ontworpen voor
jeugdige figuren. Satijn met
kantgarnering f 2,95

Onzo WALA
maal

specialiste
adviseert U

gaarne in
de paskamer

Pos eerst,
kies dan!

Looman
Vorden

Gevraagd een KA-
MERMEISJE, in- of
extern. Hoog loon.
Hotel „de Kap",
Warnsveld.

Wegens aanschaffing
groter Kassa-register,
te koop aangeb.: l
ANKER KASSA-RE-
GISTER, in prima st.,
bon-gevend, met to-
taalteller, controle-
strook en geldlade.
Hotel ,,de Kap",
Warnsveld.

Te koop WRINGER
met bok, merk Miehle,
Kistemaker.

Grote Houtverkoping.
Notaris v. Ballegoijen de Jong te Hen-
gelo (G.) zaJwp maandag 18 februari '57
om 10 uuBroorm. in Hotel Langeler
te Hengelo (G.)

ruun 30O percelen hout
verkopen^P
Zie voor bijzonderheden de advertentie van
9 februari in dit blad.

Uw voordeel Ons gemak

l/elen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

Te koop 2 MOTOR-
WIELEN metbanden,
zijn goed, zeer gesch.
voor melkkar
}. v Hamond,
Zutphensweg 49.

Te koop van particu-
lier, zeer goed onder-
houden VOLKSWA-
GEN, in prima staat.
Zutph.weg45, Vorden
Tel. 550.
Liefst na 16 uur.

N.o.z.

Te koop BONEN-
STOKKEN. Te bevr.
G. J. Assink, Medler.

Partij CEMENT-
PANNEN te koop,
in goede staat. G. A.
Regelink, Hengelose-
weg B 11.

Te koop AFBRAAK
van de oude U.L.O.-
school:
planken, deuren, ko-
zijnen, ramen enz.
W. Heijink,
Hengelo Gld.

Te koop zwartbont
MAALKALF, keuze
uit 4, melklijsten ter
inzage. W. Norde,
Nieuw Wenneker.

Bij inschrijving te koop
4 schottelingen. Brief-
jes inleveren tot heden-
middag 5 uur.
A. Hartman, D 39,
Kranenburg.

ouses
In onze ruime sortering vindt
U ook de No-lron blouse
- de blouse die U niet hoeft
te strijken -
Een vlot model met drie-
kwart mouw. Alle kleuren en
maten, f 18.75.

Ook voor heren
No-lron

overhemden
f 17.90



Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van on
zoontje en broertje

Albert Reinder

Joh. J. van Dijk
G. A. vaa Dijk-

Hartgers
Johnny

Vorden, 14 febr. '57
Julianalaan 2.

Allen, die hun belang-
stelling toonden bi
ons huwelijk, zeggen
wij hartelijk dank.

B. Gosselink
J. H. Gosselink-

Nijendijk

Wichmond, febr. '57

Biedt zich aan een
MEISJE, v. dag of
dag en nacht.
Inlichtingen Bureau
Contact.

Wegens huwelijk ge-
vraagd per l maart oi
eerder, een flink DAG-
MEISJE voor de huish.
zelfst. kunnende wer-
ken, niet beneden 20
jaar. Adres te bevr.
Bur. Contact.

KOSTHUIS
GEZOCHT in dorp
Vorden, weekend af-
wezig. Brieven onder
letter B Bur, Contact.

Gevraagd tegen ver-
goeding, ged.een paar
wekeneen breimachine
Tel. 234, Vorden.

Verleden week vrij-
dagmiddag is mijn witte
Angora poesje met
twee verschillende
ogen weggelopen, (of
eventueel medegeno-
men). Gaarne terug te
bezorgenof inlichtingen
bij zijn baasje Martie
Wansink, Raadhuisstr,
13, Vorden.

Ook deze week
weer een reeks

van punten bij Uw
boodschappen!

250 gr. Carolina's
een lekker koekje met
roomboter bereid.

10 punten 71 Ct

Bus Tafelkoeken
Hoornse Rondjes

10 punten 55 Ct

5 stuks Citroencake's

10 punten 45 Ct

200 gr. Chipolata
pudding

10 punten 47 Ct

L. blik Capucijners

10 punten 95 Ct

250 gr. Margarine
„Locarno"

altijd 5 pnt. 4O Ct

Sardines in olijfolie

10 punten 73 Ct

250 gr. Mocca
stangen

69 et
cocos

handstoffer

98 ei

Poli wrijf was
van 55 voor 49 Ct
van 110 van 99 Ct

Fles zoete rode wijn

10 punten 135 Ct

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

Inplaats van kaarten.

Wilhelmus Petrus de Rijk
en

Gerritje Johanna Zweverink

hebben de eer U, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaats hebben
op vrijdag 22 februari a.s., des voorin.
11 uur ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening des voorm. 11.30
uur in de Herv. Kerk te Vorden door
de Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Vorden, „Kiefskamp" B 16
Vorden, „Steenkamp" B 10

februari 1957.

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30
tot 5 uur in café „De Zon" te Vorden.

Toekomstig adres:
Dr. W. C. H. Staringstraat 13, Vorden.

xInplaats van kaarten.
Q Zaterdag 23 februari hopen onze ouders
X en grootouders
X B. H. Groot Bramel

X en

X G. Groot Bramel-Tjoonk
X hun 40-jarige echtvereniging te herdenken.

Hun kinderen en kleinkinderen:
X H. Groot Bramel
X D. P. Groot Bramel-v. d. Schans

X Essy
. . Berend Hendrik
X Pie<ernel
X H. W. Groot Bramel
X A. G. Groot Bramel-Ruiterkamp

X Vorden, februari 1957.
v Ruurloseweg D 15

X Receptie van 3.30—5 uur in Hotel Bakker
u te Vorden.

r i

X

X

Heden overleed onze beste Man, Va-
der, Behuwd- en Grootvader

GERRIT JAN BEGIENEMAN

in de ouderdom van 85 jaren.

Vorden:
Wed. H. A. Begieneman-Beeftink

Vorden:
H. J. Begieneman
J. M. Begieneman-Oosterink

Canada: A
ü. J. Begieneman
J. T. Begieneman-v. d. Linde

Vorden: ^f
J. Kieft-Begieneman
J. Kieft

en kleinkinderen

VORDEN, 8 februari 1957.
Almenseweg C 138.

De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 13 februari op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Gedurende de Openingsweek
T van 23 febr. t.e.m. 2 mrt.

•'57 geven wij 10% korting
op alle goederen, behalve
leren jassen, balatum, co-
cosmatten en Jabotapijten.

fa. G. W. Luimes, Telefoon 421

één weeWiet

maar altijd lage prijzen !
250 gr. reeruggetjes,

heerlijk koekje 59 et
250 gr. heerlijke moccasprits 59 et
500 gr. spliterwten 39 et
500 gr. hele erwten 39 et
500 gr. bruine bonen 35 et
een grote fles slaolie 159 et
een pot aardbeienjam 59 et

•

•

•

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, bloedworst en

rookvlees, samen 150 gr. 59 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Voor SCHOENEN
NATUURLIJK

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

^nneker overalls

beroemd om hun

pas vc.rm!

Overal waar gewerkt wordf,

hoort U de roem verkondi-

gen van Lonneker overalls.

De oerdegelijke overalls,,

die 'n man zo goed „staan"

bij zijn werk, en die U bij ons

in zo'n ruime keuze vindt.

Komt U eens overtuigen l

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26

Vorden

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters * Vorden

:•:•:•:• Voor het voordelig mesten van kalveren:

|| CalviMel ///^/

:j:£:j::^

:&:• Voor het voordelig opiokken van kalveren:

l Cal vi Mei
J

(naast Kalver-Biks) ^±

fm Nutsgebouw
Telefoon 500

V O R D E N
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 23 februari S uur

De aangrijpende en spannende film

De zoon van Anna
met: Lise Bourdin - Fausto Tozzi.

De liefde van een kind brengt een
dievegge tot inkeer en verbetering.
Na zware beproevingen schenkt het
lot een vrouw het moedergeluk.
Een van die zeldzame films, waaraan
U nog vaak moet terugdenken.
Een film die een onvergetelijke indruk
op U zal maken.

C Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

VRAAG UITVOERIGE BROCHURE AAN UW DELFIA^klDElAAR

J. B. Gerritsen Telefoon, 540

Alléén Calvé-Dellt maakt CalviMel,

WKVtC-1-57

,/é SOLA-MASSIEF

DOOR EN DOOR
VLEKVRIJ

Keukengarnituur
(7-dlg. met hanger)

Compleet

27.45

R. J. Koerselman

Regenjassen
veroveren de wereld
een geheel n i e u w p r o d u c t
onverslijtbaar
water- en winddicht
zuurbestendig
reukloos
afwasbaar en kleurecht
kreuk herstellend
blijven onveranderd, zelfs bij 25° vorst en 130°
hitte

Prijs f 19.75

Alleen bij LOOMAH, VORDEN
Carnaval in Kranenburg

O
0)•t
3
£3
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3
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3 - 4 - 5 maart
Carnaval in
Kranenburg

Orkest „De Grollico's. Moderne danstent.

Gezellige Bar - Fancy Fair - Snelbuffet

Hebt U al een reduktiekaart?
Thans nog verkrijgbaar!

D\inqu9UB.i)| ui

D)
3
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C
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(D
e
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„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150.— ; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Voordelig!
en vakkundig is

Barink's
Rijwielhandel

Voor reparatie van
rijwielen en brom-
fietsen.



Ver, van Vrijzinnig Hervormden
LEZING

door Ds. R* Riphaagcn, op donderdag
21 februari in de Koffiekamer van
Hotel Brandenbarg, aanvang 8 uur.

Onderwerp: „Hoe dienen wij
de Vrede?"

Het Bestuur

-k Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Vandaag extra reclame!
500 gram spek 105 et
500 gram vet 60 et
100 gram ham 50 et

100 gram Berliner leverworst 40 et
100 gram leverkaas 40 et

200 gram boterhamworst 60 et
100 gram tongenworst 30 et

100 gr. leverworst 15 et
100 gram plokworst 50 et

100 gr. droge metworst 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Wullink voor

uw
Schoenreparatie.

KERKVOOGDIJ HERV. GEM.
VORDEN

wenst te verkopen tegen contante
betaling

31 perc* rikkens en bonenstokken
liggende in het kerkebos.

Samenkomst zaterdag 23 februari a.s.
2.30 uur in het kerkebos.

TAXI NODIG?
BEL TELEFOON 256!

Wij rijden voor alle Ziekenfondsen.
Geen rit te groot, geen rit te klein.

UW ADRES

A. G. Tragter, Vorden

TEN BATE VAN

GOED ZOU
Zaterdagavond 23 febr., precies
half 8 in Irene.

PROGRAMMA:
„de zonnetrein rijdt" met gezel-
lige muziek, korte schetsjes, zang,
en na de pauze heropvoering
van het blijspel:

„de familie Kruiff houdt
vakantie*'!!

In de pauze grootscheepse verloting,
waarvan de prijzen welwillend door
een 17-tal Vordense winkeliers zijn be-
schikbaar gesteld.

Entree f 1. — . Kinderen f 0.50.
Deze avond wordt verzorgd door de
Her vormde en Gereformeerde Jeugdver.

Enige geschoolde of aanko-
mende werkkrachten

gevraagd.

Houtwarenfabriek - Kackforterweg 23
Wichmond

N.V. Automobieliiedrijf „ZUÏPHEN"
Off. Ford Dealer

Nieuwstad 59-61, Zutphen
VRAAGT

1e en 2e Monteurs.
Sollicitatie's mondeling of schriftelijk

aan bovengenoemd adres.

HERSTEL-VAKANTIEOORD
„DE EHZE" TE ALMEN

vraagt per 1 maart of eerder een net

meisje, van goede getuigen voorzien.

Telefoon K 6751-203

In ons Manufacturenbedrijf
kunnen nog 2 flinke zelfstan-
dige

Verkoopsters
geplaatst worden*
Prettige werkkring. Hoog sa-
laris*

IJ L AND
Markt, Zutphen

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

20 febr.

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Marktver. Vorden

Ledenvergadering
op dinsdag 26 februari a.s. om
S uur in Hotel Brandenbarg.

Lees de advertentie volgende week in
Contact.

Het Bestuur.

GEVRAAGD WEGENS HUWELIJK

2 nette meisjes
op ons atelier voor Dames-

en Herenkleding

Aartsen, Stationsweg 8

Chem. reinigen Verven

Wegens toeneSRde drukte verzoeken
wij u beleefd

's maAdags voor
9 uur 's morgens

bericht te sturen, zodat wij dezelfde
dag de goederen nog komen halen.

100% verzekerd tegen diefstal, tran-
sport en brand.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191

Stoppage Enz. enz.

U staat er goed bij!
Wala staat U goed

Deze corsetten, welke
in een groot aantal
modellen worden ge-
maakt, ondersteunen
op medisch verant-
woorde wijze. Geen
vrouw is te zwaar om
stijlvol te zijn in een
Wala.

Binnenband corset met
Flex-front vanaf r *y\

Looman
VORDEN

Even horen wat
De Spar weer biedt...
De Spar brengt ELKE week verrassingen en
in dit jubileumjaar meer dan 7 miljoen voor

de Sparklanten.

Drie extra Spar-verrassingen

5 blikjes TOMATENPUREE ...... 95 et
groot bi. ERWTEN m. WORT ..... 69 «
750 gr. BORNEO WAFELS ...... 59 »

en 12 zegels

Deze week extra-voordelig (en nog

Kandijkoek van de Spar

Chocolade-vlokken, 250 gram
Ontbijtspek, zonder zwoerd, 100 gr. . . .

5 ballen gehakt in jus, per blik
Tomatensoep m. rijst, per pot
Kersen Op Sap, zonder pit literspot . . .

Mokkaschuim, 200 gram
Katjes-of knoopjesdrop, 100 gr

10% korting).

60 et, 12 zegels

65 et, 13 zegels

40 et, 8 zegels

95 et, 19 zegels

60 et, 12 zegels

295 et, 59 zegels

65 et, 13 zegels

35 et, 7 zegels

Duchesse bonbons, 100 gr 59 et

Geldig van 14-21 febr.
Prijswijzigingen
voorbehouden.
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Zadelmakerij - Lederwaren - Stofffeerderij

Na jaren strijd met de „Vrouw des Huizes", om de voor-
kamer, is het dus uiteindelijk gelukt daar beslag op te leggen.
De winkel WAS TE KLEIN. En mede de gunstige adviezen
van de Heren Van Roekei, Doetinchem en Huurneman, Vorden
om ons bedrijf uit te breiden, met handel in

Meubelen,
Matrassen,

9 Kinderwagens,
^^9̂ enz. enz.

zijn we nu eindelijk zo ver, om U, geacht publiek van Vorden
en omstreken, U dit te laten zien.

Wij hopen te starten op 23
februari '57 's middags 1 uur.

De Heren Van Roekei en Huurneman worden bij dezen ver-
zocht om onze zaak tegen 1 uur officieel te openen.

U allen beleefd tot een bezoek uitnodigend,

fa. G. W. Luimes, Telefoon 421, Vorden
*
P.S. Alles kunnen we nog niet tentoonstellen,

geen bezwaar, kom met ons praten, en per
auto gaat U met ons mede naar grote toon-
zalen.

Leren jassen - Portefeuilles - Hondenartikelen - enz.
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X Bond voor Staatspensionnering
X AFDELING VORDEN
X

J ropaganda J*eesiavond
op vrijdag 22 februari '57 in het Nut s ge-
bouw, aanvang 7.15 uur, zaal open 6.45 uur.

X Het propagandistische gedeelte zal verzorgd worden door
de heer Zegering-Hadders, hoofdbestuurslid en lid van de
tweede kamer.
Daarna zal „Vordens Toneel" voor U opvoeren

„Het hoogste recht".
} ENTREE VRIJ.

Toegang alleen voor leden en betalende gezinsleden.
Zij, die zich voor die tijd of 's avonds aan de zaal nog
als lid opgeven hebben ook toegang.

Namens het bestuur,
H. J. KIP

Adverteert in CONTACT!

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

Weulen Kranenbarg
Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

A.S. ZONDAG
12 uur
de belangrijke wed-
strijd om de bovenste
plaats

Vorden III -

Om 2 uur

Vorden l
Lochem

n l


