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LEDENVERGADERING PAARDEN-
FONDS „WILDENBORCH EN OMSTR."
Het Paardenfondsverzekeringsionds „Wilden-
borch en Omstreken" hield dinsdagmiddag
onder leiding van de heer L. Bannink, in de
zaal van de heer Schoenaker op de Kranen-
burg een algemene ledenvergadering.
In x i j n openingswoord wees de voorzitter er
oj), dat 1956 voor het fonds een gunstig jaar
is geweest. Er waren n.l. slechts 19 verzekerde
paarden overgenomen. Voor de/e dieren was
ƒ 14.375,— uitbetaald. Van de slachtbank was
terugontvangen ƒ 6.858,95. De ontvangsten
bedroegen over het boekjaar 1956 ƒ 17.829,88,
de uitgaven ƒ 16.169,36, batig saldo ƒ 1.660,52.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer W. G.
Dinkelman (attr.) herkozen. Eveneens werd
de aftredende commissaris voor de buurt-
schappen Nettelhorst en Armhoede (gem.
Lochem), de heer W. Braakman herkozen. Jn
de plaats van de heer Joh. Bos, die wegens ge-
vorderde leeftijd niet meer in aanmerking
wenste te komen, werd als commissaris van de
Kranenburg gekozen, diens zoon, B. Bos. Voor
de buurtschap Dochteren bij Lochem werd in
de plaats van de heer J. H. Marsman, die
zich ook niet meer herkiesbaar stelde, ge-
kozen de heer H. Meijer.
Vervolgens werd de premie voor het boekjaar
1957 vastgesteld, t.w. Klasse I, landbouwpaar-
den 2pct. van de verzekerde waarde, klasse II,
melkrijders- of rijpaarden 21/2 pet.; klasse III,
melkrijders, veulenfokkers en rijverenigings-
paarden 3 pet. van de verzekerde waarde.
Veulens, t.w. merrieveulens 2 pet en hengst-
veulens l pet. van de verzekerde waarde. Bij
sterfte wordt uitbetaald voor een merrieveu-
len eerste maand 15 pet., tweede maand 25
pet. en de derde en vierde maand na de ge-
boorte berekend per moeder waarde. Voor
hengstveulens eveneens eerste maand 71/2 pet,
tweede maand 12 pet. en derde en vierde
maand 15 pet van de moederwaarde.
De voorzitter bracht de scheidende commis-
sarissen dank voor alles wat zij in de afge-
lopen 40 jaar, dat z i j een bestuursfunctie heb-
ben bekleed, voor het fonds deden. Als blijk
van waardering bood hij hun een wandelstok
aan.
Rest ons nog te melden, dat het fonds op l
j a n u a r i 1957, 564 leden telde met 744 ver-
zekerde paarden.

Kind j OUtijd gaaf huidje

6 BABYDERM
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VARKENSFOKKERS BIJEEN
Onder voorzitterschap van de heer A. Tjoonk
werd in hotel Brandenbarg een ledenvergade-
ring gehouden van de varkensfokvereniging
,,De Samenwerking".
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
G. W. Winkel, bleek, dat 1956 een bevredi-
gend jaar voor de fokkers is geweest. De ver-
eniging telt 81 leden.
Het verslag van de penningmeester, de heer
D. Lettink, vermeldde aan ontvangsten ƒ 337
en aan andere uitgaven, ƒ 154. Batig saldo
ƒ 183,-.
Het verslag over de exploitatie van de geza-
menlijke varkenshokken vermeldde een batig
saldo van ƒ 60,—.
Tot afgevaardigden naar de Alg. vergade-
ring te Arnhem werden benoemd de heren D.
Lettink en B. Verkerk. De altredende be-
stuursleden, M. Helmink, G. W. Winkel en
J. Burkink, werden herkozen. In de vacature
D. J. Venderink werd gekozen de heer H.
Rietman „Eldrinkmaat". In de plaats van de
heer H. Lenselink, die zich niet herkiesbaar
stelde, werd gekozen de heer A. J. Oltvoort,
Enige leden gaven zich op voor gezamenlijke
aankoop van fokmateriaal.
Besloten werd omstreeks 25 april de jaar l i jkse
fokdag te houden.
De contributie voor het boekjaar 1957 werd
vastgesteld op ƒ l ,—.
Tot helper voor de fokdagen te Vorden en
Zutphen werd benoemd de heer A. Schots-
man. Enkele leden gaven zich op voor de
cursus varkenskennis.

Solex f 349.50
Solex Luxe f 399.50

Solex service station
R. G. TRAGTER, Telefoon 256

CENTRALE HENGSTENKEURING DER
V.L.N.

Bekroond werd de hengst Rotan 1118 Sgldt,
eigenaar B. H. Koning alhier met „Ver-
goeding".

KERKDIENSTEN zondag 24 februari
Hervormde kerk.

9 uur en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. Langstraat
Geref. Kerk

10 uur Ds. D. van der Meulen, van Eefde
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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 23 febr. van 5 uur tot en met
zondag 24 febr. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 15 t.m. 21 februari.
Geboren: zn. van J. J. van Dijk en G. A.
van Dijk-Hartgers; d. v. G. J. Steenbliken
M. J. Steenblik-Buunk; z. van C. H. Kerk-
ziek en J. A. Kerkziek-Buunk.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 79 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 5 5 . — per stuk.
Handel was kalm.

HERVORMDE GEMEENTE.
As. woensdag wordt er weer een gemeente-
avond gehouden in Irene, waar een ouder-
ling gekozen moet worden in de vacature
Van Roekei.
Om het bezoek voor deze avond wat te
stimuleren zullen na de pauze 2 films ver-
toond worden, welke in dienst staan van!
het evangelie.
De eerste is een franse f i lm; de tweede
een arnerikaanse. Men zie verder de be-
treffende advertentie.

HERVORMDE VROUWENVERENIGING <
Maandagavond was Ds. Langstraat te gast bij
de Herv. Vrouwenvereniging in het dorp. H i j
behandelde eerst verschillende vragen, die
hem vooraf schriftelijk gesteld waren. Het
waren vragen zowel over de dogmatiek van
het Christelijk geloot als uit de praktijk van
het leven. De dames luisterdeyi aandachtig
naar het boeiend betoog, hetwelk Ds. Lang-
straat hierna hield.
Na de pau/e toonde hij verschillende licht-
beelden naar schilderijen van de grote mees-
ters, als Rembrandt, Vermeer, Pieter de
Hoogh e.a. De prachtige kleuren kwamen vol-
komen tot hun recht. Er werd de dames voor-
al gewezen op het grote verschil in lichtval;
bij Rembrandt wordt hoofdzakelijk het ge-
zicht belicht, bij Vermeer staat het gehele
doek in het licht.
Het was een mooie avond, waarvoor mevr.
Jansen de spreker dan ook ha r t e l i jk dankte.

BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN

In het Nutsgebouw werd dinsdagavond een
bijeenkomst gehouden door de al'd. Vorden
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
welke door het slechte weer maar mat ig be-
zocht was door de leden, enkelen vergezeld
van hun echtgenoten.
Mevrouw Klein Brinke—Cotink, die wegens
een lichte ongesteldheid der presidente, deze
bijeenkomst opende, heette allen hartelijk
welkom, in het bijzonder mevr. Ooms—Vin-
(kers uit Amsterdam, de spreekster van de/e
avond.
Mevr. Ooms had als onderwerp: ,,Opgelet! De
bakens verzet!"
Op boeiende en vaak geestige wijze heeft spr.
de aanwezigen in ruim 21/» uur een en ander
verteld over hetgeen de wereld thans bezig-
houdt. Wij worden geconfronteerd met liet
grote wereldnieuws, waardoor de spanningen
toenemen. De grote vooruitgang op allerlei
gebied heeft gemaakt dat wij anders tegen-
over al de/e dingen s taan dan vroeger het ge-
val was. Men kan de oude t radi t ie , om niet
de bakens te willen verzetten, niet meer hand-
haven. In de l a a t s t e j ;>ren z i jn er grote om-
wentelingen gekomen. Kr moet sneller aange-
pakt worden. Wij moeten de mens eigen ver-
antwoordelijkheid opleggen en in het organi-
satiewezen ruimte laten voor anderen.
Mevr. K l e i n Brinke was de tolk van de aan-
we/igcn toen zij aan het slot mevr. Oonis dank
bracht voor het gebodene, en haar een tor
weerziens toeriep.

UITVOERING „SPARTA"
Voor een bijna geheel gevulde Nutszaal gal
de Gymnastiekvereniging „Sparta" de j a a r l i j k -
se uitvoering. De heer [örissen sprak een kort
openingswoord en reikte een aan t a l Bonds-
Vaardigheidsdiploma's aan de daarvoor in
aanmerking komende leden ui t .
Het programma dat uit een 21-tal nummers
bestond werd vervolgens op keurige wijze on-
der leiding van de heer Groot Wassink uit
Doetinchem afgewerkt. Oefeningen door klein
en groot, zowel op brug, paard en evenwichts-
balk, alsmede de vrije oefeningen van jongens
en meisjes wisselden elkaar in een vlug tempo
af. Gezien de vlotte afwerking van de num-
mers kunnen we zeggen dat er onder leiding
van de heer Groot Wassink goed is geoefend.
Vooral de grotere meisjes gaven op de even-
wichtsbalk enige prachtige staaltjes te zien.
Ook dient te worden vermeld de knotsoefe-
ning van de dames waarmee deze zeer goed
geslaagde uitvoering werd besloten.
De tijdens de pauze gehouden tombola, onder
leiding van de heer De Jonge, bracht bi jna
ƒ 170,— op, welk bedrag voor de jeugdafdelin-
gen zal worden bestemd.
Deze zeer goed geslaagde uitvoering werd ver-
volgens met een gezellig bal besloten.

NUTSGURSUS SCHILDERKUNST
Op verzoek van de cursisten van voorgaande
jaren vangt de heer Jan Miechels op 5 maart
zijn 4e cursus over schilderkunst aan. Dit jaar
zal hij spreken over de Italiaanse schilder-
kunst, aan de hand van lichtbeelden legt hij
alles zeer duidelijk, eenvoudig en op een char-
mante manier uit, zodat iemand, die weinig
van de schilderkunst afweet, maar toch be-
langstelling er voor heeft, zonder veel inspan-
ning deze cursus volgen kan, en er veel van
opsteekt. Daarom is het zo jammer, dat n iel
veel meer mensen deze cursus volgen.
Probeer 't eens een avond om naar de boeien-
de verteltrant van de heer Miechels te luiste-
ren en 't is zeker dat u de drie volgens dins-
dagen ook komt. De cursus wordt op de vier
dinsdagen in maart gegeven. Ieder, die er aan
deel wil nemen, wordt verzocht zich zo spoe-
dig mogelijk op te geven bij mevr. van Mou-
rik—Spoor.

COöP. RUNDVEEFOKVERENIGING
„DE WIERSSE"

De Coöperatieve Rundveefokvereniging ,,De
Wiersse en Omstreken" heeft dinsdagavond
haai - jaarl i jkse Algemene Ledenvergadering
gehouden in Café K i j k e l k a m p te Medler.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer B.
Arcndsen Raedt bij acclamatie herkozen, Ba-
ron van Dorth tot Medler was niet meer her-
kiesbaar in verband met de opheffing van z i jn
bedrijf. Hiervoor in de plaats werd geko/en
de heer H. M. A. Melrnink.
In de kascontrolecommissie werd gekozen de
heer G. J. Lusink wegens aftreding van de
heer J. H. Abbink.
Indien mogelijk zullen dit jaar weer jongvee-
keuringen georganiseerd worden. De j a a r l i j k -
se Fokveedag zal ook weer gehouden worden.
De heer J. Imenkamp, controleur van de lok-
vereniging, heeft het verdere gedeelte van de
avond gevuld met op interessante wijze te ver-
tellen over enkele facetten van het doel en
de werkzaamheden van de lok vereniging.
Aan het einde van het boekjaar l november
1955—31 oktober 195(5 bedroeg het ledental
200, met in totaal 1358 koeien. Tevens waren
82 leden lid van het N.R.S.
De vergadering stond onder leiding van de
heer G. J. Kok, voorzitter.

ZENDINGSAVOND
Uitgaande van de Geref. Zendings- en Evan-
gelisatiecommissie werd woensdag een Zen-
dingsavond in ,,Irene" gehouden.
De voorzitter der commissie, Ds. Duursema,
sprak een kort openingswoord waarin hij in
korte trekken de arbeid op het Zendingster-
rein in Indonesië naar voren bracht. Verder
wenste spr. alle aanwezigen een genoeglijke
avond toe.
Door het Geref. Zendingscentrum te Baarn
werden een tweetal films vertoond. De eerste
f i l m .,Frontlinie Oost" gal een du ide l i jk beeld
van het werk dat de predikants-/emielingen
en artsen aldaar onder ontzettende moeilijke
omstandigheden en met soms primitieve mid-
delen moeten verrichten.
De tweede f i lm „Kleurenspel der Tropen",
nam de aanwezigen mee naar de e i l anden Su-
inatra , Java en Borneo en gaf een imposant
beeld van het prachtige land, de zeden en ge-
woonten, alsmede van de volksdansen.
Ds. Duursema was de tolk van de niet talrijke
aanwezigen voor de leerzame avond, die zij
hebben mochten meemaken, en hoopte dat
de liefde tot de Zending hierdoor weer mocht
z i j n aangewakkerd.



VOETBAL

Het belangrijke treffen tussen de beide kam-
pioenskandidaten Vorden I I I en Socii I uit
Wichmond is een verdiende, doch enig/ins ge-
flatteerde 4—1 nederlaag geworden voor on/e
plaatsgenoten.
Socii speelde bijna de gehele wedstrijd met
een fris aandoend enthousiasme, /onder daar-
bij een overmatig gebruik van hun meerdere
lichaamsklacht te maken. De Vordenaren wa-
ren bli jkbaar beducht voor dit laatste en
speelden voor het merendeel te voorzichtig
en te lauw.«Voeg daarbij een vooral voor rust
falende voorhoede, waarvan vooral van het
binnentrio /eer weinig uitging, dan kan men
y.ich indenken dat er geen doelpunten vielen.
Het enige doelpunt, dat Vorden scoorde,
kwam uit een vrije schop, waarnaar de Socii-
keeper geen hand uitstak.
Ook het eerste doelpunt van Socii kwam uit
een vrije schop en was min of meer een pre-
sentje van de scheidsrechter.
Bij de gasten blonk vooral de snelle linker-
vleugel uit, die vooral na de rust door het
rechter verdedig!ngsblok volkomen werd uit-
geschakeld. Toen de linksbuiten daarna op
de rechtsbuitenplaats ging spelen, werd hij
weer gevaarlijk en scoorde tenslotte nog het
vierde doelpunt.
Met rust was de stand reeds 2—0 in het voor-
deel der gasten. In de tweede helft kreeg Vor-
den meer kansen, doch zoals gezegd ontbral.
bij het merendeel het doorzettingsvermogen.
Door de/e nederlaag /ijn echter alle kam-
pioenskansen nog niet verkeken.
A.s. /ondag speelt Vorden III in Wichmond
tegen Socii II en moet hier winnen om in
running te blijven.
Vorden II won van dit elftal zondag reeds
met 5—0. De wedstrijd Vordenl—Lochem III
ging niet door wegens niet opkomen van
Lochem III. Vorden B verloor zaterdag zeer
eervol in Zutphen van Be Quick D met 3—1.
Op het programma voor a.s. zondag staat nog
Vorden II—Drempt I, Vorden A—Baakse Boys
A en zaterdagmiddag Vorden B—De Hoven B.

FEESTAVOND K.A.B, en ST. ELOY

Het 10-jarig bestaan van de r.k. Metaalbewer-
kersbond „St. Eloy" afd. Vorden werd zater-
dagavond op feestelijke wijze herdacht.
De voorzitter, de heer J. C. van Langen, kon
een geheel gevulde zaal welkom heten.
Vervolgens werd het woord verleend aan de
heer A. Verbaal, districtsbestuurder van „St.
Kloy" uit Arnhem.
De heer Verbaal feliciteerde bestuur en leden
met het bereiken van deze 10-jarige mijlpaal.
Hij memoreerde in het kort het ontstaan van
de afdeling Vorden en hield daarna een
boeiende rede over het doel van de K.A.B.
Vervolgens werd een 6-tal leden, tien jaar lid
van „St. Eloy", op het podium geroepen en
door de heer Verbaal gehuldigd. De districts-
bestuurder dankte hen voor hun trouwe lid-
maatschap van de organisatie en hoopte ook
in de toekomst op hen te mogen blijven reke-
nen. Als blijvende herinnering ontvingen al-
len een prachtige wand-schemerlamp.
Hierna kwam het cabaretgezelschap uit Die-
ren op de planken. Helaas stond het peil van
het gebodene dikwijls niet erg hoog. De con-
ference en diverse schetsjes waren matig. Be-
ter was de goochelaar Mohaidi, die met zijn
goocheltoeren en manupulaties velen versteld
deed staan. Verder traden nog op een accor-
deonist en zorgden de twee Ricolino's (zingen-
de /usjes) met hun liedjes voor het muzikale
gedeelte.
Tijdens de pauze richtte kapelaan Debets een
kort woord tot de leden. Hij wekte allen op,
om veelvuldig de maandelijkse bijeenkomsten
te bezoeken, want als het bestuur geen weer-
klank krijgt bij de leden kan er niets bereikt
'.vorden.
De voorzitter dankte in zijn slotwoord alle
medewerkers aan deze feestavond en wenste
„St. Eloy" een voorspoedige toekomst.

DE HEER ELBRINK Sr. GEHULDIGD
Voor de Vereniging van Vr i j / i nn ig Hervorm-
den sprak donderdagavond in de koffiekamer
van het hotel Brandenburg Ds. R. Riphaagen
te Kpse (gein. Ciorssel) over het onderwerp:
„Hoe dienen wij de Vrede?". De belangstel-
ling voor deze avond was zeer goed.
Na de/e causerie deelde de heer J. G. Ved-
ders mede, dat binnenkort de voorzitter,
de heer Elbrink Sr., zich te Warnsveld zal
vestigen. Hij was sedert 19^9 bestuurslid. In
1931 was op z i jn initiatief de zondagsschool
te Vorden opgericht. In 1938 werd de heer
Elbrink benoemd tot secretaris, welke func t ie
h i j in 1950 verwisselde met het voorzitter-
schap. Spr. dankte de heer Elbrink Sr. voor
alles wat hij in het belang van de Ver. Vrij/..
! Ie rv . had gedaan. Als b l i j k van waardering
bood spr. hem een schilderstuk aan, voorstel-
lende de Ned. Herv. Kerk met de voormalige
woning van ]. Wijers—Elslu . Ook mevrouw
Elbrink werd een passend cadeau aangcbod-
dcn. Ds. Riphaagen dankte de heer Elbrink
Sr. voor de steeds gastvri je ontvangst in z i j n
woning en hoopte dat diens arbeid in Vorden
niet te vergeels zou z i j n geweest.
De heer Elbrink dankte tenslotte mede na-
mens / i jn echtgenote voor de tot hem gespro-
ken woorden en aangeboden cadeaus.

BIOSCOOP
„De zoon van Anna", zo heet de f i lm welke
vanavond in het Nutsgebquw draait. Het is
een gegeven uit omstreeks 1900, toen in Italië
nog veel ouders uit de armste streken van het
land gedwongen waren hun kinderen voor
een kleine vergoeding af te staan aan mannen
die ze, al naar hun aanleg, opleiden voor
schoorsteenvegers of ze inschakelen bij de mis-
daad.
„Fluitje", 10 jaar oud is al een handig ( l ie f je
en wordt door een gewetenloze bende bij hun
inbraken gebruikt. Eenmaal echter komt hij
te vallen en krijgt een zware hersenschudding.
Hij mag niet vervoerd worden en Anna, één
der medeplichtigen, moet naar hem toe gaan
en zeggen, dat zij zijn moeder is en hem dwin-
gen de bende niet te verraden. Bij Anna ont-
waakt echter het moedergevoel en het slot
wordt voor Fluitje en Anna een begin van
een nieuw leven.

D.K.W. „Hummel"
De bromfiets voor de meest
verwende rijder.

*Een produkt van de wereld-
bekende D.K.W.-Fabrieken uit
Duitsland.

Dealer voor Vorden en omgeving:

A. G. Tragter,Tel. 256

C ¥6 R 6 L: Uitmuntend! Tube
95-70

et.

TAFELTENNIS
Voor de Vordense teams van N.T.T.C, was
het een goede week, daar diverse drietallen
winst wisten te behalen. Zo kon het dames-
team in Deventer van D.T.T.C. I beide punt-
jes afhandig maken door een mooie 3—7 zege.
Ook in de ontmoeting binnenkort te spelen
tegen Swift I zit een winstkansje voor de Vor-
dense dames.
In de jeugdklasse moest N.T.T.C. A ditmaal
met een 3—7 nederlaag genoegen nemen in
de ontmoeting tegen W.Z.C. A.
Het heren team N.T.T.C. I (3e klas A) speelde
twee wedstrijden en won beide keren n.l. de
uitwedstrijd tegen T.C.O.B. I met 3—7 en de
uitwedstrijd tegen Blikboys II (Thomassen 8e
Drijver, Deventer) met 4—6.
In de 3e klas C deed N.T.T.C. II het ook
uitstekend en behaalde een 6—4 zege op Blik-
boys III (Deventer), dat hier te gast was.
Het derde team (4e klas B) speelde een ver-
dienstelijke wedstrijd tegen Holtkamp I, waar-
bij de Vordenaren met 8—2 wonnen.
N.T.T.C. IV wist in de 4e klas A T.C.O.B. III
in Deventer er met 3—7 onder te krijgen, doch
sneuvelde in Lochem, waar zij kampten tegen
de Toekomst IV met 10—0.

VOORDRACHTAVOND
Zaterdag gaf mevrouw Diet Bouwknecht uit
Den Haag een voordrachtavond, welke helaas
maar matige belangstelling trok. Deze avond
w:is georganiseerd door de Nutsbibliotheek in
samenw-erking met Boekhandel H iet brink, in
verband met de komende Boekenweek.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesse-
link, deelde in zijn openingswoord mede da t ,
met Pasen een groot aantal nieuwe boeken
aan de Nutsbibliotheek zullen worden toege-
voegd. Bovendien kunnen de gebruikers van
de Nutsbibliotheek aan de secretaresse, mevr.
van Mourik, boeken opgeven, die de Nuts-
bibliotheek nog niet bezit, welke dan even-
tueel aangeschaft kunnen worden.

Mevr. Diet Bouwknecht droeg daarna wer-
ken en korte fragmenten voor van Theun de
Vries, Strinberg, Henriëtte van Eyck, Annie
Schmidt, e.a.
De voordrachtkunstenares bleek over een uit-
stekende uitbeeldingskracht te beschikken en
wist haar gehoor intens te boeien. Vooral de
5 fragmenten uit Kenau's verdediging van
Haarlem vergden de nodige concentratie. Een
hartelijk applaus beloonde de kunstenares
voor deze mooie avond.

RATTI-NTEUWS
Verleden week werden in verband met de
slechte terreinen alle wedstrijden voor de
Ratti-elttallen afgelast.
A.s. zondag gaat Ratti op bezoek bij de leider
R.K.Z.V.C, ï te Zieuwent, hetgeen ongetwij-
feld een titanengevecht belooft te worden. De
tegenstander zal zeker niet worden onder-
schat, daar de Zieuwent-spelers onlangs met
8—1 wonnen van Fortuna I, zodat R a t t i ,,alle
hens aan dek" zal moeten roepen en dus met
een volledig elftal op de proppen moet
komen.
Ratti II ontvangt Steenderen II, waar we!
enige winst in zit voor de thuisclub, t e r w i j l
de Junioren bezoek krijgen van Zelhem A en
hier /uilen proberen om revanche te nemen.

Hervormde Gemeente - Vorden
GEMEENTE-AVOND
op woensdag 27 februari, S uur

in gebouw Irene.

Verkiezing van een ouderling in de vac.
Van Roekei.

Na de pauze: „De film in dienst van het
evangelie".

Vertoond worden: „Evangelie in steen" en
„Een zekere hoveling"

Steeds het laagst
n prs

•
•+
•
•
•
•

250 gr. pic-nic, heerlijk koekje 59 et
250 gr. heerlijke moccasprits 59 et
250 gr. vruchtengries

(veel vruchten) 45 et
150 gr. ananaspudding 33 et
2 pak custard 48 et
500 gr. siamrijst. zonder breuk 49 et
l pot kersenjam 59 et
l pot choc. pasta 59 et

ALS EXTRA RECLAME:

boterhamworst, gebr. gehakt en
ontbijtspek, samen 150 gr. 63 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Hutscursus Schilderkunst
Jan Miechels
Italiaanse Schilderkunst

op 5, 12, 19, 26 maart 1957 in
de koffiekamer van het Nuts-

gebouw, aanvang 8 uur.

Opgave deelname bij Mevr. van
Mourik-Spoor.

Vorden groeit!
Inderdaad, het aantal woningen breidt
zich gestadig uit (al gaat het voor velen

nog niet vlug genoeg).
De oplage van Contact houdt gelijke
tred met de groei van Vorden. Nu zijn
reeds 1220 Vordense gezinnen op Con-
tact geabonneerd; de overige 60 lezen
samen met de buren, wat hun slechts
'n voordeel van 2% et p. week oplevert.
Ook in de directe omgeving van Vor-
den zoals Wichmond, Vierakker, Lees-
ten, Warken, Barchem, Noordink enz.
gaan steeds meer gezinnen er toe over

zich op Contact te abonneren.

Een verstandig besluit! Nooit immers
kreeg u zoveel profijt voor zo weinig

geld.

H.H. adverteerders! Benut uw kans.
Geen enkel blad heeft in Vorden zo n

grote lezerskring.

CONTACT, hét blad van Vorden!

Gevraagd wegens huwelijk der
tegenwoordige een

MEISJE
voor dag of dag en nacht.

L. Weyel, Modes-Textiel
Sprongstraat 1 Zutphen

Telefoon 2323



Attentie !
Tot en met 28 febr.
a.s. ontvangt U, bij
aankoop van een busje

CANDIDA
POEDERKOFFIE,

en bij gelijktijdige in-
levering van een vol-
gespaard Vivo-spaar-

boekje

honderd punten
tegelijk!

Haast U, maak er nog
gebruik van, het is 'n
voordeeltje dat U niet

moet missen!
Verder bieden wij U

deze week:

250 gr. Caroline's

10 punten 71 Ct

Hoornse Rondjes
smakelijke tafelkoek

10 punten 55 Ct

Citroencakes
10 punten 45 Ct
5 stuks

Ontbijtkoek

10 punten 49 Ct

Fondantroosjes
150 gram
10 punten 44 Ct

Beker Appelstroop

5 punten 49 Ct

Roomboterwafeltjes
200 gram
10 punten 38 Ct

Kwatta Krakelingen
100 gram
10 punten 7O Ct

Chipolata-pudding
200 gram
10 punten 47 Ct

Fles Slaolie
20 punten 188 Ct

Blik Capucijners

10 punten 95 Cl

Potje Piccalilly
5 punten 87 Ct

Blik Sardines
10 punten 73 Ct

Blik Doperwten

10 punten 99 Ct

Margarine
per pakje altijd 5 pnt.
Lucifers
bij 2 pak altijd 10 pnt.

500 gr. Peulvruchten
5 punten

Bus Schuurpoeder

5 punten 42 Ct

Waslijndraad
10 meter per rol
J O punten 59 Ct

Closetpapier
3 rol, samen voor
5 punten 42 Ct

Crackfree
Stijfsel, per pak

40 et.

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

PRACHT SORTERING

l/it rage s

Vitrage's met geborduurde rand,
reeds vanaf f 2*65

Etamine, reeds vanaf f 0,98

Mooie Zwitserse Marquisette f 1*65
ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR., VORDEN

Te koop l paar prima
hoge jongensschoenen,
maat 38, en l paar
rubberlaarzen, maat 38
spotprijs.
J. W. Zomer, Molen-
weg 6, Vorden.

Te koop solied KIP-
PENHOK, 6 x 4 m.
A. J. Vruygink, B 91,
„Riethuis".

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

Te koop een nuchter
r.b. VAARSKALF bij
G. H. Visschers, Veld-
wij k.

Te koop een toom
BIGGEN bij Wed. A.
J. Marsman, Zutphen-
seweg.

BIGGEN te koop bij
G. J. Wagenvoort,
Grote Veld.

Te koop een toom
BIGGEN en een best
STIERKALF.
Verloren een jongens-
petje met bont, Del-
denseweg.
G. J. Eijerkamp, B 35

Voor een erkend

-k Voetbalpool
kan men zich wen-
den tot
H. Massen, Henge-
loseweg B 2.

Nutsgebouw ™
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 3 maart 8 uur
De nieuwste oerwoud-auonturenfilm

Tarzan en de ivoordieven
met; Gordon Scott - Vera Miles en
„Zippy" de slimme chimpansee.
Ivoordieven dringen de wildernis bin-
nen, maar Tarzan komt te hulp en
roept een kudde grote olifanten op,
die de rovers onder hun zware poten
verpletteren!
Ziet Tarzan's nieuwste avonturen in
een land vol wilde beesten, verscholen
moordenaars.

Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f O 60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

H.Schappers, Dorpsstr 11 , Telef. 373

GROOT
BAL

K
X
X
X

van de Muziekver. „Concordia"
op zaterdag 2 maart in het X
Nutsgebouw.
Muziek „Songs and Rhythm".
Entree f L— per persoon.

Coupons
Satinet
zeer voordelig

UHflBDBHBWLHBHBm

Rokstof
140 cm. br.
per meter f 3.25

10 pCt. korting op textiel
Overalls
krimpvrij
f 12.50

Brabants-
bont
per meter 95 et.

A. Wolsing
VORDEN

Voor de vele bewij-
zen van deelneming,
ons betoond bij de
ziekte en na het over-
lijden van onze lieve
man, vader en groot-
vader,

J. E. KREUNEN
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam :
G. Kreunen-

Wansink

Vorden, februari '57.
Hengeloseweg 19.

Voor de vele cadeau's,
bloemen en felicitatie's
ter gelegenheid van
onze 55-jarige echt-
vereniging, hartelijk
dank.

B. Wiekart en
echtgenote

Bij ons vertrek naar
Warnsveld, bedanken
wij voor alle lidmaat-
schappen en donatie's.

fam. R. Elbrink-
Wijers

Vorden, 23 febr. '57.
Molenweg 17.

Mevr.Tieleman, Rijks-
straatweg 1 54, Warns-
veld, vraagt MEISJE
voor hele of halve
dagen.
Aanmelden tussen 6
en 8 uur.

Biedt zich aan een
net MEISJE, liefst in
de winkel. Brieven on-
der letter M bureau
Contact.

BEVONDEN een
WNNENBAND van
traktor, op de Wil-
den borchse weg
Terug te bekomen bij

Decanije, Galgen-

Te koop aangeboden:
goed onderhouden B.B.
haard, fornuis en kin-
derwagen. A. J. Schol-
ten, Ruurloseweg 2,
Vorden.

TekoopKINDERLE-
DIKANTJE met ma-
trasje, maat 80 X 130.
Zwarteweg 14.

Te koop: dressoir,
eiken ledikant m. sp.,
2 pers., vloerkleed gr.
maat en 2 rollen zeil
(linoleum), huiskamer-
lamp. Ook ruilen voor
kachel of ouderwetse
kist. Adres te bevr.
bureau Contact.

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

Weulen Kranenbarg
Seesing

voor rijlessen
„'t GroenedaF

Telef. 358 ~- Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Te koop 6 BIGGEN
en een zw.b. nuchter
STIERKALF.
D. Pardijs, Kranenburg

Te koop: ROGGE-
en HAVERSTRO, in
balen geperst.
D. J. Jansen, Wilden-
borch.

Te koop een toom
zware BIGGEN (10
stuks). H. Wiltink,
D 58. N.o.z.

VOOI

tik tijdstip van de dag
voor tik been.

Met ipeciale Resin anti-
ophaalfinish

Van 3,50 tot 4,50

Looman
Vorden

J
Jteden zaterdag voor ons

een nistoriscne dag l

HEROPENING
van onze nieuwe win-
kel.
U is hartelijk welkom.

10 pCt. korting de gehele vol-
gende week.

Fa. G. W. LUIMES
Telefoon 421

\ (

Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden



Heineken's
• Heineken werkt met de zogenaamde

Heineken's A-gist, een speciale gistrein-
cultuur, waarvan niemand ter wereld
(behalve Heineken) het geheim kent.

Heineken gunt zijn bier een langdurige
rijpingstijd.

De kroonkurk betekent een hygiënische
afsluiting van het kostelijke bier, dat
daardoor ook véél langer goed blijft.

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

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

Het
geheim
van de
. cirkel

De pasvorm van Roulette
blijft ook na vele malen
wassen behouden.
En ... zoals iedere Rou-
lette, voorzien van het
ideale Haak-ln schouder-
band.
Lei. sfeec/s op hef
/ngenaa/de RouleUe-ef/fcef.

4.65
5.45

poplin
satijn
nylon 7.15
"padded" 8.95

Looman
• • o t i e

'T RAAKT NOOIT
UIT
DE MODE

Mantelcostuums
Blouses

Ruime sortering en . . . 't is speciaal voor U geknipt!

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard i

TEL. 381

3, 4 en 5 maart

CARNA VAL
in Kranenburg.

„de Hietheujers"

T
Orkest „De Grollico's"

Moderne danstent

Bar - Fancy Fair - Snel Buffet

Zondag: Kindercarnaval en Toneel

Maandag en dinsdag:
gecostumeerd bal met Prins Willy l

en gevolg.

Adverteert in Contact.

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
De bromfietscursus
begint op woensdag 27 fcbr.
a.s. 's avonds 8 uur in Hotel
Bakker.

Opgave voor de cursus is nog moge-
lijk, doch haast U !

Notaris Rombach zal op dinsdag 5 maart
'57 n.m. 2 uur voor H. Hissink, C 52.
Vorden (achter Veerendaal) aldaar publiek
a contant verkopen:

plm. 11 zware dragende zeugen
of zeugen met biggen, van 7
tot 14 maart a,d. telling*

Te zien vóór de verkoop; kosten kopers
10%.

Alleen zaterdag!
500 gram spek 99 et

500 gram rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et

200 gram gebraden gehakt 80 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongenworst 60 et
200 gram Berliner leverworst 75 et

200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Houtverkoop Hackfort.

Notaris Rombach zal op vrijdag l maart
'57, N.M. 3 UUR, aan Bosmanshuis te
Vorden publiek a contant verkopen onder
Huize Hackfort:

eikjes aan hopen voor timmer-
hout,
posten, slieten en brandhout:

Perc. l t.m. 10 eikjes a.d. kamp voor H.
Gosselink en perc. 11 t.m. 38 brandhout
i.h. bos tegen H. Gosselink in Delden,
perc. 39 t.m. 56 larkjes voor rikken, klaver-
ruiters en bonest. langs het bos bij H.
Wagenvoort achter Buitenzorg, perc. 57
t.m. 73 eikjes en brandhout i.h. bos bij
Wagenvoort de Biele, perc. 74 t.m. 92
mooie zware elzen voor borstelhout en
brandhout in Makkinkbroek, perc. 93 t.m.
115 eikjes en brandhout i.h. Zompbos b.d.
Boggelaar. Aanw. de bouwlieden.

Empo Rijwielfabriek
H B. EMSBROEK - VORDEN

vraagt voor spoedige indiensttreding een
Assistente voor de
loonadministratie*

Het einddiploma Mulo of Handelsavondschool
is vereist.
Zij, die enige kantoorervaring hebben, genieten
de voorkeur.
Reiskosten worden vergoed.
Sollicitaties, zowel mondeling als schriftelijk»
aan de afdeling Personeelszaken.

Eventuele inlichtingen worden na kan-
toortijd ook gaarne verstrekt door de
Heer D. Luichies, Insulindelaan 29,
Vorden.

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

Marktvereniging Vorden
Ledenvergadering
op dinsdag 26 februari a.s. om
8 uur in Hotel Brandenbarg.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslagen.
4. SUBSIDIE TOEWIJZING.
5. Rondvraag,
6. Sluiting.

Na afloop vergadering verkoop
enkele niet afgehaalde prijzen.

van

Het Bestuur.


