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BIJ EMPO WAS HET VRIJDAG 17 FEBRUARI
FEEST
Twee personeelsleden werden op deze stralende
dag gehuldigd wegens hun 25-jarig dienstjubileum. Het waren de heren Wenneker uit
Warnsveld en Hulshof uit Vorden, resp. werkzaam in de Bouwerij en de Kleurlakkerij.
Temidden van de voltallige directie en het gehele Empo personeel werden de jubilarissen,
vergezeld van hun naaste familie, hartelijk toegesproken door Dr. J. E. Garssen, een der directeuren van de Empo Rijwielfabriek.
Hij bracht de jubilarissen dank voor hun nauwgezette plichtsbetrachting. „Beiden werkt u
daadwerkelijk aan de bouw van onze fietsen en
alle zorg, die u aan al die duizenden Empo fiet
sen heeft besteed, is er mede oorzaak van, da"
ons produkt zo'n goede naam heeft."
Hij bood hen ten slotte een enveloppe aan. Mevrouw Emsbroek—Steenman speldde de jubilarissen het zilveren Empo insigne op.
Namens het personeel werden door de heer J. L.
Smit gelukwensen aangeboden. Hij memoreerde
het feit, dat door deze twee collega's de „club
der 25-jarigen" op deze dag weer werd versterkt. Hierdoor komt het aantal personen dat
25 dienstjaren of meer heeft op 33.
„De arbeidsvoorwaarden zijn gedurende deze
25 jaren wel erg veranderd, vooral nu sedert
kort de vrije zaterdag is ingevoerd," aldus de
heer Smit. Ook hij bood een enveloppe aan, ter
wijl er voor de dames een bloemetje was.
Nadat het „Lang zullen ze leven" was gezongen
werd deze bijeenkomst met een traktatie besloten.
De jubilarissen maakten met hun familie nog
een rondgang door het bedrijf.

KERKDIENSTEN zondag 26 februari.
Hervormde kerft.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medler school.
10 uur Ds. J. H. Jnnsen.
Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R K. Kavel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

VOETBAL
Vorden II heeft zondag een flinke voorsprong
weten te nemen op haar concurrent A.Z.C. V,
die zij met een 3—l nederlaag weer naar Zutphen zond, zodat Vorden nog steeds ongeslagen
aan de kop van de ranglijst staat.
Hoewel het tweede een drietal invallers telde,
speelde het beter dan de Zutphenaren, die voor
het doel geen kans zagen om gevaarlijk te
worden.
Jammer was het dat Herman Bosch door een
onverwachtse wending zodanig kwam te vallen,
dat hij een enkel brak.
Vorden IV had niet veel moeite met Ratti II,
dat met een 11—l nederlaag huiswaarts werd
gestuurd.
A.s. zondag wacht Vorden I de reeds enkele
keren uitgestelde thuiswedstrijd tegen Witkampers I uit Laren.
De gasten behoren tot de sterkste ploegen uit
deze afdeling en zij maken evenals Vorden nog
een goede kans op de bovenste plaats. Vooral
de voorhoede zal bijzonder actief moeten zijn,
wil zij tegen de sterke achterhoede der gasten
enige kans hebben op doelpunten. Het kan er
dus wel spannen.
Vorden II is vrij. Voor Vorden III is nog de
thuiswedstrijd tegen Angerlo I ingelast. Vorden
IV speelt in Wichmond tegen Socci I, welke club
momenteel de bovenste plaats bezet. Daar het
vierde ook nog een kansje heeft op de eretitel,
zal het er wel spannen. Door snel spel hebben
de Vordenaren nog enige kans op winst.
Van de junioren speelt Vorden B zaterdag thuis
tegen Zutphen A en gaat Vorden C op bezoek
bij A.Z.C. C.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
HERV. VROUWENGROEP
aangevoerd 81 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 57,— tot f 65.— per stuk. Woensdagavond was mej. A. Arriëns te gast bij
Handel was matig.
de Herv. Vrouwengroep, om wat te vertellen over
blust snel opkomende griep
Spanje. Zij deed dit op haar bekende vlotte maBurgelijke stand van 17 t.m. 23 febr. nier,
doorspekt met humor. Vooral de plaats, welGeboren: d. van B. ƒ. Huetink en G' H. Breu- ke de Spaanse vrouw in het familieleven inneemt,
NIEUW WINKELPAND
Hedenmiddag zal de heer Van Ark zijn nieuwe ker; z. van B. Lammers en E. H. Beernink. bracht zij naar voren. Verder vertoonde zij veel
Ondertrouwd: H. Gosselink en J. Maalderink. dia's over Spanje en haar reis door Frankrijk.
winkel aan de Burg. Galléestraat openen.
Het was een mooie arond en mevr. Jansen-van
Gehuwd: Geen.
Soest
dankte haar hartelijk, onder aanbieding van
ORANJEVERENIGING STELDE
Overleden: Geen.
een kleine attentie.
PROGRAMMA VAST
De jaarvergadering van de Oranjevereniging,
welke donderdagavond in café Eskes werd gehouden, trok ook nu alleen maar de belangstelZaterdagmiddag 4 maart
ling van een aantal commissieleden. Dit houdt
hoi)en we ons
in, dat de leden blijkbaar met de gang van zaken
Instemmen.
De voorzitter, Baron van Westerholt van Hackgeheel gemoderniseerd café
fort, meende in zijn openingswoord dat er voor
het dagelijks bestuur, bestaande uit hemzelf ;i's
te heropenen.
voorzitter, de heer W. Klein Lebbink, secretaris
en G. Vogtlander penningmeester, een tijd van
komen en gaan was en dat de tijd gekomen was
i nodigen U beleefd uit eens een kijjfe te komen
om het dagelijks bestuur door jongere krachten
nerr
imen.
te vervangen.
Aangezien de aanwezige commissieleden van
Hotel- Café-Restaurant-Slijterij
mening waren dat het drietal nog best een jaar
tje meekon, en er verder geen kandidaten waren, wilde het bestuur nog een jaar aanblijven
in de hoop dat er volgend jaar jongere gegadigden waren.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer
G. Vogtlander, bleek dat er een voordelig saldo
BOEKENWEEKAVOND Dr. A. PORTIELJE
LEDENVERGADERING
was van ruim ƒ 300,—.
MARKTVERENIGING
Het kinderf eest had de vereniging bijna ƒ 500,—
Zoals u in de Nutscourant al hebt kunnen lezen,
gekost. Vervolgens werd het programma opge- In de j.l. woensdagavond in hotel het Wapen van komt Dr. A. Portielje op vrijdag 3 maart een
steld voor zaterdag 29 april en maandag l mei. Vorden gehouden ledenvergadering heeft het be- lezing houden over zijn boeken, onder de titel:
Op zaterdagavond zal het feest geopend worden stuur weer tal van verenigingen en organisaties „Omgang met dieren, ook met zeer gevaarlijke".
met de gebruikelijke toneeluitvoering in Irene, bedacht met een subsidie uit de verloting 1960.
Dr. Portielje is niet alleen een goed schrijver,
waartoe de toneelvereniging V.O.P. uit Doetin De landbouwhuishoudschool kreeg ƒ 50,—, de la- maar ook een prettige verteller. Hij is jarenlang
chem weer bereid was een geschikt stuk op tr gere landbouwschool ƒ 125,—, de nutskleuterschool directeur van Artis in Amsterdam geweest en
voeren. De keuze was gevallen op het tonee» ƒ 120,— en de r.k. kleutersschool ƒ 60,—. Het kent 't leven van de dieren van A tot Z. Deze
spel „Ruwe stormen" van mevrouw P. L. van Groene Kruis ƒ 125,—, de R.K. Maatschappelijk lezing wordt gehouden ter viering van de
Prooye-Boomgaerts.
gezinszorg ƒ 30,—, de drie jongeren organisaties Boekenweek en is georganiseerd door 't bestuur
Het is dit jaar 12% jaar geleden dat V.O.P. voor B.O.G., B.O.L.H. en C.J.B.T.B. ieder ƒ 65,—, de van de Nutsbibliotheek, in samenwerking met
het eerst in Vorden optrad voor de Oranjever- R.K. Boerinnenbond ƒ 50,—, de Bond van Platte- de Boekhandel Hietbrink en wordt geheel gratis
eniging. Het bestuur vond dit wel een huldiging landsvrouwen ƒ 75,—, de landelijke rijvereniging gegeven. Niet alleen degenen die van lezen houwaard, en men zal nog nader overleggen in wel- „de Graafschap" ƒ 75,—, de Varkensfokvereniging den, maar ook zij, die van beesten houden en
ke vorm dit geschieden zal.
„De Samenwerking" ƒ 50,— en de varkensfokdag zich interesseren, hoe de dieren leven zowel in
Voor Koninginnedag, l mei, luidt het voorlopig „de Graafschap" ƒ 40,—. De stiervenverenigingen Artis als in de natuur, zullen van deze avond
programma als volgt: Begonnen wordt met „Delden" en „Mossels Belang" ieder ƒ 50,—. De genieten.
klokgelui en om half negen een aubade voor het schapenfokvereniging ƒ 25,—, de bijenvereniging Houdt deze avond dus vrij en kom in het Nutsgemeentehuis van schoolkinderen en een toe- ƒ 50,—, veevoedingskem ƒ 40,—, Vordense bad- en gebouw, u zult er geen spijt van hebben!
spraak van de burgemeester. Daarna is er een zweminrichting ƒ 100,—, de gemeentelijke rattenoriënteringsrit voor schoolkinderen en voor hen, bestrijding ƒ 40,—, de jongveekeuringen van de
DOKTER KAL SPRAK VOOR N.C.V.
die hieraan niet deelnemen, wordt in het Nuts- K.I. in Delden en Mossel/Wiersse ƒ 40,— ieder. Voor de Ned. Christen Vrouwenbond sprak
gebouw een gezellige morgen georganiseerd met Voor het wegenfonds (verharding van de weg door dr. E. Th. Kal uit Ruurlo over het onderwerp:
een goochelaar of iets dergelijks. Ook de trak- de Mosselse enk) werd een bedrag beschikbaar „Onze houding tegenover ongeneeslijke zieken".
tatie zal niet achterwege blijven.
gesteld van ƒ 670,—.
Er bestond voor deze avond grote belangstelling.
Het vogel fladder en schijfschieten werd vastgeMevr. Kieft—Begieneman sprak een kort welVooraf
deelde
de
voorzitter,
de
heer
G.
J.
steld op aanvang half tien 's morgens, 's Middags is er een oriënteringsrit voor ouderen en Wuestenenk, mede, dat de verenigingen die niet komstwoord.
tijd subsidie aanvragen voortaan niet meer Dokter Kal wees op het verschil in houding
zijn er behendigheidswedstrijden voor motor- eu op
voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn n.l. tegenover ongeneeslijk zieken van een leek, een
autorijders, ringsteken e.d.
predikant, pastoor en geneesheer. Genoemde
In Irene wordt maandagavond een herhaling elk jaar weer enkele verenigingen die altijd nader- personen staan aan een sterfbed soms met hun
hand
pas
een
aanvraag
indienen.
gegeven van het toneelspel „Ruwe stormen". Er
problemen ten opzichte van de in stervensis weer een draaimolen geëngageerd voor de In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter eigen
nood
verkerende patiënt. ledere ongeneeslijke
kinderen. In grote lijnen blijft dus het pro- het overlijden van het bestuurslid, de heer H. G. zieke reageert op een gesprek op zijn eigen
Poesse. Te zijner nagedachtenis werden staande
gramma gelijk aan dat van het vorig jaar.
manier.
enkele ogenblikken stilte in acht genomen.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer Na de pauze werden een aantal vragen over dit
J. J. v. d. Peyl, bleek dat het ledental 149 be- moeilijke onderwerp aan de inleider gesteld.
Wij ontvingen reeds vele nieuwe
draagt. De penningmeester, de heer H. Klein
DAMMEN
Brinke, had een klein nadelig saldo.
Tot leden van de kascommissie werden benoemd, Maandag speelde op uitnodiging van N.A.V. I
de heren D. Norde en H. Tjoonk. De aftredende uit Warnsveld het tweede tiental van damclub
bestuursleden, de heer D. Klein Bleumink, H. Vorden een vriendschappelijke wedstrijd in café
Klein Brinke, A. J. Zweverink, H. W. Mullink en de Boggelaar. Vorden had één speler te weinig
in flats en queennies
D. Lindenschot, werden herkozen. In de vacature en telde verder enkele invallers. Het is een
van wijlen de heer Poesse werd gekozen de heer prettige wedstrijd geworden, welke D.C.V. II
met 13—7 heeft gewonnen.
J. Bielderman.
Kom ze passen bij
De
gedetailleerde uitslag is:
De contributie van de vereniging werd verhoogd
W. Heuvelink—G. Harmsen 0—2; K. Zwiep—M.
van ƒ 0,50 tot ƒ l,—.
Wijen 0—2; J. W. KI. Kranenbarg—C. v. Ooyen
Besloten werd om op 19 mei a.s. een voorjaars- O—2; A. Denkers—P. Roozendaal O—2; H. KI.
markt te houden.
Kranenbarg—A. v. Ooyen 2—0; A. Heijtink—
H.
Bijzitter 0—2; T. Lambrechts—G. ter Beest
Vertegenwoordigers
van
meerdere
vereenigingen
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"
brachtens tijdens de vergadering dank voor de l—1; G. Denkers—A. Bello 2—0; J. Maandag—
verleende subsidies.
4
R. Lede 0—2; H. Maandag—N.O. 2—0.
-i

Sa nap/r f n o. o. o.

gez i n s t a p ij t
Op de rugzijde van écht
Paradetapijt staat:

oiigüta£ PARADE tapijt
Uitsluitend 130 cm. breed.
P»yt v.a. f. 29.50 per m.
C« f. 22.70 per m')

VISSER-VORDEN
OUDSTE INWONER OVERLEDEN
Op de verpleeginrichting „het Enserinck" is heden
overleden de oudste inwoner van deze gemeente,
de 99-jarige heer Slijpen. De oudste inwoner is
thans de 93-jarige heer Ruijterkamp van de Zutphenseweg.
DAMCLUB ZUIVELFABRIEK
Maandagavond had in zaal Eskes een ontmoeting plaats tussen de damclub der personeelsvereniging van H. J. Reesink & Co. uit Zutphen
en die van de Zuivelfabriek Vorden.
Vooraf heette de voorziter van de personeelsvereniging der Zuivelfabriek, de heer de Greeff,
de deelnemers met een kort woord welkom en
hoopte dat deze eerste ontmoeting van prettige
aard mocht zijn. Dat is deze wedstrijd inderdaad
ook geworden, want na veel spanning eindigde
de wedstrijd in een gelijk spel 8—8.

f

Hotel 't Wapen van Vorden

Voorjaarsmodellen

Wullink's Schoenhandel

Voor het tere
Baby-huidje
Tl

DVnCDM POEDER-ZALF

BAD I UCIxPl OLIE - ZEEP

JAARVERGADERING HENGELAARSVERENIGING
In café „De Zon" hebben de leden van de hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hun jaarvergadering gehouden.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter,
de heer A. Bello, het grote succes met de jeugdwedstrijd, die zich telkens in een grotere belangstelling mag verheugen.
Van de heer H. Krauts, De Groene Jager, was
bericht ontvangen, dat deze een wisselbeker beschikbaar had gesteld, b.v. voor degene, die de
zwaarste snoek vangt. In verband met het eventueel pachten van viswater, werd het bestuur
gemachtigd om de Kon. Goedkeuring voor de vereniging aan te vragen. Uit het jaarverslag van de
secretaris, de heer J. Koster, kunnen we melden
dat het ledental door vertrek e.d. teruggelopen
was met 12 en nu 102 bedraagt.
De penningmeester, de heer J. Fleming, kon een
ruim batig saldo melden.
Tot nieuwe bode, inplaats van de heer E. Wentink, werd met algemene stemmen aangesteld de
heer J. Papperse.
Vervolgens werden door de voorzitter de bekers
uitgereikt voor de prestaties in het afgelopen
seizoen.
De wisselbeker voor de zwaarste vis werd gewonnen door J. v. d. Linden met een brasem van 1525
gram.
De heer A. Jansen kreeg voor de tweede maal
achtereen de wisselbeker voor het grootste aantal
vissen gevangen tijdens de onderlinge wedstrijden
en de heer G. Hellewegen een wisselbeker voor
het zwaarste gewicht aan vis tijdens deze wedstrijden.
Besloten werd om op zondag 4 juni deel te nemen
aan het nationale hengelconcours in Ulft.
De onderlinge wedstryden zullen dit seizoen gehouden worden in juni (Kanaal), in juli (IJssel
of beek), in augustus (IJssel) en eventueel een
snoekwedstrijd in november.
De competitie-wedstrijden tegen Almen—Laren
zullen nog nader vastgesteld worden.
De voorzitter hoopte dat aan deze laatste wedstrijden meer leden zullen deelnemen, zodat Vorden ook eens in het bezit van de wisselbeker kan
komen.
De inmiddels bijzonder populair geworden jeugdwedstrijd zal gehouden worden op zaterdag l juli.
Ook zal weer de medewerking verzocht worden
van de muziekvereniging „Concordia" b\j het winnenhalen van de jeugdige deelnemers.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren A. Bello, J. Koster en J. Krauts herkozen.
Het lid, de heer Joh. van Dyk, vertoonde hierna
nog een aantal interessante dia's over Nederland,
wat zeer in de smaak viel.

Heeft U graag een kruidenier, die met al
Uw verlangens rekenschap houdt?
Probeer het dan eens «én maand bij ons

Zeer vlugge bediening
Ie klas levensmiddelen
Enorm veel zegels
Wekelijks extra goedkope aanbiedingen

Deze week
156
134
90
80
70
62
78
50
57
55

+
+
+
+
-f
+
+
+
+
+

31 z.
27 z.
18 z.
16 z.
14 z.
24 z.
16 z.
20 z.
22 z.
11 z.

l liter koffiemelk
109
l liter augurken
79
l pot bruine bonen
49
l pot knakworst, 8 stuks
98
l grote Friese kruidkoek
63
200 gram Parijse wafels
49
200 gram Engels drop
69
Bij aankoop van 2 rol Ark's beschuit
250 gram theebiskwie
29
l grote rookworst (Zadelhof)
98
150 gram echte ongerookte boerenmetworst 79
150 gram hamkaas
59

et
et
et
et
et
et
et

et
et

U ziet het wel weer

heeft het voor U!

Enige flinke werkkrachten
• hoog loon
• zeer binnenkort 5-daagse werkweek
• vast werk (ook in de winter)
• premievrij pensioen
• rijwiel- en bedrijfskledingvergoeding

of 's avonds na 6 uur: Scheggertdijk 3a
Almen en Schimmelpennincklaan 83,
Zutphen

EMPO-RIJWIEIFABRIEK VORDEN
Tel. 06752-1241-1242

Vinnie
op vrijdag 3 en zaterdag
4 maart in zaal Eykelkamp

Zondag 26 februari 8 uur

Paradijs der matrozen

Orkest: „The Spitfires"

m

l*

CASSETTES

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Nieuw
Barkrukjes
Badkrukjes
Melkkrukjes enz.
't TIMMERHUIS

BH's

Waterstr. 6, Zutphen
tel. 4301

enz.

wit
lila
bleu
geel

Telefoon 1421

Wilt u zelf iets maken?

f 1.20 - f 0.90 ^ 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop ^Rplaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, ^rorpsstr. 11, Tel. 1373.

Stuur dan even eei
briefkaart met maten!
U krijgt dan omgaand
volledige inlichtingen
en prijsopgaaf terug.

Zaal Langeler, Hengelo-GId.
't TIMMERHUIS
Heden zaterdag 25 februari
Waterstr. 6, Zutphen

DANSEN
Orkest: ,,The Spitfires"

LEKA
Kunstnijverheidsatelier
Ruurlo

's zaterdags vrij

Aanmelden: Barchemseweg 36
Telefoon 461 - 279 en 338

tel. 4301

en weer uit voorraad
leverbaar:

BPTIKELEH

H.&W.

Fa. Martens

Telefoon 1514

sport- en wapenhandel

Ie klas mestkalveren
door

Ie klas kalvermelk

Calvi
De Delfia-handelaar heeft steeds verse voorraad.
Praat eens met hem over de kalvermesterij

Hoveniersbedrijf
Zutphenseweg 54
Vorden

en... U ziet méér mogelijkheden.

H.H. Kuikenhouders.
Wij kunnen u uit
voorraad leveren:
en diverse soorten

Plastic

CALVÉ KWALITEIT

H.&W.
H.H. Motorrijders

Fa. Hietbrink

VOETBAL

Gebr. Kettelerij

OVENVERS

tijdens de boekenweek een
bij aankoop van tenminste
Ned. boeken ontvangt u het
„De onbekende uren" cadeau

f 1.75

TUINZADEN

Telefoon 1514

BOEKENWEEK

„

dennen
bonenstokken

Bakkerskoekjes, kwaliteit tot en met en

De Vordense Bakkers

Gordeltjes

Te koop:

Karton

bakkerskoekje neemt.

Vorden

Korsetten vanaf f 9.95

Mevrouw,

Toegang 14 jaar

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT
Burg. Galléestraat 12

R. J. Koerselman

Nieuwstad 12

Fa.B.LammersXzn,

Jeugduitgave „De Muze op school" ver
krijgbaar voor 90 et.

„.

Drukkerij Wolters

Avontuur en rojaantiek op een paradijsachtig eiland^B de Stille Zuidzee

Koopt
boek,
f 5,—
boekje

de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Prima pasvorm.

„HET BINNENHUIS"

Wij overtrekken Uw
oude gestikte dekens

25 febr. — 4 maart

DANSEN

Een gordijn hangt dan pas mooi, wanneer het vakkundig gemaakt is.
Laat daarom Uw gordijnen maken door

met: Margit Saad, Mara Lane, Boy
Godert Wolfgang Wahl

Goed loon

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Kies daarom nu Uw gordijnen uit
onze zeer grote kollektie

Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Aanvang 7 uur.

v.h. Martens

STULEN'S BROEDERIJ N.V.
gevraagd tegen zeer hoge
provisie l

uitstekende reputatie

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie ïac. Miedema - Deventer

c

A. Siemerink

WIERDEN .Tel. 201
Solide wederverkopers

goede smaak

Ondertrouwbrieven

Boekhandel Jan Hassink"
Zaterdag 4 maart

kwaliteit

""Nutsgebouw™1

U eet er goed van als U een

Concordia Hengelo-G.

uitzonderlijke

Een zuinige eter, met een
fantastische leg van vele
zware eieren.
Bij ons goedkoop in aanschaf en toch beter!

Wij maken graag uw

Voor al uw Lieve's veegeneesmiddelen naar
M. G. Lijftogt
Veld wijk C 157-Vorden

Kerkboekjes

Bestel dan Esbéwé of Kern
6-8 weekse jonge hennen.

Trouwlustigen!

voor machine- en handwerk

Wij hebben een uitgebreide sortering

Wenst U gemakkelijk en

zijn gordijnstoffen, die getuigen van een

TOE HOOR PET? :
GAPAN'NGOEPE
8WL KOP£N BIJ

voordelig eieren te rapen ?

Entree f 1.25 (bel inbegr.)

enige nette meisjes

LIDMATEN

PLOEG STOFFEN
GILDE STOFFEN
PRINTED LINNEN
ROYAL CRETONNES

In de kleuren:

H. H. Veehouders

A.S.

Te koop een zw. bont
vaarskalf A. J. Langeler, Linde.

Aanvang 7.30 uur

Voor de bestrijding van slepende melkziekte
leveren wij
Door de snelle werking prima resultaat.

Vorden

En weet U wat ook belangrijk is

Opvoering van de kinderoperette

vraagt

LIEVE'S DITON

*
*
*
*

tel. 1314

SPREKER: PIE TOESTAND
IK NIET AANZIEN

U zult versteld staan

O.L.S. Linde

BEZOEKT

Empo en Ervo rijwielen in diverse
rock and roll uitvoeringen.
Wasmachines in diverse merken
o.a. Empo, Rondo, Blue-air
Centrifuges in diverse merken
o.a. Empo, Rondo en Ruton
Electr. naaimachines Empo
KALORIK mixers, strijkijzers, koffiemolens, broodroosters, electr. dekens
en kussens
Electr. scheerapparaten fabrikaat
Remington, Top-star en Belcut
Straalkachels merk Vulcania
Bestuurbare rolschaatsen
Autopeds en kinderdriewielers met
aanhangwagentjes
Een deskundige voorlichting garandeert U
een goede koop!
Levering via Uw handelaar. Showroom geopend van 8—12 en van 2—5 uur

WONINGINRICHTING

Aanmelden: dagelijks aan de fabriek,
Scheggertdijk 5, Almen

De sterk-spannende avonturenfilm
(in schitterende kleuren)

(zonder enige verplichting)
ONZE SHOWROOM

Het Binnenhuis

Fa. A. Polman

Zaal open 7 uur
et
et

99

ALMEN
vraagt

Wij bieden U

Roodmerk koffie
Blauwmerk koffie, prima
Roodmerk thee
Blauwmerk thee
Bruinmerk thee
Chocoladeboter 250 gram
Haring in tomatensaus
l zak zoute pinda's
l pak frou frou
200 gram melkbonbons

Wesselinks Betonfabriek N.V.

Te koop een VIERDEL van een os.
Joh.
Wesselink. Kranenburg.

1

Een leren jas of vest
nodig?
Wij hebben ze in voorraad
Lange jas f 125.—

fa» G* W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

FABRIEKEN TE DELFT

EN HOOGKERK.

Vraag inlichtingen bij de Delfia-handelaar

J. B. Gerritsen
Het Hoge 64 - Vorden
Telefoon 06752-1540

Voor

verzorgde schoenreparatie
natuurlijk

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

Stichting Nutsspaarbank
VORDEN
Inleggers, die hun spaarbankboekjes
voor rentebijschrijving hebben ingeleverd, kunnen deze weer OPHALEN.
Zij die hun boekjes nog niet ingeleverd
hebben, verzoeken wij
dit alsnog te doen.

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje

Wie zich bij ALBERS zelf bediend,
heeft het 't voordeligst uitgekiend!

Heropening
op heden zaterdag 25 februari-2 uur

Martha Antonia

(Marion)
J. W. Polman
A. PolmanKlein Scllc
Inge

Het verheugt ons, U te melden, dat onze zaak, na een grondige verbouwing, weer geopend wordt.
Onze etalages geven een ruime blik aan alle artikelen, die
U nu rustig kunt bekijken. En heeft U problemen, wandelt U
dan even naar binnen.
Wij adviseren U graag en staan geheel tot Uw dienst.

Vorden. 19 febr. 1961
Dorpsstraat 22.

Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje
Rudolf

Huishoudelijke artikelen
Gereedschappen
Tuinbouwartikelen
Landbouwwerktuigen

En U weet het toch:
HAARDEN

en

Wij noemen hem
Rudy
B. Lammers
E. H. LammersBeernink
Vorden, 20 febr. '61.
Almenseweg 20.
Gevraagd hulp voor
enkele dagen of per
uur. Mevr. GarssenEmsbroek.
Enk weg 19.
Net meisje zoekt werk
voor 4 dagen in de
week inde huishouding
Adres te bevr. Bur.
Contact.
NET MEISJE
gevraagd v. d. winkel.
Fa. G. ƒ. Berendsen
Levensmiddelen bedrijf
Hengelo-G'

KACHELS

Komt U eens kijken!
U bent van harte welkom

Henk van Ark

FaJ.W. Albers.

Bekendmaking.
Wegens het vervullen
van zijn militaire dienst
wordt het Zutphens
Dagblad v.a. l maart
niet meer bezorgd door
H. Zieverink Jr. maar
door H. Zieverink Sr.
Deze wordt bijgestaan
door de heer J. Papperse.

U komt toch
vanavond in Irene?

Burgemeester en Wethouders van
Vorden zullen bij inschrijving verkopen:

het houten waaggebouw
(zonder de buitenhekken)
nabij het stationsgebouw.
Inschrijvingsbiljetten dienen vóór dinsdag 28 februari a.s. des v.m. 9 uur
te zijn ingeleverd op het gemeente'
huis.
Het gebouw dient uiterlijk zaterdag
4 maart a.s. te zijn afgebroken.
Nadere inlichtingen worden verstrekt
door de gemeente-opzichter, de heer
A. J. Klein Ikkink.
Vorden, 23 februari 1961
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,
van Arkel.
de Secretaris,
J. V. Plas

De Herv. Meisjes- en
Jongemannen verenigingen

Ontvangen leuke

bankstel z.ga.n. met
voorjaarshoeden
karpet,
electrolux koelkast, voor dames en meisjes, met bijpassende
Mosquito bromfiets. handschoenen.
B. van Hackfortw. 31
Grote sortering
EETAARDAPPELS
natuurzijden
te koop en een 1-pds
WENTELPLOEG.
E. Hendriksen, E 64
Hengelo-G. Tel. 1519

sjaals

Te koop eetaardap-

EXTRA RECLAME

pelen IJsselster.
H. Hogeslag, Hackfort.

500 gram rookworst 160 et
200 gram ontbijtspek 55 et.
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snij worst 100 et
200 gram ham 100 et
500 gram vet 45 et
200 gram tongeworst 50 et
200 gram kookworst 55 et

Te koop peppelen poten en een meisjesfiets l O' 12 jaar J. Mokkink, D 90 Mossel

Te koop r. bont maalkalf. 8 dagen oud,
J. H. W. Eskes, B 96

Weer ontvangen de echte Brusselse kermis
250 gram slechts
Hernhutters van Kreijenbroek 250 gram

39 et
79 et

Alleen deze week bij 250 gram Hotel Goud koffie
5 heerlijke spijsgebakjes voor
39 et
Veldbouquet, pracht voorjaarssnoepje 100 gram

32 et

Pekelvlees 90% vlees, iets anders, iets lekkers
100 gram
Gekookte lunchworst. overheerlijk 150 gram

55 et
45 et

250 gram echte chocoladehagel en 6 plastic lepels
samen 99 et
Ovenverse eierbeschuit, 2 rol voor
Grote ontbijtkoek, klasse A slechts

32 et
39 et

Litersblik appelmoes van goudreinetten

49 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Radio, Televisie
Wasmachines, Centrifuges

WOENSDAG 1 maart n.m. 2.30 uur

Stofzuigers

in de koffiekamer van het Nut.

N.V.V.

Kindermiddag

op a.s. vrijdag 3 maart in het Nutsgebouw.

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

P. DEKKER
Telefoon 1253

Opgevoerd zal worden

De pantoffels
Koukleum
I

van Koning

door het theater Franc Kooman
Kaarten verkrijgbaar a 35 cent bij de bekende
adressen, zolang de voorraad strekt.
Aanvang 16 uur
Het Bestuur

Ook op afbetaling
Komt eens praten
Boekenweekavond Dr. A. Portielje

„Omgang met dieren, ook zeer gevaarlijke"
KEUKENGARNITUUR '

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12

Jeugdrally - Vorden

Vrijdag 3 maart 1961 ter herdenking van de Boekenweek lezing in 't Nutsgebouw, georganiseerd door
de Nutsbibliotheek in samenwerking met de boekhandel Hietbrink.
Aanvang 8 uur
Toegang gratis voor iedereen boven 12 jaar

op zaterdagavond 11 maart
a.s. in het Nutsgebouw te
Vorden
met medewerking van

Piet Sybrandi
(de Nederlandse Pat Boone)
W. Steenhuis

Kledingatelier

ORCON
Wichmondseweg 2
Hengelo Gld.
Tel. 06753-1268

declamatrice

Concordia
Sursum Corda
Samenzang
Sprekers: Ds. J. Bovenberg
Ds. J. D. te Winkel
Aanvang half acht

Zaal open 7 uur

Kroneman-Jörissen

Te koop best zw. bont
stierkalf en eetaardappelen. Pimpernel,
bij G. Oortgiesen,
D 157 Medler.

VORDEN

Bejaardenkring

Verzoeke geld klaar te leggen. Bij
tweemaal aanbieden moeten de inningskosten a 20 et. worden vergoed.

Aanvang 7.30 uur

Te koop: overcompl.

Bij 4 stuk toiletzeep l prachtige botervloot gratis
Bij 3 stuk karnemelkzeep l prachtige spons gratis

maandag 27 februari

Echtpaar (geen inwoBestuur Groene Kruis
nende kinderen) waarvan vrouw hulpbehoevend is, wonende te Wegens uitbreiding
Warnsveld, zoekt
van ons Compagnonschap
huishoudster
zullen wij vanaf heden tekenen
hulp voor ruw werk
aanwezig. Brieven letG. W. Luimes, Satlermeister
ter W. Bur. Contact.
B. Lammers, Stoffeerder
Rudy
Lammers, Leerling
Gevraagd een
flinke jongeman
voor wijk- en winkelwerk, leeftijd 18-plm.
20 jaar in het bezit van
rijbewijs.

79 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

BURG. GALLEESTRAAT 7

Wegens ongeval van de heer Beumer
zullen dit jaar door de heer A. G. Nipius de Groene Kruiskwitanties worden
aangeboden. Hij begint hiermee a.s.

Nieuw! Heerlijk voor de bowl
Grote potten Westlandse druiven op sap, slechts

Toegang vrij
Bij grote toeloop wordt hetzelfde programma ook in
„Irene" gebracht.

A.s. zondag half 3

Vorden l - Witkampers l
(Laren)

Het Voorjaar nadert!

vraagt voor haar atelier:
• Modinettes en leerling-modinettes
(ook gehuwden komen hiervoor in
aanmerking waarbij de werktijden in
onderling overleg geregeld kunnen
worden).
• een jongen van 14 a 15 jaar
voor lichte werkzaamheden. Voor goede
werkkrachten bieden wij een goede salariëring.
Vanaf mei elke zaterdag vrij!
Aanmelden, dagelijks aan ons atelier.

Te koop een zw. bont
drag. vaars, a. d. teil. Voor de zondag!
2 maart, bij W. Jansen, Mokkapunten 25 et per stuk,
naast de Zuivelfabriek,
vandaag 5 voor f 1.—
Vorden.

Slagrooxntoxnpoesen 25 et per stuk
vandaag 5 voor f 1.—
Berenklauwen, chocola met slagroom
Te koop 15 biggen
35
et per stuk
J. Koerselman, Joostink
vandaag 5 voor f 1.50
Biggen te koop bij
T. Roeterdink, B 21

5 zware biggen te koop
J. W, Wesselink 'Elshoff.
Een nuchter vaarskalf te koopzw. bont
van zeer goede producten. W.Klein Bramel,
C 112.

Te koop een toom biggen, 7 stuks en een parStoelen opnieuw stofferen.
tij kippen-koe-varMatrassen opnieuw overtrekken kensmest. J. KI. Brinen bijvullen.
ke, C 45 Vorden.
Zonneschermen.
Diverse soorten vloerbedekking, Toom zware biggen
te koop. G. J. Klein
kokos, gordijnen, enz. enz.
Ikkink, „Blokhuis"
Fa. B. Lammers & Zn. G, W. Luimes Wildenborch. n. o. z.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

C E FA

(Chr. Filmactie)

Zaterdagavond 4 maart

De Brokken Sheriff
een oerkomische film, waarbij
u kunt brullen van het lachen.
Aanvang 8 uur in Irene
Entree f 1.25
Donateurs f

l.~

Voorverkoop in Sig. Mag. Eijerkamp

BIOSCOOP

KINDERMIDDAG

voert de film u mee naar het
A.s. vrijdag organiseert het iN.V.V. weer een Zondagavond
carnaval
in
Rio
Janeiro, waar twee zeelui
kindermiddag. Ditmaal zal het poppentheater elkaar ontmoeten.de
Ze
bevrijden twee rijke jongeFranc Kooman een opvoering geven van het lui tijdens een kloppartij
een nachtkroeg en
prachtige spel „De pantoffels van koning Kou- maken met deze later eenin reis
per luxe jacht
kleum".
naar een eenzaam eiland, waar een schat verborgen moet liggen.
REISLEIDER VRIJE WERELD SPRAK VOOR Men ziet, stof genoeg voor een amusante
iN.V.V. VROUWENBOND
avonturenfilm.
In de koffiekamer van het Nutsgebouw hebben
de leden van de N.V.V. Vrouwenbond een zeer DE HEER G. J. WUNDERINK BENOEMD TOT
ERELID VAN DE RIJVERENIGING
geslaagde bijeenkomst gehouden, waarin de
heer Witteveen, districtsbestuurder van het In de vorige week vrijdagavond in café „Het
N.V.V. en reisleider van ,de „Vrije Wereld", een Zwaantje" gehouden jaarvergadering van de lanzeer interessante causerie hield over vakantie- delijke rijvereniging „De Graafschap" is de heer
reizen. Hij vertoonde daarbij prachtige dia's over G. J. Wunderink benoemd tot ere-lid van de verFrankrijk, waarbij hij vooral waarschuwde eniging.
tegen de wijze waarop men de vakantie onnodig De heer Wunderink is vanaf de oprichting in 1934
duur kan maken.
lid geweest en heeft in de jaren 1934 tot 1940 als
Bij verhindering van de presidente opende de actief ruiter aan vele wedstrijden deelgenomen.
secretaresse, mevr. Hiddink—Rietveld, de avond Nadat in 1945 de ruitersport weer tot meer leven
met een speciaal welkom tot de spreker en de kwam werd de heer Wunderink als bestuurslid
afgevaardigden van de bestuurdersbond.
on in 1948 tot 2e voorzitter gekozen. Kwam hij
De voorzitter van de bestuurdersbond, de heer later als ruiter niet meer uit op de wedstrijden,
Koerselman, bracht aan het slot de spreker toch kon men hem op elke wedstrijd als belangdank voor zijn prettige en vooral leerzame stellende en als supporter van de Vordense ruicauserie en overhandigde hem een blijk van ters aan treffen.
waardering.
I.v.m. zijn leeftijd meende de heer Wunderink
OUDERAVOND ST. ANTONIUSSCHOOL

De jaarlijkse ouderavond der St. Antoniusschool
op de Kranenburg, welke ditmaal in zaal Bakker
werd gehouden, mocht zich in een grote belangstelling van de zijde der ouders verheugen.
Het hoofd der school, de heer G. Bekker, heette
speciaal welkom pastoor Bodewes, de ouders en
het onderwijzend personeel.
Pastoor Bodwes, de voorzitter van 't r.k. schoolbestuur hield vervolgens een korte inleiding
over „Persoonlijkheid".
Hij wees er op, dat de ouders en onderwijzers
de kinderen dienen te vormen tot persoonlijkheden. We moeten niet alleen voor hun stoffelijke en lichamelijke opvoeding zorgen, doch ook
de geestelijke. Maakt er een persoonlijkheid van,
aldus spr., doch weest geen dwingelanden. Wek
vertrouwen, dan zult ge het kind voor massificatie behoeden en er een persoonlijkheid van
maken, die weet hoe hij moet leven om zijn doel
te bereiken.
Na een dankwoord van de heer Bekker aan de
pastoor voor deze bemoedigende woorden deed
deze verschillende mededelingen. Het jaarlijkse
schoolreisje zal gehouden worden met o.a. een
reis naar Nijmegen. Verder gaf spr. nuttige
wenken t.a.v. de linkshandigheid bij diverse kinderen, het vroegtijdig naar bed sturen der jeugd,
het overblijven tussen de middag, het kerkbezoek, schoolmelk, schoolsparen e.a.
In de pauze was er gelegenheid om de stand
te bezichtigen waar men materiaal kon aantreffen, nauw verband houdende met de inleiding
welke de heer M. M. Boekhout, onderwijzer der
school, na de pauze hield, getiteld „De taal van
het Kind".
Op een manier, die overduidelijk van de grote
liefde voor onderwijszaken blijk gaf, schetste de
spreker voor een aandachtig gehoor de zeer
grote en voorname functie van het gesproken
en het geschreven woord, in het bijzonder voor
de schooljeugd, die zich in en buiten de school
de diverse vormen van taalbeheersing tracht
eigen te maken, daarbij geholpen door ouders en
onderwijzers. Spreker waarschuwde voor een de
laatste jaren steeds meer optredend „kijkend"
luisteren of een nog gemakkelijker „kijken" alleen. Met name in de schoolperiode is het begrijpen van het gelezene van eminent belang
voor alle op school te geven vakken.
Enigszins uitvoerig ging spreker in op de verhouding: dialect-taal, met als conclusie „Men realisere zich, dat het opgroeiende kind later zijn
milieu verlaat en zich dan in goed Nederlands
zal moeten kunnen uitdrukken."
Met klem vroeg hij de ouders ervoor te zorgen,
de kinderen regelmatig gelegenheid tot lezen te
bieden en rustig met de kinderen te spreken.
Spr. besloot zijn inleiding met de opmerking, dat
men door een kind te leren lezen en spreken, dit
kind een waardevol bezit meegeeft voor het verdere leven.
Na een dankwoord van de heer Bekker tot de
spreker voor zijn mooie en leerzame inleiding
volgde de sluiting van deze zeer geslaagde
ouderavond.

Een kinderwagen
nodig?
U stapt bij ons in de
auto. Grote toonzalen.
Keuze uit meer dan
50 stuks.

Fa. B. Lammers & Zn.
G. W. Luimes

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenu wsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

thans zijn functie te moeten neer leggen.
De voorzitter, de heer Norde, memoreerde het
hiervorenstaande en deelde de heer Wunderink
mede, dat hy was benoemd tot ere-lid van de
vereniging. Als blijk van waardering bood hij de
scheidende 2e voorzitter namens bestuur en leden
een wandelstok aan.
De heer Wunderink sprak een dankwoord en hoopte het nog mee te mogen maken, dat de vereniging
met een achttal op de concoursen kon uitkomen.
In zijn plaats werd tot bestuurslid gekozen zijn Laarstraat 5
zoon, B. Wunderink. De heren D. Norde en D. Pardij s werd herkozen.
Groot en klein
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J. J.
v. d. Peijl, bleek, dat de vereniging 29 leden telt.
grijpt 's zaterdags
Namens bestuur en leden bracht de secretaris de
heer Norde dank voor alles wat hij in het afgehet eerst naar
lopen jaar in zijn kwaliteit van instructeur voor
de vereniging heeft gedaan. Als blijk van waardering werd hem hier voor een kist sigaren aangeboden. Mevr. Norde, die voor het houden van
vergaderingen veel als gastvrouw is opgetreden, hét blad voor Vorden
ontving eveneens een attentie.
Namens de vereniging bood de heer Wuestenenk,
de familie Norde i.v.m. hun 30-jarig huwelijksfeest, een schilderij aan.
De peningmeester, de heer D. Pardij s, meldde een
klein batig kassaldo.

Heineken
Bier

P. C. Nipius, Zutphen

CONTACT

sggjte

!&*t

JAARFEEST HERV. JEUGDCLUBS

De Herv. Meisjesclubs „Lenteklokjes" en de
Jongensclub „Samuel" hielden gezamenlijk in
Irene hun jaarfeest.
Mej. M. Norde opende dit feest met lezing van
een gedeelte uit de jÊjpel. Zij dankte de begunstigers (sters) voS^hun financiële steun.
Enkele meisjes gaven vervolgens een beurtzang
ten beste. Met begeleiding van blokfluit en orgel
werden enkele volksdansjes keurig uitgevoerd.
Enige aanwezigen uit de zaal werden ook in het
Timmerwinkel
programma betrokken^iet „Nu is het woord
't Hoge
aan U", tot groot ve^Aak van de talrijke beTelefoon
1495
zoekers.
Het toneelstukje: „de Handwerkles" werd mooi
vertolkt.
Na de pauze volgde de opvoering van een klucht
(zonder chauffeur)
in één bedrijf: „Chris Kras zonder zorg", alsGroot
Jebbink,
mede een toneelstukje in twee bedrijven: „Boer
Staringstraat 9
Geert en zijn radio". De opvoering hiervan was
alleraardigst. Ds. J. J. van Zorge sprak een kort Het adres: Tel. 1306
slotwoord.
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl l, Zutphen
* over Uw zenuwen. Neem
Mijnhardt's Z e n u w t a b l e t t e n
Telefoon 2264.

Groot Roessink's

AUTO-VERHUUR

Blijf meester

Zij

Heineken

schenken de rust tot herstel

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
FILMAVOND SHELL
Houtmarkt 77,
Voor de leden van de auto- en motorclub „De
Zutphen
Graafschaprijders" en Veilig Verkeer afd. Vorden

werd door de heer Metz donderdagavond in hotel
Bakker een filmavond verzorgd. Na een kort A U T O openingswoord van de heer B. Pardijs werd een
VERHUUR
film vertoond over de oliewinning in Venezuela
RATTI-NIEUWS
m.
en
zonder chauffeur
alsmede over diverse boringen. Nadat de heer
De belangrijke ontmoeting tussen de koploper Metz na de pauze een en ander had verteld over George Seesing
Noordijk en Ratti is in een nederlaag voor de de Shell werd een film vertoond over de olieRattianen geëindigd. Het leek er in het eerste boring in de Perzische golf. Tot slot werd de Autorijschool, Vorden
kwartier echter niet op, dat de overwinning voor film „de coupe des Alpes vertoond. De heer Fol- Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
de gasten zo groot zou worden. Ratti had in de mer, voorzitter van Veilig Verkeer, sprak een
eerste helft talrijke kansen om te scoren, maar slotwoord.

door het slechte afwerken der aanvallen, onzuiver schieten en te weinig samenspel werden
al deze kansen om zeep gebracht.
Noordijk kwam geleidelijk beter in vorm en toen
bleek, dat er nog veel haperde aan de Rattidefensie. Elke fout werd afgestraft, waardoor
de gasten met rust reeds een O—4 voorsprong
hadden.
iNa de thee bleek Ratti haar opstelling iets te
hebben gewijzigd, maar veel resultaat leverde
dit niet op. Het rommelde in de gehele Rattiploeg, waardoor Noordijk de stand geleidelijk
kan vergroten tot O—6.
Het laatste half uur herstelde Ratti zich via
een voltreffer van Lichtenberg werd de eindstand 1—6.
De Ratti-reserves gingen naar Vorden IV en
kregen een grote 12—l nederlaag te slikken,
terwijl Ratti A het in Hengelo (G.) niet veel
beter deed en met 6—O de zege bij Pax A liet.
A.s. zondag gaat het eerste op bezoek bij Vios
te Beltrum. Ratti zal hier moeten winnen om
niet helemaal op de onderste plaats terecht te
komen. De reserves krijgen bezoek van Steenderen III en o.i. zit hier een kans om de puntjes
thuis te houden.
Ratti A ontvangt Keyenborgse Boys B, wat een
lastige tegenstander zal blijken te zijn, hetwelk
ook gezegd kan worden van Keyenborgse Boys
C, dat zaterdagmiddag hier een ontmoeting
speelt tegen Ratti C.

Heerlijk
pittig
verfrissend

Het adres voor Uw
CULTURELE AVOND
Pluimvee
De Bond van Plattelandsvrouwen, de G.M. v. is van ouds
Landbouw, B.O.L.H. en B.O.G. (afd. Vorden),
W. ROSSEL
hielden in het INutsgebouw een gecombineerde
bijeenkomst, welke slechts matig was bezocht.
Telefoon 1283
De voorzitter van de G.M. v. L. sprak een kort bg.g. 1214
welkomstwoord inzonderheid tot Dr. Faber uit
Emmen, die sprak over het onderwerp: „Rome
Voor al uw
de eeuwige stad".
Italië is volgens deze spreker een land met een
arme bevolking, die echter zeer behulpzaam is.
In Rome werd de eeuwen door gebouwd op de
puinhopen van de oude stad, want de Italiaan
houdt niet van opruimen. Rome bezit nauwe
steegjes doch ook moderne flatgebouwen. De
is het adres:
stad bezit plm. 300 grote en kleine kerkgebouwen. Spr. wees tevens op de aanwezigheid van
oude ruïnes, zoals de arena's uit vroegere
eeuwen.
Nieuwstad Vorden
Het middelpunt van Rome is wel het Vaticaan,
Telefoon 1404
de zetel van de Paus met zijn eigen lijfwacht.
Door middel van dia's brachten de aanwezigen
CONTACT
een bezoek aan de grote Sint Pieterkerk met zijn
beelden en wandschilderingen, alsmede aan de hét blad van Vorden
catacomben met de vele graven. Een en ander
werd zeer op prijs gesteld.
Mevrouw Pelgrum—Rietman, presidente van de Te koop een toom
Bond van Plattelandsvrouwen, dankte Ds. Faber biggen bij P. Wintervoor zijn leerzame uiteenzetting.
man C 97a, Vorden

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij WOLTERS

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

Heineken's bier
verkrijgbaar

bij

Kistemaker

Een advertentie in Contact
wordt in 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Adverteerders, doet hiermee toch uw voordeel!

Nu nog
comfortabeler,
nog veiliger.

SOLEX-<*o

De nieuwe SoleX noemen we:
Weet U waarom? Omdat de SoleX nu

een vol-otomatische koppeling heeft!
• zuinig • veilig • betrouwbaar • unieke service
SoleX-oto met vol-otomatische koppeling: ƒ 395.

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256
zal gaarne alle gewende inlichtingen verstrekken.

