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JEUGDUITVOERING SPARTA.

De Jeugduitvoering van de gymnastiekver. Sparta
trekt altijd enorm veel belangstelling van ouders
en familieleden van de jeugd en ook zaterdagavond
was het Nutsgebouw dan ook weer stampvol. Na-
mens 't bestuur opende do heer Jórissen deze avond.
Hij bracht daarbij dank aan de gemeente voor het
gebruik van de nieuwe toestellen uit het gymna-
stieklokaal voor deze avond.
Onder leiding van de heer Groot Wassink uit Doe-
tinchem werd hierna een aanvang gemaakt met de
afwerking van het programma, dat thans in een wat
vlotter tempo geschiedde, zodat het binnen redelijke
tijd was afgewerkt.
Begonnen werd met de gezamelijke opmars van de
«neer dan 100 jongelui, hetgqen altijd een imposant
gezicht is.
Vervolgens lieten de kleuter-meisjes, kleuter-jon-
gens en de jongens en meisjes I, II en III allerlei
nuttige oefeningen zien, zoals op banken balk en
brug, hoogspringen en vrije oefeningen: Alles ver-
liep keurig, een bewijs dat er o.l.v. de heer .Groot
Wassink serieus geoefend wordt.
Na de pauze met de traditionele verloting was het
meer de beurt aan de grotere jongens en meisjes
die ons naast gedegen oefeningen aan ide brug, laag
rek, springkast, paard en balk, nog enkele goed uit-
gevoerde vrije oefeningen en knotsoefeningen brach-
ten, alles afgestemd op het gezondhouden van het
lichaam en ontwikkeling der spieren. Ook dit deel
van het progamma had een goed Verloop en wees
op constante en goede training.
Aan het slot van de avond bracht de heer Jórissen
dank aan alle medewerkenden en in het bijzonder
aan de leider, welke hij bovendien 'een enveloppe met
inhoud aanbood.

FEESTAVOND AUTO- EN MOTORCLUB.
Het is voor het bestuur van de Auto- en Motorclub
„De Graafschapsrijders" teleurstellend om telkens
weer te moeten constateren dat het merendeel der
leden wel trouw zijn contributie betaalt, maar zich
verder nergens mee bemoeit en ook nergens aan mee
doet. Bij alles wat het bestuur op touw zet, het zij
oriënteringsritten, gezellige uitstapjes of feestavonden
kan men slechts rekenen op een groepje van 6-10
getrouwen en de rest rust in lauwheid. Deze klacht
uitte zaterdagavond bij de opening van de feestavond
in zaal Bakker het bestuurslid, de heer G. Janssen,
en terecht, want ook op deze feestavond was van de
ruim 45 leden nog niet de helft vertegenwoordigd.
Er waren nogal wat genodigden zodat de zaal toch
nog enigzins gevuld was.
Hijwekte de leden op om wat meer activiteit te be-
tonen, daar het voortbestaan van de vereniging op
het spel staat.
De avond werd gevuld met dansmuziek van „Songs
en Rhythm", mevr. Besselink bracht enkele zeer
geslaagde creaties van Doris en liedjes van Louis
Davids, terwijl het danspaar Velthuizen uit Warns-
veld bijzonder attractieve dansdemonstraties gaf.
Alles viel zeer in de smaak en werkte er aan mede
dat het toch een heel gezellige avond werd.

VOETBAL.
De hevige sneeuwval van j.l. zondag heeft het voeu
balprogamma grotendeels in de war gebracht.
Op een aanvankelijk vrij goed bespeelbaar terrein
ontving Vorden 3 in de morgenuren Zutphen 3. De
Vordenaren verschenen maar met acht spelers
todat het een ongelijke kamp werd. Bovendien be-
gon het zodanig te sneeuwen dat er van enig verband
in het spel weinig sprake meer was. Vorden 3 ver-
loor tenslotte met 5-1:
Bij de wedstrijd Vorden l - Lochuizen l liet de
scheidsrechter tegen half drie beide partijen in hel
veld komen. Doch na een kwartier spelen, waar-
in Vorden nog het beste van het spel had, staakte de
scheidsrechter de wedstrijd wegens de hevige sneeuw-
val, waarbij de bal af en toe de vorm aan nam van
een gigantische sneeuwbal, tot grote hilariteit van
spelers en de weinige toeschouwers.
Vorden 2 maakte eveneens een vergeefse reis naar
Ruurlo, waar de scheidsrechter zo verstandig was om
direct het terrein af te keuren.
Voor a.s. zondag staat de belangrijke wedstrijd Vor-
den 2 - Longa 2 op het programma. Wint Vorden

deze wedstrijd dan is er grote kans dat de onder-
ste plaats verlaten wordt, waardoor het degradatie-
gevaar wat kleiner wordt.
Vorden 3 trekt naar Gupa 3 (gem. Voorst) en kan
van deze hekkesluiter winnen. Voor de junioren is
het eveneens een belangrijke dag. Het A-elftal
ontvangt op eigen terrein Ratti A, die de laatste
tijd in goede vorm blijkt te zijn. Het kan er dus
wel spannen.
Tenslotte speelt zaterdag Vorden C in Wichmond
tegen Sqcij A: l

BIOSCOOP
Vanavond krijgt men de kans om het Donkozakken-
koor niet alleen te horen zingen, maar ook te zien
zij het dan niet in levende lijve, maar in de film
Er is een hartroerend 'verhaal omhe&n geweven
van kleine Peter, die zijn vroeggestorven moeder
niet vergeten kan. Zij werd in Rusland geboren en
zong aan zijn bed de zelfde volkswijsjes die op het
repertoire van de Donkozakken voorkomen. Alleen
haar lievelingslied kennen ze niet, maar Peter leert
het hun. Bij de première klinkt zijn heldere jongens-
sopraan tussen de donkere mannenstemmen en geen
oog blijft droog van de toehoorders. De emotie
wordt voor Peter Ie groot en het verlangen naar zijn
moeder wordt steeds sterker. Bij de zang van zijn
vrienden slaapt hij in qm niet meer te ontwaken.

HENGSTENKEURING.
Op de te Eist gehouden provinciale keuring van de
dekhengsten (Geld. type) werd in de klasse 5—6
jarigen een derde premie toegekend aan Rotan, van
B. H. Koning, alhier. Pasteur, van dezelfde eigenaar
werd voor een jaar goedgekeurd.

GROSLIJST P.v.d.A. SAMENGESTELD.
In een onder leiding van de heer G. Koerselman
gehouden ledenvergadering van de Partij van de Ar-
beid werd de candidatenlijst voor de a.s gemeente-
raadsverkiezing definitief vastgesteld:
De lijst zie,t er als volgt uit :
l G. J. Wuestenenk, 2 H. Klein Brinke, 3 G. Koer-
selmanj, 4 J. W. Harwig, 5 jW. Kamperman, 6 A. J.
Rlbbers, 7 A. G. H. Lauckhardt, 8 A. de Jonge, 9 H,
Kip en 10 H. Nijland.
Uit de jaarverslagen kunnen we melden dat de kas-
positie gunstig was. De heer Klein Brinke .gaf een
uitvoerig verslag van de door hem bijgewoonde door
de P.v.d.A. georganiseerde Gelderse dag in het Pro-
vinciehuis te Arnhem, waar de belangen v.d- P.v.d.A.
in de diverse gemeenten in provinciaal verband be-
handeld werden:
Tenslotte werden diveuse punten betreffende de par.
tij in de komende 5 jaar besproken, wat tot vele
discussies aanleiding gaf.
Het bestuur hoopt in maart-april de heer Scheps als
spreker voor een openbare vergadering in Vorden te
krijgen:
De opkomst voor deze avond was goed.

ROODE KRUIS KRANENBURG.
Tengevolge verhuizing van de heer H. Folmer is de
hulppost van het Roode Kruis op de Kranenburg,
tijdelijk overgeplaatst naar het Klooster O.F.M.

ROODE KRUIS VORDEN.
Als opvolger van mevr. Ghabot-Hartkamp is als
bestuurslid van het Ned. Roode Kruis afd. Zutphen
benoemd, de heer H. Folmer, Zutphenseweg 38 Vor-
den.

JAARFEEST G.J.V.
De gereformeerde jeugdvereniging Voorwaarts Chris-
tenstrijders hield onder leiding van me j. T. Muis za-
terdagavond haar jaarfeest in gebouw Irene.'
De secretaresse, mej. H. Nijhuis, zei in haar jaarver-
slag dat het aantal leden thans 20 bedraagt.
Het hierna oj^Bwerde spel van de moderne mens
tegenover de f^Pfen bijbel, gel'oof en kriticus, werd
aandachtig gevolgd.
De gehouden inleiding van mej. Hanny Scholten had
aller aandacht. Grote hilariteit verwekte onder dt
talrijke aanwezigen het spel ,,Het hangt aan de
muur en het tikt." v

De clou van dj^l^Uvond was wel 'de opvoering van
het ernstige ui^^ier bedrijven bestaande toneelstuk
„Jan, mijn zoon", dat door eigen krachten voor het
voetlicht werd gebracht.
Dit stuk kreeg een goede vertolking, want alle spe-
lers kenden hun rol uitstekend. De toneelaankleding
was goed verzorgd terwijl de grime bij de heer Bolt-
jes uit Almen weer in goede handen bleek te zijn.
De medespelenden 'kregen aan het slot een welver-
diend applaus, terwijl de dames onder hen een boe-
ket bloemen werd aangeboden:

EERSTE PRIJS.
Op de Regionale MaatkleermaUers Wedslrijd-Show,
gehouden 24 febr. te Arnhem, behaalde de firma J.
Aartsen & Zn. een eerste prijs, met een 3-delig
Colbertcostuum in sportieve Engelse stijl.

BOEKENWEEK EN NUTSBIBLIOTHEEK.
In de eerste week van maart wordt in het hele land
weer de Boekenweek gehouden. In de grote steden
worden in de grote magazijnen de boekön door be-
kende schrijvers en schrijfsters verkocht, die dan
ieder boek van hun handtekening voorzien. Er zijn
dan extra mooie etalages bij de boekhandelaars, waar
de bekende vlag uithangt. Er worden voordracht-
avonden en lezingen gehouden en een groot boeken-
bal. Zo iets kan natuurlijk in Vorden niet, maar
toch toch wil men in Vorden de Boekenweek niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Waar het aantal lezers
en het aantal uitgeleende boeken ieder jaar stijgt,
mag men veronderstellen dat de belangstelling voor
het boek ook steeds groter wordt. Daarom heeft het
bestuur van de Nutsbibliotheek in samenwerking
met defirma Hietbrink gezorgd, dat er in de Boeken-
week in Vorden ook een boekenavond komt en heeft
zij de hr. W. v. Capël te Eindhoven verzocht in Vor-
den te komen spreken over: de humor i.d. litteratuur
en dit te verduidelijken met enige voordrachten. Deze
avond is geheel GRATIS toegankelijk, niet alleen
de lezers van de Nutsbibliotheek maar voor iedereen
die wel eens leest e, n er belang instelt. Iedereen is
welkom boven de 14 jaar, zowel de leden van de
Vereniging voor Plattelandsvrouwen, de leerlingen
van de Clir. landbouwhuishoudschool en de Lagere
Landbouwschool als de leden van alle jeugdorgani-
satics, de Vrouwenverenigingen en de leerlingen van
de Lycea en Muloscholen in Zutphen.
Hoe meer bezoekers er zijn, hoe liever het ons is:
Laat de Nutszaal deze avond nu eens stampvol zijn:
Houdt dus rekening er mee, dat u woensdag 5 mrt.
'58 vrij houdt om om 8 uur in het Nutsgebouw te
zijn.

KANDIDATENLIJST A.R.
De kandidatenlijst van de A.R. ziet er voor de
verkiezing van leden van de gemeenteraad
alhier als volgt uit: 1. A. J. Lenselink; 2. Z.
Regelink, C 94; 3. H. J. Berenpas, Nieuwstad
41; 4. H. J. Schut; 5. H. F. J. Robbertsen; 6. D.
J. Jansen, D 57 en 7. H. Ellenkamp, C 18.

KERKDIENSTEN zondag 2 maart.
Hervormde kerk.

10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. de Groot van Apeldoorn.
Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.
9 uur Ds J. H.Jansen.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds E. J. Duursenja.

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 l maart van 5 uur tot en met
zondag 2 maart Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 2 maart Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 127 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42.— tot f 50.— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand v. 21 febr. t.m. 27 febr.
Geboren: z. van J. L. Poelder en A. J. Hey-
ink; d. van H. Bargeman en H. J. R. Won-
nink;z. van H. Kettelerij en W. J. Aalderink.
Ondertrouwd : J. W. Maalderink en G. Wei-
mer; T. Bos en G. F. Scholten.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. J. Demmink, vr., wed. J. Kappert
64 jaar; K. Nagy, m., 63 jaar, overleden te
Zutphen.

In
Zo heet het DoTctersboek met élle raad voor
Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm
Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie
zeep - shampoo, è f 5.90. Weten is gerust zijn.

DE P^PULIERENTEELT
Uitgaande van de Jonge Boeren- en Tuinders-
bond der ABTB werd in café Schoenaker een
ontwikkelingsavond voor de leden gehouden.
De heer C. J. Vos, bosbouwkundig ambtenaar
A. bij het Staatsbosbeheer te Lochem, hield
een interessante inleiding over de populieren-
teelt.
Nederland gebruikt per jaar 5 a 6 miljoen ku-
bieke meter hout. waarvan plm. 12 pet. in Ne-
derland zelf gekapt wordt, terwijl de rest moet
worden ingevoerd. Dit vereist jaarlijks meer
dan 0,5 miljard guldens aan deviezen. Hieruit
blijkt, aldus spr., dat de produktie van hout
zoveel mogelijk dient te worden vergroot. Een
van de houtsoorten die daartoe op de eerste
plaats kan bijdragen is de populier, omdat de-
ze boom snel groeit, het hout voor verschil-
lende doeleinden gezocht is en goede prijzen
opbrengt.
In vele streken van ons land staat de popu-
lierenteelt nog op een laag peil; met verho-
ging ervan is zowel het nationale belang als
het bijzondere belang van de eigenaar der bo-
men gediend.
Het Landbouw Econ. Instituut (L.E.I.) heeft
berekeningen opgesteld, die aantonen, dat de
kostprijs van een kubieke meter populiere-
hout van 25 jaar gem. omstreeks ƒ 32,— be-
draagt. In deze kostprijs is dan alles inbegre-
pen: grondrente, plantgaten maken, aankoop
heesters, plantloon, belastingen, sociale lasten
enz. benevens een rente van 4 pet. voor het
geïnvesteerde kapitaal. Bij de huidige hout-
prijzen is een kubieke meter goed verzorgd
populierehout ongeveer ƒ 50,—. De teelt is
dus winstgevend.
De waarn. voorzitter, de heer H. J. Besselink,
dankte de spreker tot slot voor zijn uiterst
leerzame inleiding. Een en ander werd ver-
duidelijkt met lichtbeelden.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST ?
Om 's avonds 7.15 uur spreekt Ds.
J. de Groot, van Apeldoorn over het
onderwerp: „Denk aan de Stoplichten".

GEEN samenzang voor de dienst.

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

nemen
Advertenties

en
Abonnementen

aan voor alle
couranten,

ook voor Contact,
en G.O. Courant.

Wij betalen deze week
voor de kippen (alle
rassen) f 1.90 per kg.

W. Rossel
Pluim veehandel

Vorden, Telefoon 283

Seesing

voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kronenberg

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
19.30 uur theorie bij
café R. Weanink. te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.
Het volgen van theo-
lessen is verplicht.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Waarschuwing.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenstafbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

STOOKT

SHEL
PETROLEUM
Ook verkrijgbaar per
liter.
Het adres voor Shell
Petroleum is

Gebr. Barendsen



JONGEREN WEEKEND HERV. KERK
Volgende week zaterdag en zondag wordt
door de Jonge Kerk alhier een jongeren week-
end georganiseerd. Zaterdag zal Wika Men-
sink spreken over het jeugdwerk in Amster-
dam W. Er worden prachtige kleurenfoto's
vertoond.
Zondagmiddag wordt gezamenlijk de maaltijd
gebruikt, waarna een schitterende kleurenfilm
over Afrika wordt vertoond.
Het lijkt ons voor de jongeren zeer interes-
sant dit gebeuren mee te maken.

BILJARTEN
KOT I verloor in de hoofdklasse van Voorst I
met 6—2, waarbij ook weer het klassificatie-
verschil een woordje meesprak.
KOT II won ditmaal weer eens en wel met
8—2 van De Pauw III, terwijl KOT III de uit-
wedstrijd tegen Berkelbrug II met 8—2 won,
doch de uitwedstrijd tegen TOG III met 7—3
verloor.
Kets I had deze week niet veel succes. Beide
wedstrijden zowel thuis tegen De Kroon II als
uit tegen TOG III gingen verloren. De eerste
met 10—O en de laatste met 6—4. In deze 2e
afdeling maakte A. Goldstein van KOT III de
hoogste serie n.l. 25.
Tenslotte verloor KOT IV de uitwedstrijd te-
gen De Hoven II met 8—2.

RATTI-NIEUWS
Het weer was verleden week wederom spel-
breker, zodat voor Ratti alle wedstrijden wer-
den afgelast. Deze week zijn de senioren-elf-
tallen vrij en spelen de A-junioren een be-
langrijke uitwedstrijd tegen hun collega's
Vorden a. Ook Ratti b is in touw en trekt
naar Be Quick h te Zutphen.

TAFELTENNIS
In de 2e klasse A verloor NTTC I thuis met
10—O van het bezoekende St. Lebuinus I uit
Deventer, dat praktisch kampioen is en met
28 punten uit 14 wedstrijden (dus ongeslagen)
bovenaan staat. De Vordenaren bekleden de
zesde plaats met 10 uit 13.
Ook de reserves hadden hun dag niet en ver-
speelden hun goede kans op het spelen van
promotiewedstrijden, door tegen het zwakke
actief II slechts gelijk te spelen (5—5). De
NTTC-ers staan in 3 C thans op de derde
plaats met 19 uit 14. Het derde team verloor
thuis van het Lochemse de Toekomst VII met
2—8. Dit drietal staat in 4 B op de een na on-
derste plaats met 5 uit 12.
De Junioren doen het beter. Zij komen na St.
Lebuinus a uit Deventer, dat no. l staat met 22
uit 11, op de tweede plaats met de prachtige
cijfers 16 uit 9 en nog een kleine kans op het
kampioenschap!

bestrijding
Terugkeer van zelfvertrou-

wen en arbeidsvermogen. Verdwijning
van angst, onrust en gejaagdheid.
Mijnhardt's Zenuwtabletten

COÖP. AAN- EN VERKOOPVERENIGING
ABTB

De Coöp. Aan- en Verkoopvereniging van de
ABTB afd. Vorden hield in café Schoenaker
haar jaarvergadering. Voorzitter B. G. Lich-
tenberg Sr. heette allen welkom, speciaal pas-
toor H. Ponsioen als Geestelijk Adviseur. Het
afgelopen boekjaar is voor de vereniging niet
rooskleurig geweest. Wel was de omzet iets
gestegen en waren de prijzen voor runderen
en kalveren tot zeer goed te noemen, het voor-
naamste artikel evenwel, het varken, was te
laag in prijs geweest. Spr. betreurde dit, daar
op de gemengde bedrijven de inkomsten toch
voornamelijk hier vandaan komen. Nu is er
van hogerhand een plan in zicht om de prijzen
kunstmatig wat op te trekken en mits hier-
voor maar geen leger van ambtenaren wordt
aangesteld, kan het voor de boer misschien
enig nut hebben.
Vervolgens gaf de heer Geerdink uit Groenlo,
hoofdbestuurslid der ABTB een jaarverslag
over 1956 en 1957. Door de afd. Vorden werd
in 1957 geleverd 882 st. tegen 814 in 1956.
De aftr. voorzitter, de heer B. G. Lichtenberg,
werd met algemene stemmen herkozen.

PLUIMVEEVERENIGING LINDE
In café ,,Eijkelkamp" werd woensdagavond
onder voorzitterschap van de heer J. W.
Boeyink G. W. zn. te Barchem, de jaarlijkse
algemene ledenvergadering van de Coöp.
Pluimvee- en Eierafzetvereniging „Linde" te
Linde gehouden.
Niettegenstaande de ongunstige weersomstan-
digheden en moeilijk begaanbare wegen, kon
de voorzitter in zijn openingswoord toch nog
ruim 40 leden welkom heten. De Oostelijke
Pluimvee-Coöperatie te Enschede was verte-
genwoordigd door de heer Steenhagen.
Uit het door de heer Klein Bleumink uitge-
brachte jaarverslag, kan ontleend worden,
dat het boekjaar 1957 t.a.v. de aanvoer van
eieren en de afzet daarvan aan de „O.P.C." te
Enschede, een „record-jaar" is geworden. Ook
de ontvangst en afzet van slachtpluimvee ver-
liep zeer bevredigend.
In 1957 werden aangevoerd 7.554.079 stuks
eieren, wegende 444.21$,! kg, waarvoor werd
uitbetaald ƒ 952.029,12; dit is met inbegrip
van de geleverde eend-eieren.
Voor de C.P.V. te Boxmeer werden ontvangen
36.498 stuks pluimvee, waarvoor werd uitbe-
taald ƒ 117.196,98. In het afgelopen boekjaar
zijn toegetreden 5 nieuwe leden-leveranciers
en het aantal leden bedraagt thans 171.
Het verslag maakt voorts melding van de
werkzaamheden van de pluimveeselecteur, de
heer H. J. Knoef, o.a. met betrekking tot het

aantal bedrijven die in het boekjaar 1957 door
hem werden bezocht.
In de plaats van het aftredende bestuurslid, de
heer J. Zweverink te Vorden D. 151, die zich
wegens gevorderde leeftijd niet herkiesbaar
wenste te stellen, werd tot bestuurslid geko-
zen de heer H. te Veldhuis te Vorden D. 156
Het aftredende lid van de raad van commissa-
rissen, de heer D. A. Lenselink te Vorden
E. 20, werd herkozen.
Door de heer Steenhagen werd een leerzame
causerie gehouden over de pluimveehouderi
in het algemeen en werden verschillende as-
pecten door hem belicht. Op deze inleiding
volgde een geanimeerde gedachtenwisseling
en aan het slot betuigde de voorzitter aan de
inleider hartelijk dank voor diens causerie
De heer J. Zweverink werd in hartelijke be-
woordingen door de voorzitter toegesproken
en dank betuigd voor de wijze, waarop hij een
lange reeks van jaren zijn taak als bestuurslic
heeft vervuld. De samenwerking was steed
van de meest prettige aard. Als blijk van dank
en waardering werd hem een blijvend aanden-
ken overhandigd, waarvoor de heer Zw. we-
derkerig dankte, alsook voor de tot hem ge-
sproken woorden.
Hierna volgde sluiting der vergadering, nadat
de voorzitter ook aan het personeel en de
leden-leveranciers dank had betuigd voor de
uitstekende diensten en goede samenwerking.
In een afzonderlijke bijeenkomst van de be-
stuurscolleges en de directeur, werd tevoren
afscheid genomen van de heer H. Lenselink,
die per l februari j.l. zijn dienstverband bij de
Coöp. Pluimvee- en Eierafzetvereniging heeft
beëindigd.
De heer Lenselink, die ruim 28 jaar de inname
van eieren aan het filiaal te Linde heeft ver-
zorgd, werd door de voorzitter toegesproken
en hartelijk bedankt voor de wijze, waarop
deze werknemer al de jaren door zijn taak
heeft opgevat; kenmerkend waren zijn accu-
ratesse en activiteit.
De directeur dankte namens het personeel en
ook persoonlijk, de scheidende functionaris
voor de prettige samenwerking, waarbij hij
gewaagde van de nauwgezetheid en voorbeel-
dige plichtsbetrachting. Als blijk van waarde-
ring werd de heer Lenselink een passend ca-
deau ter hand gesteld, waarvoor deze zijn
dank betuigde.

Brrr.
U tegen de kou

Gestikte dekens, 2-pers«
voor slechts 16.95,
Wollen en halfwollen de-
kens in alle prijzen.
Prima flanellen lakens.
grote 2-persoons (wit)
7.95 ; 1-persoons (gekleurd)
5.95.

H. LUTH
Nieuwstad, Vorden

SOLEX
1958

Nog
geruislozer

Nog meer trekkracht. Nog zuiniger

Zeer lage kosten, Unieke service.

Solex crediet-service
Indien gewenst kunt U Uw Solex in
termijnen betalen, verdeeld over 12,
15 of 18 maanden. Vraag in dit ge- SOLEX
val naar de folder over de voor U seruice-station
zeer voordelige crediet-service van de
Solex-organisatie, welke verzorgd ^
wordt door de N.V. Nederlandse
Financierings Mij. „Erres" te R'dam.

A. G. Trayter
Tel. 256, Vorden

SOLEX f 349.50
SOLEX de luxe f 399.50

(verchroomüc uit oorring)
Op ieder model 6 maanden
schriftelijke garantie en l
maand gratis service.

uur
Damclub Vorden.

Vrijdag 7 maart 's avonds

Ledenvergadering in het Nut.
Aller opkomst gewenst. Het Bestuur.

Voor de slacht,
alle soorten weckglazen en alle soor-
ten weckringen.

Wed. Besselink, Ruurloseweg

Zelfbedieningsnieuws

Notaris Rombach te Yorden
bericht dat aldaar is

ingezet
het vrijst. woonh. Burg.Galléestr. 14, hoek

Molenweg, op f 18000.—.

Bevat beneden: hal, 3 kamers, keuken, bij'
keuken, kelder; boven: 4 slaapkamers, zolder-
Waterl. m. elek. pomp. Geschikt v. winkel-
Leeg te aanv. l mei a.s., tevens betaaldag-
Jaarl. lasten plm. f 30.^-. Groot 4,05 Are.
Te zien dinsd. en donderd. 2—4 uur.
De toeslag blijft bepaald op woensd. 12 mrt.
nam. 2 uur Hotel Bakker, Vorden.
Inlichtingen bij de notaris (tel. K 6752-452\

U denkt wel goedkoop te kopen,
maar bekijk eens ONZE prijzen!

O gr. heerlijke moccasprits 62 et
Midikoekjes (heerl. koek je) 59 et

groot bl. erwten met wortelen 55 et
,, „ sperciebonen 85 et

,, doperwten 69 et
gr. pak custard 49 et

ak gestampte muisjes 42 et
eker keukenstroop 55 et

pak Koopman's pudding
(div. smaken) 48 et

ALS EXTRA RECLAME:
150 gr. heerlijke boterhamworst 37 et

Te koop 2 tomen BIG-
GEN bij J. A. Eulink,
Delden.

Te koop een VIER-
DEL van een jonge
koe en een nuchter
STIERKALF.
M. A. Helmink,
Delden B 105 a.

Te koop een toom
beste BIGGEN, bij
A. J. Eggink, Boskamp
C 54.

Te koop, patates frites
AARDAPPELEN.
G. Steenbreker, D 20

Te koop 2 zware BIG-
GEN. A. Poterman,
Buitenzorg.

•

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Wat een keuze
in tapijten en vaste vloerbedekking.
De nieuwste dessins zijn reeds binnen.
Vraagt u eens een zichtzending. Wij
geven u gaarne vakkundig advies.
Heeft u vaile plekken in uw tapijt,
lopers of stoelen ?
FOMA is het artikel dat alles weer
reinigt. Eén fles voor f 2,25.
Bij ons verkrijgbaar.

Joh. Heerink Telef. 383 Vorden

Verhuur van Bandrecorders
voor diverse doeleinden, w.o. fees(>
avonden» gesproken brief (familie
overzee) enz.

FOTO DOLPHIJN - VORDEN

NIEUW!!
Stalen strijkplanken, verstel-
baar, f 25.-.

Gebr. Barendsen

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden Nieuwstad Vorden

Ook al aan de
sigaar??
Reeds vanaf 15 et rookt
U een kwaliteits-
sigaar !
Sigaren magazijn

Olthuys
(D. Boersma)

Onze projectie 16 mm.
is overgenomen door
de heer J. Hukker te
Zelhem.

Foto Dol ph ij n
Vorden

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

6. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

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

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS



Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van onze zoon

Jacobus Laurens
(Koos)

J. L. Poelder
A. J. Poelder-

Heijink

Vorden, 23 febr. 1958.
Hengeloseweg B 3 a.

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

Herman Hendrik
(Harry)

H. Kettelerij
W. J. Kettelerij-

Aalderink
Doortje, Henny

Vorden, 24 febr. 1958.
Zutphenseweg 54.

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijk
ondervonden, betuigen
wijonzehartelijkedank.

G. J. C. Oonk
F. B. Oonk-

Gosselink

Vorden, febr. 1958.
Hengeloseweg 23.

In verband met ver-
trek uit Vorden be-
dankt ondergetekende,
met ingang van heden,
voor alle donateur- en
lidmaatschappen.

E. ). Garretsen

Mevrouw Gatacre,
„De Wiersse", Vorden
(06735-453 v.m.)
vraagt v. d. e. n.
nette jonge KEUKEN-
HULP. Kookster aan-
wezig, leerzame be-
trekking, goede con-
dities.

De directrice van de
verpleeginr. „Het En-
zerinck" vraagt flink
net MEISJE, voor huis-
houdelijk werk en as-
sistentie in de keuken.

2 autopeds te koop,
l met en l zonder
luchtbanden en achter-
zitje van rijwiel, met
voetsteuntjes.
Enk weg 14, Vorden.

Te koop v. G. Koning,
te Almen, enige per-
celen DENNEN, voor
rikkens.
Briefjes in te leveren
voor donderdag 6mrt.,
12 uur bij A. J. Wen-
tink, Linde.

Cirkelzaagbank te kp.,
met zagen en kap.
Prijs f75. — . Havo
Borstelfabriek.

Te koop jonge HEN-
NEN, W. X H., acht
weken oud. Weenk,
„op Weenk".

Te koop een neuren-
de M.R.IJ. VAARS,
abortus- en t.b.c.-vrij.
J. A. Berenpas,
Mossel D 111.

Te koop zwaar r.b.
VAARSKALF en een
partij EETAARDAP-
PELEN, (noordeling).
H. Haverkamp, C 15,
Hackfort.

Toom BIGGEN te
koop. Wassink,

Nieuwstad
BIGGEN te koop bij
H. }. Pardijs, Mossel,
„Meulenbrugge".

U gaat toch ook naar ons

Jongerenweekend
op zaterdag S en zondag 9
maart.

De hoogtepunten van ons programma
zijn:

Zaterdagavond 7.30 uur
Wika Mensink spreekt over
het „Jeugdwerk in Amster-
dam West". Prachtige kleu-
renfoto's op het doek.
Zondagmiddag 2.30 uur
Schitterende kleurenfilm uit
Afrika „Hakahana".

Voor het uitvoerige programma ver-
wijzen wij naar het gemeenteblaadje.
Kosten f 3. —, waarvoor u koffie, thee
en zondag een maaltijd ontvangt. Wilt
u slechts een gedeelte meemaken dan
is dat jmogelijk. Gezelliger is, dat u
het gehele weekend met ons meemaakt.
Opgave zo gauw mogelijk bij J. F.
Geerken, 't Hoge 50.
Tot ziens op zaterdag om 5 uur.

Hervormde Jeugdraad.

EN TOEN KWAM „FOMA".

Er was een tijd, dat men tapijten, meubel-
bekleding, kledingstukken, kokos-, verto-,
jabo- en wollenlopers enz., met een vloei-
baar preparaat moest reinigen met alle na-
delige gevolgen als kringen, nat worden
van de meubelvulling en dergelijke.
TOEN KWAM „FOMA" de moderne
droogschuimreiniger, die in korten tijd de
harten van de huisvrouwen veroverde, om-
dat FOMA-SCHUIM in een ommezien
van tijd reinigt en de kleuren verfrist, zon-
der dat men het te behandelen voorwerp
nat maakt. ,,Foma" is een product van
KLEINE'S CHEMISCHE FABRIEKEN te
LEIDEN, de fabrikanten van het bekende
preparaat PYRODEE . . . het middel te-
gen houtworm en andere specialiteiten voor
de huishouding. Zowel ,,FOMA" als PY-
RODEE zijn te Vorden verkrijgbaar bij:
JOH. HEERINK, ZUTPHENSEWEG 7.

Gratis avond

Humor in ft
Literatuur.

Voordrachtavond door W. van
Capel uit Eindhoven

op woensdagavond 5 maart
'58 om 8 uur in het Nutsgeb.

VRIJE TOEGANG voor IEDEREEN
boven de 14 jaar.

Nutsbibliotheek Vorden
Firma Hiefbrmk

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

Ver, voor Veilig Verkeer
Dinsdag 4 maart

Verkeersavond
in zaal Schoenaker te Kra-
nenburg.

Aanvang 8 uur. Entree vr i j !

N.V.V.
T.B.C.-collecte

In de week van 3 — 8 maart wordt
weer de jaarlijkse collecte voor het

t.b c.-fonds gehouden.

Er wordt weer op spontane mede-
werking van allen gerekend en een
ieder denke hierbij:

„De sterken voor de zwakken."
Het bestuur V.B.B.

~ en (^abaretavond

van de Voetbalver. „Vorden
op zaterdag 8 maart
Bakker.

n zaal

Medewerking verleent het en-
semble „Songs and Rhythm".

Gratis toegang uitsluitend voor le-
den boven 17 jaar en donateurs met
hun dames en introducé's.

Het Bestuur

TE HUUR:

Opel Rekord
zonder chauffeur.

H. A* Groot Jebbink
Dr. Staringstr. 9, Vorden

Hoe 't ook zij, vlees van
Krijt hoort er bij.

200 gr. ham 90 et
200 gram boterhamworst 50 et

200 gr. ontbijtspek 50 et
200 gr. bloedworst 36 et

200 gr. Berliner 70 et
500 gr. vet 50 et

500 gr. rookworst fijn 175
500 gr. spek 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Kwaliteits-artikelen
voor zeer lage prijzen!
2 pakken Custardpoeder, 200 gr.

49 cent
2 pakjes Honigs kippensoep vr. 78 et
250 gr. echte choc. hagel 72 cent
l blik prima Zalm

van 105 voor 83 cent
Bij l blik Van Nelle's poederkoffie
a 2.48, gratis 10 Van Nelle's thee-

builtjes
Jampotten met appelmoes 56 et.
CornedBeef, de echte, 100 gr. 58 et.
Blikgroenten tegen sterk verlaag-
de prijzen.
250 gram cocosknappertjes, een
licht en lekker koekje voor 59 et.
Stroopwafels per stuk 10 cent

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

Feestavonden
O.L.S. (Dorp)
op vrijdag 14 en zaterdag 15
maart a.s. in 't Nutsgebouw.

(JCet riozenprinsesje
zangspel in 4 bedrijven doorStien
de Bruin.

Alle uitnodigingen voor de feestavon-
den zijn deze week verzonden. Mocht
iemand per abuis er geen hebben ont-
vangen, bericht dit dan even aan het
onderwijzend personeel.

Oudercomm. O.L.S. (dorp)
en Volksonderwijs Vorden-
Linde.

Dik, doorzichtig

Plastic
zeer geschikt voor kippen-
hokramen en broeikassen.

Visser, Vorden
Concordia - Hengelo-G.

Zaterdag 8 maart, aanvang 7 uur

DANSEN

N.S.U.
Bromfietsen f 47 5.-

B E RVO
Zutphenseweg 21

Burgemeester en Wethouders van Vorden
vestigen de bijzondere aandacht van de
ingezetenen op artikel 98 van de Algemene
Politieverordening dezer gemeente, bepalen-
de, dat 'de gebruiker of hoofdbewoner van
een perceel verplicht is te zorgen, dat alle
schoorstenen, die gedurende het gehele jaar
of het grootste gedeelte van het jaar wor-
den gebruikt tenminste eenmaal 's-jaars
worden geveegd en gereinigd.
Op de naleving van deze bepaling zal streng
worden gelet.

Vorden, 24 februari 1958.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester, van Arkel

de Secretaris, J. V. Plas.

Gymnastiekver. „SPARTfl"
HEDENAVOND is er

DANSEN
voor de leden boven 16 jaar
en voor donateurs met in-
troducé's bij Hotel Bakker.
Aanvang half acht.

Muziek „Songs and Rhythm".
Toegang vrij.

De originele Mannequin blouse
met korte en lange mouw, poplin en no-iron, verschillende kleuren
en alle maten, voor dames en meisjes.

DAT VINDT U ALLEEN BIJ:

VISSER - VORDEN



VOOR DE A.S.

Nieuwe Lidmaten
hebben wij een pracht keuze
armbanden in zilver en dou-
blé, gouden ringen, colliers
met hanger, broches enz.
en een pracht keuze prima
polshorloges in 17* en 21-
steens anker.

Beleefd aanbevelend,

Fa. B. Wentink l Zn.
Horlogerie, Vorden

Uitbreidingsplan der gem. Vorden.
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden maakt bekend, dat bij Koninklijk
besluit van 11 dec. '57, nr. 58. een beschik-
king is genomen op de diverse beroeps-
schriften tegen het besluit van Gedeputeer-
de Staten van Gelderland van 26 oktober
'55, nr. 3034/499-3306, waarbij deels goed-
keuring werd onthouden, deels goedkeuring
werd verleend aan het besluit van
de Raad der gemeente Vorden, dd. 4 juni
'54, nr. 22, strekkende tot vaststelling van
een plan van uitbreiding in hoofdzaak voor
het gehele gebied der gemeente Vorden en
een detailplan in hoofdzaak voor het kern-
tje „Medler Tol", met daartoe behorend
renvooi en tot vaststelling van een plan
van uitbreiding in onderdelen voor het
dorp Vorden, met daartoe behorende be-
bouwingsvoorschriften.
Dit plan van uitbreiding ligt in uitvoerige
kaarten uitgewerkt, met bebouwingsvoor-
schriften c.a., alsmede met voormeld Ko-
ninklijk besluit en bovengenoemd besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland, ter
secretarie dezer gemeente voor een ieder
ter inzage.

Vorden, 24 februari 1958.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
van Vorden,
Van Arkel.

Boekenweek
1—8 maart

Koopt tijdens de boekenweek
een boek, bij aankoop van ten-
minste f 5.— Ned. boeken, ont-
vangt U het boekje „Het Ge-
hucht" cadeau.

De jeugduitgaue „De Muze vertelt'
verkrijgbaar voor 90 et.

FA. HIETBRINK

tref ex
een lak die "zichzelf verkoopt!!"

TREFEX, speciaal samengesteld voor de amateur-schilder-

bijzonder goede kwaliteit,
aantrekkelijke prijs,
moderne kleuren,
gemakkelijk
te verwerken.

VAN KLAVEREN a ZONEN N.V.
Schanswag 61 Rotterdam

Alleen verkoop voor Vorden:

FA. G. BOERSTOEL & ZN.
Schilders- en Behangersbedrijf - Insulindelaan 5

A.R. Kiesver. „Nederland en Oranje"'»i
VORDEN

UITNODIGING
tot bijwoning ener Openbare
vergadering van bovengenoem-
de kiesvereniging op maandag
3 maart a.s. des nam. half acht
in Irene*

Spreker: Prof. Mr. Dr. I. A. Diepen-
horst, van Amsterdam.
Onderwerp: „Vernieuwing of moderni-
sering".

Men kome. zelf en neme veel
anderen mee.
Ook dames zijn hartelijk welkom.

Bestuur A.R. Kiesver.
Vorden.

Houtverkoop Hackfort
Notaris Rombach zal op donderdag 6 mrt.
nam. 2 uur aan Bosmanshuis te Vorden
publiek a contant verkopen, onder Huize
Hackfort:

eikjes en fijnspar aan hopen,
voor timmerhout, posten,
slieten en brandhout.

Perc. 1-25 fijnspar voor steigerhout, sporen
en timmerh. in het bos voor Hein Rietman ;
perc. 26-42 brandh. in de Kattepol; pecc.
43-56 eikjes w.o. 2 perc. brandh. i.h. bosje
tegen Lammert Rietman; perc. 57-76 eikjes,
perc. 77 en 78 elzen en perc. 79-85 brandh.
in het bos bij Wagtnvoort de Biele; perc.
86-104 larkjes voor rikken, klaverruiters en
bonenst. en perc. 105 brandh. i.h. Makkink-
broek; perc. 106-119 eikjes en perc. 120 en
121 brandh. i.h. Zompbos b.d. Boggelaar.
Aanw. de bouwlieden.

Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 maart, 8 uur

spannende en ontroerende speel-
film (in kleuren)

De vlucht naar de vrijheid
met : Ralph Meeker, Janice Rule. Paul
Henreid.
Hulpeloos had hij moeten toezien hoe
vrouwen en kinderen werden afgeslacht.
Deze hel bracht hem aan de rand van
de waanzin.
Hij zocht vergetelheid in haar armen
voor het verschrikkelijke leed van
vrouwen en kinderen.

Toegang 18 jaar

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

Bond voor Staatspensionnering
Afdeling Vorden

S^Ltgemene JLÏedeiwergadering
op donderdag 6 maart '58, 'c avonds
8 uur in café „de Zon".

Bestuursvergadering 7.30 uur.
Agenda: Opening, Notulen, Ingekomen stuk-
ken, Jaarverslag secretaris, Jaarverslag pen-
ningmeester, Verslag kascommissie en be-
noeming kascommissie voor 1958.
Bestuursverkiezing: aftr. H. J. Lijftogt, H.
Doornink, W. Bijenhof en F. Bouwmeester.
Allen herkiesbaar. Eventuele tegencandida-
ten kunnen 's avonds ter vergadering nog
worden opgegeven. Rondvraag Sluiting.

De secretaris,
H. J. KIP.

H.S.U. Scooters
Motorrijwielen 1958

Kom eens vrijblijvend kijken bij

A. G. Tragter, Telef. 256

14 dagen lang
wegens vergevorderd seizoen

• Wollen kleuter vestjes entruitjes
• „ meisjes pullovers en vesten
• „ en halfwollen ondergoed
• Trainingsbroeken en melton

pantalons
• Handschoenen en sjaals

20°0 korting
Dames blouses reeds vanaf f 3.85

Natuurlijk A. Wolsing, Textielj
George blijft het adres voor uw rijles.
George is nu ook de man voor uw

T A X I .
Een tweede auto met chauffeur dag en
nacht beschikbaar, ook al zijn we bezig
met rijlessen.

Belt U 358 Vorden en uw taxi
riidt vóór.

George Seesing
Uw rij-instructeur en taxi-chauffeur.

Zündapp

Motorrijwielen
Scooters 1958
Uit voorraad
leverbaar.
Dealer:

A. G. Tragter
Telefoon 256

Bij VéGé altijd wat
lekkers en niet duur!
Kreijtnbrieks allerhande 250 gr. 65 et
Heerlijke Cake 400 gr. 13O et
Boterkoek 300 gr. 85 et
Oyerijselse koeken 10 stuks 89 et
Pindarotsjes 150 gr. 69 et
IJskups 150 gr. 75 et
250 gr. Bruintje Beer biscuit 39 et
2 rol Verkade beschuit 5O et
Verse Pinda's 250 gr. 62 et
Zoute Pinda's 150 gr. 42 et

PARDIJS heeft het voor U!


