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EMPO-JUBILEUM

(2e deel)
Kroesen uit Hngelo fietste in deze 25 jaar
100.000 kilometer om bij Empo in Vorden te
werken. Met vlijt en trouw hebt ge meegewerkt, terwijl wij steeds uw sympathieke en
positieve houding t.o.v. de Empo waardeerden.
Brouwer, 25 jaar lang hebt gij het timmervak
bij ons beoefend, echter ook op velerlei ander
gebied hebt gij gewerkt. Speciaal ook wat onze
exportzendingen aangaat stellen we het op
prijs dat alles steeds klopte en dat de verpakking nooit in gebreke bleef op haar lange
reis naar het verre Oosten.
Brus is onze oude buurman, hij is een rustige
centrale figuur op wiens oordeel iedereen prijs
stelt en het is dus begrijpelijk dat men hem
in het kernwerk heeft betrokken.
Kreunen heeft als bekwame vakman gezorgd
dat bij alle slijpers steeds een goed kwaliteitsbesef aanwezig was.
Spiegelenberg heeft steeds als een rustig man
met zijn mensen gezorgd dat de slijperij goed
en perfect liep.
Vreeman heeft ook vele rollen vervuld bij
Empo, zijn opgewektheid hebben wij altijd geapprecieerd.
De laatste van het zevental die destijds in
dienst trad is Zomer. Hij is het beginpunt in
de bouwerij en daarom zo belangrijk, want hij
legt de basis voor een goede fiets.
Hierna feliciteerde de heer Emsbroek de jubilarissen persoonlijk en overhandigde een ieder
een enveloppe met inhoud.
Nadat het Empo koor een huldigingslied zong
gaf de heer Muis het woord aan de jongste
spreker nl. de 8-jarige Martien Spiegelenberg.
Deze droeg voor zijn ouders en andere jubilarissen een aardig en toepasselijk gedicht
voor.
Hierna sprak namens het personeel, de heer
Scholten, procuratiehouder.
De heer Scholten releveerde aan de Christelijke levensbeschouwing waarin het getal 7
zo'n belangrijke plaats vervult. Zo zijn vandaag de 25-jarige jubilarissen hier het belangrijke 7-tal bij Empo. Hij dankte hen voor
kameraadschap in goede en minder
tijden.
Namens het personeel bood hij de jubilarissen
de „grondstof" aan om zelf een keus te kunnen
maken voor een aandenken an ar.n alle echt
genotes een bloemstukje, dat door de dames
van het kantoor overhandigd werd.
De heer Brus dankte alle sprekers en collega's
namens de jubilarissen.
Hierna speelde het Empo orkest weer en
officiële gedeelte werd besloten met een zangnummer van het Empo-octet. Vervolgens
kreeg iedereen de gelegenheid de jubilarissen
persoonlijk te feliciteren.
De bijeenkomst werd besloten nadat de jubilarissen alle aanwezigen op koffie en taart
getracteerd hadden.
Door de ruimte die beschikbaar is in de pasgebouwde nieuwe cantine kwam het muzikale
en vocale gedeelte goed tot zijn recht, hetgeen
de opgewekte stemming zeer bevorderde,

Hillioenen dames
zeggen: Voor de h a n d e n n i e t s
beter dan HAMEA-GELEI.

50-JARIG BESTAAN JONGENSCLUB
„SAMUEL"
Onder zeer grote belangstelling heeft de Jongensclub „Samuel" onder leiding van de heren
D. Luichies en B. Rietman in Irene haar
50-jarig bestaan herdacht. De groteren brachten de revue ,,1 uur Minister" en „Zitten
gaan". De jongeren voerden twee pantomines
op en een toneelstuk. Een en ander viel zeer
in de smaak. Het ensemble „Zang en Spel"
verhoogde de gezelligheid met hun mooie
liedjes, begeleid door muziek.
Van de penningmeester vernamen we dat er
een klein batig saldo in kas was. De voorzitter
deed een dringend beroep op de jongeren en
spoorde deze aan om lid te worden. De vereniging telt nu ruim 40 leden. In de pauze
werd een geslaagde verloting gehouden. Het
50-jarig bestaan is door de vereniging op
waardige wijze gevierd.
SCHOOLNIEUWS CHR. SCHOOL
Naar wij vernemen zal de 2e ouderavond van
de Chr. Dorpsschool gehouden worden op
Maandag 14 Maart a.s., waarbij als spreker is
uitgenodigd de oud-onderwijzer de heer Van
Kempen, thans hoofd van een jongensschool
met internaat te Korido (Nw. Guinea).
De aanbesteding van het te bouwen nieuw
lokaal zal binnenkort plaats hebben.
De Uniecollecte heeft een totaal bedrag van
ƒ 1075.— opgeleverd.
Dit jaar hoopt het personeel met de kinderen
van de klassen 5 t/m 8 weer een driedaagse
fietstocht te maken. De reis zal dan vermoedelijk weer naar Twente gaan.
Verder worden pogingen in het werk gesteld
om aan de schoolkinderen melk op school te
verstrekken.

KERKDIENSTEN Zondag 6 Maart
Gebouw Irene
9 uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur Dr J. Haantjes, van Zutphen.
Jeugddienst. Onderwerp: Plus of min?
Kapel Wildenborch
10.30 uur Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk
10 uur Ds L. ƒ. Goede, van Aalten.
n.m. 3 uur, Ds J. Nawijn, van Aalten.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis
Woensdag 9 Maart
Nutsgebouw n.m. 7.30 uur, Ds J. Langstraat.
Biduur voor het gewas.
Geref. kerk n.m. 7.30 uur Ds M. G. Ton,
van Geesteren-Gelselaar. Biduur v. h. gewas.
Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 5 Maart van 5 uur t.e.m.
Zondag 6 Maart Dr Lulofs, Telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236
Burgelijke stand v. 25 Febr.—3 Maart.
Geboren: z. van G. Bijenhof en H. W. Bijenhof-Scholten; d. van R. A. Klein Obbink en
G. Klein Obbink-Lievestro.
Ondertrouwd: J. A. Wagen voort en A. Scheffer
Gehuwd: G. ƒ. Hallers en A. H. Eggink;
J. van Asselt en M. L. Sargent.
Overleden: H. J. Rossel, m. ongeh 68 jr.;
W. Besseling, m.echtg. van M. W. Helmink,
54 jr., overleden te Zutphen.
Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 62 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 46.— tot f 56.—
Handel was redelijk.

KOMT U ZONDAG

GESLAAGD
De heer E. Huisman, smid in de buurtschap
Delden, behaalde te Wageningen het diploma
voor motoren- en landbouwwerktuigenkennis.
WILDENBORCH'S PAARDENFONDS
VERGADERDE
Het paardenfonds Wildenborch en omstreken
vergaderde in het café Schoenaker onder
voorzitterschap van de heer L. Bannink. In
zijn openingswoord deelde hij mede, dat het
boekjaar 1954 niet bepaald gunstig voor het
fonds is geweest. Uit het verslag van de boekhouder bleek dat het fonds gedurende het
afgelopen boekjaar 35 paarden van verschillende eigenaren had overgenomen. Voor deze
paarden was uitbetaald f 26.505 en via de
slachtbank terugontvangen f 1801. Op 31 December 1954 was er een nadelig saldo van
f 3752,15 zodat het totaal kassaldo bedroeg
f 4484,76.
Op genoemde datum waren van 574 eigenaren
769 paarden verzekerd. Over het voorgaande
boekjaar bedroeg dit aantal 734.
Voor het boekjaar 1955 werd de verschuldigde verzekeringspremie bij de Mei-schatting
vastgesteld als volgt: boeren werkpaarden
2 pet en melkrijders-, fok- en rijpaarden 2^
pet der verzekerde waarde.
De premie over het 2e halfjaar zal door het
bestuur naar omstandigheden worden geregeld.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende
bestuurslid, de heer L. Bannink te Barchem,
herkozen, evenals de aftredende commissarissen, de heren E. J. Knoef (Linde) en L. Harkink
te Zwiep.
Als lid der controlecommissie werd in plaats
van de heer Boom uit Zwiep gekozen de heer
Joh. Brink te Vierakker.
Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

DE JEUGDDIENST?

Om 10.30 uur spreekt in Irene; Dr J. HAANTJES, van Zutphen
Het ond?r'.v?rp, „PJr:: of min ' V
Ds LANGSTRAAT DECLAMEERDE
M
Er bestond Zaterdagavond grote belangstelling
voor de voordrachtavond, welke ds Langstraat
in „Irene" hield. De baten voor deze avond
waren bestemd voor het orgelfonds der Herv.
Kerk. Ds Langstraat droeg een aantal van de
beste stukken van zijn repertoire voor, o.a.
de geschiedenis van de stervende soldaat in
het lazaret, naar het Duitse boek „Michel" en
een aantal korte gedichten, verhalen, novellen, zowel ernst als humor. Hij deed dit weer
op talentvolle wijze. De vele aanwezigen hebben een mooie avond gehad.
Ds Jansen was in zijn dankwoord de tolk der
aanwezigen en hoopte zijn ambtsgenoot spoedig weer eens te horen met een nieuw programma. In de pauze werd een verloting zonder nieten gehouden welke veel succes had
zodat het orgelfonds door deze avond met een
flink bedrag verstevigd is.
VEILIG VERKEER
De ledenwerfactie voor de vereniging voor
Veilig Verkeer, gevoerd door de leerlingen
der Vordense scholen die dit jaar verkeersexamen hopen te doen, is zeer geslaagd.
Het aantal nieuwe leden bedraagt 77, waardoor het ledental is gestegen tot 317. Het
300ste lid dat ingeschreven werd was de heer
J. B. Vreman, Linde E 35.
LANDBOUWFILMAVOND
Uitgaande van de gezamenlijke Coöperatieve
Werktuigenverenigingen in Vorden werd
Maandagavond in de zaal Schoenaker op de
Kranenburg een landbouwfilmavond gehouden. De belangstelling hiervoor was groot. De
voorzitter van M.E.D.O., de heer A. Waarle,
sprak een kort openingswoord waarin hij in
het bijzonder welkom heette de heren Otten
en Nijenhuis, beiden assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Diverse films
werden vertoond o.m. de Watersnoodfilm 1953,
de films Aardappelen op gemengd bedrijf,
Voederbouw op gemengd bedrijf, Werktuigen
voor het weidebedrijf, Verbetering van verwaarloosd grasland en Waterbeheersing in de
landbouw. Vooral flitsen opgenomen in deze
omgeving trokken de aandacht.
De heer W. H. Ruiterkamp, voorzitter van de
Werktuigenver. ,,Medler" sprak een kort slotwoord, waarin hij de heer Nijenhuis dank
bracht voor zijn uiteenzetting. Spr. betreurde
het dat de heer F. H. Bouwmeester, die alle
voorbereidingen had getroffen, thans door
ziekte niet tegenwoordig kon wezen. Het was
voor de landbouw een zeer leerzame avond.
Een ieder ging dan ook hoogst voldaan huiswaarts.

JAARVERGADERING NBD. CHR. BOND
VAN OVERHEIDSïfeRSQNEEL
De Afdeling Vorden/Hengelo (Gld) hield Dinsdagavond onder leiding van haar voorzitter
de heer A. J. Klein Ikkink in hotel Brandenbarg haar jaarvergadering. De opkomst was
goed te noemen. In zijn welkomstwoord heette
de voorzitter inzonderheid welkom de heer
J. Ploeg uit de Bilt, hoofdbestuurder van de
Bond.
Uit het verslag van de secretaris de heer D.
Norde vermelden wij dat de afdeling thans 29
leden telt.
De penningmeester, de heer Schuurman, deed
rekening en verantwoording over het afgelopen jaar. Er bleek een kassaldo aanwezig van
ƒ 80.88.
De aftredende bestuursleden de heren A. J.
Klein Ikkink, D. Norde en H. J. Begieneman,
werden herkozen.
De heer J. Ploeg begon hierna zijn uiteenzetting met te zeggen dat het doel van onze
organisatie is: Het dienen van onze naaste.
Het eigen ,,ik" moet daarbij op de achtergrond
geschoven worden. Spr. behandelde in hoofdzaak het tegenwoordige ,,Loonvraagstuk" zoals
dit thans bij de Regering in studie is.
De voorzitter dankte da*-6preker voor zijn in
alle stilte aangehoorde rede.
Hierna werden een aantal gestelde vragen
door spreker naar genoegen der vragenstellers
beantwoord.
FEESTAVOND SPARWINKELIERS
De Vordense Sparwinkeliers hebben Maandagavond in het Nutsgebouw hun clientèle
weer een onvergetelijke avond bezorgd. Geëngageerd was hiervoor het Cabaretgezelschap W. v. d. Berg uit Terborg, bestaande uit
3 dames en 3 heren. Dat het gebodene zeer
in de smaak viel, bewees wel het daverend
applaus dat telkens na elk nummer op klaterde. Vooral het optreden van de acrobatengroep was fenominaal. Overigens was het een
zeer gevarieerd programma. Zang, schetsjes,
accordeonmuziek, goocheltoeren en conferences .wisselden elkaar in vlot tempo af, waarbij
vooral de clown daverende lachsalvo's verwekte door zijn zeldzaam komisch optreden.
In de pauze werd een gratis verloting gehouden om mooie prijzen, terwijl alle aanwezigen
getracteerd werden op koffie met koekjes,
snoep voor de dames en een rokertje voor de
heren. De heer Remmers was de tolk der
ruim 400 aanwezigen, toen hij aan het slot
het gezelschap dank bracht voor deze werkelijk schitterend geslaagde avond.

„MIEP"
De Vordense toneelliefhebbers, die Vrijdagavond het Nut bevolkten, hebben hier
twee premières gezien. In de eerste plaats
trad hier voor de eerste maal het onlangs opgerichte toneelgezelschap ,,Vorden"
voor het voetlicht, terwijl bovendien voor de
eerste maal opgevoerd werd het toneelspel
,,Miep" van de anonieme Vordense gedichtenschrijver Woodpecker, wiens pennevruchten
destijds graag in ons blad gelezen werden.
Gezien het feit dat het merendeel der amateurs
nog niet eerder op het toneel gestaan had en
de schrijver — zoals vooral in het laatste bedrijf te merken was -- nog over te weinig
routine beschikt, is deze première zeker niet
tegengevallen. Woodpecker heeft zich gelukkig niet gewaagd aan lange dialogen, waardoor de vaart, die vanaf h,et begin in het stuk
zat, in het verdere verloop maar weinig getemperd werd. Het stuk doet enigszins dramatisch aan. Het speelt zich af in een dorp,
blijkbaar Vorden, waar Miep, een vlot twaalfjarig meisje, het aangenomen kind blijkt te
zijn van een jonge weduwe.
Van dit stuk, dat uit drie bedrijven bestaat,
konden ons de beide eerste bedrijven het
meest bekoren. De opbouw was vrij goed en
ook de ontwikkeling in het tweede bedrijf
deed het beste hopen. De ontknoping in het
laatste bedrijf was echter in een te kort bestek
samengedrongen, hetgeen ten koste ging van
de duidelijkheid en de logica.
Het Vordens Toneelgezelschap heeft dit lang
niet gemakkelijk stuk zeker niet onverdienstelijk opgevoerd. Zo waren b.v. de rollen van
de jonge weduwe en van haar zwager in
goede handen. Ook de rol van Miep, welke
vlot en vol jeugdig enthousiasme gespeeld
werd, mocht gezien worden, terwijl de bijrollen, welke grotendeels door debutanten gespeeld werden, min of meer succes hadden.
Vooral de eerste twee bedrijven zaten er
goed in, wat het vlotte spel zeer ten goede
kwam. De regie berustte bij de heer v. d.
Cruysem uit Zutphen, wiens ervaring het spel
ongetwijfeld ten goede is gekomen.
De heer W. Martinus opende de avond met
een kort welkomstwoord en dankte aan het
slot alle medewerkenden en in het bijzonder
de regisseur en de grimeur, waarna men nog
geruime tijd onder het maken van een dansje
bijeen bleef.
METAALBEWERKERSBOND

VERGADERDE

Vrijdagavond vergaderden de leden van de
Metaalbewerkersbond afd. Vorden in café De
Zon, welke vergadering vrij goed bezocht was.
De voorzitter, de heer G. Koerselman, opende
met een kort woord, waarbij hij de spreker
van deze avond, de heer Tj. de Vries, lid yan
het hoofdbestuur, in het bijzonder welkom
heette.
Medegedeeld werd dat de leden afkomstig uit
Hengelo (G) uit de afdetng getreden waren
en zelf een afdeling gestjjcfit hadden, waardoor
de afdeling Vorden thans nog 118 leden telt.
Daar de heer Kip zich niet meer beschikbaar
stelde voor een bestuursfunctie, werd in diens
plaats gekozen tot secretaris de heer Joh.
Slagman. De voorzitter bracht in herinnering
het vele werk dat de scheidende secretaris
vanaf de oprichting, nu 10 jaar geleden, voor
de afdeling gedaan had en was hem daar zeer
dankbaar voor. Toen de heer Kip de afdeling
Vorden hielp oprichten telde deze 28 leden.
Hem werd namens de afdeling een mooi rookstel aangeboden. Ook de heer de Vries van
het hoofdbestuur betuigde hem zijn dank en
bood hem namens het bondsbestuur een enveloppe met inhoud aan. Wegens de oprichting
van de afdeling Hengelo trad het bestuurslid,
de heer Oldenhave, die voor deze leden zitting had, af. In diens plaats werd in het bestuur gekozen de heer Tjallings. De voorzitter
deelde nog mede dat er plannen bestaan om
het tienjarig bestaat op gepaste wijze te vieren. Op de wijze waarop zal in de volgende
vergadering beslist worden.
De heer de Vries hield nog een belangrijke
causerie over de wijzigingen in de C.A.O.
voor de Klein Metaalarbei,d^rs, waarbij hy de
ontslagregeling.nog eens extra belichtte. Ook
de vacantieregeling en de loonronden kwamen
ter sprake, waarbij medegedeeld werd dat de
nationale feestdag 5 Mei als een vrije dag met
behoud van loon beschouwd zal worden.
Met dank aan de spreker sloot de heer Koerselman deze zeer geanimeerde en belangrijke
vergadering.
VORDEN TAFELTENNIS

Het Ie team van N.T.T.C. I speelde tegen
Blikboys uit Deventer. Na een spannende
strijd moest N.T.T.C. het onderspit delven.
Bonke, Massen en J. Lubbers zorgden voor de
punten. Eindstand 6—4.
De koplopers Wijk 16 uit Deventer versloeg
N.T.T.C. II met 7—3.
N.T.T.C. III won reglementair van VOPO met
10—O daar deze club niet is opgekomen.
KANARIEVERENIGING

De kanarievereniging „De Vogelvriend" Vorden e.o. heeft in 't café ,,de Zon" een ledenvergadering gehouden, onder voorzitterschap
van de heer A. J. te Loo. Medegedeeld werd
dat de onlangs gehouden onderlinge tentoonstelling een succes was geweest; er was een
klein batig saldo. De vereniging telt 29 leden.
Het bestuur werd met een lid aangevuld door
te benoemen de heer te Kolstee uit Hengelo G.

G. LOURENS WINNAAR VAN
SCHAATSWEDSTRIJD TE VORDEN

Zaterdagmiddag werden er op de ijsbaan te
Kranenburg schaatswedstrijden georganiseerd,
welke uitstekend zijn geslaagd, mede, dank
zij het prachtige winterweer. De deelname van
de heren was zeer goed; een 26 rijders uit alle
windstreken van Oost-Gelderland hadden zich
aangemeld en toen enkelen vooraf nog enige
trainingsrondjes draaiden, bleek wel, dat er
scherpe tijden zouden gemaakt worden. Er was
een parcours uitgezet op de buitenbanen over
een lengte van 290 m., dat tweemaal gereden
moest worden plus eenmaal een lengte van
270 m., dus in totaal een afstand van 850 m.
Toen om 3 uur het startsein was gegeven,
volgden honderden toeschouwers met spanning het verloop van de strijd.
De snelste tijd werd gemaakt, door de heer
G. Lourens, Ruurloseweg te Vorden, die het
parcours aflegde in de uitstekende tijd van
1.18.6 min. De tweede prijswinnaar, de heer
B. Hesselink uit Zutphen bleef hier nog ruim
4 sec. boven en noteerde 1.23, overigens ook
een fraaie prestatie.
De derde prijs werd behaald door J. W. van
Til, Hummelo in 1.23.2, 4de pr. G. H. Bergsma
Lochem in 1.24.8, 5de pr. H. Wuestenenk Hengelo G. in 1.26.1.
Een zeer opmerkelijke prestatie verrichtte de
12-jarige J. Nijkamp uit Zutphen, die in fraaie
stijl de wedstrijd uitreed en tussen dit veld
van sterke rijders nog een tijd noteerde van
1.31.4 min.
Om half 5 uur reikte de voorzitter van het
ijscomité de heer F. R. Schoenaker, de prijzen
uit. Hij bracht hierbij dank aan alle deelnemers en was er over verheugd, dat er zo
buitengewoon goed gereden was. Ook de heer
W. Kuiper als tijdopnemer, werd dank gebracht voor zijn welwillende hulp. De voorzitter deelde mede, dat ook de jongste deelnemer, de jeugdige J. Nijkamp uit Zutphen een
herinnering aan deze wedstrijd zal ontvangen.
De wedstrijden voor dames gingen wegens te
weinig animo niet door.

De SPAR-organisatie
deelt u mede, dat de heer Grootenboer,
Zutphenseweg C 63a te Vorden. uit
DE SPAR
zakelijke overtuiging door ons n i e t
'KOPEN BIJ DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP
meer als lid van de Spar wordt erkend.
Een ieder, welke de artikelen van de Spar wenst te betrekken, kan zich wenden tot de Spur-winkeliers:

J. H. W. Eskes, B 96 Vorden
G. Remmers, Nieuwstad Vorden
welke u alle gewenste levensmiddelen
kunnen leveren.

Voor REISZEGELS kunt u doorsparen en alle S par zegels kunt u bij
bovengenoemde Sparwinkeliers inwisselen.

Deze week als extra aanbiedingen:
met ook nog 10% korting in Sparzegels:
Zure Haring, Spar, pot v. 8 st. van 93 voor 84 et
de allerfijnste
pot v. 4 st. van 49 voor 44 et

Makreel, naturel, gr. blik 425 gr. van 75 voor 66 et
Ontbijtkoek, Spar, 420 gr. ... van 50 voor 45 et
Ontbijtkoek, Spar, 560 gr. ... van 66 voor 59 et
Abrikozen- en Kersenjam, Spar, van 82 voor 75 et

Californische Pruimen, 200 gr. ...

Gr. Erwten m. Wortelen, Spar, van 80 voor 75 et

RATTI-NIEUWS

Nu Koning Winter weer aan het verdwijnen
is, bestaat er allicht a.s. Zondag de mogelijkheid, dat er weer gevoetbald wordt. Voor
Ratti I staat er wel een zeer zware opgave op
het programma, want zij krijgt bezoek van
Neede III, dat op de tweede plaats staat met
2 punten onder Ratti.
De ontmoeting, welke in de eerste competitiehelft te Neede werd gespeeld eindigde toen
in een flinke overwinning voor Ratti. Dit wil
echter niet zeggen, dat men thans de tegenstander mag onderschatten. In geen geval. Er
dient wel degelijk flink te worden aangepakt,
vooral nu ook de laaste puntjes van groot
belang kunnen zijn.
Ratti III speelt eveneens op eigen terrein en
wel tegen Keijenborgse Boys III. Hier kan de
thuisclub misschien de volle winst binnenhalen. De puntjes hebben ze in ieder geval
broodnodig.

Chr. Müziekver. „Sursum CorJa"
De werkende en niet-werkende leden
worden opgeroepen tot de

Jaarvergadering
op Dinsdag 8 Maart a.s.
's avonds 7.30 uur in de
bovenzaal van Irene.
A.s. Maandag geen repetitie.
Het Bestuur

C.B.P.B.

Vorden

C.JB.T.O.

U komt toch ook hedenavond

in Irene ?
Opvoering van het boeiende toneelstuk

„Jennie de dochter van
Nynkë'
Aanvang 7.30 uur (precies).

Voor elke 200 Spar-

EXTRA
Bij 2 rol beschuit, Spar,
voor 58 et
met 10% kort. in Sparz.
nu: 250 gr. Vruchtenhagel

TAFELTENNIS

In de 3de klasse A zal Dio I de dans wel
moeilijk kunnen ontspringen. De Kranenburgers brachten een bezoek aan Swift V te
Deventer dat enkele punten hoger staat geklasseerd op de ranglijst. Het werd een spannende strijd, doch ook hier bleek, dat de Diospelers nog te weinig routine bezitten en
moeite zullen hebben om zich in deze klasse
te handj^en. De thuisclub wist de beide
puntjes^Wveroveren, door met het kleinst
mogelijkeverschil 6—4 te winnen. T. Jansen
en B. Schoenaker Jr. zorgden voor de tegenpuntjes, terwijl ook het dubbelspel werd gewonnen.
Nu het einde der competitie in zicht is en Dio
de laatste plaats bezet met nog 2 wedstrijden
voor de^gteg, wordt het oppassen. Misschien
kan hetfPFo-drietal de onderste plaats nog
over doen aan Zandweerd, mits zij hier de
volle winst behalen.

39 en 33 et

zegels krijgt U direct
een gulden terug.
Zo spaart U gratis
tientallen guldens!

voor slechts 25 et.

Dubbel voordeel bij DE SPAR!!
SPARAFDELING N.O. GELDERLAND.

Voor al uw vlees en vleeswaren
NAAR DORPSSTRAAT 32

100
100
100
100

ei^ Snater dag
gr.^^erworst
15
gr. tong worst
25
gr. hamworst
30
gr. rund. rookvl. 48

et
et
et
et

100 gr. gekookte ham 48
2 i'ookworsten
119
100 gr. gebr, gehakt 35
100 gr. ontbijtspek
32

et
et
et
et

500 gram spek 90 cent
Beleefd aanbev.

M.

KRIJT

Dorpsstraat 32

f t iet alleen ckarmant . . .
*
,
maar ook degelijk en prettigzittend zijn de

Deux-Pieces, welke U vindt bij Luth
Komt U ook eens zien naar de
NIEUWSTE MODELLEN

ROKKEN
de grote mode van dit jaar.

-Ar

BLOUSES,
zeer aparte modellen.

Grote keuze in NYLONS !
Wij hebben ze voor U in voorraad, van de ragfijne soorten tot de soorten welke in klompen gedragen kunnen worden.
(Met spaarkaart).

Kousenreparatie vlug en voordelig.
Bij aankoop van 50 cent ontvangt U al een Midreiza
bon, een leuk spaarpotje om in de vacantie gratis te
reizen.

H. LUTH

VORDEN

Een net MEISJE gevraagd v. huishouding
en winkel. W. Pardijs
kruidenier
Gevraagd v. de maand
April een flinke HULP
v. de schoonmaak, bij
H. S. J. Albers,
Nieuwstad 5
Gevraagd net MEISJE
of huishoudster, tegen
einde Maart. Hulp van
werkster aanwezig.
Mevr. Donker,
Stationsstr. 15, Neede
Gevraagd: een flinke
JONGEN, in de houtzagerij, liefst ben. 20 jr.
H. Groot Roessink,
Hengeloseweg
Zonder prijsverhoging leveren wij U de
allerbeste kwaliteiten
cocostapijten en
cocoslopers
in mooie nieuwe dessins
vraagt stalen en prijzen

Joh* Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Staat ter dekking
een jonge beer
M. kampioen Zutphen
bij Wed. Schotsman,
Veldwijk C 103
Toom biggen te koop
bij A. Wassink
Nieuwstad 19
Te koop een drag. koe
M.R.IJ. aan de telling,
melkl. t. inz., en 'n zw.
b. vaarskalf, wit bedr.
J. Korenblik, 't Voorde
Hackfort
Biggen te koop, bij
G. J. Zweverink
Wildenborch
2 vaarskalveren
te koop, bij H. Eggink
Hackfort C 12
Een partijtje stalmest
te koop, bij Bruggeman
Almenseweg
Te koop i 60 m. best
kippengaas, l m hoog,
20 et p. m. W. Voskamp, Wilhelminalaan
Haverstro te koop.
L. Velhorst
bij de wasserij
Te koop z.g.a.n. Olympia koffer-schrijfmachine. Adres te bevr.
Bur. Contact

A

f\

Op Donderdag 10 Maart hopen onze
geliefde Ouders, Groot- en Overgrootouders
W. Kettelerij
en
J. G. Kettelerij-Smallegoor
hun 50-jarige echtvereniging te herdenken.
A Dat zij nog lang voor ons en voor
^ elkaar gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

X

X
X
X
X
X
X

Heden nam de Here tot Zich. geheel
onverwachts, onze geliefde huisgenoot
en familielid

in de ouderdom van 68 jaar.
De hoop op een zalig wederzien
troost ons in dit smartelijk verlies.
Fam. H. Waenink
Wed. Weulcn KranenbargHammerman

Kastpapier

wit
geblokt
gekleurd
plastic

W. Rossel
Pluimveehandel, Tel. 283

A.s. Zondag

Ratti I Neede III

Ook punaises, randen en vellen kastpapier.

FA. HIETBRINK

Aanvang 2.15 uur

Wij doen meer dan naaimachines leveren.
Wij weten óók uw defecte naaimachine
vakkundig te repareren.

Frans Lebbink — 't Hoge 33
't Goede adres

ANTONI GERRADDUS
HAMMERMAN
in de ouderdom van 68 jaar.
. Weulen Kranenbarg
en kinderen

voor betere

reparatie's.

Als 't voorjaarslandschap
in hernieuwde glorie uit de winterslaap
opleeft en 't gouden zonnetje alles in
glans zet en fleur, en kleur overal uitbotten . . . Dan zullen overal ook weer
de glanzende nieuwe rijwielen glimmen
in zonnegloed. Bij dit glans- en kleurenfeest past geen verroest karretje. U zult
glimmen ^^ genoegen als U op een
nieuwe E^B of Union het zonnetijdperk infiet^r

' LEVERANCIER
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH

A. G. TRAGTER

VORDEN, 3 Maart 1955.

Evangelisatmring „Maranatha"
Evangelieverkondiging d.m.v. de geluidswagen D.V. op Woensdag 9 Maart
op de Nieuwstad 17.30 u., a.d. Zutphenseweg 18 u., in de Insulindelaan 18.30 u.
Onderwerp:
„Van het kruis naarhetparadijs"

fl.s. Dames-Lidmaten
Kom voor een
leuk hoedje of kapje
eens kijken bij

K r o n e m a n-J ö r i s s en
een flinke JONGEN

Chr. Kist. Kiesvereniging - Vorden

Kapbroeken

De Ledenvergadering

compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Nu de prijzen van de
eieren dalen, laat uw
kippen vakkundig
uitzoeken door ons.
Het is uw voordeel

De teraardebestelling zal plaats hebben
op Maandag 7 Maart om 1.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Heden nam de Here tot Zich, geheel
onverwachts, ons geliefd familielid

van Maandag 7 Maart a.s.
is verschoven naar

Vrijdag 18 Maart a.s.
Het Bestuur.

T.B.C.-collecte N.V.V.
In de week van 7-12 Maart
wordt weer de jaarlijkse collecte voor het T.B.C.-fonds gehouden
Er wordt weer op spontane medewerking
van allen gerekend want een ieder denke
hierbij: de sterken voor de zwakken.
Vordense Best. Bond

compl. meubilering

H.H. Landbouwers.

Uw naaimachine defect?

SCHURINK

Joh. Heerink

ALBERS

VORDEN, 3 Maart 1955.

Best Brood

Wenst u de oude matrassen als nieuw? Laten wij dan eens bij u
komen praten. Gaarne
brengen wij stalen van
tijken mee, in verschillende mooie dessins.
De prijzen vallen u zeker mee.

J. W.

Nog nooit
was onze collectie gordijnstoffen zo groot als
dit voor jaar. Mooie frisse dessins in alle prijzen, voor heel uw huis.
Wij maken ze vakkundig. Vraagt stalen en
prijzen.

Joh. Heerink

VENSMIDDELENBEDRIJF

Voor de schoonmaak

die opgeleid wenst te worden in de fabriek.
Leeftijd circa 18 jaar.
Sollicitaties in te zenden voor 12 Maart a.s.
ten kantore der Coöp. Zuivelfabriek „De
Wiersse" Linde (gem. Vorden).

Aanbevelend.
G. W. LUIMES

LE

72 et
f 1.65
59 et
35 et
59 et
58 et
59 et
55 et

y Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot
X 4.30 uur in café Eykelkamp, Medler.

GEVRAAGD

voor koeien

l Litersblik Doppers en Wortelen
Prima Huishoudkoffie 250 gram
Blooker's cacao 100 gram
Vruchtengriesmeel 200 gram
Grote Chinese Pinda's 250 gram
Zoute Pinda's 200 gram
Chocolade biscuits 250 gram
Mocca Glacé per 250 gram

Telefoon 232.

Vorden, Linde E 90.

Te koop een eerlijke
r.b. drag. koe, a.d. teil
17 Maart. Melkl. t inz.
A. J. Vruggink
Delden B 91

dat brood van

Deze week:

Voor al uw

Familiedrukwerk

CENTiyV
Bij tenminste f 5.— boodschappen eenmaal een drinkglas chocoladepasta v. 35 et.
Brillant zelfr. bakmeel 500 gr.
37
Griesmeel 500 gram
28
Pruimen op sap, per pot
125
Rozijnen op sap, per pot
125
Erwten m. wortelen, per blik
74
Spinazie, per blik
75
Hoesttabletten, 100 gr.
20
Barendrechtse rondjes, licht koekje
250 gr. 59
met puzzlekaart voor kinderen gratis.

et
et
et
et
et
et
et

et

T. van der Lee - 't Hoge 56
Neii. Bond van Pl.vrouwen

o.a. visitekaartjes, geboortekaartjes, ondertrouw- en rouwbrieven
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad

Vorden

vord en G.M.V.L. x
A

De Ned. Bond van Pl.vrouwen, G.M.v.L, B.O.L.H. en
B.O.G. houden evenals voorgaande jaren weer hun gezamelijke

feest avonden
en wel op Maandag 7 en Donderdag 10 Maart
'55 in het Nutsgebouw te Vorden. Aanvang
beide avonden om 7 uur.
PROGRAMMA 7 MAART:
Spreker: de Weled. Heer Kolk uit Laren Gld
over het onderwerp: „Een blik in het verleden,
heden en toekomst gevraagd".
Opvoering van de revue:

„Op Excursie"
door leden van de B.O.L.H. en B.O.G.
PROGRAMMA 10 MAART:
Opening door de Voorzitter v.d. B.O.G.
Heropvoering Revue.
Entree Ie avond vrij, 2e avond a f 1.- p.p.
De 2e avond gelegenheid tot dansen.
Danskaarten a f 0.50.

BIG.

BEKENDMAKING.

GROOTENBOER
Spar-AF.
Vanaf heden direct voordeel.
Dit zullen wij u bewijzen,
zie onze scherpe prijzen!
250 gr. koffie van 2.32 nu f 2.02
100 gr. thee van 1.25 nu f 1.10
1 fl. slaolie (merk) v. 1.88 nu f 1.58
2 grote rollen beschuit
van 58 et nu f 0.49
l pot pindakaas v. l. — nu f 0.77
l pot appelstroop v. 45 et. nu f 0.39
l pak prima margarine
van 44 et. nu f 0.39

Als extra reclame
l bl. Maria Biskwie van Brambergen van 1.2 kg voor f 1.49

WIST U DAT
Jersey in pasteltinten de grote voorjaarsmode is?
WIST U OOK
dat wij een pracht sortering hebben en deze gedurende twee weken tegen speciale prijzen verkopen ?
Jersey Deux-Pieces, in diverse
pasteltinten f 33.70
Leuke Jersey rokjes

f

en f

9.25

A. W O L S I N G
Telefoon 514

—

verzachtende omstandigheid.
BROOD-tN BANKETBAKKERIJ

Een nieuw behang?

Ook U zult zeker hiervan willen profiteren.
Raadhuisstraat 26

dot verklaart alles en is een

G.J.SCHURINK

16.85

Wollen Jersey damespullovers en vesten
in pracht tinten en modellen
f 16.85
Kantstof damesblouses,
in wit en zwart f 3.95

't Is ons gebak-

Vorden

Uw kamers belegd met
balatum, linoleum,viltzeil, Jabo- of moquette
tapijt ? Komt U dan
eens onze mooie sortering bezichtigen. De
nieuwste dessins 1955.

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Levensmiddelenbedrij f

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

Ver. voor Veilig Verkeer

C.J.M.V. Vorden
Weet u, dat C.J.M.V. een

VORDEN

U wenst'n prima naaimachine?
Met 'n „KAYSER" is u de koning
te rijk!
'n Kwaliteitsmerk van vorstelijke allure,
met levenslange schriftelijke fabrieksgarantie.
M'n liefste liefje, wat wil je nog meer!

BIBLIOTHEEK

Dinsdag 15 Maart a.s.

bezit?

laatste Veiligverkeersavond
in dit seizoen.

*
Zie Contact van a.s. Zaterdag

Frans Lebbink — 't Hoge 33
't Adres van service en vakmanschap

Jeugduituoering
Gymnastiekvereniging

„Sparta"

Tegen flinke prijs te koop gevraagd:
kabinet, mahonie stoelen, friese staartof stoeltjesklok, mag ook defect zijn.
Ook afzonderlijk.
Brieven no. 45 Bureau van dit blad.

C hem. reinigen

van 5.41 voor 3.41

*

Voorverkoop kaarten en plaatsbespreken a 10 et. bij Sig. Mag. Hassink.
Donateurs kunnen op vertoon van
donateurskaart 1955, 2 plaatskaarten
verkrijgen aan bovengenoemd adres.

niet beneden 17 jaar.

Hotel Brandenburg - Vorden
Koplampen

Maart-aanbieding

king der Dames- en Herenafd.

Entree f 1.—.

een net dagmeisje

Verven

Nutsgebouw, met medewer-

*
Aanvang 7.30 uur.

Gevraagd zo spoedig mogelijk

Gelegenheid tot het keuren van

Regenmantels en jassen
chemisch reinigen
(inclusief waterproof)

op Zaterdag 12 Mrt. in het

Komt u Dondergdagsavonds van 7 — 8
uur in Irene, waar u een boek kunt
lenen. 10 et. per week.
De Bibliothecaris

Tevens transport-, diefstalzekering

N.V.

en brandver-

voor automobilisten en
motorrijders, op

A.S.

DINSDAG 8 MAART

's morgens 8.3O uur bij

Garage 1. G. Iragter

HOEKSEMA

Sprongstraat 10 - Zutphen
Telefoon K 6750-3191
Chem. reinigen, verven, stoppage, enz.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.
Stoppage

Enz. enz.

vrouwen
waren nodig
om twee van
de drie te helpen

Bakkersnachtarbeid.
Tegen het verzoek van G. OPLAAT om
vergunning tot het verrichten van bakkersnachtarbeid, als bedoeld bij art. 38 der
Arbeidswet, in diens bakkerij te Vorden,
D 60, kunnen binnen 14 dagen na heden
mondeling of schriftelijk bezwaren worden
ingebracht bij het Districtshoofd der Arbeidsinspectie te Arnhem.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. W e e k h out, Burg. Galléestraat 34
s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.
Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.
WASSERIJ STIJGOORD.

5000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten Nu blijkt waarom het leven
van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat
de verhouding tussen taillemaat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.
Lang modfl corlfl m«l lJ/j/u/1/ng
•n vtler. Zw»r« ttltn tmtin ol
broche. Mei ol zonder
binnenbfnd.

Gaat U trouwen ?
In slechts enkele
lessen leren wij U

keurig dansen
volgens de nieuwste
methode

snel-privé-les

Dansschool M. J. Kroneman
Of 't bij de boer is of de barones
Shell Butagas brengt meer comfort op
elk adres.

Komt U dan eerst eens onze slaapkamerameublementen bezichtigen.
Alle modellen zijn niet zorg gekozen en de prijzen vallen U zeker
mee. Keuze uit meer dan 10 modellen.

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

Joh* Heerink
Compl. meubilering - Tel. 383 - Vorden

Luxe AUTOVERHUUR

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

Verkrijgbaar bij

BARINK, Nieuwstad, Tel. 274H. LUTH-VORDEN

