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AFSCHEID WACHTMEESTER WOLF
I n de vrijdagavond gehouden ledenvergade-
ring van de afdel ing Vorden van het Verbond
voor veilig verkeer, werd afscheid genomen
van liet bestuurslid-verkeersdeskundige, de
wachtmeester eerste klas, W. Wolf.
De heer Wolf gaat na twaalf jaren bij de
poli t ie werk/aam te z i jn geweest de dienst
verlaten en keert terug in het particuliere be-
d r i j f . De f ami l i e Wolf /al /ich gaan vestigen
te Nieuw-Weedinge (gemeente Emmen).
Voordat dit punt aan de orde kwam, hield de
wachtmeester eerste klas Klein Bekman van
de Verkeersgroep Apeldoorn der Rijkspolitie,
bij verhindering van a d j u d a n t van den Berg,
een causerie over de verkeersveiligheid en de
gedragingen op de weg.
Nada t een aantal vragen waren beantwoord,
bracht de heer Klein Bekman zijn scheidende
collega Wolf hartelijk dank voor de prettige
samenwerking, die de verkeersgroep Apel-
doorn in de afgelopen vijf jaar met de heer
Wolf heeft gehad.

De heer Folmer, afdelingsvoorzitter, bracht
de heer Klein Bekman dank voor / i j n cau-
serie.
In / i j n afscheidswoord noemde de heer Fol-
mer wachtmeester Wolf in de eerste p laa t s
een gemoedelijk en humaan mens. „Als des
kundige in het bestuur van Veilig Verkeer
hebt u ontzettend veel gedaan om niet alleen
de jeugd maar ook de ouderen verkeersdicipli-
ne bij te brengen. Wij zijn u daarvoor zeer er*
kentelijk. U nebt hierbij een bewonderens-
waardige activiteit aan de dag gelegd."
Als b l i j k van waardering bood de heer Folmer
namens de afdeling Vorden van het Verbond
voor veilig verkeer een bureaulamp aan.
Namens de Vordense auto- en motorclub „De
Graafschaprijders" bracht de heer H. G. Poes-
se de heer Wolf dank voor / i j n medewerking
aan de motorclub verleend bij verkeerscursus-
sen en -examens. Ik heb vele malen van
iemand afscheid genomen, aldus de heer Poes-
se, maar nog nooit van een pol i t ieman. Dat
dit gebeurt in een speciale vergadering van
een vereniging is tekenend voor de heer Wolf,
Men heelt hiermede wel te kennen gegeven
dat de heer Wolf zeer veel heelt betekend in
de Vordense samenleving en in het bi jzonder
op verkeersgebied. De heer Poesse bood de
heer Wolf een wandschemerlamp aan en me-
vrouw Wolf bloemen.
Namens de hoofden van scholen en de Vor-
dense schooljeugd sprak de heer Vedders. U
hebt, aldus de heer Vedders, in de afgelopen
vi j f jaar tussen de 3 a 4 honderd fundamenten
gelegd voor verkeersopvoeding. Een 40 jaar
geleden was de jeugd doodsbenauwd voor de
veldwachter. Als nu in Vorden op de scholen
wordt gezegd, wachtmeester Wolf komt ver-
keerslas geven, vindt de hele jeugd dit l i j n .
Hier komt toch wel heel nadrukkelijk naar
voren, dat z i j u niet als een boeman zien, maar
als mens, die met de jeugd kan omgaan en op
prettige wijze de lessen van het verkeer weet
bij te brengen. Namens de hoofden van scho-
len bood spreker een elektrische klok aan, ter-
w i j l mevrouw Wolf een p lant ontving.
Namens het distr ict Gelderland—Achterhoek
van het Verbond voor ve i l ig verkeer sprak de
heer J. J. v. d. Peijl . N ie t a l leen voor Vorden
hebt u veel gedaan voor veil ig verkeer, maar
uw ideeën hebben ook weerklank gevonden in
andere a fde l ingen in Gelderland. Daarvoor
komt u grote dank toe, a ldus sp ieker . De heer
van de Peijl dankte de heer Wolf ook per-
soonlijk voor de prettige samenwerking. Als
b l i jk van waardering bood hij de heer Wolf
een kistje sigaren aan.
De heer Wolf b r a c h t in / . i jn dankwoord har te -
l i j k dank voor de aangeboden cadeaus en de
gesproken woorden. Fr is mij meer lof toege-
zwaaid dan mi j e i g e n l i j k toekomt. Dank / i j de
medewerking van m i j n medebestuursleden,
collega's en supperieuren kon ik dit werk
doen. Ik heb het al die jaren met veel ge-
noegen gedaan.
Vervolgens namens alle aanwezigen persoon-
l i j k afscheid van de heer en mevrouw Wolf.

BIOSCOOP
Vanavond wordt de f i lm „De gevangene van
Zc-i ida" in het Nutsgebouw vertoond. Het is
een kleurenf i lm, vol romantiek en spanning .
Een koning wordt aan de vooravond van z i j n
k ron ing ontvoerd en gevangen gehouden op
het slot Zcnda. Z i j n trouwe aanhangers z i t t e n
n a t u u r l i j k niet stil en beramen p lannen hem
weei' te bevrijden. Er komen heel wat i n t r i ge s
aan te pas voor het zover is.

GESLAAGD
Mej. W. Eskes slaagde te Zutphen voor het
examen Stenografie Nederlands.
Voor het examen vakonderwijs F r u i t t e e l t , ge-
houden door het Rijkstuinbouw-Consulent-
schap te Zutphen, slaagde de heer G. Riet-
man, b e d r i j f s l e i d e r van he t f r u i t t c e l l b c d r i j f
Medler, met lof.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag met Lochem III maar
weinig moeite gehad. De eindstand werd 5—0
voor Vorden, doch gezien het krarhtsvei sch i l
had Vorden heel wat meer doelpunten moe-
ten maken. De wedstrijd had maar weinig te
betekenen. Van het begin al aan trok heel
Vorden ten aanva l en het werd een doorlo-
pende belegering van liet Lochemse doel,
w a a r i n de doelverdediger zich kranig weerde.
Legio kansen weiden daa rb i j door de Vorden-
se voorhoede, die maar niet door de kluwen
spelers voor het doel kon heenkomen, ver-
knoeid. Met rust was de s tand 3—0. Overigens
hadden de gasten voor hun kranige volhou-
den wel een tegenpuntje verdiend.
Vorden II trok naar Doesburg een behaalde
aldaar een verdienstelijke 3— '2. zege, dank zij
vlot spel van de gewijzigde voorhoede en goed
werk van de achterhoede.
A. s. zondag heeft Vorden I vrijaf.
Vorden II ontvangt Drempt I, hetgeen nog
wel een puntje kan opleveren.
Vorden III gaat op bezoek bij Socii II en
dient haar tegenstander n ie t te onderschatten.
De kansen op de bovenste plaats z i j n de laa t -
ste t i jd weer beter geworden, zodat geen pun-
tje gemist kan worden. Met een f ikse dosis
enthousiasme en sne lhe id is al veel gewonnen.
Vorden B gaat zaterdag op bezoek bij de
Hoven B en Vorden A ontvangt zondag Baak-
se Boys A.

OUDERAVOND CHR. SCHOOL DORP
Donderdagavond werd in de Bijzondere lagere
school in het dorp a lh ie r een ouderavond ge-
houden, waar in de ouders ruimschoots gele-
genheid kregen om kennis te nemen van het
werk van hun schoolgaande kinderen en met
de onderwijzers(essen) te spreken over de vor-
deringen van hun kinderen. Een groot aan-
tal ouders maak t e van de/e bijzondere ge-
legenheid gebruik. Ook de daarbi j behorende
traktat ie werd niet vergeten.

OPVOERING TOÉÉELSPROOKJE
O.L. SCHOOT LINDE

Op twee achtereenvolgende avonden hebben
de leerl ingen van de O.L. school Linde (Med-
lei) met s u c c e s hun j a a r l i j k s e u i t voe r ing ge-
geven in zaal Eykelkamp.
Het Hoofd der school, de heer van Ameron-
gen, kon een geheel ^•ulde zaal welkom
heten. Speciaal betrok ^^ in z i j n welkomst-
woord de heer Hazekamp, het nieuwe Hoofd
der school, die binnenkort in functie treedt en
diens a. s. echtgenote.
Hierna kwamen de kinderen op de planken
met het toneelsprookje in drie bedrijven „Al i
Ben Hassan".
De heer van Amerongen, onder wiens regie
het sprookje was ingestudeerd, heeft eer van
z i j n werk gehad, want /onder de minste hape-
ring werd alles vlot voor het voetlicht ge-
bracht. De kinderen speelden zonder schroom
en mede dank zij de prachtige kostuums en
de doeltreffende decors, was het geheel een
lust om te zien. De aanwezigen wisten het ge-
bodene naar waarde te schatten en applaudi-
seerden dan ook gul na afloop.
Ook zaterdagavond was de zaal geheel gevuld
en werd weer met succes gespeeld.
Namens het Ouder comité sprak de heer joh.
Wesselink na afloop een h a r t e l i j k dankwoord
aan a l le aanwezigen. Ook de medewerkers
a c h t e r de schermen werden h ie r in betrokken,
speciaal de heer van Amerongen, aan wie: een
doos sigaren werd overhandigd. Aan mevrouw
van Amerongcn en mej . Bergsma, onderwi jze -
res, werden bloemen aangeboden.
De O.L. school Linde kan terug zien op een
ui t s t ekend geslaagde uitvoering.

KERKDIENSTEN zondag 17 maart.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. ƒ. Langstraat.
Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch.
9.45 uur Mej. v.d. Wal, Vic. te Laren

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

Burgelijke stand van 8 t.m. 14 maart.
Geboren: d. van H. G. Zoerink en M. C.
Zoerink-van Dorp; d. van M. Ruesink en
J. H. Ruesink-Arfman; z. van H. van den
Berg en R. H. van den Berg-Stegeman.
Ondertrouwd: H. G. Harmsen en J. W.
Norde.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. M. Groen, m., 38 jr., echtg.
van A. Geubel.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 90 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f 5 2 . — per stuk.
Handel was redelijk.

AARDIGE ATTENTIE
Op het zi lveren jub i leum van de Coöp. In -
koopvereniging „Woninginrichters" werd aan
on/e plaatsgcnoot, de heer^^ Polman, in ver-
band met z i j n vele verdic^ffen voor de ver-
eniging, een herinneringsbord aangeboden.

DODELIJK ONGEVAL
Woensdagmorgen is de- heer G. uit de Smids-
s t r a a t bij de Pijlebrug te Nijeveen (in de
buur t van Meppel) toen hii^fcet z i jn bromfiets
onverwacht de weg oversta^^cloor een bestel-
auto gegrepen en vrijwel op slag gedood. Zijn
echtgenote, die op de duo zat, werd licht ge-
wond. De deernis met de zo zwaar getroffen
familie, is zeer groot.

VAN STEIGER GEVALLEN
De metselaar G. van Znilekom, werkzaam aan
het inaanbouw z i j n d e pol i t iebureau, viel van
de tweede steiger, een hoogte van 3 a 4 meter
en kwam op een tas stenen terecht. H i j werd
met enige /waar gekneusde of gebroken rib-
ben naar zi jn woning vervoerd en zal enige
weken rust moeten houden.

Solex f 349.5O
Solex Luxe f 399.50

Solex service station
A. G. TRAGTER, Telefoon 256

hu id?
Babyderm-zeep

55 T VAR GERTOUWD
Het was donderdag voor het e c h t p a a r f. Nor-
de—H. Norde-Lumes, een verbli jdende dag.
Immers , het mocht in tegenwoordigheid van
hun kinderen, k le in- en ach te rk le ink inderen
de dag herdenken waarop het 55 jaar geleden
in de echt werd verbonden.
Van de gelegenheid tot fe l i c i t e ren werd dan
ook een druk gebru ik gemaak t , waaronder w i j
ook burgemeester Van Ai kei a a n t r o f f e n .
De bruidegom die op z i j n 82ste j a a r nog f ie t s t
als de beste is nog b i j /onder kras en doet z i j n
werkzaamheden nog met lus t en l iefde, t e r w i j l
de bruid, die 78 lentes t e l t , no:>- l i c h a m e l i j k
goed gezond is, hoewel er geestelijk zo nu en
dan wel eens s toornis out reedt.
Het ech tpaar bezit. 7 kinderen, d ir a l len ge-
trouwd z i j n , •} l k le inkinderen en M achter-
k le ink inde ren .
Voor de buren en vrienden van het echtpaar
dat een k l e in landbouwbedrijf voert in dr
buurtschap Linde, is het. mede r e n onvergete-
l i jke dag geworden. Ook wij wensen hel dia-
manten paar nog een goede levensavond toe.

NIEUWE OUDERLING
In de v a c a t u r e bij de Ned. Herv. Kerk, ont-
staan door vertrek van de heer Van Roekei
naar Doetinchem, is thans voorzien door be-
noeming van de heer Z. Regelink.

ZILVEREN PRIESTER JUBILEA
Woensdag 6 maart herdachten de Z.E.P.P.
Claudiamis van Veldhuizen o.f.m. en Deicola
Rodermans o.f.m. van het Minderbroeders-
klooster op de Kranenburg, hun 25-jarige
priesterwijding. Pater v. Veldhuizen kwam in
augustus 1955 naar Vorden en is vooral werk-
zaam door het geven van retraites, conferen-
ties e.a. aan paters en zusters.
Pater Rodermans heeft zich hier te lande
grote bekendheid verworven door z i jn studies
over het leven en werken van de beroemde
dichter Joost van den Vondel. Van de unieke
verzameling die hij bezit, heeft hij een prach-
tige Vondel-bibliotheek aangelegd.
Sinds september 1916 is Pater Rodermans in
Vorden werkzaam.

HUWELIJK VAN DE DAG
Zaterdagmorgen was voor het gemeentehuis
een grote schare nieuwsgierigen toegestroomd
om getuige te z i j n van het huwel i jk van het
bruidspaar Muytstege—Schepers.
De bruidegom, die lid is van de Vordense mo-
torclub, werd naar en van het gemeentehuis
geëscorteerd door een (i-tal Ic 'dc-n van de club
die n a t u u r l i j k hun u i t l a t en eens extra lieten
kna l l en . Bij het verlaten van het gemeente-
hu i s vormden de r i jders met hun motoren een
erehaag. Ook de bruid werd in de hulde be-
trokken door haar vanaf haa r woning te
Laren (G.) naar Vorden te begeleiden.

HARRIET FREEZER SPRAK VOOR HET
NUT

Het Nut heeft een goede greep gedaan dooi
de- bekende; schr i j f s te r van detective-verhalen
Harriët Freezer, eveneens bekend door haar
medewerking aan de bladen Klsevier en Dr
Groene Amsterdammer, een Nutsavond te la-
ten verzorgen.
Zij ontpopte zich als een aangename vertel-
ster. „Mannen, Vrouwen en Mensen" en „Het
Geluk zit in een klein hoekje" vormden voor
haar een dankbaar onderwerp, waar in zij op
geestige wijze de karakter-tegenstellingen tus-
sen de man en de vrouw voor de toehoorders
uit de doekjes deed. Uiteindelijk k u n n e n
mannen en vrouwen niet buiten elkaar, want
samen vormen zij de mens, was de eindconclu-
sie van de spreekster.
Een zeer hartel i jk applaus beloonde de spreek-
ster voor deze genoeglijke avond, hetgeen de
heer Wesselink, voorzitter van het Nut, nog
eens met woorden en aanbieding van een
bloemstuk onderstreepte.
Voordat de causerie begon hadden de aanwe-
zigen nog een half uur t j e genoten van de mu-
zikale prestaties van de N u t s - b l o k l ï u i t c l u b ,
o.l.v. de heer ter Veer uit Deventer. De c l u b
telt 10 leden en 'i leerl ingen. Het l iefs t zou
men in het totaal een 20 deelnemers w i l l e n
hebben, aldus de heer Wesselink in z i j n voor-
woord.
De belangstelling voor deze Nutsavond had
zeker groter kunnen zijn. Een der oor/aken
hiervan was dat in de kerk een zangavond
gegeven werd. Misschien zou door onderling
overleg in het vervolg voorkomen kunnen
worden dat er twee uitvoeringen op een ze l f -
de avond gegeven worden.

Huid genezing
Huidzuiverheid -Huidgezondheid

R U Ft O L
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

INTERKERKELIJKE ZANGAVOND
l ' i i g a a n d e van de' l i i jbe l -Kiosk-Vei en ig in
Amsterdam, vond donderdagavond in de Ned.
Herv. Kerk een i n t e r k e r k e l i j k e zangavond
plaats, w a a r b i j behalve de beide plaatselijke
predikanten, Ds. Langstraat, Ds. Duursema en
de dhr. Gein. Zangvereniging „Excelsior" ook
de baritonzanger Kees Deenik medewerking
verleende.
Als eerste spreker trad op Ds. Langstraat, die
aan de hand van enige bij bel gedeelten de Bij-
bel als het Woord Gods n a a i voren b r a c h l .
De Chr. Gemengde Zangvereniging zong in
het programma een t w e e t a l geestelijke l iede-
ren onder leiding van haa i d i r i g e n t , de' hm
J. B. Scholten.
De heer Deenink l iet zich enkele keren horen
i n , , f c z u s m i j n Heiland, K o n i n g a l l e r l anden" ,
„Blijf Hem maar trouw, de Heiland s t a a t U
bij" en „U kan ik niet missen, U Jezus m i j n
Heer". Deze liederen werden door hem op
voortreffelijke wi jze gezongen. Ook de beide
Negro Sp i r i t ua l s , d ie h i j z e l f , ,Ge tu igen i s van
een negerslaaf" noemde, n . l . „Lord I wan t to
bc a G h i i s t i a n in my haert" en „Nobody
knows the t rouble I have been, nobody knows
but Jezus" maakten een diepe i n d r u k op de-
aanwezigen.
Ds. Duursema besprak het doel en s t r e v e n
van de Bijbel-Kiosk-Vereniging. Ook de sa-
menzang, onder le id ing van de heer Deenink ,
ging vri j goed. De heer Deenink verzocht d<
t a l r i j k e aanwezigen meer te z i ngen in hel.
leven en ook de zang in het gezinsleven weer
meer een ereplaats te geven.
Ds. Duursema sloot deze a l l e sz ins geslaagde
zangavond, die ' ongetwijfeld bij de bezoekers
een diepe ind ruk heelt achtergelaten, met
dankgebed.

GENOOTSGHAP STILLE OMGANG
Onder voorzitterschap van de heer Joh. Hee-
rink, hield liet Genootschap van de S t i l l e Om-
gang haar algemene ledenvergadering bij
Schoenaker.
De voorzitter sprak in z i j n openingswoord de
wens u i l , dat ook d i t j aa r weer ve len de- bede-
vaar t naai- Amsterdam zouden meemaken,
waarna het woord werd gegeven aan dr secre-
t a r i s , de heer H. Scherpen/eel, die een keurig
jaarvers lag b rach t .
Hel verslag van de penningmeester, de heer
H. H a r t m a n , vermeldde ren ba t ig saldo.
Vervolgens werden mededelingen gedaan over
de a.s. bedevaart n a a r Amste rdam die gehou-
den zal worden in de n a c h t van zaterdag 1(>
op zondag 17 m a a r t a.s.
In hel b e s t u u r werden de- a f t r e d e n d e heven
Joh. Hcerink, voorzitter, J. Schoenaker en TI.
Har tman , b i j a c c l a m a t i e herkozen.
Besloten werd om de contributie te ha lveren
en te brengen op ƒ 2,(i() per lid per j aa r . Dc>
kosten voor deelname; aan de S t i l l e Omgang
werden vastgesteld op ƒ 7,50 per persoon.



GEMODERNISEERDE R.K. LAGERE
SCHOOL OFFICIEEL GEOPEND

Het was dinsdag een vreugdevolle dag voor
het schoolbestuur van de St. Antoniusschool
op de Kranenburg, daar op feestelijke wij/e
het verbouwde en gemoderniseerde schoolge-
bouw officieel werd geopend.
Nadat 's morgens om 8 uur in de parochie-
kerk een H. Mis van dankbaarheid was op-
gedragen met alg. H. Communie der school-
kinderen, werd door het onderwij/end per-
soneel in de morgenuren voor alle leerlingen
verschillende aardige en komische filmpjes
gedraaid,, waarbij allen ruim werden getrak-
teerd.
's Middags om half drie vond de officiële ope-
ning plaats, waarbij zeer velen van hun be-
langstelling blijk gaven. Naast de talrijke
ouders merkten we op Dr. J. Hunfeld, Bis-
schoppelijk Inspecteur van het r.k. lager on-
derwijs uit Borculo, pastoor H. Pensioen en
de gardiaan van het Minderbroedersklooster
Pater N. Plaat o.f.m., de Inspecteur van het
L.O. inspectie Zutphen, L. Wansink uit De-
venter, Burgemeester A. E. van Arkel, Wet-
houder A. J. Lenselink, de heer V. Plas, ge-
meente-secretaris en de heer Terpstra, ge-
meente-architect, de heer }. L. van Houte,
architect, Dr. H. Hagtingius, schoolarts uit
Borculo, de heren A. J. Zeevalkink en Bent,
resp. Hoofd der Chr. School 't Hoge en Hoofd
der Chr. School, Wildenborch, benevens het
r.k. School- en Kerkbestuur, het onderwijzend
personeel, de heren aannemers en vele belang-
stellenden.
Pastoor Ponsioen verrichtte vooraf de kerke-
lijke inzegening van het nieuwe gedeelte,
waarna hij allen van harte welkom heette.
Spr. was erg verheugd met de nieuwe lokali-
teiten en feliciteerde het Hoofd der school, de
heer H. Folmer van harte met deze aanwinst.
Het heeft lang geduurd, aldus spr. doch ein-
delijk is deze ouderwetse school, mede dank
zij de hulp van verschillende instanties, opge-
knapt en gemoderniseerd tot grote vreugde
van allen.
Als voorzitter van het r.k. Schoolbestuur sprak
de pastoor de hoop uit, dat al hetgeen thans
tot stand was gebracht tot zegen zou strekken,
niet alleen voor het Hoofd tier school en on-
derwijzend personeel, doch vooral voor de
kinderen, die de school bezoeken. Hiermee
verklaarde hij het gebouw voor heropend.
Vervolgens sprak liet Hoofd der school, de
heer H. Folmer, die de totstandkoming van
de restauratie, verbouwing en modernisering
en alles wat daarmede verband hield, memo-
reerde. Na dank aan God bracht spr. in het
bij/onder dank aan / i j n collega, de heer Bek-
ker, onderwijzer, die z i jn rechterhand was ge^
weest en ook gedurende zijn kortstondige ziek-
te getoond had, dat hij een warm-kloppend
hart voor de St. Antoniusschool had. Op de
tweede plaats dankte hij de architect, de heer
J. L. van Houte en diens zoon, als assistent,
met wien hij de meest-amicale samenwerking
had gehad. Voorts betrok hij in z i jn dank-
woord de schoolarts, Dr. Hagtingius, voor
diens praktische wenken bij de verbouwing.
Ook het Gemeentebestuur bracht spr. dank
voor zi jn bereidwillige medewerking. Een spe-
c i a a l woord van dank richtte de heer Folmer
tot de heer Wansink, inspecteur van het L.O.
,,Ik zeg niets te veel," aldus spr., „als ik zeg,
dat hij de eigenlijke ontwerper is van de
nieuwbouw, waarop de architect heeft voort-
gebouwd.
Tot slot richtte spr. zich tot de aanwezige
ouders en spoorde hen aan steeds een goede
verstandhouding te hebben met het personeel
en dit ook naar buiten uit te dragen.
Hierna werd enige tijd gepauzeerd en konden
allen de school en nieuwbouw bezichtigen,
waarbi j aan allen thee werd geserveerd.
Nadat allen weer gezeten waren, deelde de
heer Folmer mede, dat bericht van verhinde-
ring was ontvangen van de heer J. Vedders,
Hoofd der O.L. Dorpsschool, Vorden en de
heer J. van Amerongen, Hoofd O.L. school,
Linde, alsmede van mevr. Gatacre—de Stuers
(de Wiersse).
Hierna werd het woord gegeven aan Burge-
meester A. E. van Arkel.
De laatste jaren, a ldus de burgemeester, w i n t
de gedachte van onderwijsvernieuwing b i j het
Lagere Onderwijs steeds meer veld, tot heil
van de schooljeugd. De methode van onder-
wijsvernieuwing heeft gelukkig ook bi j de
lagere scholen in Vorden ingang gevonden.
Onderwijsvernieuwing alleen is echter m.i.
niet voldoende. De accomodatie van do scho-
len, de schoollokalen en het sanitair in de
scholen, liet tot voor kort veel te wensen over.
Op dit punt dient men ook met de tijd mee
te gaan. Gelukkig is hierin de laatste jaren
cm keer ten goede ingetreden en tal van scho-
len z i j n , wat inrichting betreft, stukken voor-
uit gegaan.
7o heeft ook de r.k. school op de Kranenburg
een flinke beurt gehad en wordt vanmiddag
het gerestaureerde en het nieuwe gedeelte of-
ficieel in gebruik genomen en ik feliciteer
namens het Gemeentebestuur, het Schoolbe-
stuur, de Inspecteur van het L.O., het onder-
wijzend personeel, de schoolar ts , de leerlingen
en de Oudercommissie van h a r t e met het
fraaie en doelmatige geheel, dat is verkregen.
Ik hoop, dat een en ander voor het onder-
wijzend personeel een s t imulans za l z i j n bij

het geven van het onderwijs en ik druk de
leerlingen op het hart, toch vooral geen be-
schadigingen aan te brengen.
De heer Wans ink , inspecteur, die vervolgens
het woord verkreeg, zeide hoe de heer Folmer
terecht gesproken had over de prettige, onder-
linge verstandhouding tussen beiden. Spreker
schetste het Hoofd der school als iemand, die
ondanks z i j n leef t i jd toch nog een jong hart
heeft. Iemand, die, aldus spr., liefde heeft
voor het kind en besef en verantwoordelijk-
heid van z i j n taak.
Spr. zette uiteen, dat onderwijsvernieuwing
niet alleen een paar nieuwe boeken, nieuw
materiaal e.d. is. De onderwijsvernieuwing al-
dus spr. omvat veel meer. Het is de harmoni-
sche ontwikkeling van het kind en de voor-
bereiding van het kind voor z i j n taak in de
maatschappij. Het is de opvoeding tot verant-
woordelijkheid. Spr. was verheugd, dat de
Achterhoek in dit opzicht veel vooruit is ge-
gaan en thans geen „achterlijke hoek" meer
is. Het is thans zo, dat de school niet meer een
grootheid is naast de maatschappij doch in de
maatschappij.
De volgende spreker was de schoolarts, Dr.
H. Hagtingius uit Borculo. Deze was ver-
heugd, dat hij gelegenheid kreeg om z i j n
vreugde te kunnen uiten over de totstandko-
ming van het nieuwe gedeelte. Hier is werke-
lijk een ideaal dicht benaderd en spr. was
ervan overtuigd, dat hij in deze nieuwe om-
geving zijn werk beter zou kunnen verrichten.
Als laatste sprak de architect, de heer J. L.
van Houte, die grote lof toezwaaide aan de
Inspecteur, zonder wiens toedoen dit niet tot
stand was gekomen. Daarnaast dankte hij de
heer Folmer voor zijn grote steun en mede-
werking. Een woord van dank en sympathie
richtte spr. tot de aannemers en tot allen, die
bij het tot stand komen hadden meegewerkt.
Tot slot sprak de heer Folmer, hoofd der
school een dankwoord tot allen, speciaal bur-
gemeester van Arkel en de heer Wansink,
namens het personeel en de jeugd voor deze
prachtige aanwinst.

DE G.O.S. AFD. LINDE VERGADERDE
Onder leiding van de heer G. J. Kok, ver-
gaderde de afdeling Linde (Vorden) van de
G.O.S. (Coöp. Geld. Overijsselse Slagerijen) in
c a Ie Ei jke lkamp in de buurtschap 't Medler.
Spreker kon in het bij/onder welkom heten
de heer Banis, voorzitter van de G.O.S. We-
gens alwezigheidj^n de secretaris, de heer D.
Klein Bleuminl^Pwerd het jaaroverzicht •'>()
j u n i 1955—1 juli 1956 ui tgebracht door de
waarnemend secretaris, de heer J. Kettelarije.
H i e r u i t bleek dat. de a f d e l i n g Linde aan hei
e inde van genoemd boekjaar 107 leden telde,
Tijdens het boekjaar 1955— l ( .)5f> waren ont-
vangen 111 micMlre kalveren, 29 stuks slacht-
vee, 3527 varken|^73 stuks gebruiksvee. Van
de/e laatsten waren aan de leden verkocht 119
stuks. De totale omzet, berekend in geldwaar-
de, bedroeg ƒ 951.535,54.
In de vacature J. W. Tiesink, die voor de
functie van Coöp. bestuurslid had bedank,
werd gekozen de heer W. Norde.
Vervolgens kreeg de heer Banis het woord die
een overzicht gaf van de ontwikkeling van de
G.O.S. De oprichting in samenwerking met de
verschillende Coöp. Landbouwverenigingen
was geen gemakkelijke taak en ging soms met
grote moeite en zorg gepaard. Doch niettegen-
staande dit alles is de G.O.S. staande gebleven
en beweegt zij zich nog steeds in een stijgende
l i j n . Over het afelopen jaar bedroeg de omzet
68 miljoen.
Maai ' dit neemt niet weg. a l d u s spr., dat we
ondanks de vooruitgang moeten bl i jven stre-
ven naar een nog hechte en sterkere organi-
satie. We moeten ons produkt op de markt in
egn geheel gesloten blok en niet als een enke-
l i n g te koop aanbieden en verhandelen, dan
pas z i j n *ve sterk. Het moet niet zo z i j n dat
noodgedwongen de overheid de koJÉprijs moet
bepalen. Wat we zelf kunnen bereiken mogen
we niet aan anderen overlaten. Het bedr i j f
van de boei' moet zo z i j n dat we een slechte
periode k u n n e n doorslaan. Ook moet het niet
noodzakelijk z i j n dat een vertegenwoordiger
van de G.O.S. een k le in boerderijtje, een z.g.n.
nevenbedrijf heeft. Hij moet een toereikend
loon genieten zodat hij zich ten volle aan het
werk van de G.O.S. kan geven. Dan pas kan
de vertegenwoordiger ten volle de belangen
van de leden behartigen. De boer heeft recht
op een voor hem toereikende kostprijs. Hier-
bi j moet men niet uit het oog verliezen dat
vraag en aanbod elkaar steecis moeten dek
ken.
Spieker wees er tenslotte nog op, dat
voor de export de kwaliteit van groot belang
is. Hij wekte de leden op als één man achter
het werk van de G.O.S. te staan.
De voorzitter van de afdel ing, de heer Kok,
dankte de spreker voor z i j n duidelijke u i t een-
zett ingen en sloot deze goed bezochte vergade
ring nadat h i j tevoren ook de heren Gotink.
vertegenwoordiger en Groot Nu lend , hoofd-
vertegenwoordiger van de G.O.S. dank had
gebracht voor het vele werk die z i j in het be-
l a n g van de afdel ing in het afgelopen boek-
j a a r hadden verricht.

RATTI-NIEUWS
Het eerste e l f t a l moest j . l . zondag in Markelo
een 3--1 nederlaag incasseren. De Markclose
ploeg speelde inderdaad beter, zodat de zege

voor de thuisclub wel verdiend was. Reeds in
de eerste helft werden alle vier doelpunten
gescoord.
De reserves kregen op eigen te r re in een 3—0
nederlaag te slikken van Drempt Vooruit I,
terwijl de A-Junioren met 8—0 verloren van
Keijenburgse Boys A.
A.s. zondag staat voor Ratti I de zware ui t-
wedstrijd tegen R.K.Z.V.C. I in Xieuwent op
het programma, /ieuwent bc/et momentee l de
bovenste plaats en heeft nog enkele punten
nodig om zich kampioen te kunnen noemen.
Een y.e&e l i jk t voor Ratti clan ook niet waar-
s c h i j n l i j k .
Ratti II krijgt Steenderen II op bezoek en
Ratti A ontvangt Zelhem A.

Te koop g.o.h.

Middenstandswoning
met pracht tuin, gelegen in het
dorp Vorden.

Grootste gedeelte direct te aanvaarden;
het overige binnen korte t i jd .
Te bevragen bureau Contact

BESTELLINGEN VOOR
Pootaardappelen
worden gaarne voor 23 maart
opgenomen.

Uit voorraad leverbaar

Tuin- en Landbouwzaden
verder
Buco Compost
zakjes van 25 kg. voor Gazons
enz. a f 3.95.
A.S.F. Korrelkunstmest
l kg. en 2% kg. verpakking.

Tevens een partij Bonenstokken.
Verder Uw adres voor goede ver-
zorgde BRUIDSBOUQUETTEN en
GRAFWERK.

Hoveniersbedrijf Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, Tel. 508, Vorden

m

Zaterdag 23 maart

Dansen
„ConcordiW te Hengelo-GId.

Muziek: Siebelink.

Kerko Overhemden
vanaf 13.50 - 15.50 - 17,50 - 19,50

Looman - Vorden
Te koop BIGGEN en
'n pas afgekalfde KOE
abortus-vrij. H. Riet-
man, „de Pol",Wich-
mond.

Te koop best r.b.
VAARS- en STIER-
KALF, tevens een par-
tij MANGELS.
D. W. Hiddink. Del-
den.

Vers gedorst ROGGE-
STRO te koop bij G.
J. Maalderink, Almen-
seweg.

Te koop 1000 kg.
HOOI of te rui len
voor 3 biggen. H.
Hissink, D 52.

Te koop ROGGE-
STRO, J. G. Wassink,
den Bramel.

Te koop 8-weekse
jonge HENNEN, Wx
N H. bij L. G. Menk-
vold, op Stapelbroek,
Hengelo-G.

TV koop wit te VOE-
DERBIETEN en best
MEISJESRIJWIEL,
8-12 jaar. G. J. Groot
Jebbink, Almenseweg.

Te koop 6 mooie
BIGGEN en ROGGE-
STRO bij D. Lettink,
Linde E 15.

In PANTALONS
brengen wij in de moderne
multi-colours en anthraciet
kleuren een zeer grote
kollektie.

In herenmaten f 44.50 - f 32.50.
Leeftijd 10 jaar f 18.90 + kleine stij-
ging per maat.

LOOMAN
VORDEN

N.V. Kussenfabriek K.F.Z.
Graaf Ottosingel 183, Zutphen

vraagt mannelijk en vrouwelijk

PERSONEEL
voor de fabricage van kussens.

Aanmelden: Mercuriusstraat 4, Zutphen.
Telefoon 4219

pracht sortering

Dames blouses
Nylon Dames Blouses
in bleu en wit f 8.50.

Dames Blouses met
kantgarnering, reeds
vanaf f 8.90

Schoolde»
Vorden

Bij ons steeds het
voordeligst!
^ 250 gr. moriaantjes,
^ heerlijk koekje 59 et

250 gr. prima speculaas 39 et
l groot blik doperwten 85 et
l groot blik sperciebonen 99 et

^ l groot blik spinazie 67 et
^ 3 pak pudding 49 et
^ l gr. pak custard 49 et
^ 3 grote repen chocolade 49 et

+ ALS EXTRA RECLAME:
^ boterhamworst, leverworst en rook-
^ vlees, 150 gram 61 et.

J LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Regeliiik Vuur uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Zijn dat je nieuwe kousen?
r , - Dat wordt dan zeker zuinig aan doen

.X l deze week. Ze zien er zó duur uit.

Welnee man, 't zijn Setter Sets.

P A S S E N D e n V E R R A S S E N D E L E G A N T

Schoolderman - Vorden



Hartelijk dank, mede
namens wederzijdse ou-
ders, voor de belang-
stelling bij ons huwe-
lijk ondervonden.

G. }. Muytstege
M.G.Muytstege-

Schepers

Vorden, maart '57.

Gevraagd wegens hu-
welijk flink MEISJE
voor 3 morgens per
week.
Mevr. Hogeweij,

Postkantoor

Gevraagd een flinke
JONGEN voor lichte
werkzaamheden.
Weulen Kranenbarg.

Verloren AUTODE-
KEN. Tegen beloning
terug te bezorgen bij
Dr. J. Garssen, Enk-
weg 19.

Verloren een paar zw.
glacé dames HAND-
SCHOENEN. Tegen
beloning terug te bez;
Insulindelaan 38,

Te koop N.S.U. MO-
TOR, 98 cc., in zeer
goede staat.
Garage Kuypers.

Te koop een z.g.a.n.
KINDER WAGEN, in
prima staat. Te bevr.
bur. Contact.

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Zweverink
Wildenborch.

Te koop een toom
BIGGEN bij B. Ros-
sel, B 33.

Te koop een toom
BIGGEN bij H. Lijf-
togt, bij 't kerkhof.

BIGGEN te koop bij
G. Wuestenenk,
„Weideman".

4 zware BIGGEN te
koop. T. Roeterdink,
B 21.

Met diep leedwezen geven wij kennis
van het plotseling overlijden, door een
noodlottig ongeval, van onze zeer ge-
waardeerde medewerker, de heer

H. M. GROEN

Zijn trouwe plichtsbetrachting en'war-
me vriendschap zullen bij ons in dank-
bare herinnering blijven.

A. Plomp
J. W. Plomp-Raat
Personeel der
fa. H. W. E. Raat

Vorden, 13 maart 1957.

Voelt U er iets voor een

Bungalow te winnen of
f 25000—, een Auto,
een Televisietoestel of
een Elektr* Naaimachine?

Koopt dan een LOT t.b.v.d.

Kankerbestrijtfing.
In totaal 800 nuttige prijzen

Loten a 50 et. verkrijgbaar bij:
Apotheek van Mourik,
Sigarenmagazijnen Eijerkamp
en Hassink,
Kapperssalons Beernink, Heer-
sink en Wiekart,
Coöperatie „Ons Belang",
Fa. Oplaat, Wildenborch en
Van Asselt, Linde.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

20 maart

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

HET REGENT!
Leuke Regenmantels
voor meisjes, bakvissen, dames,

*
Ze zijn er te kust en te keur in

Poplin

Poplin fantasie

Ottoman

Ottoman fantasie

Rayon Gabardine

Wollen .Gabardine

Voor onze heren:

Regenjassen en Autocoats

in Poplin, Dacron,

Wollen Gabardine

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard !

TEL. 381

42e
M A A P T

N H O L B A K K R

Geopend n.m. van 2—6 uur en 's avonds
van 7—10.30 uur.

Tevens op zondag 24 maart van 2—7 uur.
Kinderen zonder geleide geen toegang.

A. Polman - Vorden
Mevrouw U weet

Ét toch Vivo
t de lakens uit

250 gr. Zandringen
een banketbakkers-
koekje

nten 63 CtA

250 gr. Croquette
biskwies
10 punten 40 Ct

1 pot Pindakaas
de allerbeste
10 punten 99 Ct

150 gr. Tutti-Frutti
gelijk aan 750 gram
vers frui t
10 punten 57 Ct

Stuk Toiletzeep
5 punten 25 Ct

2 rollen Beschuit
10 punten 58 Ct

Blik Hunink's
Leverpastei
5 punten 69 Ct

Prachtige Delfts
blauwe bus met
250 gr. koffie

f 2.18
Bus geheel gratis.

3 blikken Spinazie
met zomervitaminen

voor f 1.88

150 gr. gekookte
magere Ham

voor 79 et

l fles zoete Spaan-
se wijn (import)
30 punten f 2.95

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

DAMES !
Ladders in
geen bezwaar.
Bij ons gebracht,
spoedig klaar*

H. SCHERTS,
Insulindelaan 30, Vorden

Tevens te koop een p. zw. BEEN-
PIJPEN.

De Hederlandsche Middenstandsbank
Kantoor Zutphen

VRAAGT:

a. Een vrouwelijke bediende voor
typen en andere administratieve

werkzaamheden.

b. Een aankomende bediende,

c. Een jongste bediende.

\Jrcon s

Kledingindustrie
Zutphen•

heeft plaats voor:

a. Flink persoon voor
machinaal uitsnijden van

stoffen»

b» Jongmens om opgeleid
te worden voor het

optekenen van stoffen»

c» Een aankomend perser»

Aanmelden Kuiperstraat
20—22» Zutphen»

De Voetbalver. „Vorden"
vraagt een

terreinknecht
onder nader o ver een te komen voorwaarden

Aanmelding maandagavond tussen
8 en 10 uur bij de sekretaris H»
Emsbroek, Groeneweg L

Moderne
Dames Loafers.

Om zo mee weg te stap-
pen.

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

Gevraagd een

MEISJE
voor kantoorwerkzaamheden.

Goed kunnende typen, eventueel voor halve
of enkele dagen per week.

Administratiekantoor

S. A. Huizinga, Telefoon 465
In slechts enke-
le lessen leren
wij U dansen
volgens ons spe-
ciale systeem
snel-privé-les.

Dansschool
M. J. KRONEMAN

ClM.V.-bibliotheek
Vanaf heden uitleen-

uren op:
Dinsdags van 19.— - 19.45 uur.
Zondags van 10.— - 10-45 uur en 11.30 -
12.15 uur, dus in aansluiting op de kerk-
diensten.

" Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 24 maart 8 uur
De sensationele western

De Koning der Cowboys
met: Roy Rogers - Smiley Burnette
(de kikker).

Een golf van terreur zweept over het
Wilde Westen.

Strijd van man tegen man. Hete
revolverduels . . . fluitende kogels.

Liefhebbers van sportieve sensatie ko-
men volledig aan hun trek.

C Toegang alle leeftijden
j

Entree: f 1.20, f 0.90. f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr l l .Telef . 373

Wullink
voor Uw

SCHOENREPARATIE



Schoonmaaktijd
ALLES wat U hiervoor nodig heeft leveren wij U
gaarne.
Ook dit jaar zijn onze kollektie's van dien aard, dat U er zeer zeker keuze
uit zult kunnen maken.

Vitrage's en Overgordijnstoffen,
een prachtige geheel nieuwe kollektie in mooie moderne dessins,
voor salon-, woon- of slaapkamer, vraagt U onze eigen stalenkollektie.

Vloerbedekkingen.
Balatum en Linoleum, keuze uit meer dan 25 voorradige dessins,
ook in verto tapijt de nieuwste dessins in voorraad.

Behangselpapier
voor woon- en slaapkamers, grote voorraad met plakmeel.

Jubileum-aanbieding binnenveringmatrassen
bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze inkoopvereniging
„De Graafschap".
Ook uwe oude matrassen worden door ons vakkundig overtrokken
met damast en zonodig bijgevuld.

Trouwlustigen.
Een zeer bijzondere jubileum-aanbieding slaapkamerameublementen
in 15 verschillende nieuwe moderne modellen,

Bankstellen
leveren wij uit voorraad.
Woon- of eetkamerameublementen,
de nieuwste modellen met en zonder dressoir, de clubs en stoelen
worden op eigen werkplaats gestoffeerd. Ook KW oude stoelen
worden door ons vakkundig overtrokken, vraagt stalen en prijzen.

Cocostapijt-lopers voor trap en gang.
Een unieke kollektie in de allernieuwste dessins.

Wij kunnen onmogelijk alles etaleren. Onze toonzaal en verdere beschik-
bare ruimte stellen wij gaarne voor U beschikbaar.

Alle stoffen en meubelen leveren wij U direct uit voorraad, daarom

goedkoper.

VOOR HET BETERE WERK

WONINGINRICHTING

JOH. HEERINK
Zutphenseweg 7, Vorden — Telefoon 383

1

J

Dames!
Komt U eens geheel vrijblij-
vend kijken naar onze kol
lektie in:

Mantelcostuums
Toppers
3 4 Toppers
Blouses
Handschoenen

EN VOOR DE H E R E N :

Sportcolberts

Overhemden
Wij brengen een zeer grote kollektie eerste klas
fabrikaten in diverse modellen.

Desgewenst gemakkelijke betalingsvoorwaar-
den.

VORDEN

Plastic-doek
vervangt GLAS voor
schuren.kippenhokken,
volières enz. en is veel
goedkoper!

-k Beltman
Boslaan 13,Warnsveld

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Maakt uw huiskamer
gezellig, maakt u eens
kennis metonze nieuwe
zaak en u slaagt zeker.
Pracht kollektie gor-
dijnen, vloerbedek-
king, cocostapijt, meu-
belen, enz. enz.
Onze stoffeerder staat
voor u klaar.
Vakkundig en NIET
duur.
fa G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor goede
Tuin- en
Bloemzaden

naar

Klumper
Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Seesing

rijlessen
„'t Groenedal

Telef. 358 — Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

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

CONTA
hét blad voor Vorden

Geldig van 14-21 mrt.
Prijswijzigingen
voorbehouden.

Nu zie ik hef pas goed!
Bij De Spar spaar ik helemaal gratis tientallen guldens
per jaar door de 10% korting. En dan iedere week

nog extraatjes. Nu zie ik bet pas goed:
De Spar geeft méér voordeel

Drie extra
Spar-jubileumverrassingen

^1 blik Ananas 110 et en 22 zegels
^ 1 blik Boerenkool 82 ct
^ 500 gr. Dadels 49 ct

Deze week extra-voordelig:
Pikante volvette kaas, 250 gram . 89 ct, is zegels
VrUChtenhagel, 250 gram 39 ct, 8 zegels
LunchWOrst, 100 gram . . . . . . 36 ct, 7 zegels
Gelardeerde lever, 100 gram . . . 66 ct, 13 zegels
SlaSaUS, Spar, 50% olie 100 ct, 20 zegels
1/2 ChOC. eitjes, in staniol, 150 gr. . 69 ct, 14 zegels
Melange koekjes, 200 gram . . . . 59 ct, 12 zegels
Marie biSCUitS, 500 gram 75 ct, 15 zegels
Lim.-SirOOp, „Goudmerk" fl. 3/4 liter 172 ct

alleen bij winkeliers met container:
Diepvries kabeljauw, 1 p a k. 110 a, 22 zegels

^*jj Gaat u ook mee met De Spar naar de druipsteen-
grotten „Dechenhöhle" in Duitsland? Informeer
eens bij uw Sparwinkelier!

Uit voorraad verkrijgbaar
alle voorn^^ste

Tuinzaaen
van de fa. N.V. A. Hobbel,
Vlijmen, bij de

Depot-Agent B. R. Eykelkamp,
Smidsstraat 12, Vorden.

Ook voor bloemzaden het aangewezen adres.
Ook verschillende bestrijdingsmiddelen b.v.
Octaterr voor wormstekigheid in wortelen,
uien en prei.
D.T.T.-poeder in handige stuifkokers, velen
gingen U reeds voor, waar blijft U?

Ons devies is: Goed zaad, goede oogst!

Vooraar

Bezoekt het Veldwijker
Rijwielmagazijn.

Uit voorraad leverbaar een
mooie kollektie

Empo Sport-, Tour-
en Kinderrijwielen
in diverse kleuren en modellen
vanaf f 152.75.

ERVO RIJWIELEN
geheel compleet met lamp,
slot, jasbeschermer, spat-
lap en chroomvelgen

f 145.-.
Rijwielhandel

E. J. LETTINK

Lentetijd
Schoonmaaktijd

Voor amateurschilders
hebben wij voorradig
alle soorten

Verf en Behang.
Wij geven U gratis advies
omtrent de verwerking
van moderne kleuren.

Aanbevelend,

Uiterweerd)c/iil(/€irsfn'(lrijj

NIEUWSTAD l

Coöperatieve Landbouwvereniging

„De Eendracht"
Vorden

vraagt tegen l april a.s. voor haar kantoor
een

Vrwl. Kantoorbediende
diploma Mulo en machineschrijven gewenst.
Sollicitatie voor 2* maart a.s. a.h. kantoor

der Vereniging.

Alleen zaterdag!
500 gram spek 85 ct

500 gram rookworst 180 ct
200 gram boterhamworst 55 ct

200 gr. bloedworst 30 ct
200 gr. leverworst 30 ct

200 gram gebraden gehakt 75 ct
200 gram ham 100 ct

200 gram tongenworst 60 ct
200 gram Berliner leverworst 75 ct

200 gram leverkaas 75 ct

M. Krijt, Dorpsstraat


