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TONEELGROEP „DE HOVENIERS" KOMEN
WEER VOOR HET NUT

De toneelgroep „De Hoveniers", welke hier
vorig jaar door zijn vlotte spel zulk een goede
indruk heeft gemaakt, komt a.s. woensdagavond
weer spelen voor het Nut. Deze keer wordt op-
gevoerd: „In de schaduw van twijfel", een stuk
dat handelt over het probleem van het atoom-
geheim. Een natuurkundige is veroordeeld tot
gevangenisstraf wegens verraad van atoomge-
heimen. Na zijn invrijheidstelling heeft hij zich
teruggetrokken in de provincie en leeft daar
onder een aangenomen naam. Als zijn ware
identiteit bekend wordt, geraakt hij opnieuw in
moeilijkheden. De ontknoping van het stuk
vindt in een zeer spannende scène plaats. Het is
een stuk voor 5 heren- en 3 damesrollen.

BIOSCOOP
Zondagavond gaat er een aangrijpend filmwerk
in het Nutsgebouw: Pepote, kind van de straat.
De titel spreekt voor zichzelf. Deze film, waarin
Peblito Calvo meespeelt (bekend uit Marcelino,
brood en wijn) werd bekroond op het 4e inter-
nationale filmfestival te Berlijn.

Solex vanaf 349.50
•fc Solex seruioe-station

A. G. Tragter
LEDENVERGADERING ZIEKENFONDS

„OGZO"
In Hotel „'t Wapen van Vorden" hield het Alg.
Ziekenfonds OGZO te Goor een ledenvergade-
ring voor de afdeling Vorden, welke slechts ma-
tig werd bezocht.
Voorzitter, de heer H. H. Otten (Goor) betreur-
de in zijn openingswoord deze slechte opkomst
en zeide, hoe de leden blijkbaar nog niet door-
drongen waren van de belangrijkheid dezer ver-
gadering. Zeer belangrijk is n.l. de verkiezing
van de plaatselijke vertegenwoordiger van het
Ziekenfonds, die de verzekerden met raad en
daad bijstaat bij het oplossen van eventuele
moeilijkheden. Bovendien blijken nog veel ver-
zekerden, ondanks de regelmatige voorlichting,
totaal onkundig te zijn van hun rechten on
plichten, met als gevolg soms onnodige teleur-
stelling.
Vervolgens kwam de verkiezing van de verte-
genwoordigers aan de orde. De heer Vlogman,
die ruim 25 jaar vertegenwoordiger was voor
Vorden en tevens enkele jaren bestuurslid der
OGZO, stelde zich, wegens vertrek naar elders
niet meer herkiesbaar. In diens plaats werd ge-
kozen de heer J. Slagman, 't Hoge, terwijl de
plaatsvervangend vertegenwoordiger, de heer J.
C. van Langen, Pr. Bernhardlaan, als zodanig
werd herkozen.
Voorzitter Otten dankte de heer Vlogman voor
de vele jaren, dat hij zijn beste krachten had ge-
geven voor het Ziekenfondswezen. Spr. zeide,
dat nog officieel afscheid zal worden genomen
op een nadere datum. Hij heette hierna de heer
Slagman van harte welkom in het afdelings-
bestuur en hoopte, dat de Ziekenfondsbelangen
bij hem ook in goede handen zouden zijn.
Hierna werd nog een inleiding gehouden over
verschillende actuele ziekenfondskwesties, waar-
bij tevens enkele films over het Blindenwezen
en Laboratoriumonderzoek werden vertoond. Er
werden hierna nog verschillende vragen gesteld,
die tot volle tevredenheid van allen werden be-
antwoord.

KERKDIENSTEN zondag 5 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Vicaris K. Blei
7.15 uur Ds. J. H. Jansen
Onderwerp: „Valt er van ons mensen en
onze daden nog veel te verwachten?"
Zondag 3 Heid. Catech.

Wildenborch
10 uur Ds. J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 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 4 jan. van 5 uur tot en m.
zondag 5 jan. Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 5 jan. Reichman, Tel. 06755—266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541 .

Weekmarkt.
Wegens mond- en klauwzeer is de markt
tot nader datum uitgesteld.

Burgelijke stand v. 27 dec. t.m. 2 jan.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: W. J. C. Beijer en W. H.
Lichtenberg.
Overleden- G. WaH, "r. wed. van
H. Steeman, 84 jaar, overleden te Zutphen.

VOETBAL
Doordat de scheidsrechter zondag voor de vast-
gestelde wedstrijd Vorden I—Lochuizen I niet
kwam opdagen, werd besloten om dan toch
maar een vriendschappelijke wedstrijd tegen el-
kaar te spelen. Vorden bleek over alle linies
de sterkere en won tenslotte met 5—1.
Het dient gezegd dat Lochuizen maar weinig
tegenstand bood en wanneer het een competitie-
wedstrijd geweest was, zou Vorden zeker niet zo
gemakkelijk een overwinning hebben behaald.
Alle overige elftallen van Vorden waren vrij.
A.s. zondag zijn alle drie senioren-elftallen in
touw. Vorden I gaat op bezoek bij Erix in Lie-
velde en zal er hard voor moeten vechten om
de beide puntjes mee huiswaarts te nemen,
vooral omdat Erix op eigen terrein een moeilijk
te kloppen tegenstander is.
Vorden II zal trachten om in Lichtenvoorde
tegen Longa III haar puntenaantal wat op te
voeren. Gezien het spel vaatte reserves in de
laatste ontmoetingen, geven^ij hun nog wel
kans op een behoorlijk resultaat.
Vorden III ontvangt in de morgenuren op eigen
terrein BIC V uit Brummen, hetgeen voor de
derde uitgave een kans j e op de beide winstpurv
ten betekent.
De junioren-elftallen hebben vrijaf.
Tenslotte vestigen wij nog de aandacht op ach-
terstaande advertentie, waarbij wordt aangekon-
kondigd dat er vanaf a.s. week elke woensdag-
avond training is in het nieuwe gymnastiek-
gebouw, waarvoor de opkomst van alle werken-
de leden dringend verzocht wordt.

RIJKSPOSTSPAARBANK
Gedurende de maand december j.l. werd aan
het postkantoor en het daaronder ressorterend
ambtsgebied ingelegd ƒ 40.060,18 en terugber
taald ƒ 56.636,02.

AANTAL INWONERS
i ">t ; ' - ' r . t ; - J iinv;.- - > r gemeente bedroeg
op l januari j.l. 5978.

het gezonde gebaar:

voor

Voor de oriënteringsrit, welke 2e kerstdag door
de V.A.M.C., De Graafschaprijders was georga-
niseerd, bestond niet zo veel deelname als ge-
woonlijk: 18 deelnemers verschenen aan de start
bij Hotel,Bakker.
De route ging via Leesten, Lochem, Barchem,
Ruurlo naar Zieuwent, vandaar weer terug naar
Ruurlo, Linde, Kranenburg naar café Schoen-
aker. Daar kon men zich tegoed doen aan Gel-
derse pannekoeken met worst of spek, waarvan
een dankbaar gebruik werd gemaakt.
Prijswinnaars werden met auto's: 1. E. W. Brek-
veld, Brummen; 2. J. Pragt, Borculo; 3. R. J.
Kreunen, Hengelo (G.).
Met motoren: 1. W. H. Rouwenhorst, Zutphen;
2. H. Bats, Warnsveld.

ONTWIKKELINGSAVOND JBTB
De JBTB hield in zaal Schoenaker een ontwik-
kelingsavond, die goed bezocht was. Wegens
verhindering van de voorzitter stond deze bij-
eenkomst onder leiding van de heer H. Besse-
link, secretaris, die allen van harte welkom
heette, in 't bijzonder de spreker van deze avond,
de heer Pardijs uit Wichmond, van de Rijksland-
bouw Voorlichtingsdienst.
De heer Pardijs hield vervolgens een inleiding
over „Veevoeding". Hij zette uiteen, hoe de vee-
houders hun rundvee, kalveren, varkens etc. het
best kunnen voeden en dat dit voedsel ook
vitaminenrijk moet zijn. Nadat verschillende

ren waren beantwoord, werd nog meege-
deeld, dat binnenkort door de afdeling Vorden
de grote Kringdag der JBTB „De Graafschap"
zal worden georganiseerd op de Kranenburg.
Hier zal o.m. de aalmoezenier der Landelijke
JBTB, pater Stockmann een rede houden over
„Geslotenheid en openheid van de Jonge Boeren-
stand".

HERBENOEMD
Tot hoofdgeërfde van het Waterschap „De

l.se Beek" is herbenoemd de heer G. Kok
en tot plaatsvervangend hoofdgeërfde de heer
H. Bouwmeester, beiden alhier.

DE MARKTAANVOER OVER 1957
Over het jaar 1957 werden op de wekelijkse
biggenmarkt alhier in het totaal 5079 biggen
aangevoerd. Op de verlotingsmarkt waren bo-
vendien 28 runderen aangevoerd.

MUZIKALE JAARWISSELING
Ondanks1 het slechte weer waren oudejaars-
avond klokslag 12 uur weer^J^ulerden Vorde-
naren op het plein voor heUMps>* ^toor bijeen-
gekomen om getuige te ;-^P^§^»r'jaarwisse*
ling, waaraan „Concofaia" weer'naar muzikale
medewerking verleende.
Onder grote stilte werd, toen de dorpstorenklok
haar 12 slagen liet horen, het koraal „Uren,
dagen, maanden, jaren" gespeeld, gevolgd door
enkele pittige marsen. Deze marsen werden be-
geleid door de knallen van honderden voetzoe-
kers en ander ontploffend materiaal.
Terwijl beneden Bengaals vuur in allerlei kleu-
ren de samengestroomde mensenmenigte in een
kleurrijke gloed zette, ontploften boven in de
lucht vuurpijlen met een menigte van gekleurde
ballen. Het was als een vuurwerk op Konin-
ginnedag. Tegen half één keerde ,de rust in het
dorp weer terug.

SCHAATSSUCCESSEN IN NOORWEGEN
Onze oud-plaatsgenoot, ,de heer G. Lourens, die
alhier voor enkele jaren uitblonk tijdens diverse
schaatswedstrijden, verblijft thans te Noor-
wegen, waar hij met enkele andere prominente
Nederlandse rijders traint o.l.v. de wereldkam-
pioen Anton Huiskes. Verleden week nam Lou-
rens deel aan verschilende internationale wed-
strijden tussen rijders uit Nederland IJsland,
Engeland en Noorwegen. Op de 3000 m werd hij
tweede in de schiterende tijd van 5 min. 17 sec.
achter de Twentenaar Paping, die 5.14.2 no-
teerde.



JAARVERGADERING FOKVERENIGING
De Fokvereniging „Het Kiefskamp" kwam za^
terdagavond onder leiding van de heer v. d.
Wall Bake in het café Van Asselt in jaarver-
gadering bijeen.
De penningmeester, de heer J. Koning, kon over
het bijna afgelopen boekjaar een klein batig
saldo meedelen.
In het boekjaar 1957 werden bij de verenigings-
stieren 235 koeien ter dekking aangeboden.
Voor de afdeling melkcontrole werden de mon-
stersnemens J. Roeterdink en A. Memelink her-
benoemd. Hun werd dank gebracht voor de
wijze waarop zij hun werk ten behoeve van de
vereniging hadden verricht. Ook de penning-
meester werd in deze dank betrokken voor zijn
accuraat beheer.
Tot leden der kascontrolecommissie 1958 wer-
den benoemd de heren J. Groot Jebbink en A.
Korenblik. Het aftredende bestuurslid, de heer
v. d. Wall Bake, werd herkozen.
Medegedeeld werd dat de heer B. H. Koning
(oud medebestuurslid) in een schrijven het ere*-
lidmaatschap der vereniging had aanvaard. In
dit schrijven wees de heer Koning op het nut
van een jongveekeuring en betreurde het dat
zulks door de vereniging de laatste jaren niet
meer is georganiseerd. Hierop werd besloten
in het najaar van 1958 een dergelijke jongvee-
keuring te organiseren.
In het afgelopen boekjaar 1957 werden 120
kalveren in het j'.lpfcorcgister ingeschreven.
Het verschuldigde" Jekgeld werd over 1957 vast-
gesteld op ƒ 7,60 per rund.
Over het boekjaar 1958 zal stier „Bernhard"
worden gestationeerd bij de heer B. H. Koning
tegen een jaarvergoeding van ƒ 1100,—.
Vervolgens gaf de secretaris, de heer J. W.
Ruesink een terugblik over het afgelopen boek-
jaar. Hierbij wees spr. er op dat 1957, ondanks
de grote najaarsregenval, voor het landbouw-
bedrijf een gunstig jaar was te noemen. Het
Nederlandse slachtvee met name het MRY vee-
slag vindt gretig aftrek. Ook het vooruitzicht
in deze lijkt zeer gunstig.
Wat het landbouwschap aangaat, zo vervolgde
spr., dit heeft reeds veel nuttig werk ten dienste
van de landbouw gedaan. Men moet er zich
steeds van bewust zijn dat de enkeling niets ver-
mag, doch dat wij georganiseerd, ook in de landr
bouw, sterk zijn. Daarom pleitte spr. zich bij
een der standsorganisaties aan te sluiten. Hier-
door wordt in de eerste plaats uw eigen belang
gediend en daarna dat van uw medemens. Spr.
besloot zijn overzicht met de wens dat 1958 voor
de vereniging een gezegend jaar mag worden.
De voorzitter dankte de heer Ruesink voor het
door hem gesprokene en wenste de leden een
voorspoedig 1958 toe.
Deze jaarvergadering was druk bezocht.

Schaatsen en
Schaatsfournituren

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f f 45.-,
met garantie.
Desgewenst^ '

Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Op het gebied van uw
woning kunnen we ook
n a l les leveren, zoals
alle xoorten vloerbedek-
king, gordijnen, niutrux-
.sr// en meubelen.

Fa. G. W. Luimes

Wij wensen
g e l u k k j^-nté u w j a a r.

""Ifoto Dolphijn

Te koop wegens be-
zit van tractor: compl.
paardetuig, 1-prds.
wentelploeg „Veld-
koning", hakselma-
chine, wielen met as
van maaimachine, en
zwaar ijzeren inspan
van wagen, alles in
prima staat.
H. J. Steenkamp en
Zn. Brandstof fenhan-
del, Hengelo (Gld.)
Tel. 403.

Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,

Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen

Henri Wintermans

Voor verwende rokers
14 et.

in verpakking van 10
en 50 stuks.

Sigaren magazijn

Olthuys
(D. Boersma

Wij zoeken per l febr.
een flink net MEISJE
voor winkel en huis-
houding: W. Patdijs.,
kruidenier.

Wil diegene, die mijn
smidsharaer heeft
geleend, deze zo spoe-
dig mogelijk terug
brenger.
Henk van Ark, sme-
derij.

Te koop een r b.
nuchter VAARS-
KALF. T. Roeterdink
B 21.

DAMMEN
Voor de onderlinge competitie van de Vordense
Damclub werden op de laatst gehouden club-
avond de navolgende inhaalpartijen afgewerkt:
Wentink—Lammers l—l; Wentink—Breuker
l—1; Wansink—Lammers 2—0; Uenk—Lam-
mers 2—0; Wansink—Wasseveld 2—0; Geerken
—Hoevers 2—0; Rozendaal—Wolterink 2—0;
Van Ooyen Jr.—Zieverink 2—0; Masselink
Van Ooyen Sr. O--2; Norde- Berkelder O—2.

TAFELTENNIS
In de tweede klas A (afd. IJsselstreek) stelde
het Vordense NTTC I (heren) enigszins teleur
door de uitwedstrijd tegen Zandweerd II te De-
venter met 6—4 te verliezen.
Ook de Vordense reserves waren niet op. dreef
en verloren hun laatste ontmoeting, welke in
Deventer werd gespeeld tegen DTTC VII. Het
werd 7—3 voor de Deventer naren.
NTTC III tenslotte verloor met 10—0 van de
Toekomst V uit Lochem.

KATH. VOLKSPARTIJ VORDEN
Maandagavond hiald de KVP in zaal Schoenaker
een ledenvergadering onder voorzitterschap van
de heer A. J. Meyer. Deze gaf een korte terug-
blik over het afgelopen jaar, waarin hij speciaal
de gebeurtenissen in Indonesië belichtte. Spr
sprak de hoop uit, dat alles hier nog weer goed
zou komen.
Vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan de
orde. Er waren een viertal vacatures, t.w. de
heren G. Bouwmeister Sr., R. Schoenaker, A.
Eggink en H. Folmer.
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen de
heren: A. J. Wopereis, Van Haarlem, W. Wol-
bert en H. Helmink Jr. De voorzitter bracht
hierna dank aan de scheidende bestuursleden
die vele jaren hun beste krachten aan de af-
deling hadden gegeven. Vooral aan de heer Fol-
mer, de penningmeester, die vanaf 1945 deze
functie had bekleed, bracht hij een speciaal
woord van dank voor zijn onvermoeibare en
actieve werk.
De heer Folmer gaf hierna voor het laatst zijn
financieel verslag van de stand der zaken, waar-
uit bleek, dat de afdeling een batig saldo heeft.
De voorzitter heette de nieuwe bestuursleden
van harte welkom en hoopte met de komende
verkiezingen voor ogen, dat allen hun volle
medewerking zouden geven bij het voorbereiden-

propaganda enz. Vervolgens heette hij
de heer A. P. van der Wiel, leraar aan

het r.k. Lyceum te Zwolle en tevens voorzitter
der'afd. Zwolle der KVP, die hierna een lezing
hield over „Bestedingsbeperking en Bezitsvor-

. Spr. zette op duidelijke wijze een en
over dit onderwerp uiteen en drong nog

eens speciaal aan op het sparen. Verder be-
handelde spr. in 't kort enkele punten over
regeringsformatie e.a.
De voorzitter dankte de heer v. d. Wiel voor zijn
lezing, waarna nog gelegenheid bestond tot het
stellen van.vragen, waarvan druk gebruik werd
gemaakt.

"„De Nederlanden
1845

Alle verzekeringen
Vraagt inlichtingen bij de

vertegenwoordigster

W. M. Oberink
Burg. Galléestraat 11

Vorden

Wij blijven voort gaan met
uiterst lage prijzen.

250 gr. cocosbanket 62 et
250 gr. picnic, heerlijk koekje 59 et
250 gr. prima biskwie 39 et
1 pak gevulde biskwie 59 et
4 pak pudding (3 vanille en l choc.) 49 et
2 gr. rollen Pieriks beschuit 49 et
l beker prima appelstroop 48 et
l pot prima choc. pasta 59 et
500 gr. prima capucijners 39 et
500 gr. bruine bonen, Ie kwal. 45 et
Boterhamworst, Bloedworst en Rook-
vlees, 150 gr 59 et.

Levensmiddelenbedrijf Grootenboer

V O L L E E M M E R S

M E L K

moet U hebben!

als het ruwvoer maar alles bevat.
óók koper en kobaSt

maar
strooi dan ook de

koper- en kobalt-rijke

rasland elke 2 jaar 200-300 kg/ha
ouwland ,. 3 , 300-500

H. J. Bosch,
Timmer bedrij f

/ Linde

wenst allen een geluk-
kig

Adm. kantoor
S. A. Huizinga

Boekhoudingen,
Assiwantie's

/ /l^

De afd. Vorden van
de V.A.R.A.

wenst al haar leden
joorspoedig l 58.

Het Bestuur

Wij wensen onze
cliëntèl^ een gelukkig

nieitwiaar.

G. Oplaat en echt-
genpte, Wildenborch,

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuznadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen! Vraagt prijs.

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden. Telefoon 283

• w

Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarp
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

„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.

heeft
de
oudste
Miele?

één van

Doe mee aan deze

^ interessante actie en win

a. 5 NIEUWE WASMACHINES
ALLE INLICHTINGEN BIJ

G. Emsbroek & Zn. c.v., Vorden
'



Door Gods goedheid
werden we verblijd
met de geboorte van
een zoon die we noem-
den

Derk Jan

M. Venderink
J. J. Venderink-

Bergwerff

Rozenburg, 30 dec. '57.
Bomendijk 21.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.

J. Wagenvoort
H. Wagenvoort-

Weenk

Warnsveld, jan. 1958.
Dennendijk 8.

Voor de vele blijken
van deelneming, on-
der vonden bij het over-
lijden van onze lieve
moeder

Hendrika Gerritdina
Gosselink

wed. van B. Nijenhuis

betuigen wij onze op-
rechte dank.

Uit aller naam:
W. Nijenhuis

Vorden, B 3.

Bert Scholten en
familie
wensen alle vrienden
en bekenden een voor-
spoedig nieuwjaar:

jan. 1958.
218 Kemyon Ave,
Elkhart, Indiana,
U.S.A.

2 MEISJES gevraagd
in klein rusthuis met
8 inwoners. Personen-
lift aanwezig. Mevr.
Zwager-Schraage,
Fred. Hendrikplein,
den Haag.

Te koop z.g.a.n. AC-
CORDEON, Bianco
Frères. A. J. Boers,
C 35 Hackfort.

Te koop r.b. dr.
VAARS, a.d. telling
13 jan., t.b.c.- en abor-
tusvrij, melklijsten ter
inzage. B. H. Fokkink
E 120.

Te koop zwaar r.b.
nuchter STIERKALF.
L. H. Visschers, Gal-
gengoor C 111.

Te koop 2 toom BIG-
GEN bij H. Steenblik,
Hackfort.

Te koop een drag.
MAAL, a.d. telling,
t.b.c.- en abortusvrij-
bedrijf. G. J. Eijerkamp
B 35.

Te koop een r.b. dr.
MAAL, van goede
melkproductie, aan de
telling 1 1 jan.
E. Ruesink, B 64.

Heden overleed na een kortstondige
ziekte in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen, onze Tante en Nicht

GARRITDINA WAHL
weduwe van H. Steeman

in de leeftijd van ruim 8,4 jaar.

fam. WAHL

fam. STEEMAN

Vorden, 31 december 1957.

De begrafenis vindt plaats zaterdag 4
januari 1958 om 2 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden. Vertrek vanaf
Molenweg l om half twee.

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

Woensdag 8 januari

aanvang 8 uur precies

Toneelavond verzorgd
door „De Hoveniers"

te Bilthoven.
Opgevoerd zal worden: „In de Scha-
duw van Twijfel". Een spel over het
atoomgeheim door Norman King.
Ned. bewerking Alfred Pleiter. Regie:
Miep Engelberts.

Entree Nutsleden f 0.75 per pers.
Entree niet-leden f 1.50 per pers.

De uitstekende in^juk, die deze groep
in Vorden heeft ^Pitergelaten, zal on-
getwijfeld een volle Nutszaal waar-
borgen.

Umerican bleaning Oervice

20°0 korting
chemisch reinigen

GOEDEREN IN 3 DAGEN
GEREED

Tot en met donderdags in ons bezit,
's zaterdags klaar.

Gratis halen en bezorgen.

Laarstraat 13. ZUTPHEN, Tel. 4464
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Ook in het Nieuwe Jaar gaan wij door met onze
koopjes, zodat iedereen kan profiteren van onze
lage aanbiedingen.

Erwten met wortelen, litersblikken 59 et
Sperciebonen, Hero, „ 85 et
Lucifers, prima kwaliteit, 2 pak voor 39 et
Closetrollen, 3 pak voor 35 et
Vijgen, heerlijk, 500 gram 49 et
Huishoudjam, alle smaken, per pot 59 et
Custard, grote dubbele pakken 56 et
Hierbij een flesje puddingsaus

van 45 et voor 30 et
Beschuit, 2 rollen voor 32 et
Corned Beaf, 150 gram 77 et

Fa. J. W. ALBERS
NIEUWSTAD

Vanaf maandag 6 jaiMfi
speciale verkoop voor
spotprijzen van onze

laatste Japonnen, Jersey
Blouses en Vesten

BackfiA Japonnen vanaf 5.90
Stoffen Dames Japonnen vanaf 9.75

Jersev Japonnen vanaf 14.9O
jflbey Blouses 12.90
Wevenif Vesten 15.9O

Profiteert van deze gelegenheid.

L Schoolderman
VORDEN

CONTACT
Iwt. l)l(id, dat letterlijk

lóeslist een wonderkoopje 111

Jongens zuiver wollen Pullover met lange
mouw (wevenit)t voorpand met geweven
peau de pêche*

Sterk - heerlijk warm - goedkoop
6 jr. 8 jr. 10 jr. 12 jr. H jr.

7.95 9.95 11.95 13.95 15.95

VISSER VORDEN

Te koop wegens
plaatsgebrek een zw.
emaille KOLENFOR-
NLIIS. Kranenburg
D 138 d.

Retexturingbedrijf
„Accuraat" Oldenzaal

Tricoleren, drymas-
tern, verven, onz.
stoppen en plisseren.
Als januari-reclame
een gratis drymaster-
behandeling op elk te
reinigen kledingstuk.
Binnen drie dagen terug.
Depot:
H. Luth,
Nieuwstad, Vorden,

Tel. 396.

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar!

Ph. J. Sessink,
Kranenburg



Voethalver. „Vorden"
Vanaf 8 januari, elke woensdag-
avond indoortraining in het nieuwe
gymnastiekgebouw.
Junioren van 7-8.30 uur en seni-
oren van 8.30-10 uur.

Het Bestuur

Alle vrienden en bekenden in Vorden wen-
sen we langs deze weg een gelukkig en ge-
zegend nieuwjaar.
We hopen dat 1958 o.a. ook herstel zal
brengen van het brugje voor het Knopen-
laantje, ten behoeve van de Vordense en
oud-Vordense wandelaars en jongelui

fam. van Roekei
Doetinchem

Telefoon 500
V O R D E N

Exploitati - Deventer

Zondag 3 jan*, 8 uur
een schokkend en aangrijpend filmwerk

PEPOTE, kind van de straat
met: Peblito Calvo (uit Marcelino,
brood en wijn), Paolo Stoppa.
Een hartroerende en aangrijpende film
over een hard kinderleven.
Bekroond op het 4e internationale
filmfestival te Berlijn.
Een film die U beslist zult willen zien
en ... waarover u uw eigen mening
zult willen hebben.
Fris, spontaan en hartveroverend.

C Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schappers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Alleen zaterdag
200 gr^kboterhamworst 55 et

lOO^P^pr. rollade 70 et
100 gram gebr.'rosbeaf 70 et

200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Zie a.s. dinsdag
onze nieuwe etalage's

waarin wij

zeer sterk
verlaagde

prijzen brengen
De verkoop hiervan
begint a.s. donderdag

9 januari.

Lootrtan
VOrfbEN

A. Bruggeman, Tel. 316, Vorden
en

E. Bruggeman, H. Postelweg, Lochem
Tel. 1560
wensen allen een gelukkig 1958 toe.

R. J. KOERSELMAN

Chem. reinigen Verven

Tijdelijke aanbieding
Voor inlevering van 2 kledingstukken
voor chem. reinigen, het 2e voor de
halve prijs.
Maandagmorgen voor 9 uur bericht, wordt
dezelfde dag afgehaald.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.

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

Prijsverlaging

BREIWOL
A. Wolsing, Textiel

WONINGRUIL
Aangeboden woning te Hillegom: 2 kamers
en suite, hal, keuken.
Bovenverdieping 3 slaapkamers en badkamer.
Huur circa f 60.— per maand.
Gevraagd woning met een grote kamer of
2 kamers en suit , keuken, 2 slaapkamers,
en event. badkamer of douche-cel.
Voor inlichtingen J. Ordclman & Zn. N. V.,
Kul perst raat 20—22, Zutphen.

R. J. Koerselman


