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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l april kan het abonnementsgeld a
f 1.60 weer worden gegirecrd t.n.v. Druk-
kerij Wolters, Vorden, op no. 934120.
,We hebben een vriendelijk verzoek. Wilt
u vooral zorgen dat de overschrijving voor
l april in ons bezit is V 't Gebeurt telkens
weer dat er nog betalingen binnen komen
als de kwitanties al de deur uit zijn. Dan
moeten wij de incassokosten betalen! Ook
zijn er enkelen die nog gireren als de kwi-
tantie al is aangeboden. Dat kunt u na-
tuurlijk wel doen, maar weest u dan zo
sporliel de incassokosten er bij te betalen.
Wij doen ons best het abonnementsgeld zo
laag mogelijk te houden; jaagt u ons dan
niet op extra kosten.

CURSUS WONING-INRICHTING.

Wij vestigen uw speciale aandacht op de
advertentie betreffende de cursusavond over
woning-inrichting, te geven door mevrouw
Henny Smit-Goeman, te Renkum. Voor da-
mes zowel als heren zeer interessant.

Blijf meester
* over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
Zij schenken de rust tot herstel

JAARVERGADERING
PLUIMVEE- EN KONIJNENFOKVERENIGING.
In café Wahl werd donderdagavond de
jaarvergadering gehouden van de Vordense
Pluimvee- en Konijnenfokvereniging. We-
gens ziekte van de heer H. J. Lijitogt stond
de vergadering onder voorzitterschap van
de heer Joh. Wahl.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de
heer G. J. Beumer, bleek dal de vereni-
ging 27 leden telt. De penningmeester, de
heer G. W. Wahl, heeft in 1957 ontvangen
l' 110 en uitgegeven f 106. De af l redende
bestuursleden, de heren H. J. Lijftogt en
Joh. Wahl werden herkozen. 3 nieuwe le-
den werden toegelaten. Tot afgevaardigde
naar de provinciale vergadering te Apel-
doorn werd benoemd de heer H. J. Door-
nink, tot afgevaardigde naar de algemene
vergadering Ie Utrecht, de lieer G. J. Heu-
iner. Voor de te JNeede te houden tentoon-
stelling bestond geen belangstelling. ,Dc
beker, aangeboden door het bestuur voor
mooiste dier van de vereniging op de ten-
toonstelling te Doetinchcm, werd gewonnen
door de hr. L. H; Kranenbarg. De vervoers-
kosten naar de tentoonstelling te Doetin-
chem werden volledig voor rekening van
de kas genomen. De heer G. W. Tragter,
deelde mede, dat de tatoeëring voortaan
zal plaats hebben op de laatste zaterdag
van iedere maand, des middags van 2 tot
4.30 uur. Het tatoeeërgeld is met een cent
verhoogd.

EEN VROLIJKE AVOND.
Ter gelegenheid van zijn verjaardag had
de directeur van huize „'t Enzerinck", de
heer Koghair, 't gezelschap „Zang en ISpcl'
uit WarnsveM uitgenodigd.
Dit ensemble, dat geen onbekende meer
is bij 'de verpleegden van genoemde in-
richting heeft hun een vrolijke avond be-
reid.
De heer C. Berendsen uit Zutphen droeg
een verhaal van W. G. van der Hulst voor.

verkouden
DAM PO

OPERETTE O.L.S. DORP.
Voor twee volle zalen van het Nutsgebouw
werden vrijdag en zaterdag de jaarlijkse
feestavonden van de afdeling Vorden-Lin-
dr van Volksonderwijs en de oudercom-
missie van de o.l. dorpsschool gehouden.
Ook ditmaal werden de avonden weer ver-
zorgd door de leerlingen van de hoogste
klassen van de o.l. dorpsschool. Opgevoerd
werd het zangspel in vier bedrijven Het
Ilozenprinsesjc.
De jeugdige toneelspelers-speelsters heb-
ben zich weer op sublieme wijze van hun
taak gekweten. Werden de avonden voor-
heen altijd geleid door 't toenmalige hoofd
van de school de heer Veddcrs, ditmaal ge-
beurde dit door de heer Brinkman, het
nieuwe hoofd.
De heer Brinkman heeft met duizencl-cn-
een moeilijkheden te kampen gehad, maar
hij en het personeel hebben de vuurproef
glansrijk doorstaan. De decors, costuums,
alles was keurig verzorgd. Het woord van
dank aan het onderwijzend personeel en de
jeugdige spelers en speelsters aan het slot
van de avond door de heer Veddcrs ge-
sproken was dan ook zeer op zijn plaats.
De jeugd werd getracteerd en de onder-
wijzers met hun medewerkenden ontvin-
gen een cadeautje.

BIOSCOOP
Zondagavond kan men huilen van het
lachen bij de doldwaze kleurenfilm „Tan-
te's laatste stunt". Drie beroeps-inbrekers
steken zich in de kleren van een ballet-
danseres . . . dwazer kan het haast n ie t !
Men is getuige van een bankroof en ziet
de zeer originele manier waarop de boe-
ven aan het politiebureau worden afgele-
verd.
Hans IVfoser en Theo Lingen . . ., het zijn
twee namen die u een vrolijke avond ga-
randeren.

VOETBAL
Vorden III trok zondag j.l. naar Cupa 111
(Voorst) en heeft daar één puntje weg we-
ten te slepen, dank zij een gelijk spel 3-3.
Vcrden II speelde niet wegens terrein af-
keuring.
A.s. zondag zijn de senioren-elf l allen van
Vorden vrij.
Vorden I gebruikt deze zondag om thuis
een vriendschappelijke wedstrijd tegen Pax
uit Hcngelo-G. te spelen.
Pax. doet momenteel nog een goede gooi
naar het kampioenschap van de Ie klasse
en zal ongetwijfeld deze wedstrijd serieus
opvatten. Voor Vorden geldt heizelfde en
aangezien er altijd nog enige rivaliteit be-
staat tussen Vorden en Hengelo, kan het
een spannende wedstrijd worden, welke
heus niet door Vorden verloren behoeft te
worden.

DAMMEN
Aan de massakamp te Doetinchem (Graaf-
schap-Achterhoek) werd door negen spelers
van Vorden deelgenomen.
Deze kamp werd gewonnen door de Graaf -
schap met 42-38, 40 borden.
Van Vorden hebben de volgende spelers,
meegedaan :
Bord 3 Lammcrs l—1; bord 5 üukes I — I ;
bord U Geerken l—1; bord 22 Wije i i 12—O
niet opgck.; bord 27 Hocvers O—2; bord
29 Wansink 1—1; bord 33 Hesseünk 0—2;
bord 39 Norde 2—0; bord 30 Romville
0—2.

SIMAVI-C^pLECTE.
é hierHet SIMAVI-Gomité hier ter plaatse houdt

in de weck van 24—29 maart a.s. de jaar-
lijkse inzameling.
De opbrengst is bestemd voor Suriname
en Nieuw-Guinca. ^^
Veel geld is nodig ^V* bouw, inrichting
en steun bij de exploitatie van een wijle-
gebouw, annex polikliniek in Paramaribo,
Suriname.
Voorts vragen de beide hospitalen in Su-
riname's bosland regelmatig hulp van SI-J
MAVI.
Eén der arlsen op Nieuw-Guinca zou graag
de beschikking krijgen over een polikl i-
niekboot ter bestrijding van malaria en
tuberculose in een streek, die op geen an-
dere wijze te bewerken is.
Het Comité hoopt en vertrouwt, dat ooit
di t jaar door de Nederlandse burger i j de
benodigde gelden bijeen zullen worden ge-
bracht.

RECTIFICATIE
Helaas is in het bericht over de bijeenkom-
sten voor bejaarden vorige week een storende
zetfout over het hoofd gezien. Er stond ver-
meld, dat Vorden ruim 800 mensen boven de
tachtig jaar telt. De lezers zullen hopenlijk
wel begrepen hebben dat hier een nul teveel
is gezet en dat het dus 80 moet zijn.

CREMATIE
De vereniging voor Crematie, A.N.V.L., hield
een propaganda-avond in Hotel Bakker. De
inleider, de heer W. M. N. Schouten uit Zut-
phen, betoogde dat een uitvaart ten nauwste
verband hield met de kuituur, de godsdiensti-
ge opvatting en, de ontwikkeling en traditie
van een volk. Met sprekende voorbeelden
lichte hij dit toe.
Hij noemde de vier elementen van de natuur
die afzonderlijk of gezamenlijk medewerken
om de wet van de omzetting van de stof te be-
werkstelligen: lucht, water, aarde en vuur.
Uiteraard is voor de aanhanger van de cre-
matie-gedachte het laatste het belangrijkste.
Aan de hand van plaatjes schetste hij de gang
van zaken bij een crematie en de inrichting
van de crematoria in Nederland. Hieruit bleek
dat alles zeer piëteitsvol geschiedt. Van de
gelegenheid tot vragen stellen werd druk ge-
bruik gemaakt.

BESTUURDERSBOND N.V.V.
Onder voorzitterschap van de heer G. Koer-
selman werd door bovengenoemde afdeling
een goed bezochte ledenvergadering gehou-
den.
Na een kort welkomstwoord, inzonderheid tot
de heer G. K. Jansen, districtsbestuurder, her-
innerde de voorzitter aan de komende film-
avond en ontwikkelingsavond.
De heer Jansen hield een duidelijke inleiding
over het propagandabeleid en gaf hier ver-
schillende manieren voor aan.
Wegens het aftreden en zich niet weer her-
kiesbaar stellen van de heer P. Hoevers, werd
in diens plaats tot secretaris gekozen de heer
G. J. Voorhorst, voorzitter afd. A.N.B.

KERKDIENSTEN zondag 23 maart.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool

10.30 uur Ds. G. Barger, em. predikant te
Warnsveld.

Geref. Kerk
9. 30 en 3 uur Ds. H. Bade van Valthermond.

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 22 maart van 5 uur tot en met
zondag 23 maart Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 23 maart Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541 .
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 1 29 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 36.— tot f 44. — per stuk.
Zwaardere tot f 53. — .
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 14 t. m. 20 maart.
Geboren: d. van J. Jansen en E. M. Rozen-
boom; z. van J. ten Have en J. Scholtens ;
d. van B. G. Vlogtnan en M. Boerstoel
Ondertrouwd: J. Kappert en Ch. J. F. Vos.
Gehuwd: A. Fokking en Ch. E. H. Dimmen-
daal; J. W. Maalderink en G. Weimer.
Overleden: A. Wassink. m., wed. v. W. J.
Berenpas, 74 jaar; J. H. M. Roelvink, m .
echtg. v. H. B. M. Horstink, 36 jaar.

verdwijnt door

Ir. BAAS BESPRAK PROBLEMEN OP HET
LANDBOUWBEDRIJF.

In de jaren 1890 tot IQlO^Éttden veel granen
uit het buitenland ingeviBw en de varkes-
stapel breidde zich steeds uit, vooral op de ge-
mengde zandbedrijven. Moeten wij nu de lijn

de/e bedrijven doortrekken of ombuigen
zo vroeg spr.? Dit wordt evenwel niet alleen
door ons zelf bepaald dochfcrooral moet er op
worden gelet dat wat ^Bcle buitenlandse
markt wordt geplaatst nieOe duur is.
De wereldhandel is volkomen verstoord, niet
alleen in ons eigen land doch ook in Engeland,
Frankrijk, Amerika, enz. Voedsel is echter een
strategisch produkt. In Rusland b. v. zo, ver-
volgde spr., zijn de prijzen voor varkens en
vlas zó laag, dat wij hier in Nederland met
dergelijke prijzen geen boer meer kunnen blij-
ven en toch dienen we te concurreren met b. v.
Polen en Rusland.
Aangezien de levensstandaard in Japan veel
lager ligt dan in ons land, valt met dit land
wat b. v. de textiel betreft, heel moeilijk te
werken. Ook de industrie heeft zijn afzetpro-
blemen. Dit is een internationaal probleem wat
niet nationaal kan worden opgelost.
Doch achter deze moeilijkheden, aldus spr.,
komt toch ook weer de zon zichtbaar. Het ver-
bruik van melk, vlees en eieren, neemt voort-
durend toe, dat van aardappelen en tarwe
loopt momenteel terug. Er wordt thans ge-
werkt aan de mogelijkheid om een groter af-
zetgebied te vinden voor onze landbouwpro-
dukten. Ook de kwaliteit spreekt in deze tijd
een woordje mee.
Waarom, zo vroeg spr., moeten we onze boter
beneden de kostprijs aan Engeland verkopen?
Om daardoor het overschot wat zich in ons
land bevond maar te kunnen plaatsen. Daarbij
komt nog de strijd tussen dierlijk- en plant-
aardig vet. Wij kunnen thans wel vaststellen
dat we de strijd tussen boter en margarine
verloren hebben. De Minister van Landbouw
heeft thans weer een beslissing genomen zon-
der voldoende rekening met de landbouwbe-
drijven te houden door 95 et. lager te gaan
dan door de georganiseerde landbouw is ge-
vraagd. Hebben we in het verleden niet ge-
leerd om te vechten, we worden nu wel ge-
dwongen om er een strijd van te maken. Het
Landbouwschap, dat als een studiegroep moet
worden gezien, is er ter versterking van de
vrije boerenorganisaties.
f.pr. besloot zijn redevoering met te zeggen
dat we thans weer voor zeer moeilijke beslis-
singen staan doch dat hij ook weer mogelijk-
heden voor de gemengde bedrijven in het ver-
schiet zag.
Na de pauze werd een aantal gestelde vra-
gen uitvoerig door de spreker beantwoord.

OUDERAVOND CHR. SCHOOL DORP
Woensdagavond werd in de Chr. school aan
Het Hoge alhier een ouderavond gegeven
waarin de ouders van de kinderen gelegen-
heid ontvingen het werk van hun kinderen in
te zien en de resultaten van het onderwijs met
de onderwijzers te bespreken. Hiervan werd
een druk gebruik gemaakt.

C.B.P.B. EN C.J.B.T.B.
De C.B.T.B. en C.J.B.T.B. afd. Vorden verga-
derden onder leiding van de heer A. J. Olt-
voort Jr., voorzitter van de C.J.B.T.B.
Na lezing van Ps. 33 heette hij inzonderheid
welkom de spreker van deze avond, de heer
H. J. Schut. Deze behandelde op uitvoerige

wijze het onderwerp: „Wat is Uw toekomst".
Spreker wees er hierbij op dat het heden niet
los te maken is van net verleden. Hierdoor
ligt de eigenlijke toekomst, aldus spr., al in
het verleden opgesloten. Velen gaan uit van
de gedachte: als ik, of als allen het maar heb-
ben, en vergeten het gebod ,,Hebt uw naaste
lief als u zelf en God boven alles". De voorzit-
ter dankte de heer S. voor zijn gehouden refe-
raat en bood hem als blijk van waardering een
rokertje aan. Tenslotte werd medegedeeld dat
tijdens de gecombineerde vergadering met de
C.B.T.B. als sprekers zullen optreden de heer
G. J. van Roekei uit Doetinchem en mej. R.
v. d. Vegte, directrice van de lagere land-
bouwhuishoudschool alhier.

JAARFEEST GEREF. JEUGDVERENIGINGEN
In het gebouw Irene hielden woensdagavond
de Geref. Knapen en Jonge Meisjesvereniging
gezamenlijk jaarfeest onder leiding van de
heer J. Brummelman. Na gezamenlijk zingen
werd door een Bijbels tableau het programma
geopend, dat bestond uit kleine schetsjes,
zang en voordrachten. Vooral het stukje „De
dief en de goochelaar" werd mooi gespeeld
door de jeugdige leden, terwijl ook „De Ge-
heime Zender" goed werd vertolkt.
Het spel „De nieuwe hoedenmethode" ver-
wekte grote hilariteit in de geheel gevulde
zaal
Ds. Duursema sprak het slotwoord en ging op
verzoek van de voorzitter voor in dankgebed.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoten, de heren G. Boers en J.
Kettelarij, slaagden voor de cursus tuinteke-
nen, aanleg en onderhoud van tuinen.

RATTI-NIEUWS
Hopenlijk wordt zondag de competitie weer
voortgezet. Hiervoor werd een nieuw pro-
gramma vastgesteld.
Ratti I krijgt thuis een geduchte tegenstander
op bezoek n.l. Viod I uit Doetinchem. De ge-
dwongen rustperiode zal de Rattianen zeker
geen goed hebben gedaan en het is te hopen,
dat zij nu een eervol resultaat weten te beha-
len, daar de toestand aan de staart thans be-
denkelijk wordt.
De reserves zijn vrij, terwijl de A-junioren bij
Steenderen A op bezoek gaan, waar een over-
winning mogelijk is. De B-junioren zullen in
Wichmond tegen Socii A al hun krachten in
moeten spannen om te winnen.

K.A.B.
Onder voorzitterschap van de heer J. C. van
Langen werd in café Schoenaker een leden-
vergadering gehouden. Door het slechte weer
bestond hiervoor maar matige belangstelling.
Te Doetinchem wordt binnenkort een Kring-
gesprekavond gehouden. Als afgevaardigde
hierheen werd benoemd de heer A. Garritsen.
De heer B. Eykelkamp zal de afdeling ver-
tegenwoordigen voor het Kanunnink van
Schaikfonds, welke bijeenkomst eveneens te
Doetinchem plaats vindt.
In het kader van de propaganda-actie voor
aanwerving van nieuwe leden, werden aan
diverse propagandisten werkmappen ter hand
gesteld.
Vervolgens kwam het belangrijkste punt aan
de orde n.l. de Passiespelen te Hertme (Ov.).
Getracht zal worden om in gezamenlijk paro-
chieel verband met een gezelschap deze Pas-
siespelen te bezoeken, welke a.s. zomer wor-
den gehouden.

KATH. VOLKSPARTIJ VORDEN
De Kath. Volkspartij afd. Vorden-Kranenburg
hield bij Schoenaker een ledenvergadering on-
der voorzitterschap van de heer A. J. Meyer,
die in zijn openingswoord bijzonder verwel-
komde mej. J. E. M. Mul uit Zevenaar, zittend
lid voor de KVP van de Provinciale Staten.
Mej. Mul hield een zeer bevattelijke en leer-
zame inleiding over het werk der Provinciale
Staten.
Na de pauze kwam de kandidaatstelling voor
de a.s. gemeenteraadsverkiezing aan de orde.
In alfabetische volgorde ziet deze lijst van
voorlopige kandidaten er als volgt uit: A. J.
Eykelkamp (café), Joh. Heerink (zittend lid),
J. C. van Langen, B. G. Lichtenberg, A. J.
Meijer (zittend lid), J. F. W. Mokkink en A. F.
J. Waarle.
Besloten werd om op zondag 30 maart a.s. de
Groslijststemming voor de Gemeenteraad te
houden t.w. bij Schoenaker, Kranenburg en
café „De Zon" Vorden.

OUDERAVOND RATTI-JEUGD
De jaarlijkse ouderavond, die in zaal
Schoenaker aan de ouders der Ratti-junioren
werd aangeboden is weer uitstekend geslaagd.
De Geerselijk Adviseur Kap. Fuigt o.f.m. heet-
te de vele ouders van harte welkom. Deze
wees in zijn openingswoord op verschillende
punten o.a. betreffende de training, het op tijd
aanwezig zijn bij de wedstrijden etc.
De eerw. Br. Canutus o.f.m, de leider der Ratti-
jeugd, sprak vervolgens op enthousiaste wijze
tot de ouders en belangstellenden.
Bijzondere waardering had hij voor 't Ratti-
bestuur, dat hem bij zijn taak steeds trouw ter
zijde stond. Nadat de jarige Wim Mokkink
nog een cadeautje in ontvangst mocht nemen,
trad de jeugd op de planken met het toneel-
stuk in drie bedrijven „Het Geheim van de
Koomor". Dit stuk werd op verdienstelijke
wijze voor het voetlicht gebracht.
De voorzitter van Ratti, de heer A. J. Wope-
reis, was de tolk van allen, toen hij aan het
slot alle spelers hartelijk dankte voor hun
mooie spel, dat getuigde van een goede voor-
bereiding. Vooral Br. Canutus dankte hij voor
zijn onvermoeibare werkkracht in het belang
van de junioren.



V.V.V. Vorden

Jaltnpasen
met muziek

optocht

op zaterdagmiddag 29 maart om
4.30 uur vanaf Hotel Bakker.

Deelname: tot 12 jaar.

Opgave t uitsluitend bij sigarenmaga-
zijn Eijerkamp, tot zaterdag 29
maart 12 uur.

Inlevering: zaterdagmiddag 29 maart
van 1.30—2.30 uur in de zaal
van Hotel Bakker.

Prijsuitdeling
en tractatie: in Hotel Bakker, vóór

de optocht om plm. 4 uur.

> »
> » HET BINNENHUIS
Fa. A. Polman, Meubilering

Vorden, Tel. 314

AGENTSCHAP
Chem. Reinigen en Verven

„PALTHE"

Behangselpapieren
Nieuwe kollektie. Vraagt staalboeken.

Grote voorraad.
Zie etalage,

Mij. tot Nut van 't Algemeen
//Laa« uw woning gezellig f

A.s. vrijdag 28 maart cursusavond
te geven door mevr. Smit-Goeman, Binnen-
huis adviseuse te Renkum.
Aanvang 8 uur in het Nutsgebouw.
Voor slechts 30 cent leert u hier op pret-
tige wijze hoe u uw huis aantrekkelijk kunt
inrichten.
Laat deze kans niet voorbij gaan!

Overhemden Sanfor
13.75, 9.85, 8.75

No-lron (niet strijken)
10.95

Werkhemden
in effen en ruit, nieuwe dessins
9.85, 8.85, 6.45, 4.95

Zelfbinders, Sokken, Anklets,
Sportkousen

GROTE SORTERING

Pyama's voor dames, heren,
meisjes en jongens*

Damespyama's, keper flanel,
nieuwe modellen*

Geborduurd f 10*50»

Restanten damesvesten
19.50, 17.5O, 15.50, 12.50

A. Wolsing, Vorden
A.s. zondag competitiewedstrijd

Ratti l - Viod l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Mij. tot Hut van 't Algemeen
Denkt u aan de prachtige avond, te

verzorgen door

mevr, Georgette
Hagedoorn

op a.s. dinsdag 25 maart,
aanvang 8 uur in 't Nutsgebouw?

Entree Nutsleden 75 et. per pers.
niet-leden f 1.75 per pers.

Een avond van hoogstaand kunstgenot

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

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

200 gr. ham 90 et
200 gram boterhamworst 50 et

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

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

500 gr. rookworst fijn 175 et
500 gr. spek 70 et

100 gr. runder rollade 70 et
100 gr. varkens fricando 70 et

200 gr. gehakt 80 et
100 gr. gebr. rosbeef 70 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Haal vandaag nog ons gratis
kookboek.

Concordia Hengelo-Gld.
Zaterdag 22 maart

DANSEN
Aanvang 7 uur.

Zeer solide
gascomforen f 41.—
gas f 7.65
statiegeld f 15,—

korting
f 63.65
f 15,-
ff 48.65

Keune, Vorden

Noteert u:
donderdag 17 april!
D.E.V. komt dan met het toneelspel
„Pleegzoon Onno''.

MET ONZE

schoenen
zet u de puntjes op de i.

Dit voorjaar hebben wij een bijzonder
mooie collectie.
Voor iedere voet een geschikte leest.
Ook in Italiaanse modellen ruim ge-
sorteerd.

Voor iets aparts naar

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Gaat U zich met Pasen verloven?
Wij hebben een mooie
sortering verlovingskaar-
tjes.

Drukkerij Wolters
VER MIST klein zwart
HONDJE, met bruine
stipjes boven de ogen.
luistert naar de naam
Trippie. Gaarne be-
richt aan G. KI. Geltink
Hackfort, Vorden.
Tel. 06752-229.

Wegens plaatsgebrek
te koop g.o.h.

KINDERWAGEN
bij Zutphenseweg 58

Toom BIGGEN te
koop. G. W. Winkel
„'t Gazoor"

Nuchter r.b. VAARS
KALF te koop, goede
melkl., V. Marnix.
L. Gr. Bramel, Mossel

Da's goedkoop!
Voordelige aanbieding

Golfsnede messen
Ie soort
nu f 1.50 per stuk
per 6 stuks f 8.75

R. J. KOERSELMAN

Telefoonnummer
Kapper Wiekart

vier - twee - drie
Muziekvereniging

Concordia
a.s. dinsdag repetitie

in zaal Bakker

Kiezers van Vorden
woendVüg 26 maart a.s. gaat U stem

de Prov* Staten van Gelderland.

Stemt allen l

voor

Houdt de
VRIJHEID hoog
VOOR
handhaving van de geestelijke vrijheid
en behoud van het particulier initiatief

TEGEN
knechting van minderheden en
machtswellust van de staat.

IJSl
V O L K S P A R T I J V O O R VRIJHEID EN D E M O C R A T I E

H"

Ü?

met toch 10% korting:
Fles BLEEKWATER voor 10 et bij
aankoop van 1 fles alkalivrij was-
middel a 43 et
EDELKANDIJKOEK voor de halve prijs

(van 60 voor 30 et).
bij 1 pak SPAR SPEKULAAS 500 gr.

voor 100 et.
van 20-27 maart

DUBBEL Sparzegels bij:
Zachte caramels, 200 gr. . 74 et, 30 zegels
Doperwten, M II, 1/1 blik 82ct,32zegels
Haring in Torn. saus . . . 75ct, 30 zegels
Macaroni, pak 250 gram . 30 et, 1 2 zegels
Ontbijtspek, z. zw. 100 gr. 43 et, 18 zegels
Ballen gen. in jus, ti. 3409r 106 et, 42 zegels
Uw koekje deze week met 10% :
Notanda's,250gram . . . . 62et-10%
Frou-Frou, pakje 52et-10%
Alles voor 'n gemakkelijke maaltijd • 10%:
Gr. erwten m. wortelen, 1/1 blik 65et-10%
Sperciebonen, 1/1 blik . . v.a. 95 et-10%
Tomatensoep, perpot . . . . 58 e t -10%
Havermout, pak 53-50 et-10%
Gort, pak 52ct-10%
Rundvlees, blik 350 gram . . 130ct-10%
Gestoomd gehakt, bl. 450 gr. . 139 et -10%
Schol, diepvries . . . . 65-115ct-10%
Paasfondant, 100 gram . . . 35ct-10%

DESRfcft

DE SPA*

DE SPAR
2100 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS
Te koop ROGGE- en
HAVERSTRO.
R. A. Engberts, D 41

Te koop r b. dragende
MAAL, 2 april a.d.
elling, abortusvrij.
. W. Regelink, op 't
schoolmeester,

Vierakker

R.B. VAARSKALF te
coop, l week oud, bij
Wed. Groot Jebbink

't Haller, Linde

R.B. VAARSKALF te
icoop. Erven Gr. Jeb-
bink, Linde E 9.

Te. koop een drag.
zw.b. KOE, 5e kalf,
a.d teil. 22 maart, van
goede prod., abortus-
vrij. H. W. Mullink
Medler D 155.

0.000 kg. mangel-
wortelen te koop bij

skes, Kerkhofweg.

Toom BIGGEN te
coop. H. Lindenschot,
Jnde.

5IGGEN te koop bij
. Antink, Linde. n.o z.

ïware BIGGEN te
oop bij H. Hogeslag

Hackfort C 44.

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

elef. 358 ~- Vorden

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg
CONTACT

hét blad voor Vorden

Hard
Zacht
Asbest

Board
Beltman

'oslaan 13 Warnsveld

ij geven op elk gas-
omfoor met nieuw
as-abonnement een

orting van f 15.-
ij
eter

slaagt u
— goedkoper

rukkerij Wolters,
Vieuwstad, Vorden

Wilt U zich

EEN RIJWIEL
AANSCHAfFEN?
Doe dan een goede

keus.
Gazelle rijwielen
zijn nog niet in prijs

verhoogd
Wij hebben een gere-
gelde voorraad van

plm 200 tour-, sport- en
kinderrijwielen.
Gazelle vanaf ƒ151.—
Ons Reclame rijwiel

vanaf ƒ135.—
Kinderrijwielen

vanaf ƒ71.50
Verder alles voor de

fiets

Fa. K. SIERSMA
H. Hüsken & Zn.

Zutphens oudste adres
op rijwielgebied

Moderne herstelplaats
voor rijwielen van elk

fabrikaat
Overwelving 3
Telefoon 2824

Werkplaats en show-
room Rozegracht hoek
Broederenkerkplein,

Zutphen
Gedipl. personeel



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

Janny

B. G. Vlogman
M. Vlogman-

Boerstoel

Vorden, 19 maart'58.
Burg. Galléestraat 21.

Voor de vele blijken
van deelneming, be-
toond bij het plotseling
overlijden van onze
lieve moeder, behuwd-
en grootmoeder

Hendrika Johanna
Kappert-Demmink

zeggen wij hartelijk
dank.

Uit aller naam:
Fam. Kappert

Vorden, 22 maart '58

Al degenen die iets te
vorderen hebben van
wijlen
Wed. G. Hofmeijer-

Oldenhof
gewoond hebbende
Decanijeweg 9, Vorden
worden verzocht hun
rekening in te dienen
bij A. G, NIPIUS,
Molenweg 16, Vorden
vóór l april.

In verband met ons
vertrek naar Canada,
willen wij allen harte-
lijk dank zeggen voor
het vertrouwen, dat wij
hebben genoten.
Voor hen, die ons nog
goedendag willen zeg-
gen, geven wij gelegen-
heid op woensdag
26 maart 's middags v.
3.30 tot 5 uur.
Tevens zeggen wij hier-
mee alle lidmaatschap-
pen van verenigingen
op.

Fam. te Hennepe

Vorden, 't Hoge 63.

GEZOCHT in Vor-
den, door ouder echt-
paar, gestoffeerde zit-
en slaapkamer met
kookgelegenheid.
Brieven onder no. 5
aan Bureau Contact.

Maandag en Dinsdag

gesloten
wegens verhuizing naar

de „Kroezeboom"
Zutphenseweg 55.

Visser
Schoenmaker

Te koop: 2 keurige
alleenstaande huizen
met tuin, te Vorden,
f 21.000,-en f 22.000,-.
Ovink's Woningbur.
Zutphen. Tel. 2636,
na kantoortijd 2740.

B.z.a. net flink MEIS-
JE voor 2 halve dagen
p. week. Te bevragen
adv.bureau te Slaa.

Van particulier te koop
aangeb. Opel Record,
mod. 1956, luxe uitv.
m. kunstleer bekled.-
hoezen, verwarming,
sigarenaansteker. klok
en imperial. Deskundig
onderz. toegestaan.
Marspoortstraat 13 A
Zutphen, na 7 uur.

Te koop enige hopen
dik berkenhout]
bonestokken en
bezexnberk, na 5 uur

Klein Kranenbarg
Wichmond

Gevraagd een tractor-
chauffeur, in bezit v.
rijbewijs strekt tot aan-
beveling. A. Lichten-
berg, Houttransport,
tel. 466, Vorden.

Gevraagd:
een net MEISJE, voor
4 dagen per week.
H. A. Bogchelman,
Nieuwstad 5.

VorJense Besluurdersboiid H.V.V.

Filmavond
op zaterdag 29 maart om 7.30
uur, in het Nutsgebouw.
Entree 75 cent.

Vertoond wordt:

„Als mannen Kerels zijn".
Nog enkele kaarten bij het be-
stuur verkrijgbaar.
NA AFLOOP BAL.

's Middags 4 uur kinderfilm:

„Zwaan kleef aan".
Entree 10 cent.

A.s. zondag 2 uur

Vorden l - Pax l

Firma VISSER

VORDEN

'™ Nutsgebouw
Telefoon 500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 30 maart, 8 uur

de fel-sensationele en aangrijpende fi lm

De luchtslag om Japan
met: Wendell Corey en Forrest Tucker

De nooit tevoren onthulde geschiede- l
nis van de enorme luchtreuzen B 29. l

Ziet de aanval van 452 superforten
op Tokio.

Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Toneelvar. V.O.P. Medler

UITVOERING
op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart in

zaal Eykelkamp.
Aanvang 7,30 uur. Entree f l 25 (bel inb.)

Opgevoerd wordt het landelijke toneelspel:

„Gerda van de Anna's hoeve"

Nog geen echt voorjaarsweer
en toch veel aanvragen voor 't
overtrekken en bijvullen van ka-
pokmatrassen, het behangen van
woon- en slaapkamers het beleg-
gen uwer vloeren, het stofferen
uwer stoelen enz. enz.
Van al deze artikelen de nieuw-
ste dessins in voorraad.
Vraagt u ons eens stalen en prij-
zen, wij maken U gaarne vrij-
blijvend offerte.
Het valt u zeker mee.

Complete woning inricht ing

Joh. Heerink,
Telefoon 383, Vorden
Ook voor colivinylvloeren
uw adres.

VOLLEYBAL
liefhebbers.
A.s. dinsdagavond 7 uur Volleybal-training
in het Gym.lokaal. Voorlopige contributie
f 1.50 p.p. per maand.

Bestuur Gym.ver. „Sparta*

Alleen „de, Speciaalzaak" biedt
U tijdelijk kisten bolknak

(merksigaar) van 15 voor 12Vz et
Sig.mag. „'t Centrum"

Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386

Uw spijkerloze schoenen worden

door ons ook

spijkerloos
gerepareerd*

Wullink's Schoenhandel
Ook voor voor uw reparatie

VOOR DE A.S.

FEESTDAGEN!
Een geheel nieuwe kollektie:

Herencostuums
Sportcolberts
Terlenka pantalons
Kerko overhemden
Japon- en Rokstoffen
Mantelcostuums
Orlon en Nylon vesten
Terlenka rokken
Jongens sportcolberts
en Pantalons

LOOMAN
Vorden

Lentetijd
Schoonmaaktijd

SCHILDERSBEDRIJF P. v. BODEGOM
ZUTPHENSEWEG 76 - TELEFOON 431

Voorradig alle soorten grondverven, plastic-lakken in alle moderne tinten,
waterverven, afwasbare muurverven voor keukens, stallen e. d., carbolineum,
parafinelak, kwasten, enz.
Voor schilderwerk, zowel binnen- als buitenshuis, verstrekken wij gaarne vrij-
blijvend prijsopgave.
Tevens verkrijgbaar kippenhokramen, per stuk en per kistje.

Bel 4-3-1 en wij zijn er meteen.

Profiteert elke week van
onze koopjes!

jampOIien aPPeimOeS van goudreinetten 4O Cl

Potten abrikozen OP sap 98 et
Franse WafClS bestr. m. poeders., 250 gr. 64 Cl

Gemengde koekjes 250 Br. 59 et
Grote eiercake nu voor 129 et
Abrikozen gedroogd 200 gr. 45 et
Mooie grote pruimen 250 gt. 49 et
JaiDS, alle smaken, per pot OO Cl

Lunch worst iso gr. 45 et

Geef de kinderen eens honing op de
boterham, zuivere bloemenhoning per pot

118 et
• - —

Voor de Paasdagen:
Matzes per pak 48 et
Thea craeckers per pak 3O et

Fa. J. W. Albers
NIEUWSTAD 5, Tel. 232

14 dagen naar Hawaiïü
voor 2 personen off 12.00O gld.

Dit is de fantastische hoofdprijs van de grote GAZELLE
prijsvraag, waarover U reeds een folder ontving.
Doe er aan mee, want er zijn nog meer prachtige prijzen.
Inlichtingen en folders over deze actie te verkrijgen bij
onderstaande Gazelle-agenten voor Vorden:

E. J. LETTINK
Almenseweg, Telefoon 472

R. G. J. KUYPERS
Dorpsstraat, Telefoon 393

zicht lvoorjaar in
Zoekt u een Motor, Scooter,
Bromfiets of Rijwiel, dan kunt
u zeker bij ons slagen!

MOTOREN:
FN 200 c.c. f 1125.- en f 1300.-

175 c.c. f 1395.-
250 c.c. 2 cylinder, tweetak f 1895.-

SIMSON:
250 c.c. kopklep met cardan-aandrijving en
geheel gesloten blok f 1995.-

B.S.A.:
vanaf f 1595.-

D.K.W.
vanaf f 1145.-; 175 c.c. met swingarm f 1775.-

HEINKEL-scooter met reserve-wiel f 2095.-

BERINI:
bromfiets M 21 vanaf f 498.-
bromfiets M 13 vanaf f 398.-

GAZELLE:
rijwielen vanaf f 151.-
kinderrijwielen vanaf f 119.-

Van automobielen zijn alle merken lever-
baar.

GARAGE A. B. WOLSINK
Telefoon K 6753 - 256
Hengelo-GId.

steunzolen naar maat
voetonderzoek

H. G. Wullink, Dorpsstraat
Rijksgediplomeerd pedicure-voetkundige

Ook al aan de
sigaar ? ?
Forse bolknak in 10
stuks verpakking voor
f 1.80. Iets voor U?
Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)
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Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op a.s. maandag 24 maart 1958 van 9—11 uur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

van 12—2 uur bij Bruil-Krijt, Warken
van 3—4 uur bij café Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste
maten en alle kleuren). Wollen Broeken,
Groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes,
Motor-Overalls, J e k k e r s (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten,
(zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen
Overhemden, Veldbedden, Wollen Over-
jassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejas-
sen (waterdicht), Rugzakken, Spotgoedkoop
Ondergoed, Waterdichte Motorbroeken
en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen voor
Motorrijders, Groene Werkoveralls, R.A.F.
Broeken, Officiers Regenjassen, Werk-
schoenen (iets bijzonders) van f 7.50 tot
f 15.—, Melkjassen, Lange Leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.— tot f 180. —, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht),

Koppels en honderden artikelen meer.
Wollen truien, div. soorten en kleuren.
Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens.

Rubberlaarzen voor f 6,50.
Dekens voor f 12.50.

Originele dubbele Jongensjasjes, water-
dicht, ijzersterk voor f 17,50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24— tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.
Partij leren voetballen £ 5.—.

Extra goed! Extra goedkoop!

Heden ontvingen wij een partij gloednieuwe
fabrieks-gereviseerde 350 c.c. „Matchless" le-
germotoren voor slechts f 375.—, met nieuwe
banden. Aan huis te bezichtigen en af te geven.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

Erkend Schoorsteenveger
Venderink
Rijksstraatweg 52 - Warnsveld
Telefoon 06750 - 4608

De man met de bezem!

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

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

geldig t.m. woensdag a.s

Ontbijtlakens
iets moois op tafel
125x150

Katoenen dames
onderjurken
met breed borduursel
alle maten
Ook voor kinderen
reeds vanaf

5.50
1.98

Popeline
damesblouses
keurige afwerking 8.95
3/4 mouw

Heren overhemden
Sanfor popeline
gevoerde borst

7.5O
Zwarte en grijze

Werksokken 1.8O
per paar

Losse
Heren pyamajasjes
keper flanel
alle maten en kleuren

't Is goed besteed,
door Luth gekleed!

H. Luth - Vorden

MODIEUS
SIERLIJK

ELEGANT
Deze eigenschappen hebben alle mo-
dellen die wij deze week voor U
etaleerden.

Speciaal voor mannen to-
nen wij U moderne zwarte
modeschoenen. Om U van
de goede pasvorm te over-
tuigen, mag u ze gerust
eens passen zonder ver-
plichting tot kopen.

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

Provinciale
Statenverkiezing

Stemmen op 26 maart a.s.

Kiezers en Kiezeressen
wilt gij uw belangen behartigen en het
algemeen belang dienen, stem dan op lijst

No.1
van de Katholieke Volkspartij.

De lijst met Matser als No* 1.
De partij voor alle groeperingen van het
hele Nederlandse Volk in het bijzonder voor

de bewoners van onze Provincie.

De Partij waar gij op vertrouwen kunt.

A.s. Lidmaten.
Wij hebben voor u een prachtige
sortering

Kerkboek j es

U3 U3A30g
in verschillende mooie {uit-
voeringen.

Ook voor Belijdenisgeschenken.

Fa. HIETBRINK

Da's goedkoop!
Bakt u zelf?
Wij hebben

Wonderpannen
grote maat f 9.95

R. J.KOERSELMAN

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Het beste adres voor
Chem. reinigen, Trico-
leren, Drijmastern,
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 396.
Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

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

Da's goedkoop!

'n Pracht plastic
Emmer
8 liter . . f 3A5

R. J. KOERSELMAN

J L JL JL JL JL JL

Wij hebben voor onze afdeling

Glas, Verf, Behang
en Gereedschappen

een speciale winkel ingericht.
U vindt er alles wat U nodig mocht heb-
ben voor alle karweitjes die U zelf wilt
opknappen, o.a.:

Reina en Alpha plasticmuurverven * Artecobin synth» muurverf (afwasbaar)

Supralux muurverf in 10 prachtige pasteltinten - Supralux grond- en glanslakken, 28 mooie kleuren

Flexa behangvernis >• Blanke lakken, ook cellulose - Plamuur - Stopverf - Was- en water-
beitsen - Stoelenvernis (mahonie, eiken en noten)

Gereedschappen als kwasten, penselen, letterzetters, stopmessen, plamuurmessen, schrapers,
glassnijders, deurplaten, puimsteen.

Borstelwerk, sponzen, zemen (uitsluitend Ie kwaliteit), kastpapier diverse soorten en des-
sins ook afwasbaar.
Diverse soorten wrijfwas in diverse kleuren, Cardinal-was voor cementvloeren.
Kalkgroen, Kalkblauw, Gips - Albastine het materiaal waar U alle gaten en kieren mee
kunt dichten.
Verder Black Varnis, Koolteer, Carbolineum, Creoline, Groene Carbolineum en Glans Car-
bolineum, Lijnolie, Terpentijn, Wasbenzine, Fasoline, Waterglas.
Prachtige collectie Behangselpapieren en Randen, Plaksel, Vochtscherm. (Bij aankoop van
behang, plaktafel en gereedschap in bruikleen).

m
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Onze collectie behang is enig in Vorden!

Kom eens een kijkje nemen, u is van harte welkom!
Drogisterij „De Olde Meulle" J. M. vl Wal, Gedipl. Drogist

L.
't Is weer een voldongen feit, Van der Wal verkoopt kwaliteit!

IL JL Jt JL JL JL JL

in moderne dessins

en vele teleurstellingen

Firma VISSER

Verkiezing Prov. Staten.
Aan de Protestantse kiezers(essen)

van Vorden.

De Chr. Hist. Kiesvereniging dr ingt er bij
U zeer sterk op aan, Uw stem a.s. woens-
dag uit te brengen op de in Vorden wel-

bekende Heer

G. Koning
No. l van lijst

3
Het Bestuur

Kost g.

WAARDEVOL losbladig recepten-
boek onder redactie van P. J. Kar.,
de bekende oud-radiokok, ledere
week nieuw, gratis receptenblad met:
• vijl heerlijke schotelt die makkelijk

zijn klaar te maken
• een feestelijk recept voor hoogtij-

dagen, uit de hoge keuken geklapt
door Nederlands beroemste chef-
koks

• een hoekje met nuttige tip» waar-
door U meer verstand krijgt van
vlees en vleeswaren

Zo krijgt U meer dan driehonderd
recepten (waaronder ook voor dieet
en vermagering) In een fleurige,
afwasbare stevige boekband,

en l 7.00. Kom dit boek gratis bl| ona halen.

Slagerij W. Kieskamp, Nieuwstad


