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UITVOERING NUTSZANGKLASSEN
Onder leiding van Mej. Uyterschout zijn de
klassen van de Nutszangschool voor het'
eerst in het openbaar opgetreden.
Mej. Diny Uyterschout heeft in het vrij
korte seizoen, dat zij op dit gebied onder-
richt gegeven heeft, heel wat weten te be-
reiken. De kleuterklas demonstreerde op
alleraardigste wijze hoe zij al het rythme-
en maatgevoel onder de knie heeft. Het
speelliedje ;,Ik ben geboren in Friesland"
was hier wel een goed voorbeeld van.
De jongens- en meisjesklas gaven een com-
pleet concert met mondharmonica, trom-
mels, triangels,' ratels, uitsluitend om het
maatgevoel te ontwikkelen.
Het geheel liet zien, dat spelender wijze de
kinderen de beginselen van muziek en zang
bijgebracht wordt en dat deze Nutszang-
klassen, waarbij ieder kind welkom is, zeker
liun nut bewezen hebben.
In de pauze werd er een verloting ge-
houden ten bate van de Nutsfröbelschool.
Verder was er een tentoonstelling te be-
zichtigen van kledingstukken, als schorten,
jasjes, babygoed, etc. alles vervaardigd door
de cursisten van de Nutsnaaischool onder
leiding van mej. Hesselink uit Zutphen.
Na de pauze voerden een aantal Nutsleden
onder leiding van de heer Vrugterman de
vrolijke twee-acter „Amor in hinderlaag''
op. Hoewel de tijd van voorbereiding maar
zeer kort was geweest, werd er vlot ge-
speeld en er is daverend gelachen om de
perikelen van de heer des huizes, die via
een huwelijksadvertentie zich een levens-
partnerin zocht. Ook dit deel van 1de avond
slaagde best.
De voorzitter van het IN ut, du heer Wes«e-
link, dankte aan het slot de medewerkenden
en in hel bijzonder de heer Vrugterman,
terwijl de dames bloemen aangeboden
kregen. Ook de dames Uyterschout en Hes-
selink werden hierbij niet vergeten.
Bij de opening vestigde de heer Wesselink
nog de aandacht op de extra Nutsavond op
22 April, welke verzorgd zal worden door
door de KLM. De afdeling Vorden viert
dit jaar haar 135-jarig bestaan. Ter ge-
legenheid hiervan zullen volgende week
„De Ghesellen van den Spele" met de
cabaretrevue ,,Je moet er maar opkomen"
optreden.

SIMAVI-COLLECTE
In de week van 7—11 April zal in onze
gemeente de jaarlijkse Simavi-collecte ge-
houden worden. Wij bevelen deze collecte
ten zeerste bij u aan.
Simavi (steun in Medische aangelegen-
heden voor Inheemsen) is een vereniging
waaraan het gehele Nederlandse volk zijn
medewerking verleent. Gezien de dringende
nood, die er heerst in Suriname, Indonesië
en Nieuw Guinea is het prachtig, dat i > r
op dit gebied gezamenlijk kan worden ge-
\ \erkt om de vreselijke ziekten daar te be-
strijden. Zie de huis aan huis bezorgde
folder, Helpt dus allen!

2e PAASDAG
We herinneren nog even aan de opvoe-
ring van het toneelstuk „En de bossen
/ingen hun lied", die onder auspiciën van
de Herv. Jeugdraad op 2e Paasdag om half
acht in Irene plaats vindt.

Chr. ZANGV ER. EXCELSIOR
Door verschillende oorzaken is het de Chr.
Zangver. Excelsior niet mogelijk geweest
dit seizoen haar jaarlijkse uitvoering l i *
geven. Men heeft nu besloten in het na-
jaar bijtijds met een goed verzorgd pro-
gramma voor de dag te komen.

Kerkdiensten Zondag 5 April 1953
Ie Paasdag

Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds J. Langstraat
7.15 uur Ds M. G. Sterringa v. Zutphen

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

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lol

R.K. Kapel
7 en 8.30 uur H.Mis, 7.30 Lof.

Maandag 6 April, 2e Paasdag
Ned. Herv. Kerk
10 uur Ds F. J. Dun van Hummelo

Geref. Kerk geen dienst

Zondagsdienst Doktoren.
Van Zaterdagmiddag 4 April 5 uur t.m.
Maandagavond 6 April Dr De Vries

Bu r gelijke stand van 27 Maart—l April ?53
G e b o r e n : z. v. E. P. v. d. Linde en
J. T. v. d. Linde-van Egmond; d. v. T.
J. Berendsen en J. W. A. Berendsen- Hor-
sting: d. v. M. J. Wuestenenk en L. G.
Wuestenenk-Harmsen.
O n d e r t o u w d: B. J. A: Pelgrom en C. M.
Reuvers.

4^y< e h u \\ d : H. Broekgaarden en L. H. J.
ivlemclink; A. Meijerink en W. G. A. Schoe-
maker.
O v e r l e d e n : M. W. He lminU, e.
W. A. Boorkamp, oud 00 j.

.».
v. A.

VORDENS MANNENKOOR
Onder voorzitterschap van de heer J. Hen-
gelink vergaderde Maandagavond na de
repetitie in de koffiekamer van het Nuts-
gebouw het Vordens Mannenkoor.
De voorzitter gaf een overzicht van de aeti-
viteit der vereniging in het afgelopen ver-
enigingsboekjaar en dankte de heer Wolters
speciaal voor de grote stimulans die van
hem als directeur der vereniging uitging.
De secretaris gaf een overzicht, waaruit
bleek dat de vereniging thans 40 leden telt.
Het bezoek aan de zangavond van „Zang-
lustV te Enschede en de zangersavond te
Vorden waren enkele hoogtepunten uit het
verenigingsjaar.
Het financieel verslag van de penningm.
A. v. Zuilekom, gaf een batig saldo te zienj
Het bestuursvoorstel om de contributie, in-
gaande l April a.s. te brengen van 25 op
30 cent per week, vond algehele instem-
ming; deze verhoging zal zo nodig worden
aangewend bij jubilea, ziekte der leden enz.
terwijl ook accoord werd gegaan met het
voorste' om voor de directeur een dirigen-
tenverzekering aan te gaan. De aftredende
bestuursleden, de heren A. Bielderman en
A. v. Zuilekom, werden herkozen. Indien
even mogelijk (enkele leden zullen nl. af-
wezig zijn) zal worden deelgenomen aan de
Zangersdag te Doetinchem op tweede Pink-
teterdag.
De voorzitter dankte aan het slot allen VOOF
de prett ige kameraadschappelijke sfeer en
getoonde wilskracht om de vereniging een
middelpunt van culturele opgang te doen
zijn en blijven, waaraan ieder die liefheb-
berij in de zang heeft kan komen deol-
nemen en hartelijk welkom is. Het koor
kan groter zijn in een zich ontwikkelende
plaats als Vorden De voorzitter stimuleerde
allen aan de opbloei blijvend deel te nemen
met een daverend applaus onderstreepten
de leden de/c woorden.

PLATTELANDSVROUWEN OP EXCURSIE
De bond van plattelandsvrouwen hield in
het Nutsgebouw een ledenvergadering on-
der leiding van mej. G. Steenman. Na een
welkomstwoord van de presidente werd het
bondslied gezongen. Uit het jaarverslag van
de secretaresse, mevr. M. Klein Brinke-
Gotink, bleek, dat de afdeling in het af-
lopen jaar niet stil heeft gezeten. De pen-
ningmeesteresse, mevr. Klein Bleumink-
Kuypcrs. heeft een klein batig saldo in kas.
De aftredende bestuursleden, de dames
llietman-Harmsen en Wesselink-Lindeboom
werden herkozen.
Na enkele mededelingen werd de vergade-
ring gesloten en brachten de dames een
bezoek aan de borstelfabriek Havo alhier.
Bii de rondleiding door het bedrijf kregen
de dames een inzicht over de vervaardiging
van het borstelwerk. Mej. Steenman dankte
de heren hartelijk voor hun uitleg en rond-
geleide en verzocht namens de vereniging
de dank over te brengen aan de directie
die verhinderd was aanwezig te zijn. Het
was een leerzame en interessante excursie.

NUTSBIBLIOTHEEK V ORDEN
In de Nutsbibliotheek worden hedenmiddag
weer een veertigtal nieuwe boeken uitge-
geven, o.a. de nieuwe Eskelund, Rose Fran-
ken (Claudia's") Pearl Buck en Sedges.
Verder boeken van Ina Boudier-Bakker,
Gorsari, Cronin, Knuttel, Mazo de la fioche,
Theun de Vries, Bertus Aafjes, Wertheim

. Ook zijn er drie Agathe Christie's.
- en kinderboeken.

AUTOSCOOTER
Zaterdagmiddag en -avond bestond er voor
de Vordense jeugd gelegenheid om zich te

eren in een autoscooter, die haar ten-
en had opgeslagen voor de O.L. Dorps-

school. Er werd nogal druk gebruik van
deze attractie gemaakt, ondanks het minder
gunstige weer.

CANDIDATENLIJST C.H: EN A.R.
De ledenvergaderingen van de C.H. en
A.R. kiesverenigingen hebben besloten bij
de a.s. gemeenteraadsverkiezing gezamen-
lijk met een candidatenlijst uit te komen,
samengesteld als volgt:
1. W. Norde; 2. A. J. Lenselink; 3. G.
J. van Roekei; 4. M. H. Gotink; 5. W. H.
Ruiterkamp; 6. Z. Regelink; 7. G. W. Win-
kel; 8. H. J. Berenpas; 9. Th. Nijenhuis;
10. H. F. G. Robbertsen; 11. M. Eskes 12.
A. Plomp.

UITREIKING ERETEKENS
Door burgemeester van Arkel werd aan
de volgende dienstplichtigen, behorende tot
de Nederlandse strijdkrachten, die destijds
in Indonesië gelegerd waren, het onder-
scheidingsteken uitgereikt t.w. K. A. Aalde-
rink, A. H. Flamma, B. H. Fokkink, H.
Gerritsen. J. W. H. Huls, G. J. LubbersJ
L. Rouwenhorst, G. Stapper, W. Visseher,
G. W. Wahl en J. Wentink.

BERICHT
„Een Heit je voor een Karweitje''. Onder
dit motto gaan de padvindsters en pad-
vinders in Nederland weer geld verdienen
in de week na pasen. Dit geld is voor de
helft bestemd voor hun gebrekkige zusters
en broeders en voor de andere helft voor
hun eigen groep om materialen enz. aan te
kunnen schaffen.
Ook de Vordense padvindsters en padvin-
ders doen hier blijkens achterstaande adver-
tentie aan mee en we kunnen niet beter
doen dan hen van harte succes toe wensen.



GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer D. de Boer,
slaagde voor het diploma Galvaniseur on dr r
auspiesiën van het Internationaal Labora-
torium onderzoeking op Galvanisch gebied
Metaliek.

O.L:S. DORP
Op verzoek verwijzen we naar de in dit
nummer voorkomende advertentie betref-
fende de toelating van leerlingen en de-
uren van de zomerlesrooster der O.L.S.
Dorp.

OPRICHTING PERSONEELSVER.
Op Dinsdag 31 Maart kwam het personeel
der Vordense Coöp. Zuivelfabriek onder
leiding van haar directeur de heer A. J.
Hu unieman in vergadering bijeen om te
komen o.m. tot oprichting van een perso-
neelsvereniging. Na een geanimeerde be-
spreking werd hiertoe met grote meerder-
heid van stemmen besloten.

NAAR DE ROLLEN
De buurtschap Linde zal evenals andere
jaren weer een autotocht organiseren.
Ditmaal is een prachtige route uitgestip-
peld door de bollenvelden naar de Flora,
de unieke internationale bloemententoon-
stelling te Heemstede, welke slechts eens in
de 10 jaar wordt gehouden. Voor nadere
bijzonderheden zie advertentie.

EEN STOKKRENTENRROOD
Ter gelegenheid van de geboorte van een
zoon, ontving de heer v. d. Linden, hopman
van de verkenners der St. Michaëlsgroep,
een reuzen krentenbrood ter lengte van
een meter en met een gewicht van plm.
16 pond. Maandagavond werd het geschenk
namens alle verkenners door de voorzitter
met een toepasselijk woord ten huize Van
de familie op de Nieuwstad overhandigd.

GROSLIJSTSTEMMING K.V.P. A
Zondagvoormiddag werd de groslijststem-
ining gehouden van de K. V.P., af d. Vorden,
in verband met de a.s. Gemeën'féraaasi
kiezingen. De definitieve candidatenlijst ziet
er thans na de stemming als volgt u i t :
l Joh. H.Heerink (zittend lid) 2 A. J. Mr-
(zittend lid) 3 F. K. Schoenaker (zuivel-
fabriek) 4 F. Mullink (Delden) 5 A. J. A.
tëggink, Molenweg.

GESLAAGD
Voor het eindexamen der R.K. Land- én
Tuinbouwwinterschool van de A.B.T.B. ( ; •
Didam slaagde voor de afdeling Landbouw
onze plaatsgenoot, de heer J. Zents, Medler.

D A M R U B R I E K
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers
Zutphenseweg 48 Vorden.

Uit de partij
J. Lammers, Vorden.

Zwart
1 2 3 4

6

16

26

J6

46

47 48 49 50

Wit

A. J. Hissink, Warnsveld

Zwart 9 sch. op 3, 6, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 26.
Wit 9 sch. op 22, 27, 31. 35 — 37, 39, 43, 45.
Wit staat niet sterk, zijn linkervleugel wordt door 4
zwarte stukken vastgehouden en kan hieraan niets ver-
zetten, terwijl ook de rechtervleugel meteen stuk
minder gevaarlijk is. Zo kan o.a. niet 39—33, daar
dan volgt 24—30 met dam. Wit speelde in diagram
45—40 de om stand wat te verbeteren, doch toen volgde

Wit Zwart
45—40 12 — 18!
22 x!3 3— 8!
13 x 8 20—25
8x30 2 5 x 4 5 !

39—33 45 — 50
6 27—21! wit dacht nog, indien zwart 50 x 46 sloeg
door 21 — 27 enz. een remisekans te hebben, doch zwart
sloeg niet naar 46 maar 50 x 41 !!

Hier had wit niet op gerekend.
7 36 x 47 16 x 36 ! !

en kon wit na enkele zetten opgeven.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft het in eigen home tegen IN
dijk niet verder kunnen brengen dan fc< ̂
l—l gelijkspel. De stormachtige wind die
bijna dwars over het veld stond, deed aan
het spel veel afbr«uk.
Ratti had een invaller voor de keeper, die
zich de gehele wedstrijd uitstekend van zijn
taak heeft gekweten. In de zevende mii
opende Noordijk de score, toen plotseling
vier man der gasten voor open doel ston-
den en dan ook gemakkelijk de keeper
wisten te passeren O—1. Na een steeds
wisselen der kansen kreeg Ratti in de 25e
minuut een hoekschop toegewezen, waarbij
de middenvoor de stand gelijk stelde l—1.
Na de rust was Ratti qua spel en techniek
veel sterker, doch wist de schotloze voor-

hoede de kansen niet te benutten, waardoor
de stand l—l bleef.
De junioren behaalden op eigen terrein
weer een monsterzege van 22—l op de
Baakse Boys A. Zij speelden waarlijk een
klasse beter dan de tegenpartij en schijnen
nu recht op het kampioenschap af te steve-
nen. H a t l i l brengt op 2e Paasdag een be-
zoek aan de Grolse Boys I te Groenlo en zal
moeite hebben om hier de beide p u n t j e s
machtig te worden.

TAFELTENNIS
Dio I heeft te Zelhem de competitiewed-
s t r i j d tegen Zelhem 5 tot een goed einde
gebracht. Dio won met 6—4. De inval (er-
bij Dio speelde een zeer goede 'partij. H.-t
t \ \eede team speelde Maandagavond een
vriendschappelijke p a r t i j tegen Keyles 2
i Keyenborg). Het \verd een ui terst span-
nende strijd, welke in een 5—5 gel i jke*
stand eindigde.

EXCURSIE
De leerlingen van de hoogste klassen der
ll.K. School, Kranenburg, maakten onder
leiding van het hoofd der school, de heer
H. Folmer, een excursie naar de (.loop.
Zuivelfabriek alhier. Op deskundige \ \ i j z e
\ \e rden ze hier rondgeleid en konden /e
zien, hoe de melk werd aangevoerd en \er-
werkt werd tot diverse producten als iwter.
kaas en melkpoeder. Vooral de kaasmakerij
trok bijzonder de aandacht.
Voldaan over deze leerzame excursie keerde
de jeugd weer huiswaarts.

GOUDEN ZAKENJl BILEUM
Woensdag l April herdacht de manufnc-
turenhandel Mombarg te Vorden-kranen-
burg het 50-jarig bestaan van haar zaak.
De oprichter, de reeds bejaarde heer B.
Mombarg heeft zijn zaak in de loop dei-
jaren tot bloei gebracht, zodat deze alge-
mene bekendheid geniet. Het winkelpand
werd reeds enige malen vergroot, terwi j l
ook thans naar uitbreidingsmogelijkheden
wordt gezocht. Nog steeds v e r r i c h t de krasse
baas, bijgestaan door zijn zoon. de dage-
lijkse werkzaamheden.
Ter gelegenheid van d i t heugl i jke f e i t hee f t
de. jubilerende zaak de maand April als
speciale verkoopmaand geproclameerd met
vele attractieve aanbiedingen en een grote
keuze in courante artikelen.
Vele kennissen, buren, fami l ie leden en col-
lega's kwamen op deze feesteli jke dag hun
gelukwensen aanbieden.

Gevraagd net DAG-
MEISJE. Mevr. Huur-
neman, Zuivelfabriek.

Beste biggen te koop.
B. G. Lichtenberg
't Waarle

Te koop dr. varken,
uitget. 17 Apr., keuze
uit 2. En 200 kg
ijsselster pootaard.
B. Zents Jr „Bokslag"

Te koop nuchter vaars-
kalf. H. Wagenvoort
achter Buitenzorg

Te koop nuchter maal-
kalf.
H. Lenderink B 13
Te koop een partij
lucernehooi en erwten-
stro. C. D. Jansen,
Schreevoord Wildenb.
N.O.Z.
Te koop een paar
teeltbare grasparkieten
Nico Keune
Te koop een afgekalf-
de maal met H l melk
en een dr. pink kalft.
Aug. H. Bosman
Zwembad

Te koop voederbieten
en eetaardappelen.
Wed. G. A. Regelink.
Hengeloseweg B 11.
Vorden.

Te koop eetaardappe-
len ijsselstar en popu-
lair. E. v. Zuilekom,
C 82 Veldwijk Vorden

Te koop gevraagd:
een kinderfiets. Brie-
ven met prijs opgaaf
aan A. J. Wentink,
Linde E 2 Vorden

Toom beste biggen te
koop. A. J. Eggink
C 54 Boskamp

Te koop best vaars-
kalf wit bedrijf.
}. Huls Mossel D 87

Te koop wegens aansl.
electr. weide afr. app.
v. batterij-voeding
z.g.a.n merk „Blessing
Etra" J. Brink, Delden
B 62

Zware biggen te koop,
keuze uit 12, halfbloeds
D. A. Lenselink
Specop, Linde

^Duurdere koffie f
Koff ie-reclame!

Bij aankoop van 200 gram vleeswaren:
250 gr. verpakte koffie van 202 voor 172 et
100 gr. verpakte thee van 76 voor 56 et
500 gr. vet spek voor 90 et

100 gr-

ham 50 et
rookvlees 50 et
paarden-

rookvlees 45 et
plockworst 50 et

100 gr. droge metw, 50 et
gr. ontbijtspek 32 et

100 gr. hamspek 40 et
100 gr. tongeworst 25 et
100 gr. bloedworst 18 et

leverworst 18 et
hoofdkaas 20 et

boterhamw. 34 et
pekelvlees 75 et

100 gr
100 gr
100
200

gr-
gr.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Nutsbibliotheek Vorden
Heden plm. 40 nieuwe boeken in de bibliotheek
Slechts voor 5 cent gedurende een hele week,

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden wordt!

Lage advertentieprijs en hoge publiciteitswaarde

ze goed en vCotf

Vers gedorst rogge-
en haverstro te koop
Wed. G. Lindenschot,
D 115 Kranenburg

Toom beste biggen te
koop. B. Rouwenhorst
„Kerkhof" C 22.

Te koop beste biggen
G. Oortgiesen D 157
Medler
Te koop r.b. maalkalf
8 d. oud, t.b.c.- vrije
stal. J. H.M.Roelvink
bij 't Zwembad D 36g

Te koop r.b. maalkalf
5 w. oud. J. H. W.
Eskes B 96 n.o.Z.

Te koop toom biggen
A. Wassink 't Pardiis

Te koop een klein
partijtje prima poot-
aard. Voran en noor-
deling maat 28/35
D. Pardijs C 31



Matrassen
maken wij van veren
bedden in cellen. Ook
kapokmatrassen wor-
den op eigen werkpl.
opnieuw overtrokken
en bijgevuld.
Vraagt stalen en prijzen.

Joh. Heerink
complete woninginrichting

Voor een vakkundige
en tijdige verzorging
van uw

Boekhouding
en

Belastingzaken
naar:

Accountantskantoor

B. de Bruyn

Het Hoge 22, Vorden

Cocostapijt en lopers
een grote voorraad,

nieuwe dessins, div.
breedtes de laagste prij-
zen. Vraagt stalen.

Compl. woninginr.
Joh. Heerink

Maandag 13 April
houdt

Dick van Rijo
de bekende radio-
sportverslaggever

in zaal Bakker een in-
teressante causerie
Houdt deze avond vrij

Geen sproetje
meer op uw toetje
met sproetenzalf van

Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v. d. WAL
Gedipl. Drogist

U kun t iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN
's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"
Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed??

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484

neemt advertcntiën en
abonnementen aan

voor alle couranten
zonder prijsverhoging.

Landbouwers!
Wij betalen steeds de
hoogste prijs voor kip-
pen en hanen. Vraagt
prijs en u verkoopt.
Porto- en telf. worden
vergoed en ze worden
gratis uitgezocht.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

r\
n De Heer en Mevrouw
U
O EMSBROEK - BIELDERMAN

hopen bij de herdenking van hun 40-
jarige echtvereniging Zaterdag 11 April
van 2 tot 4 uur receptie te houden aan
huis: Burg. Galléestraat 48, Vorden.

Ce/i goed passend corsetï
Probeert u eens een

„WALA"
Prijzen vanaf f 14,90

G* H* Struik, v.h.Wed. H.H. Looman

r
Mooi of slecht weer?

Maar met een rokertje uit de

Speciaalzaak
hebt u zeker prettige feestdagen!

Grote sortering

Sigarenmag. 't Centrum
G. W. EIJERKAMP

Ijs Ijs Ijs
>

(JcnurinK weer yslf

Dansmuziek
^fcop 2e Paasdag

Cale Krijt, Wich mond
Vrij entree Aanv. 6 uur

Een heitje voor een karweitje!
De a.s. week komen de padvindsters
en padvinders karweitjes bij u vragen
orn geld te verdienen voor hun gebrek-
kige broeders en zusters, zowel als
voor hen zelf.

Laaf hun verdienste in deze week
door uw hulp zo groot mogelijk zijn.

Karweitjes kunt u ook opgeven bij de
volgende adressen: Seesing „Groene-
dal", Ruurloseweg en L. Rouwenhorst,
Stationsweg 23.

aasaanbieding
Evenals het succes met onze
koffie en thee

NU ook onze

Advocaat
per fles f 2.75
grote fles f 3.65

Probeert u eens, het is iets fijns!

Óteeds vaker Tel. 350

KISTEMAKER

(jLebt u vergeten
krentenbrood te bestellen
voor de Feestdagen ?

Dat is niet zo erg, want

heeft volop voorraad
Telefoon 384

A.s. Maandag 2e Paasdag
te Zutphen

de zeer belangrijke ont-
moeting

Be Quick-Quick
Nijmegen

Aanvang half drie.

Voor melk- en transportkarren
(desgewenst met zij-naven)

Henk van Ark

U gooit het geld niet in de sloot,
Adverteren maakte zakenmensen groot.

i/oor de sckoonmaak:
Kastpapier, kastranden en punaises

Kastpapier in de betere kwaliteiten
reeds vanaf 33 et

Fa. HIETBRINK.Tel. 253

Pedicu re-inricht ing-nr
e'SlWPijnloos verwi jde ' l van likdoorns,

eeltpitten, wratten, ingegroeide en dikke
nagels.

Voetverzorging
Zuivere maatsteunzolen volgens gips-

en blauw-afdruk.

Onder medisch gedipl. Chiropodist

J. A. M. Wolsing
Raadhuisstraat 26 Vorden

Op goede of slechte wegen
Wullink's schoenreparatie kan er tegen!

H. G. WULLINK
Schoenreparatie-inr.' - Dorpsstraat 4

De zaak voor de betere schoenreparatie

Wie niet adverteert wordt vergeten

Wandelkaarten
Huize Vorden

verkrijgbaar bij Wed. Kamperman
Zonder kaart, en kinderen
onder de 16 jaar, zonder
geleide, GEEN TOEGANG

Slaapkamer ameublementen
Altijd de nieuwste modellen in voorraad
met mooie, diepe, ruime kasten.
O.F, blank eiken, gotisch, mahonie, eiken

Joh. Heerink, complete meubilering

„ ïLu Is het tijd
voor het zaaien van
uien, zilveruien, snijsla,
schorseneren, 2de keer
doperwten, 2de keer
raapstelen.

Zaadhandel Derksen

Zondagsschool in de

Chr. School - Dorp

Eerste Paasdag aanv.
9 UUR

uitdeling Paas-
kaarten

VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEH TEL 172

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Gordijnstoffen

een pracht keuze
vitrages en
overgordijnstoffen
uit voorraad leverb.

Wij maken ze vakkundig
Vraagt stalen en prijzen

Joh. Heerink
compl. woninginr.

Heden

paasgebak
Bakker SCHURINK

Tel. 384

Rusthuis ,,Het Enze-
rink" vraagt nette be-
schaafde aank. VER-
PLEEGHULP, n. b.
18 jr. G.G. of N.H.
Solicitaties a.d. Direc-
trice.

Gevraagd aankomende
BOERENKNECHT

en/of dienstbode.
H. Maalderink. War-
ken B 27

Gevraagd
EEN FLINK MEISJE
met ing. v. l Mei.
kunnende koken,
van 8—A uur 's Maan-
dags 8—6 uur 's Zond.
vrij. Loon f 15.- p. w.
Wiekart Vorden



Landbouwers !
Thans is het tijd om uw weide-
afrasteringen te vernieuwen en
te verbeteren.
Wij leveren alle soorten

Schrikdraad-apparaten
zowel voor aansluiting op batterij
als op het electrisch net.

Isolatoren, hekgrepen, enz.

Deskundige voorlichting.

Techn. Bur. P. Dekker
Telefoon 253
Speciaalzaak in electra.

Aangifte leerlingen O.L.S. Dorp
Cursus 1953-1954

Aan de ouders, die hun kinderen ter kennis-
making reeds zonden op 't Hackfortfeest en St.
Nicolaasfeest zijn deze week de aangifteformu-
lieren toegezonden.
Zij, die hun kinderen na de zomervacantie op
de school geplaatst wensen te zien en nog GEEN
aangifteformulier ontvingen, worden beleefd ver-
zocht zich te wenden tot het hoofd der school,

J. G. VEDDERS
1 Na de Paasvacantie, d. i. [Dinsdag 14 April, geldt

de zomerlesrooster: 8.45 — 11.45 en 1.15 — 3-15 uur.
2 De nieuwe leerlingen, moeten VOOR l OCTOBER

6 jaar oud zijn.
3 Aan de school is, buiten de lesuren, een cursus

verbonden in de Franse taal en opleidingsvakken
voor hen, die later het ULO- of het Middelbaar
Onderwijs wensen te volgen.

Autotocht Linde
naar de Bollenvelden op 23 April

Voor deze tocht zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Opgave tot en met Dins-
dag 7 April bij Café van Asselt. De Com.

Vloerbedekkingen
Balatum, vaste-tapijten
enz. Prachtige sortering
vraagt stalen en prijs.

Woninginrichting
Joh. Heerink

VOOR, ttUEZfEKENFONDSEN

VOUDEH TEL: 272

Baby-weegschalen
te huur

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gediplomeerd drogist

Voor de kaaskenners

Jonge, belegen en oude volvette boerenkaas
Kruidkaas, Leidsekaas, Zoutloze kaas enz.
Edammerkaas 40 plus 100 gram 26 cent
per stuk plm. 2 Kg 100 gram 25 cent

In Jam een pracht sortering Meer dan 15
smaken, ook bosbessen van 60 cent p. pot
Chocoladepasta per grote pot 86 cent

blik haring in tomatensaus 79 cent
Sardines, Makreel, enz.

/"" speciaal voor

Een

de 'asen'

racht sortering fijne vleeswaren

Wij brengen weer drie verschillende lunchschotels
a 200 gr. met 4 soorten vleeswaren in de prijs van

69 et 97 et 108 et
150 gram boterhamworst uit blik voor 44 cent

'

SMIT Zutphenseweg - Tel. 281
Elke week iets nieuws, altijd waf goeds!

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Dep. Vorden

.9e ÏLutsauond
Vrijdag 10 April, optreden van
,.De Ghesellen van den Spele"
m. hun schitterende cabaret-revue

Je moei er maar opkomen l
Auteur Jan Koopmans; muziek
Jacques Schutte; dansen ingestu-
deerd door Sascha Tamarinoff.
Decors B. de Kleine; Regie Jan
Koopmans.

Toegang hebben alle leden met één huisgenoot
a f 0.75 per persoon. Niet-leden f 1.80 p. pers.

Ik voel me niet goed!
Dat zegt u nooit, als u

TARVOBROOD eet!

bakt het dagelijks voor u.

Telefoon 384

BLOEMEN
niet frasen

is een traditie!
Komt u eens kijken.

We hebben een pracht collectie

J
zowel voor de kamer
als voor de tuin.

;t welbekende adres is:

a. DERKSEN & Zn.
itphenseweg - Vorden. Telef. 334
——^—•—•——«———«——i.^—»»——^—•«.

Y v acht niet tot het laatst!

Laat nu uw grasperkscheerder slijpen
en in orde maken.
Van de door ons gevoerde merken zijn
en blijven steeds onderdelen voorradig.

HENK VAN ARK

Koopt een EMPO-RIJWIEL
bij uw plaatselijke rijwielhandelaar

• EEN EMPO LOOPT BUITENGEWOON LICHT

% IS GELAKT OP ROESTWERENDE ONDERGROND

0 WORDT VOLGENS NIEUWSTE AMERIKAANSE METHODEN VERCHROOMD

% VOORVORK IS VAN EEN EXTRA VERSTERKING VOORZIEN

% GEMONTEERD MET SPECIALE BRACKETAS

O n z e m o n s t e r k a m e r s t a a t t e r u w e r b e s c h i k k i n g

Koop Vordens fabrikaat

Vorden is er mee gebaat

EMPO RIJWIELFABRIEK H. B. EMSBROEK - VORDEN


