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Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar -
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DAMMEN

Vorden speelde zijn laatste promotiewedstrijd
tegen Varsseveld en won deze verdiend met
11-9. In een partij, die op winst stond, kwam
men remise overeen, aangezien het al erg
laat was en het aan de einduitslag niets
meer afdeed. De uitslagen waren:
Geerken-Steinhorst 1-1, Lammers-H. Vrieze
1-1, Oukes-Konink 2-0, Kl.Bramel-D. Vrieze
0-2. Breuker-Klein Wassink 0-2, Berkelder-
Bruggink 2-0, Wijen-Sturies 1-1, Wansink-
Arendsen 0-2, Hesselink-Heijen 2-0, Wen-
tink-Jolink 2-0.

GROSLIJST GEMEENTEBELANGEN.
De groslijst voor de a.s. Gemeenteraads-
verkiezing luidt voor de groep Gemeente-
belangen als volgt:
l G. J. Schurink, Nieuwstad 9, 2 R. Aaten,
dir. zuivelfabriek „Wiersse", 3 H. Bouw-
meester, Linde E 80, 4 E J. Kettelerij, Juliana-
laan 24, 5 B. Berenpas, Mossel D 110 a,
6 Fr. Smit, Zutphenseweg 41, 7 A. J. Zwe-
verink, „Steenkamp" B 10, 8 J. Bielderman,
Nieuwstad 23, 9 G. J. Bargeman, „Wilme-
rink" C 96, 10 G. W. Eijerkamp, Zutphen-
seweg 2, 11 D. Klein Bleumink, E 111.
12 J. A. Koning, „De Kostee" E 3, 13 G.
Oplaat, Wildenborch D 60.
WERELDTENTOONSTELLING IN BRUSSEL.

Het Nutsbestuur heeft in combinatie met
het Departement Zutphen plannen beraamd
om haar leden in de gelegenheid te stellen
iets van de enorme wereldtentoonstelling in
Brussel te laten z jen. Dinsdag 27 mei (daags
na Pinksteren) wordt per Gelderse bus om
half zeven 's morgens uit Vorden vertrokken.
Terugkeer ongeveer half twaalf. De kosten
zijn laag. Degenen, die mee willen, moeten
zich ten spoedigste, doch uiterlijk 9 april,
(zie advertentie) opgeven bij de secretaresse
van het Nut, mevr. van Mourik-Spoor, en
tegelijkertijd het verschuldigde bedrag betalen
of storten op giro 844477 van mevr. van
Mourik, onder vermelding : Wereldtentoon-
stelling Brussel '58. De maaltijden zijn niet
inbegrepen.
Nadere mededelingen volgen in mei.

PALMPASENOPTOCHT
De traditionele palmpasenoptocht trok dit jaar
in verband met het mooie weer, meer deel-
nemers dan andere jaren wel eens het geval
was.
Ongeveer zestig kinderen hadden hun palm-
pasens in zaal Bakker ingeleverd, waar de
jury, bestaande uit mevr. van Arkel, mevr.
d'Aumerie, mevr. v. d. Borch, mevr. Emsbroek,
mevr. Kamperman, mevr. Terpstra en mevr.
van Tongeren een moeilijke taak had om de
prijzen toe te kennen.
Namens V.V.V. reikte de voorzitter, burge-
meester van Arkel, de prijzen uit. Hij bracht
daarbij dank aan de dames-jury voor haar be-
moeiingen, aan de heer Wuestenenk, die weer
paard en wagen beschikbaar had gesteld voor
de rondrit en aan de muziekvereniging „Sur-
sum Corda", die de optocht opluisterde met
muziek.
Er was voor ieder deelnemend kind een prijsje
beschikbaar, terwijl elk kind bovendien ge-
trakteerd werd.
De eerste vijfentwintig prijzen vielen als
volgt:
1. Marionel Luth; 2. Henk Elbrink; 3. Gerrit
Oukes; 4. Wouter Emsbroek; 5. Alice Bogchel-
man; 6. Erika Terpstra; 7. Irma Terpstra; 8.
Marieke Hylkema; 9. Truusje Hulstein; 10.
Hans Schuppers; 11. Derkje Bos; 12. Erna
Braakhekke; 13. Anneke Barink; 14 Joh. Bos;
15. Wilma de Vries; 16. Arend Jan Schoolder-
man; 17. Ansje Harmsen; 18. Ria Klein Bramel;
19. Frans Hesselink; 20. Gofie v. d. Peyl; 21.
Hein Schotsman; 22. Joke Schuppers; 23. Ma-
rijke Schuppers; 24. Ansje Bosch; 25. Willy
Bosch.
Hierna maakten de kinderen, gezeten op de
platte wagen, een rondgang door ons dorp,
voorafgegaan door ,,Sursum Corda" en het be-
stuur van V.V.V.

KERKDIENSTEN zondag 6 april.
Hervormde kerk.

10 uur Ds J. H. Jansen.
Geref. Kerk

9.30 uur Ds E. J. Duursema.
Openbare Belijdenis.
3 uur Ds E, }. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Maandag 7 april.
Her v. Kerk 10 uur Ds E. J. Duursema en
Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk Gezamelijke dienst in de Herv
Kerk.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 5 april van 5 uur tot en met
maandag 7 april Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 6 april Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.
Maandag 7 april Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Burgelijke stand v. 28 maar t t.m. 2 april.
Geboren: d. van B. J. Jansen en H. J. Po-
terman; z. van J. van Beem en W. J. Jansen.
Ondertrouwd: Geen.
prehuwd: Geen,

^verleden: J. H. E. J. A Houtman, vr.,
2 jr., overl. te Zutphen.

FILMAVOND N.V.V.
Onder auspiciën van de Vordense Bestuur-
dersbond van het N.V.V. werd zaterdagavond

Ki het Nutsgebouw een filmvoorstelling ge-
even, waarvoor grote belangstelling bestond.

Vertoond werd de film ,,Als Mannen Kerels
zn". Na afloop werd er nog geruime tijd ge-
danst op muziek van „de Gelria Band".
's Middags werd voor de kinderen de film
„Zwaan kleef aan" vertoond, waarvan onge-
veer 250 kinderen hebben genoten.

NUTSFLORALIA
„Uw tuin — uw lusthof"

Woensdag a.s. komt de heer Stein, Hoofd-
assistent van de Rijkstuinbouwvoorlichtings-
dienst, vertellen hoe men 't beste zijn tuin kan
bewerken om een mooi resultaat te krijgen,
hoe 't gazon behandeld moet worden en hoe
men de mooiste bloemen krijgt.
Aan de hand van prachtige kleurendia's laat
hij zien hoe men zijn tuin moet aanleggen en
hoe niet, wat voor resultaat men kan krijgen
als men met zorg en smaak de heesters en
bloemen uitzoekt, wat voor mooie kleuren-
combinaties men krijgen kan.
Na afloop van de lezing kan men alle moge-
lijke vragen stellen. Wie dus deze zomer zijn
tuin extra mooi wil hebben, komt woensdag
na Pasen in 't Nutsgebouw. Voor 25 cent kan
men een heleboel ervaring opdoen.
Het dagelijks bestuur van Nutsfloralia heeft
deze lezing in Warnsveld bijgewoond en was
zo verrukt er van dat ze direct besloten: dit
moeten we in Vorden ook hebben! Iedereen
die zijn tuin een warm hart toedraagt is wel-
kom, houdt dus de woensdag na Pasen vrij
voor deze mooie en interessante lezing.

GROSLIJSTSTEMMING K.V.P.
Zondag werd door de Kath. Volkspartij de
Groslijststemming gehouden voor de a.s. Ge-
meenteraadsverkiezing.
Er was een zeer grote opkomst der leden. In
totaal werden uitgebracht 217 stemmen. Ge-
rangschikt naar het aantal behaalde punten
was de volgorde der kandidaten als volgt:
1. Joh. Heerink; 2. B. G. Lichtenberg; 3. J. F.
W. Mokkink; 4. J. A. Eykelkamp (café); 5. A.
J. Meyer; 6. J. C. van Langen; 7. A. F. J.
Waarle.
Deze volgorde zal ook gelden voor de of-
ficiële lijst voor de gemeenteraadsverkiezing.

TONEELVOORSTELLING V.O.P.
In zaal Eyckelkamp heeft de toneelvereniging
V.O.P. vrijdag en zaterdag het landelijke to-
neelstuk „Gerda van Anna's Hoeve" met veel
succes voor het voetlicht gebracht.
Er bleek onder regie van de heer Hazekamp
goed gestudeerd te zijn, want het stuk zat er
prima in. Ook het spel stond op een goed peil,
zodat de opvoering een daverend applaus
oogstte. Een compliment verdienen voorts de
fraaie en sfeervolle decors en toneelaankle-
ding, die ons de suggestie van een boerenhuis-
kamer gaven. Mogelijk had het stuk nog meer
aan kracht gewonnen, wanneer het geheel in
dialect gespeeld werd, temeer omdat het zich
toch in de boerenstand afspeelde.
De heer Hazekamp, voorzitter van V.O.P.,
heette bij de aanvang in 't bijzonder de af-
gevaardigden van de zusterverenigingen uit
de omgeving welkom, terwijl hij aan het slot
de medewerkenden aan deze toneelavonden
dank bracht.

VERKEERSONGEVAL
De heer G. v. A. uit Linde werd bij het over-
steken van de Rijksstraatweg in het Medler
per bromfiets door een passerende auto ge-
schept. Hij kwam tegen de voorruit van de
auto terecht. Dr. Lulofs constateerde bij het
slachtoffer een hersenschudding. Hij werd per
auto naar zijn woning vervoerd. De bromfiets
werd totaal vernield. De auto kreeg slechts
lichte schade.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal had ook in Steenderen weinig
geluk en moest hier een 5—l nederlaag in-
casseren. Ratti bond de strijd aan met een
tweetal invallers, die zich overigens goed van
hun taak hebben gekweten.

een gelijk opgaand begin kon Steenderen
n de 25e minuut de score openen met een

schot van de middenvoor, die duidelijk in off-
side positie scoorde. Lang hadden zij echter
geen plezier van deze voorsprong, want Rat-
ti's linksbinnen, wist direct na de aftrap de
stand weer op gelijke voet te brengen, l—l,
inet welke stand de rust inging.
-teenderen had na de rust het beste deel van

het spel. Het werd geleidelijk aan 3—l en toen
de rechtsback binnen het beruchte gebied
hands maakte, werd ook de penalty onfeilbaar
benut, 4—1. Vier minuten voor het einde werd
het 5—1.
Het tweede deed het beter dan de grotere
broers; zij behaalden thuis een klinkende 11-0
zege op Baakse Boys III.
De junioren waren vrijaf.
Op 2e paasdag spelen beide Senioren-elftallen
een uitwedstrijd. Ratti I trekt naar Zelhem I.
Nu de toestand voor het eerste heel bedenke-
lijk is geworden en zij nog steeds aan de staart
bengelen, moet er ditmaal een overwinning
worden behaald, wil men tenminste nog met
Viod gelijk komen.
Ratti II speelt uit tegen Baakse Boys II en
heeft ook hier wel een kleine winstkans.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer G. Th. Folmer,
slaagde aan de r.k. Universiteit te Nijmegen
voor het kandidaatsexamen Sociologie in de
Westers-Sociale Studierichting.

R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING
Bij Schoenaker kwamen een aantal r.k. mid-
denstanders bijeen om de oprichting van een
plaatselijke afdeling te bespreken. Besloten
werd om thans definitief tot oprichting over
te gaan. Aanvankelijk gaven zich een 9-tal
aanwezigen als lid op.
Er werd een voorlopig bestuur gevormd, be-
staande uit de heren J. Heerink, Wellink en
P. B. H. Schoenaker. De contributie zal ƒ 25,—
per jaar bedragen.
Besloten werd om in september a.s. nadere
acties te bespreken.

VORDENS TONEEL
Op zaterdag 12 april geeft Vordens Toneel een
uitvoering in het Nutsgebouw. Ditmaal is in
studie genomen een komisch detective-stuk,
geschreven door George Batson. Detective-
stukken genieten voor de radio altijd veel aan-
dacht; nu kan men niet alleen horen maar ook
zien hoe de boef ontmaskerd wordt.



VOETBAL
Doordat Vorden I vrijaf had, kon het tweede
elftal van Vorden zondag op zijn sterkst tegen
Ruurlo II uitkomen. De reserves hebben aan
de verwachtingen beantwoord door Ruurlo II
op eigen terrein een 4—2 nederlaag toe te
brengen, waardoor de kansen om de onderste
plaats te ontgaan, weer wat groter zijn ge-
worden. Er wacht de reserves echter nog een
zwaar programma, doch we zullen hopen dat
zij hieruit de nodige punten kunnen verzame-
len om uit de gevaarlijke zonp te raken.
Ruurlo II kwam zondag eveneens met een
sterk elftal in het veld, zodat er volop span-
ning was. Dank zij het enthousiasme en het
doorzettingsvermogen won Vorden II ver-
diend deze belangrijke ontmoeting. Vooral de
achterhoede met de keeper aan het hoofd deed
nuttig werk.
Vorden III, dat met slechts 10 spelers in het
veld verscheen, verloor thuis van Voorst V
op het nippertje met 4—5.
De jongste uitgave, Vorden C, behaalde thuis
op Warnsveldse Boys B een verrassende doch
volkomen verdiende 6—l zege.
Tweede paasdag wacht Vorden I een belang-
rijke wedstrijd, n.l. de uitwedstrijd tegen Riet-
molen I, dat evenals Vorden een goede kans
maakt op het kampioenschap.
Verliest Rietmolen deze wedstrijd dan is zij
zo goed als uitgeschakeld. Hetzelfde geldt
voor Vorden. Dat er dus flink aangepakt moet
worden behoeft geen betoog. Vorden zal het
vooral moeten zoeken in snel en open spel,
want Rietmolen zit fel op de bal.
Vorden II ontvangst op tweede paasdag de
kampioen Reuni II uit Borculo. Voor de
reserves zit hier geen winst in, doch zij zullen
hun huid ongetwijfeld zo duur mogelijk ver-
kopen.
Tenslotte speelt Vorden A thuis nog tegen
Steenderen A. Een overwinning zal het A-elf-
tal weer een stapje nader tot het kampioen-
schap brengen.

EEN HEITJE VOOR EEN KARWEITJE
Onder dit motto komen de padvinders uit Vor-
den ook dit jaar weer kleine karweitjes tegen
betaling verrichten' bij de inwoners met als
doel de invalide padvinders te kunnen helpen
en daarnaast de eigen kas te versterken. De
start is dit jaar op donderdag 10 april en de
actie duurt tot zaterdagmiddag 12 april.
Men wordt echter verzocht geen karweitjes
voor donderdag te laten verrichten en ook
geen karweitjes te laten opknappen door die
jongens of meisjes, die niet kunnen aantonen
dat zij inderdaad aan de actie mogen deel-
nemen.
Hiertoe krijgen alle jongens en meisjes, die
meedoen een boekje met opschrift, terwijl in
dit boekje de ontvangsten en de aard van het
karwei genoteerd moeten worden.
De opdrachtgever of -geefster ontvangt een
zegeltje, dat desgewenst op deur of raam ge-
plakt kan worden om aan te tonen dat hier
al gewerkt is en geen karweitje meer aan-
wezig is. We wensen de padvinders ook dit
jaar weer vele karweitjes en dus veel heitjes
toe!

BILJARTEN
In de competitie Zutphense Biljartbond won
K.O.T. III van Pelikaan II met 6—4; K.O.T. II
speelde een uitwedstrijd tegen T.O.G. III en
verloor met 6—4. De club Kets won thuis
van De Pauw III met 8—2.
In de 3e afdeling verloor K.O.T. IV thuis van
Voorst III met 2—8.

OPERETTE
Ook dit jaar komt de Warnsveldse operette-
vereniging weer een uitvoering geven in het
Nutsgebouw. Op maandag 21 april zal de aar-
dige operette ,,Eva", van de bekende com-
ponist Frans Lehar, worden opgevoerd. Het
gezelschap is al een hele tijd druk aan de
studie, onder leiding van Willy Peters. Men
wil graag weer goed beslagen ten ijs komen.
De heer Rouwenhorst heeft de zorg voor de
decors weer op zich genomen en zal er zeker
in slagen ook nu weer met iets bijzonders voor
de dag te komen.
Voor kaartverkoop enz. raadplege men vol-
gende week de advertentie in dit blad.

EERSTE KIEVITSEI
Door de 16-jarige W. Klein Geltink, 't Hoge-
slag, alhier, is op 31 maart het eerste kievits-
ei in deze gemeente gevonden. Het is burge-
meester van Arkel aangeboden.

AARDIGE ATTENTIE
Ter gelegenheid van de geboorte van hun
eersteling werd het echtpaar B. Vlogman—
Boerstoel door de leden van de Drumband van
„Concordia" een reuzen krentebrood aange-
boden, dat ruim l meter lang was.
De heer Vlogman is n.l. lid van de Drumband.

BIOSCOOP
Tweede paasdag zorgen Abbott en Costellc
voor een dolvrolijke stemming. Ze komen ge
heel onverwacht in een ruimteschip terecht en
na vele vreemde capriolen landen ze in d
bossen bij New-Orleans, waar juist een car
naval wordt gevierd. Nog later komen ze op
de planeet Venus, waar alleen beeldschone
vrouwen wonen.
Wanneer ze na al deze avonturen in
York terugkeren worden ze als ware helden
ingehaald.
Het is een zeer dwaze geschiedenis en de lacl
zal bijna niet van de lucht zijn.

DRINKWATERVOORZIENING
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben
het verzoek om vergunning voor de uitoefe
ning van een bedrijf tot winning, zuivering en
levering van drinkwater aan zes woningwet
woningen aan de Smidsstraat, elf woningwet
woningen aan de Dr. W. C. H. Staringstraat
één gemeentewoning aan de lagere landbouw
school aan de Hengeloseweg, alsmede de
naast de lagere landbouwschool gelegen wo
ning van het hoofd der school en voor de aan
leg van de daartoe nodige werken o.a. twee
pompinstallaties, t.w. één aan de Smidsstraa
en één aan de Hengeloseweg, ingewilligd.

Zie onze prijzen!
^ 250 gr. Picnic, heerlijk koekje 59 et
^ 250 gr. Veluwse Sprits, heerlijk koekje
T 59 et

250 gr. gevulde biskwie, 55 et.
l grote pot prima pindakaas, 69 et.

^ l pot aardbeienjam 62 et
^ l „ kersenjam 62 et
^ l beker prima appelstroop 48 et

3 grote rollen Pierik's beschuit, 57 et
12 grote spritsstukken 49 et
6 grote eierkoeken 45 et

^ l grote fles slasaus 68 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, bloedworst en rook-

vlees, samen 150 gr., 53 et.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

{Wereldtentoonstelling in Brussel.
» . . 1 J - ...-

Leden van 't Nut kunnen dinsdag 27
mei om half zeven per Gelderse bus
naar de Wereldtentoonstelling in Brus-
sel. Terugkeer 's avonds half twaalf,
f 13.50 per persoon inolusief entree
tentoonstelling, tram naar het terrein
en rondleiding.
Opgave ten spoedigste bij de secreta-
resse Mevr. van Mourik-Spoor.
9 april sluit de opgave van deelneming.

Pedicure
Steunzolen
Voetonderzoek
-fc Behandeling volgens afspraak.

H. G. WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Rijks gediplomeerd pedicure

Grasperk-scheerders
Abner - Folbate - Qualcast -
Bunse. Reeds vanaf f 33.50.

Uit voorraad leverbaar.

Gebr. Barendsen

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

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.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. HipiüS', Zntphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

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

„fluisterende"

bromfiets

Maakt U fnet déze bromfiets
eens een proefrit en stelt U
zelf vast hóe heerlijk zacht
en'soepel de motor loopt en
hoe „vast" U hem in de hand
heeft!

f. 435." (compleet)

De B-6 staat voor.y klaar bij:

R. G. J. Kuypers

Laat uw
grasperk-scheerder
vakkundig slijpen
en repareren door

Gebr. Barendsen

Trek er op uit met een

EMPO rijwiel

EMPO Rijwielfabriek Vorden

MS»

PliDrokers!
HaTTTange rooktabak,
Amerikaans import.
Prima kwaliteit,
f 1.50 per % pond.

ALLEEN BIJ

Sigarenmagazijn

Olthuys

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

RS fietsen -
fantastische
fietsen!

• patent dubbel remstuur • Rotor lakprocédé in 4
lagen • versterkte bagagedrager met ingebouwde ge-
reedschapstrommel • aparte nokken voor snelbinder.

A. G. Tragter
Zutphenseweg - Vorden

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

W. Rosse!
Pluimveéhandel

Vorden, Telefoon 283

Telefoonnummer

Kapper Wiekart:

vier - twee • drie
„De Reiger"
veor 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-
rielessen is verplicht.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

VAL-PAK
3 volledige schoon-
heidsbehandelingen in
l tube.
Kant en klaar crème,
schoonheidsmasker,
maakt uw huid fris,
strak en glad in 10 min.

DROGISTERIJ
De Olde„Meulle"
J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Mevrouw,
U draagt Uw kinde-
ren toch niet op de rug
zoals sommige volke-
ren. Natuurlijk in een
mooie

Kinderwagen
van

fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421.

Waarschuwing.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden



De Heer en Mevrouw
van Soest-Struik geven
met grote blijdschap
kennis van de geboorte
van hun zoon

Niels Ronald
(Niels)

Hengelo-G., 28 mrt. '58
„de Knalhutte"

Inplaats van kaartjes.

VERLOOFD:

Janny Nijland
en
Jan Vervest

Vorden, Insulindel. 40
Goes.Heernissew. 153
7 april 1958

Receptie van 3-5 uur,
Insulindel. 40, Vorden.

Voor uw medeleven,
ondervonden tijdens de
ziekte en na het over-
lijden van onze lieve
man en vader

W. J. Besselink
betuigen wij allen, in
het bijzonder de buren,
Dr de Vries en Zr
Stoop, onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
G. W. Besselink-

Cornelissen

Vorden. april 1958
Hengeloseweg B 25

Voor de vele bewij-
zen van deelneming,
ondervonden tijdens

j de ziekte en na het
overlijden van onze
geliefde vrouw, moe-
der, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

Egberdina Wesselink

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
A. Bargeman

Warnsveld, april '58.
„Heidepark"

Gevraagd:
j Naai- en verstelwerk,
ook genegen een halve
of hele dag aan huis te
komen naaien. Adres te
bevragen bur. van dit
blad.

Te koop jonge
HENNEN, Su.xR.1.
(8 en 11 weken oud).
Verder R.i.r. en W.l.
xR.i. (8 weken).

IE Brummelman,
„de Kruisweg" B 46,
Vorden, telef. 576.

BIGGEN te koop.
H, J. Pardijs „Meulen-
brugge".

Te koop 2 r.b. vaars-
kalveren.
J. W. Heersink,
Linde E 23.

Te koop VOEDER-
BIETEN bij J. G. Huls
(Mossel) D 87, Vorden

Och ildersnu is
VORDEN

Kjlaauoaauooer

Tentoonstelling
van 5 april—6 juni 1958.

Olieverfschilderijen van Ferdinand
Boersma, Hengelo (O.)
Werken van: Martin Monnickendam.
Geopend: alle werkdagen van 10-17 uur.
Zon- en Feestdagen uan 14-17 uur.

Auto-verhuur
zonder chauffeur
voor binnen- en buitenland.

A. G. Tragter, Tel. 256

Toneeluitvoering

„Vordens Toneel"
op zaterdag 12 april a.s. in
het Nutsgebouw. Aanvang 8
uur, zaal open 7.30 uur.

Opgevoerd wordt:

het komische detective stuk in
3 bedrijven

„ Boeven en
Madeliefjes"
door George Batson.

Kaarten a f 1.— (incl. bel.) bij sig.mag.
Eijerkamp en bij de leden.

NUTS-FLO^\LIA
„UW TUIN - UW LUSTHOF"
Woensdag 9 april om 8 uur lezing met
kleurendia's over: „Uw tuin - uw lusthof"
door de Weled. Meer H. Stein, Hoofd-
assistent van de Rf^uinbouwvoorlichtings-
dienst uit Apeldoorn, in het Nutsgebouw
Entree 25 cent. Iedereen is welkom.

i >„HET BINNENHUIS
Fa. A. Polman, Meubilering

Vorden, Tel. 314

Cocos-tapijt
lopers
karpetten
matten

„ band
Grote voorraad in alle prijzen.

Zie etalage.

ff

ff

ff

Denkt u er om voor de

Paasdagen nog een mooi boek
te halen bij de CJ*M.V-biblio-
theek in Irene?

Elke zaterdagmiddag geopend tussen half
vier en half zes.

Alleen „de Speciaalzaak" biedt
de grootste sortering sigaren,
sigaretten en alle aanverwante

artikelen*
Sig.mag. ,,'tCentrum"

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

Bond voor Staatspensionnering
Afd. Vorden

maakt haar leden bekend, dat de al-
gemene ledenvergadering wordt ge-
houden op donderdag 10 april a.s. in
Krasnapolsky te Amsterdam.
Aanvang 10.30 uur.
Leden, die wensen mede te gaan moe-
ten 's morgens 7.15 uur aan het sta-
tion zijn.
Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Het bestuur

Centra-spaarsysteem
geeft een flinke korting op uw
levensmiddelen.

Dollar margarine, met 10 punten 40 et
„ slaolie, met 30 punten, 158 „
„ beschuit, met 5 punten, 29 „
„ koffie, met 40 punten, 198 „
„ thee, met 20 punten, 90 „

Bij deze Dollar-artikelen ook coupons.
Rijst, Siam, 500 gr., 48 et
Rode bieten, liters pot, 59 „
Haring in tomatensaus, groot blik, 69 „
Piccalilly, per potje, 30 „
Leverpastei, per blik, 56 „
Perziken op sap, groot blik, 175 „
Ananas op sap, per blik, 65 „
Biskwie, 200 gram, 25 „
Fruta wafels, per pakje, 59 „

T. van der Lee - Tel. 420
't Hoge 56
Telefoon 420

Nutsgebouw
Telefoon 500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 13 apm; 8 uur

De fel-sensationele film
(in kleuren)

CQNGO DESPERADO'S
Met Virginia Mayo, George Nader en
Peter Lorre.

In het Afrikaanse oerwoud kwamen de
vogelvrijen bijeen . . . en nieuwe terreur
was het gevolg.
In Congotanga leefde ieder met een
geheim en overal loerde de dood.

Toegang 14 jaar j
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

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. 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

Voor de a.s. feest-
dagen :

10 Mentor
Sigaren
van f 2.20 voor f 1.70

10H.K,
sigaren
f 1.60

10 S. en B.
sigaren
uit assortiment f 2.—

Onze specialiteit!
Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

Te koop jonge HEN-
NEN, 10 weken, wit
xrood. Opfokbedrijf
Robbertsen, Delden
B 55. Vorden.

Nuchter r.b. STIER-
KALF te koop.
Joh. Brinkerhof, Wil-
denborch, D 72.

Te koop een jonge
goed bevleesde guste
KOE en een l-jarige
PINK, t.b.c.- en abor-
tus-vrij bij H. Groot
Roessink, E 7, Vorden

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
G. W. Nijhof, D 66,
Wildenborch.

Laat de zon maar
schijnen. Wij maken

Zonneschermen
Vraagt prijzen.

fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Qupralux
Grond-, Muur- en
Glansverven.

Zijn beslist beter en
kosten minder.
Prachtige kollektie

Behangselpapieren
uit voorraad lever-
baar. Gereedschap en
plaktafel in bruikleen.

DROGISTERIJ

„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Beslist uw Drogist

H.H. Graanmaaiers!
Met de oogst moet u
de

Binderdoeken
klaar hebben. Breng
ze nu al, dan kunnen
wij ze repareren.

fa* G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Hard
Zacht
Asbest

Board
* Beltman
Boslaan 13 Warnsveld



Mevrouw!
Schoorsteenvegen geen be-
zwaar, de elektrische veeg-
machine staat voor u klaar*

Gaarne vroegtijdig opgave bij

G. Weulen Kranenbarg
Vorden, Telefoon 217

Kwaliteits-artlkelen
voor zeer lage prijzen!

l gr. pak koopmans custard 49 et
Boeren belegen kaas, 100 gr. 36 et
Maar dan ook de allerfijnste.
Verse cake m, vruchten 80—150 et
250 gr, Kreyenbroeks Jan Hagel 69 et
250 gr. zandkoekjes 59 et
Flessen advocaat vanaf 1.75 en 3.40
Literspotten Boerenjongens

op alcohol f 3.95
Hunink's gebraden gehakt

200 gr. 48 et
Corned beef, 100 gram 59 et
Sappige magere ham, 150 gr. 79 et
Flessen zoete rode wijn f 1.45
Nieuw, kweek-peren-jam met de
hoogste vitaminen 91 et

Smit, Zulphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

Volop JUente
Ja, volop lente in onze

voorjaarskollektie.
Rijk van kleur, rijk van pas-
vorm en snit. Allemaal schoe
nen die ook uw toilet „a
maken.

Kijk daarom eerst bij

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

'r
Damclub „Vorden"

Belangrijke ledenvergadering
op vrijdag 11 april 8 uur n.m. in
het Nutsgebouw.

De leden worden verzocht op tijd aanwe-
zig te zijn.

Maandag 7 april (2e Paasdag)

Schieiwedstrijden aanvang l uur
Dansmuziek aanvang 6 uur

in zaal Langeler, Hengelo~G<
Schietver. „Willem Teil"

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

Onze nieuw* successen
Dames pullovers

100 pCt. wol
6 kleuren

6.95

Dames pullovers
frisse streepdessins

sportief model

7.8O

Dames pullovers
hooggesloten

6 kleuren

9.3O

van kwaliteits textiel
Dames pullovers

in effen kleuren
en streepdessins

4.85

Dames pullovers
boothals

nieuwe modellen

8.55

Dames pullovers
jaquard

3/4 mouw

7.85

Regelmatig vullen wij onze kollektie
aan waardoor steeds het nieuwste.

Damesslips
O.9O

Dames camiseles
schouderband

1.95
idem met ronde hals

2.2O

Rokstof
HO cm. breed, zwart, p.mtr.

4.25

Ruitflanel
nieuwe dessins, p.mtr.

1.25

Dames blouses
in uni kleuren, no-iron

6.95

Dames blouses
effen, maten 42—44

4.95

Natuurlijk A. Wolsing, Textiel, Vorden

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

Vrolijk Pasen of
prettige Pasen
dat wenst men elkaar uit
gewoonte vaak toe.

Verzeker u zo'n Pasen en haal vandaag
een heerlijk Paaskrentenbrood bij

, SCHURINK.
Vraagt ons om Paasgebak, leuk
en lekker!

Leuke sortering Paaskoekjes, extra
verzorgd! Neem ze dit keer eens
van

SCHURINK
Speciale sortering snoep, echt een paas-
sortering.

Aan een pientere jongedame, met min-
stens Mulo-opleiding en enige kantoor-
ervaring, die op een handelskantoor
verdere kennis wil opdoen, hebben
wij een

Betrekking
aan te bieden. Afwisselend en interes-
sant werk.

Voor dames hebben wij een bijzonde-
re gunstige pensioenregeling.

Sollicitatie's alleen schriftelijk vóór 10
april a.s. aan de Afd. Personeelszaken
van de

Empo Rijwielfanriek
H. B. Emsbroek

A.s. maandag (2e Paasdag) 2 uur

Vorden II - Reüni II


