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EVEN OPLETTEN.

In verband met Goede Vrijdag moet ons blad
volgende week een dag eerder klaar zijn.
Breng daarom de advertenties s.v.p. extra
vroeg. De korting (eventueel verhoging) geldt
ook een dag vroeger dan gewoonlijk.
Na Donderdagmiddag 12 uur kunnen geen
advertenties meer worden aangenomen.
Mogen we op uw medewerking rekenen?

De Uitgever.

AGENDA
12 April: Vergadering „Groene Kruis".
15 April: Voorlichtingsavond Bond van

Staatspensionnering.

VOOR BEHOEFTIGEN
Met verwijzing naar achterstaande adverten-
tie, doet de Diaconie der Herv. Gemeente al-
hier een beroep op de huismoeders, die met
de voorjaarsschoonmaak worstelen. Er zal in
veel huisgezinnen een kledingstuk zijn, dat
niet meer gebruikt wordt, doch te goed is om
bij de afval te doen, en dat dus nog maar weer
wordt opgeborgen.
Genoemde Diaconie vraagt u beleefd of u deze
artikelen wilt afstaan. Er is meer behoefte aan
dan men ogenschijnlijk denkt. Vooral kinder-
kleding, maar goed voor groteren ook. Van
een doelmatige distributie kunt u verzekerd
zijn.

VOOR FRUITTELERS
Fruittelers, die tot het rooien van onrenda-
bele boomgaarden overgaan, mogen binnen
een termijn van 4 jaar zonder vergunning
weer maximaal eenzelfde oppervlakte aan-
planten, mits zij direct na het rooien hiervan
opgave doen aan het Bureau van de Provin-
ciale Voedselcommissaris, Afdeling Tuin-
bouw, Velperweg 55 Arnhem, met vermelding
van de gerooide oppervlakte.

Ir W. Kooy.

BELANGRIJKE LEZING
De Bond van Staatspensionnering houdt Don-
derdag 15 April een buitengewone ledenver-
gadering in café de Zon, welke voor een
ieder zeer be lan^n jk is, daar hier oen toe-
l ich t ing wordt, gegeven op het rapport van
S.E.R. voor ouderdomsvoorziening. Zie adver-
tentie.

DANSWEDSTRIJDEN
Dansschool Kroneman hield Woensdagavond
in Hotel Bakker zyn eerste Medal Test. Deze
Medal Test is ingesteld door de Ned. Bond
van Dansleraren; de bedoeling hiervan is, dat
de leerlingen aan het einde van het seizoen
bepaalde proeven afleggen, waaruit hun vaar-
digheid moet blijken en bij slagen een insigne
ontvangen.
De jury, bestaande uit de heren Gelderman,
Apeldoorn en Meyler, Winterswijk, gaf te
kennen, dat de prestaties op hoog peil ston-
den. Slechts 2 candidaten werden afgewezen.
Twee prijzen, uitgeloofd door de heer Krone-
man, voor 't hoogste aantal behaalde punten,
werd bij de dames gewonnen door Truus
Brouwer en bij de heren door Herman Albers.

NUTSCURSUS SCHILDERKUNST
Op verzoek van de deelnemers aan de cursus
over Schilderkunst in Nederland uit de 17e,
18e en 19e eeuw, werd Vrijdagavond nog een
vierde avond gegeven, waarbij de heer
Michels speciaal de moderne schilders, niet
alleen Hollandse, heeft besproken.
Aan de hand van laritaarnplaatjes heeft hij
achtereenvolgens op boeiende wijze Cezanne,
Vincent van Gogh, Picasso, Mondria, Dick
Ket, Piet Ouburg, van Dongen, Salvador Dali,
Moore behandeld. Duidelijk liet hij uitkomen,
dat Mondria het in rechte vlakken zoekt en
Piet Ouburg meer met ronde vlakken werkt,
maar dat deze schilderijen toch wel degelijk
aan een bepaalde stand gebonden zijn.
Op verzoek van de cursisten wordt Zaterdag
24 April een excursie naar het museum op de
Hoge Veluwe gemaakt, onder leiding van de
heer Michels, waar werk van deze schilders
aanwezig is. Degenen die, hoewel zij de cursus
niet gevolgd hebben, deel willen nemen, kun-
nen zich voor Dinsdag 20 April opgeven bij
mevrouw van Mourik. Om één uur wordt met
een bus van de Firma Vlaswinkel van het
Marktplein in Vorden vertrokken. De kosten
worden zo laag mogelijk gehouden.

NOGMAALS EEN NIEUW HOOFD DER
KLEUTERSCHOOL BENOEMD

Daar mej. Zijlstra uit Harlingen voor de be-
noeming van Hoofd van de Nutskleuterschool
bedankt heeft, is met ingang van l Mei 1954
als zodanig benoemd mej. J. H. Wichers uit
Gorssel.
Mej. Wichers is gedurende 4 jaar als onder-
wijzeres aan de Neutrale Kleuterschool in
Gorssel werkzaam geweest.

Kerkdiensten Zondag U April
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat en Ds J. H. Jansen,
bevestiging nieuwe lidmaten.
7.15 uur Ds J. H. Jansen, Voorber. Hl. A.

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

R.K. Kerk
7 uur Vr. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

R. K. Kapel
7 en 8.30 uur Mis

Kerkdiensten Vrijdag 16 April
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat, Bed. H. A.
7.15 uur Ds J. H. Jansen, Bed. H. A.
Geref. Kerk: 9.30 uur Ds Duursema

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 10 April van 5 uur t. e. m.
Zondag 11 April Dr De Vries, telf. 288

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 58 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 52.— tot f 58.—
Handel was redelijk

Burg. stand van 2 t.m. 8 April
Geboren: z.v. F. A. Smit en J. J. Smit-Gos-
selink; z.v. H. Smallegoor en G. J. Smalle-
goor-Klein Bleumink; z.v. H. Harmsen en
H. Harmsen-Esschendal
Gehuwd: J. H. Bekken en A. A. Dieks
J. F. Harwig en C. H. M. van Slooten
Overleden: Anton Smit, oud 3 dagen,
overleden te Zutphen.

SCHOONMAAK
uw nanden onooglijk maakt,

PUROL maakt ze weer spoedig
gaaf en zacht. Doos 85-45 et.

VORDEN VOORUIT
De fa Vaader Wal kwam in haar winkel
ruimte te ^Vt, om al de artikelen die in een
drogisteri'j thuis horen, goed naar voren te
brengen. Door uitbouw van de etalages is
er in de winkel een grote oppervlakte vrij-
gekomen, zodat nu een grote verscheidenheid
van artikelen langs de wanden en in de vi-
trines kunnen worden getoond.
Het is een aanmerkelijke verbetering gewor-
den en de heer Van der Wal zal er zeker
veel genoegen van beleven !

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afd.
Vorden, heeft Woensdagavond een samen-
komst gehouden in 't Nutsgebouw.
De presidente, mej. Steenman, heette het grote
aantal aanwezigen van harte welkom, waarna
het Bondslied werd gezongen.
Het bestuur had de dames Van Arkel — Klafe-
ren, Scheltens en Tjoonk — Vriezen, bereid
gevonden deze avond te vullen met voor-
drachten etc.
Het is in één woord een prachtige avond ge-
worden. Intens stil werd er geluisterd naar de
ernstige stukken. Ook de humoristische stuk-
jes vielen zeer in de smaak. Het was zeer
zeker namens al de aanwezigen dat de voor-
zitster de dames hartelijk dank bracht voor
deze goed geslaagde avond.

NIEUWE VERKEERSBRUG
De brug over de zgn. Veengoot in de buurt-
schap Brandenborch is thans bijna gereed. De
betonbekisting is dezer dagen verwijderd.
Men hoopt de brug, die ruim 4 m breed is,
nog voor Pasen te openen. Voor het wegver-
keer in deze buurtschap zal de brug een be-
langrijke verbetering betekenen.

VERGADERING CHR. BESTURENBOND
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Klein
Ikkink kwam de afdeling Vorden van de
Christelijke besturenbond Donderdagavond in
Irene bijeen voor het houden van een praat-
avond, waartoe mede was uitgenodigd de heer
K. Dijkstra, districtsbestuurder te Utrecht.
Op deze avond werden verschillende vragen
betreffende beroepskeuze, loonvorming en de
plaats van de afdelingsbesturen ten opzichte
van de Christelijke besturenbond door de heer
Dijkstra \iiteengezet.

/77Z7
vwvyKBESPIJN? <—

Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

60 JAAR BESTAAN ZUIVELFABRIEK
In een geheel gevulde Nutszaal werd Vrijdag-
middag het 60-jarig bestaan van de Vordense
Coöperatieve Zuivelfabriek herdacht.
Het bestuur had gemeend dit jubileum niet op
feestelijke wijze te moeten vieren omdat een
dergelijke viering met 600 leden een groot
bedrag zou vergen. Daarom werd besloten
alle leden een naadloze vertinde emmer ten
geschenke te geven. De leden hebben deze
emmers inmiddels ontvangen.
Hoewel was afgezien van een feestelijke her-
denking stond de Vrijdagmiddag gehouden
ledenvergadering toch in het teken van het
60-jarig bestaan. De voorzitter, de heer J. B.
Wuestenenk, memoreerde met enkele woorden
het werk dat de pioniers van de Zuivelfabriek
60 jaar geleden hebben gedaan.
Voor de jonge arbeiders op de' fabriek, die
ongetrouwd zijn en er naar verlangen spoe-
dig in het huwelijk te treden, werd deze mid-
dag een blijde mededeling gedaan; de fabriek
zal 4 woningwetwoningen bouwen. Ook in de
fabriek zelf worden belangrijke investeringen
gedaan; in Duitsland is een zgn. indamp-in-
stallatie gekocht. Momenteel wordt deze in
het bedrijf gemonteerd.
Jaarverslag.
Naar aanleiding van het jaarverslag en de
exploitatierekening werden diverse opmerkin-
gen gemaakt, o.a. werd de vraag gesteld of
niet wat minder geïnvesteerd en wat minder
vlot afgeschreven kon worden, teneinde een
groter nabetalingsbedrag uit te keren aan de
leden.
Uit de beantwoording van de verschillende
sprekers bleek, dat de directeur, bestuur en
commissarissen al het mogelijke doen om het
bedrijf in deze tijd zo sterk mogelijk te maken,
opdat — treden er moeilijke tijden op voor de
zuivelindustrie en de landbouw -- cle schul-
denlast van de fabriek geen handicap is voor
een renderende bedrijfsvoering, terwijl het
bedrijf ook moet voldoen aan de moderne
eisen, die momenteel aan de zuivelbereiding
worden gestel^^
De heer A. J. ^mselink werd herkozen als be-
stuurslid. De commissarissen, de heren Joh.
Regelink on G. W. Stegerman, werden her-
kozen, terwijl in de vacature G. J. Broekgaar-
den werd gekozen de heer W. H. J. Korne-
gcor en in de vacature H. Tjoonk, de heer D.
Pardijs. Allen j|Knen hun benoemingen, resp.
herben eeming^l^an.
Overzicht over 60 jaar.
De directeur, de heer A. J. Huurneman, gaf
een kort overzicht over de afgelopen 60 jaar.
Hieruit bleek dat in 18P8 op een vergadering
van de afd. Vorden van G.O.M. v. L. w i j l e n
baron van der Borch reeds voorstelde een
zuivelfabriek cp te richten. Aanvankelijk be-
stond hiervoor niet veel animo. Men vreesde
dat op zandgronden een dergelijke fabriek
niet te exploiteren was.
Niettemin werd van tijd tot tijd weer over de
oprichting van een fabriek gesproken. In 1893
werd hiertoe besloten, nadat de heer Biele-
man hiervoor intensieve propaganda had ge-
maakt.
De eerste fabriek kostte met de inventaris
ƒ 17.000,—. De heer J. Nienhuis werd tot
directeur benoemd. De fabriek ontving de
eerste maanden melk van 485 koeien (thans
van 4.000 koeien). De eerste dag werd 2500
liter melk ontvangen, waarvoor 3 et per liter
werd uitbetaald.
Jaarlijks vonden vernieuwingen van gebou-
wen en uitbreidingen plaats. In October 1927
werd besloten een nieuwe fabriek te bouwen.
Deze werd in 1929 gebouwd, samen met cle
directeurswoning. Ter gelegenheid hiervan
werden ook nieuwe machines aangekocht. De
totale kosten bedroegen ƒ 233.052,—. De oude
fabriek werd voor ƒ 15.000,— aan de firma
Haverkamp te Vorden verkocht.
In 1939 werd de heer J. Nienhuis wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftyd
ontslag verleend. De heer Huurneman volgde
hem op.
Na de bevrijding nam de melkleverantie in
belangrijke mate toe, evenals de tbc-bestrij-
ding. In 1950 werd een kaasfabriek geopend,
terwijl ook een poedermakerij aan het bedrijf
werd verbonden.
Voor een goede agrarische bedrijfsvoering
heeft de fabriek in de loop der jaren veel ge-
daan. Deze vergadering droe geen feestelijk
karakter doordat het bestuur consumpties en
rookartikelen offreerde en doordat bloemstuk-
ken en schriftelijke gelukwensen werden aan-
geboden.
De kleurenfilm „Land en melk", die werd ver-
toond, was buitengewoon interessant voor de
veehouders en werd zeer op prijs gesteld.
Namens het personeel sprak de heer G.
Schouten, die bestuur en leden feliciteerde.
Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van de
mededeling dat een electrische klok met ver-
lichte wijzers zou worden aangeboden.

Eierverf
in 5 kleuren

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
gediplom. drogist

ft iLu is het tijd
voor het zaaien van :
2e keer doperwten
schorseneren, rode
bieten, 2e keer krop-
sla, tomaten

Firma J. D E RKS EN
Zutphenseweg 10

F» Toorneman,
Dierenarts

Afwezig van Donder-
dag 15 April, 's mid-
dags 12 uur tot Zater-
morgen 8 uur.

Dr Meijers
neemt waar.

RINGEN

ü£fe mdwüocctadiq
qjxuhwe fannw l uur
e—"-* qete&i f —

VOOR. PLL£ ZIEKENFONDSEN
VOKDEH TEL17<2

A.s. Zondag

Bekerwedstrijd

Ratti I -
Grol III

Aanvang 2 uur
•

12 uur

Ratti II -
Keyenb. Boys II

Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagentje
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt U ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel, 383

H.H. Landbouwers,
Wij betalen voor Uw
kippen en hanen een
hoge prijs en ze wor-
den desgewenst gratis
uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden



Verkrijgbaar
in elke beenlengte
en vervaardigd van de beste kwaliteiten

Dupont of Enkalon nylon.
Prijzen: f. 2.95, f. 3.95, f. 4.25,

f. 4.50, f. 4.93

A. WOLSING
Raadhlrisstr. 26 Vorden

Te koop een eerlijke
dr. koe met goede prod.
kalft. 20 April, witbedr.
ingesp. t. m.-en kl. zeer
G. J. Maalderink,
Almenseweg C 139

Te koop een r.b. dr.
vaars, a.d. teil. 18 April
en een volbl. weide-
pink, l !/2 jaar oud.
G. J. Vruggink Delden

Te koop 6 zware
biggen.

D. A. Lenselink,
„Specop" Linde

Te koop 2 zw. b.
maalkalveren, keuze

uit 6, tevens een gus-
te koe. W. Rietman
Oldenkamp" Hackfort

Enige jonge hennen te
koop, W. X R. 4 mnd
oud. H. G. Zoerink,

Mossel D 85

Te koop oude eiken ge-
binten bij
H. J. Bosch,

Timmerman Linde

Te koop r.b. dr. vaars,
a. d. t. 23 April en klei-
ne partij pootaard.,
Noordeling en Voran
maat 28/35. D. Pardijs,
Hackfort C 31

Te koop eeri partij
bonenstokken, erwten-
rijzea en voederbieten
(groenkraag). D. Eskes
„De Hoeve" C 71
Te koop 6 krielkippen
met haan, zwart Wy-
andot en een vlaamse
reus, voedster.
G. Klein Geltink,

Hackfort

Te koop mod. Ital.
Accordeon Pianokl,
120 bassen. Klasse-in-
strument. Insulindel. 31

Wij leveren en repareren
elk merk BROMFIETS

Barink's Rijwielhandel

Het

En het oog komt best
aan zijn trek als U een
t O N N E K E R overall
draagtl Die zit correct
en houdt zich voortref-
felijk, óók bij vaak en
hard wassen l

de overall, die er tegen
kan, bij

A. WOLSING
Raadh.str. 26, Vorden

Dansmuziek
te Hengelo-G

op 2e Paasdag
19 April as.

Muziek: De Noten krakers
AANVANG 6 uur

Schilderkunst

Excursie naar het museum op de
Hoge Veluwe, onder leiding van de
heer Michels, op Zaterdag 24 April

Vertrek l uur vanaf het Marktplein.
Opgave bij mevr. van Mourik-Spoor,
voor Dinsdag 20 April.

VOOR DE frasen . . .

Voor een mooie, geklede

SCHOEN
met een goede pasvorm,
moet u zijn bij

A. JANSEN Schoenhandel

„INGO"
ATTRmiTIES

Overhemden m» vaste boord
in 3 kleuren, alle maten

Speciale prij^ f 5.95

Fantasie
dames camisoles en directoirs

per stelletje compleet

Speciale prijs f 4.OU

Deze speciale aanbieding is geldig
in de week van 10 t /m. 17 April

Attentie!

Van 12—17 April (dus volgende week)
kunt u de „INGO" BONNEN IN-
LEVEREN, en u ontvangt een leuke
attentie van

5 procent korting!

H. LUTH
NIEUWSTAD 4, VOROEN

Electrisch

schoorsteenvegen
•

Wij vegen weer van

20 tm. 23 April
3 t.m. 7 Mei
17 tm. 21 Mei

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg Telef. 217

Alg. Ned. Agrarische Bedrijfsbond
Paasinlevering Vacantiebonnen
op a,s. Woensdag 14 April 's avonds
tussen 7 en 8 uur bij de penningm.

G. J. MARTINUS
Almenseweg

VOETBAL
Van de voetbalvereniging Vorden was vorige
week alleen Vorden a in touw, die van de
kampioen Be Quick d een 5—O nederlaag te
slikken kreeg. Door de aanvoerder van Vor-
den werden de kampioenen bloemen aange-
boden.
Voor a.s. Zondag staan op het programma
voor de beker wedstrijden Lochem II—Vorden
I en Vorden II—Steenderen II. Beide wed-
strijden vangen aan om 2 uur. Het is te hopen
dat Vorden deze eerste bekerwedstrijden zal
overleven, waarvoor zeker een goede kans
bestaat.

EMPO JUBILARIS
Vrijdag 2 April waaide de vlag van de Empo
Rijwielfabriek, ten teken van de feestelijke
viering van het 25-jarig dienstjubileum van
de heer W. H. Sessink, chef van de constructie
werkplaats.
De heer Sessink werd samen met zijn echt-
genote, zoons en dochters door de directie
hartelijk gehuldigd voor alle trouw en toe-
wijding aan het bedrijf betoond. Hierna bracht
de jubilaris een bezoek aan zijn versierde
werkplaats, waar hem een luid hoera door
zijn medewerkers toegeroepen werd.
Sinds de nieuwe Empo-fabriek aan de Enk-
weg in 1936 geopend werd, riep de verant-
woordelijkheid voor alle installaties zoals
ketelhuis, pompenkamer en verwarming hem
heel wat uren bij nacht en ontij in het ge-
weer.
De heer Sessink is één van die zeldzame
figuren die zowel het oude smidshandwerk
als het moderne constructieve inzicht in zich
verenigt. Velen in de omtrek kennen zijn
mooie kunstsmeedwerk!
Daarnaast geeft hij uitgewerkte plannen voor
nieuwe fabrieks installaties die hij met de
modernste technieken met zijn mensen uit-
voert.
Kortom een centrale figuur waarvan men de
invloed overal in het bedrijf merkt, een man
die opgaat in zijn scheppend werk!

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Pardijs, be-
diende bij de fa. Visser alhier, is geslaagd
voor het vakdiploma meubileerder, stoffeerdei
en woninginrichting.

Ook Spierpijn
en rheumatische pijnen^^

w r y f t U w e

Ds FOKKEMA SPRAK VOOR A.R. STATEN-
CENTRALE

Maandagavond hield de A.R.
Zutphen in samenwerking met oe A.R. kies-
vereniging „Nederland en Oranje" in gebouw
Irene een openbare vergadering, onder leiding
van de heer Tj. Dijkstra, voorzitter der A.R.
statencentrale.
Ds J. Fokkema te Ede, lid van de Tweede
Kamer, sprak over de herdenking van het
75-jarig bestaan der A.R. partij en de verkie-
zing van de Prov. Staten, waarbij hij de taak
van Ged. Staten, en de Prov. Staten duidelijk
uiteenzette. Wij hebben dus een dure verant-
woording wanneer wij ter stembus gaan, aldus
spr. Stemmen is niet alleen een hokje rood
maken. Het is veel meer. Het is spreken tol
de overheid en het volk.
Volgens spreker is het ten enenmale onmoge-
lijk dat een Christen lid van de P. v. d. A.
kan zijn, aangezien er geen scheiding kan be-
staan tussen het geloofs- en het politieke
leven.
De herziening van de Grondwet die thans op
stapel staat is vrij ingrijpend. Daarom is deze
verkiezing voor de Prov. Staten zo belangrijk.
Aan het slot van zijn rede, besprak spr. nog
enkele andere politieke partijen en groepen in
Nederland.
De voorzitter wekte de aanwezigen op ook
de vergadering te Eefde op 12 April a.s. te be-
zoeken, waar de heer Zandbergen, wethouder
van Barneveld en candidaat voor de Prov.
Staten, het woord zal voeren.

PALMPASEN OPTOCHT
Heden (Zaterdagmiddag) wordt de jaarlijkse
Palmpasen optocht gehouden met medewer-
king van Concordia. De inlevering is in de
zaal van hotel Bakker, waar de kinderen ook
worden getracteerd.

BENOEMD
Onze oud-plaatsgcnoot, de heer W. Boerrig-
ter, thans hoofd der O. L. school te Benthuizen
(Z.H.), is benoemd tot onderwijzer aan de
U.L.O. school te Ommen.

GESLAAGD
Te Lent (bij Nijmegen) slaagde onze plaats-
ger.oot, de heer J. Sessink, Kranenburg, voor
het diploma 2-jarige algemene Tuinbouw-
kennis.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

ONTWIKKELINGSAVOND
CONTACT-COMMISSIE

Uitgaande van de parochiele Contact-Com-
missie werd in zaal Schoenaker een culturele
avond belegd, waarvoor een zeer grote be-
langstelling bestond.
De Z.E. Pater H. Heerink, missionaris van
Mill-Hill sprak hier over het Zwarte Wereld-
deel, Afrika. Na een kort inleidend woord
van de voorzitter der C.C. de heer H. Folmer,
werd het woord verleend aan pat^r Heerink.
Op dikwijls humoristische wijze vertelde deze
van zijn ervaringen als missionaris onder ne-
gers van Oost-Afrika. De eerw. spr., die pas-
toor was van 14 dorpen met ca 18.000 volwas-
sen parochianen in het oostelijk deel van
Oeganda (Tangajika-meer) wilde de aanwezi-
gen enig idee geven van dit verre, onbekende
en onbeschaafde werelddeel. Spr. schetste
ook de vele moeilijkheden, die moeten over-
wonnen worden bij het bekeringswerk o.a. 't
tropische klimaat, de typerende voeding, de
primitieve verkeersmiddelen, bruidsschat, hu-
welijksgebruiken, zeden, bijgeloof, taal etc.
Vooral door de zgn. bruidsschat, waarbij
vrouwen voor vee worden verkocht, kan
men niet komen tot voldoende christelijke
huwelijken. Als middel om deze bruidsschat
geleidelijk aan de wereld uit te helpen noem-
de spr. het onderwijs.
Na de pauze besprak pater Heerink het leven
van de missionaris zelf, o.a. de dagindeling,
zijn missietochten etc. Voorts gaf hij 'n beeld
van het kerkelijk leven, de hygiënische toe-
standen (60%» der kinderen sterven voor ze
een jaar oud zijn). Spr. belichtte vooral, dat
het missionarisleven niet alleen romantisch is,
doch dat het ook 'n offerleven is en de medail-
le dus ook een keerzijde heeft. Nu de oogst
groot is spoorde spr. aan om naast financiële
steunverlening ook veel te bidden voor de
missie. '*\
De heer Folmer dankte pater Heerink voor
zijn amusante, doch ook leerzame avond. Hij
wees er op, dat men in ons beschaafde land
erg bevoorrecht is en dat men dit moet weten
te waarderen door 't vormen van een sterk
Thuisfront tot steun van de missie.

ONTWIKKELINGSAVOND J.B.B.
De J.B.T.B. afd Vorden—Kranenburg hield
haar laatste ontwikkelingsavond onder voor-
zitterschap van de heer A. Lichtenberg
,,'t Waarle". De heer H. Pardijs, assistent bij
de Rijksvoorlichtingsdienst te Vierakker sprak
hier over de inzaai en beweiding van gras-
land.
Een en ander werd toegelicht aan de hand
van lichtbeelden. De heer P. Wierssema, ass.
van 't Rijkslandbouwconsulentschap uit Zut-
phen, gaf eveneens een korte uiteenzetting,
o.m. over de mollenbestrijding, die z.i. alleen
resultaat kan hebben, wanneer dit geschiedt
in georganiseerd verband.
De voorzitter dankte na afloop beide sprekers
voor hun duidelijke uiteenzettingen en sprak
de wens uit, dat de nuttige wenken en raad-
gevingen van deze avond in de practijk zou-
den worden toegepast.

TAFELTENNIS
De tafeltennisvereniging Dio heeft een drukke
week achter de rug, want er werden niet
minder dan 4 competitiewedstrijden gespeeld.
Dio I bracht een bezoek aan Sorry I te Does-
burg. Het werd een grote 9—l nederlaag voor
de Vordenaren. Wellink wist de eer no;.
redden, doch kon hiermede niet verhinderen
dat Sorry kampioen werd in haar afdeling.
Dio II ontving thuis Golto III (Doesburg). Hier
bleken de bezoekers over een i > H < > n > techniek
te beschikken en wonnen tenslotte met 2—8.
De beide winstpunten voor Dio werden ge-
maakt door Fr. Simonis.
Maandagavond kregen zowel Dio I als Dio II
bezoek van Internos uit Wehl. Dio I won van
Internes II, terwijl het reserve-drietal niet
voor de grotere broers onderdeed en eveneens
met 10—O van Internos II won.
Er werd ook nog een vriendschappelijke ont-
moeting gespeeld tussen Dio I en Internos I,
welke een 7—3 zege voor de gasten werd.

RATTI-NIEUWS
Zondag speelde Ratti's tweede thuis tegen
Baakse Boys II. De Ratti-ploeg wist hier een
overtuigende 6—O overwinning te behalen,
die volkomen verdiend was. Binnen 5 minuten
opende de midvoor de score, terwijl Ratti 's
linksbuien na ca. 10 minuten met een fraai
schot de stand op 2—O bracht. Weer en
minuten later was het de rechtsbuiten, die de
Boys-keeper onhoudbaar passeerde, 3—0.
Ook na de rust toonde de thuisclub zich sterk
in de meerderheid, zowel wat de techniek be-
treft als ook de veldmeerderheid. De Boys
gaven de moed niet op en kregen nog wel
enkele mooie scoringskansen, die echter niet
benut werden.
Ratti wist in de tweede helft nog driemaal te
scoren, zodat de eindstand 6—O werd.
A.s. Zondag nemen de bekerwedstrijden een
aanvang. Ratti I kri jgt Grol III op bezoek,
hetgeen een spannende match kan worden.
De reserves nemen de strijd op tegen de
Keyenborgse Boys II. Een Ratt i A- en B com-
binatie gaat naar Baak, waar tegen Baakse
Boys B 'n vriendschappelijke ontmoeting
wordt gespeeld.



enMet dankbaarheid
blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje
broertje

en

H. Vlogman
C. M. Vlogman-

Stegenga
Gerrit

Vorden, 3 April 1954
C 23

Aan allen, die hebben
medegewerkt om onze
huwelijksdag tot een
onvergetelijke te ma-
ken, wordt hierbij har-
telijk dank gebracht.
De Heer en Mevr.

Harwig-van Slooten

Vorden, April 1954

Langs deze weg komen
wij allen die ons hun
medeleven betuigden
bij het overlijden van
onze vader, de heer

C. LULOFS
heel hartelijk danken.
Het heeft ons bijzonder
getroffen dat de hele
gemeente zo met ons
meegeleefd heeft bij dit
grote verlies

Namens de familie:
W. N. Lulofs
G. A. Lulofs-

Scheffer

Bij mijn vertrek naar
Canada zeg ik alle
vrienden en bekenden
een hartelijk vaarwel
en tot weerziens.
L. KLEIN LEBBINK

Gevraagd net meisje
+ 17 jaar, als hulp in
de keuken.
Huize „het Enzerinck"

RUIL in grote vacantie
Bovenhuis 6 bedden,
10 min. v. strand, Sche-
veningen, tegen huis te
Vorden of omg. 5 of 6
bedden. Boogman,
Maastrichtsestraat 50,
Scheveningen

De Fok- en Controle-
vereniging ,,de Samen-
werking" te Delden—
Vorden, vraagt zo sp.
mogelijk een

monsternemer
Aanmelden bij de secr.
H. J. Jansen, Scheur-
weide, Wichmond

Gevraagd per l Mei,
een Meisje voor de
morgenuren en 2 maal
per week een werkster
Adres te bevr. Bureau
Contact

Gevraagd meis-je voor
de morgenuren of
werkster voor 3 mor-
gens per week.
Mevr. Hogewey,

Postkantoor

Weggelopen:
een kleine zwart-bruin
getekende hond. met
witte borst en wit punt-
je a.d. staart. Naam :
Tommie. Gaarne be-
richt aan G. Haver-
kamp, Ruurloseweg 31

Te koop z.g.a.n.
bromfiets (Mosquito)
W. Nijenhuis D 119,
Kranenburg

Te koop partij man-
gels. H. Bosman,

achter 't zwembad

Te koop vaarskalf
Wed. H. KI. Bleumink
Bramel

X Dat is lekker, x

1

zult u zeggen, als u van bakker Scholten

zo'n extra lekker krentenbrood
hebt voor de Paasdagen. Maar wilt u

a.u.b. vroegtijdig bestellen ?
*

Ook de
ZWAANHALZEN

en al het andere gebak?

*
Aanbevelend,

Fa. H. J. Scholten,'t Hoge 24

x

Voorlichtings-vergadering
Bond v. Staatspensionnering
afd. Vorden

op Donderdag 15 April 's avonds
8 uur in Café „De Zon",

waar het RAPPORT van de
S.E.R. toegelicht zal worden.

Ook dames zijn zeer welkom!
Het Bestuur

De Diaconie der Ned. Herv. Gemeente
vraagt u vriendelijk bij de voorjaarsopruiming
van uw kleerkast

gedragen, doch goede kledingstukken
welke u niet meer kunt gebruiken, te mogen
ontvangen, vooral kinderkleding. Ze komen
nog steeds goed te pas.

De Diaconie.

P.S. Gaarne bij de diakenen of aan het
verzamel-adres: D. NORDE^^

(Geme^Pehuis)

HET GROENE KRUIS
Afd. Vorden

9aenvergaaerin
op Maandag 12 April om S uur
in het Wijkgebouw.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Financ. verslag wijkgebouw.
6. Decharge penningmeester.
7. Bestuursverkiezing. Aftr. mej.

G. Steenman (herkiesbaar).
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.
Het Bestuur

Nog af te geven de volgende soorten poot-
aardappelen:

Gele Eigenheimers
Blauwe Eigenheimers
Libertas, Bintje
Noordelingen, IJsselsler
Record en Voran

Firma J* W+ Albers
Pootaardappelenhandel, Telefoon 323

ORCON's Kledingindustrie
vraagt voor haar ateliers te

ZUTPHEN en H E N G E L O - G

nette meisjes
ter opleiding en

bekwame machinestiksters
Aanmelden dagelijks van 9-12 en 2-5
Voor Zutphen: Kuiperstraat 22
Voor Hengelo-G.: Wichmondseweg 2

en vergelijk onze prijzen !

DEZE WEEK EXTRA RECLAME
200 gr. gekookte ham 79 et 200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. boterhamw. 40 et 200 gr. leverworst 30 et
200 gr. ham worst 68 et 200 gr. paardenrookv.90 et

ALLEEN Zaterdag, 500 gram vet spek 90 et.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

VERLOVING*
RINGEN

HORLOGES

WEKKERS

KLOKKEN

PRACHT KEUZE

Verlovingsringen
massief en voegloos, alle maten en prijzen

IN Polshorloges
hebben wij alleen de betere merken.

Ook de wereldberoemde Certina,

waarvan wij de alleenverkoop hebben
voor Vorden en omstreken.

Beleefd aanbevelend,

Fa B. WENTINK 6 Zn

„ ING O' attracties f

Pracht handweef tafelkleden
120 x 150
Normale prijs f 9.75 Nu slechts

Idem HO X 170
Normale prijs f 12.50 Nu slechts

Leuke tafelkleedjes
met bedrukte bloemdessins, 80 X 80

Nu slechts

Deze bijzondere aanbiedingen gelden
alleen in de week vanaf 10—17 April.

Attentie!
Van 12—17 April (dus de volgende week) kunt
u de „INGO" BONNEN INLEVEREN, en u
ontvangt een leuke at
5 procent kortini

17.95
f 9.75

12.25

(«W
N
g

-W O r»-
RAADHUISSTR., VORDEN

VOOR, ffUE ZIEKENFONDSEN

VO&DEH TEL: w

Te koop
prima
motorrijwiel
Sparta 200 cc

in staat van nieuw

B. Groot Jebbink
Linde E 6
Vorden

Uit voorraad leverbaar
Prima Semi sport rij-
wielen voor f 129.50,
met garantie, zie etala-
ge Overtuigd 't voor-
deligst adres is
Barink's Rijwielhandel

Vanaf half Mei weke-
lijks af te geven:
Sussex X R.I.R. slacht-
kuikens van goede stam
Heden 6-weekse hen-
netjes ELxRIR, WL
X RIR, Sussex X RIR.
Broederij Denkers,
War ken B 107,

Tel. K 6750-2467

R S., Empo, Pon, Sen-
ders en verder alle goe-

de merk-rijwielen in
diverse uitvoeringen,
leveren wij u vlot en
gaarne. Komt eens pra-
ten over onze gemak-
kelijke betalingsvoor-
waarden
Barink's Rijwielhandel

Knolzaad oogst '54
mislukt

Nog te leveren oogst
1953:
halflange andijvie-
blad, per kg f 5.—
H. J. Hilferink
Burg. Galléestraat 69
Vorden

"- Nutsgebouw
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 19 April (2e Paasdag)
8 uur

De dolle en spannende klucht

Abbott en Costello
maken schoon schip

Abbott en Costello nemen u mee op
de showboat van de Mississippi!

U zult loeien van het lachen als
Abbott en Costello een bende

gokkers uitroeien!
*

Toegang voor alle leeftijden

Entree 60 - 90 - 1.20 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11

Fa Heuveling & Koers, Vorden
Gevraagd:

aank. LASSERS

en LEERJONGENS

Dansschool HOUTMAN
Zij, die nog mee willen doen voor de
MEDAL TEST v. brons en zilver,
kunnen zich uiterlijk opgeven tot en
met 20 April aan huis, 't Hoge 8.

Wilt u a.s. week

uw schoenreparatie
zoveel mogelijk MAANDAG brengen ?
U krijgt ze dan Donderdag terug.

Goede Vrijdag zijn we n.l. de gehele dag
GESLOTEN.

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

Wij hebben ook voor U
de nieuwe

bromfiets van de N.S.U. •
f

Agent voor Vorden en omgeving

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

•
ZIE ETALAGE!



NOG AF TE GEVEN:

pakken roggestro
„ erwtenstro

„ wit hooi

Fa J. W. ALBERS
Handel in ruw voeder s Telef. 232

MOEDERS!
Wenst u een paar

leuke Kinderschoenen?
Kom dan eens bij ons kijken.
We hebben ze in verschillende
kleuren en prijzen.

Ook kinderschoenen met steun en
vleugelhakken volgens Dokters voor-
schrift, uit voorraad leverbaar.

A. JANSEN, Schoenhandel

HET JUISTE ADRES
voor uw

vogels
vogelvoeders en
vogel - benodigdheden
is

„De Spotvogel", Zutphen
Marspoortstraat 25, en

„De Ara", Winterswijk
Vraagt onze gratis prijscourant.

Voeders bij afname van 25 k.g.
franco huis.

In- en verkoop. Gelegenheid tot ruilen.

X

X

x Met Pasen
) leuk gekleed gaan

V Komt u onze prachtige collectie eens W
•V zien in: V« DEUX PIÈCES Q

JAPONNEN

BLOUSES

% ROKKEN

X PULLOVERTJES, ENZ. $
k y
X

1 Voor de heren:
M

w Een keurig overhemd u
^ met zelfbinder w
X in de nieuwste dessins! V

X Sokken X
X w
V Steeds iets nieuws!

Ook deze week nog

5 procent korting

bij

H. LUTH - VORDEN
Nieuwstad 4

r i

X\
' X

X
X
X
X
X
X

bestrijdt COCCIDIOSIS
met CATARRHOL, bij uw pluimvee.

Het homoeopatische geneesmiddel. Werkt
zowel voorbehoedend als genezend. Verras-
sende resultaten, snelwerkend en giftvrij.

ALLEENVERKOOP VOOR VORDEN:

Drogisterij De Olde Meulle
J. IY\. van der Wal, gedipl. drogist

Waardebon 8
40 jaar inconé 1914-1954

Met inlevering van coupon 8
van het wonderboekje

l PRACHT ONDERJURK |

C

met kant en strook

Maten 38—48 Normale prijs f 5.75

Jub i l eumpr i j s f 4.25

Geldig van 10 — 17 April

T rWOOT1!"!VISSERTEL. 381

gekleed gaan

9.

betekent niet alleen een goed passende mantel
of japon dragen. Ook uw SCHOENTJES
vormen er een zeer belangrijk onderdeel van.
Zoek ze daarom met zorg uit.

Wij staan hierbij tot uw dienst met een collectie,
die de meest elegante en moderne snitten omvat.

Ook voor Pasen dus eerst naar:

WULLINK'S SCHOENHANDEL
„Onbetwist de schoenenspecialist'1

Telef. 342

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen
Daardoor een hoge pübliciteitswaarde en toch . .. laag in prijs

choonmaaktijd Drogiifentijd

i

Wij hebben voor u

alles voor de Schoonmaak

o.a. alle borstelwerken, sponzen, ZEMEN (uitsl. Ie kwal.)
kastpapier (ook afwasbaar)

Eigenbereide WrijfwaS (zuivere bijenwas, met zuivere terpentijn)

NAPTHALINE, kogels en schubben
PARADICHLOORBENZOL, kogels en kristallen
TRIX, vloeistof en droog
CAMPHOR, de echte Japanse kamfer

REINA koudwaterverf
dekt in één keer en geeft niet af
Wasbeitsen - Stoelenvernis in diverse kleuren

PARAFINELAK (black varnis) - koolteer
Bruine en groene carboleum
Creoline - amonia - wasbenzine - terpentijn
Droogzwart - kalkgroen - kalkblauw

Pracht collectie behangselpapieren
uit voorraad leverbaar. Ook plaksel

Eigenbereide grond- en glansverven
voor binnen- en buitenwerk. Kwasten, schuurpapier, enz.

Alleenverkoop v. SUPRALUX plastic enamelverf

Alle drogistartikelen, veegeneesmiddelen, enz.

Door vergroting van onze winkel zijn wij
in staat u een beter overzicht te geven
van al onze artikelen.

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. ]W. van der Wal Gedipl. drogist

Het is een voldongen feit:
Van der Wal verkoopt u kwaliteit!

Pijnlijke voeten zijn een kwelling!

Wij behandelen u steriel en pijnloos
in ons naar de eisen ingericht voet-
verzorgingsinstituut.
Medisch gedipl. voetkundige en chiropodist

A. J. B. Siemerink
Ziekenfondsleverancier O.G.Z.O.

School ml Bijbel 'l Hoge 40

Aangifte v. leerlingen
voor het cursusjaar,

dat 24 Augustus aanvangt.

De kinderen moeten vóór l October
6 jaar zijn.

Leerlingen, die naar Lyceum of U.L.O gaan,
ontvangen extra lessen

Opgave bij A. J. ZEEVALKINK,
Hoofd d. school

Karrevrachten vol
getrokken door paarden (niet tractors)
cocosmatten, vaste kleden (Moquette
en Jabo), matrassen, ledikanten enz.
enz. enz. gaan bij ons de deur uit.
En die het gekocht hebben zijn vol lof!

Aanbevelend, G. W. LUIMES

Practische geschenken

voor de a.s. J^aasdagen

Pracht overhemd
poplin, trubenijs

Poplin overhemd
iets moois, 2 brd.

Zelfbinders
knopdassen vanaf

Fantasie sokken
4.95 3.25

Hoeden
13.30

Damesblouses
14.85 12.30

Dames costuumrokjes
17.50 14.65

Prachtige Setter-set nylons
4.95 3.95

9.50

12."
2.95

O 50
••• •

9.90

4.40

9.50

•

2.95

Sinds meer dan 130 jaren

"W! £oOMAN mm
Tel. 231 Tel. 231

Hedenavond 1O April

DANSMUZIEK
in „ C O N C O R D I A "
te Hengelo-G.
•

Orkest The Moodchers - Aanv. 7 uur

löelangrijh l
Wilt u voor Pasen uw goederen
chemisch gereinigd hebben?

Geef dan uiterlijk Maandag-
morgen voor 9 uur uw be-
stelling telefonisch door,
dan komen we het dezelfde dag
nog halen.

Dus alleen op bestelling!

Stoomverven en chem. reinigen

N.V. HOEKSEMA
Sprongstr. 10, Zutphen, Telef. 3191


