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LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL
A.s. woensdag en donderdag wordt een
tentoonstelling gehouden van het werk
dat gemaakt is door de leerlingen van de
Chr. Landbouwhuishoudschool. Het is voor
de ouders altijd aardig om het werk van
hun dochters te kunnen bewonderen en
tevens een vergelijking te maken met het
werk van anderen.
Ook voor diegenen, die hun meisjes in de
toekomst de lessen aan deze school willen
laten volgen, is het een goede gelegenheid
te zien wat hun kinderen hier zoal leren.
Tijdens deze tentoonstelling bestaat gelegenheid nieuwe leerlingen op te geven
voor het nieuwe schooljaar en voor naaien kookkursussen, die eveneens aan deze
school gegeven worden. Raadpleegt u
vooral de advertenties.
BIOSCOOP
Vanavond draait er een film in het JNutsgebouw, waarin men genieten kan van
muziek en dans. Beroemde jazz-orkesten
en -zangers treden hierin op en brengen
u een film vol humor, waarin ook de liefde
een grote rol speelt. Het is een luchtig
gegeven film, waarmee men zich zeker
best zal amuseren.
BOEVEN EN MADELIEFJES.
In een vrij goed bezette Nutszaal heeft
„Vordens Toneel' zaterdagavond een opvoering gegeven van het komische detective-stuk „Boeven en Madeliefjes", van
Gcorge Batson.

KERKDIENSTEN zondag 20 april.
Hervormde kerk.
9 uur Ds M. G. Sterringa van Zutphen
10.30 uur Ds J. H. Jansen, Bed. H. Doop

Kapel Wildenborch.

dan

10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 uur Dr J. van de Berg van Zutphen
3 uur Ds E. J. 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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 19 april van 5 uur tot en met
zondag 20 april Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 20 april Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.
Brand melden: no. 5 4 1 .
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd l 10 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4*5..— tot f 55.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 11 t.m. 17 april.
Geboren: z. van A. J. Rouwenhorst en
Hendriksen; d. van W. L. Winkel en A.
Pardijs.
Ondertrouwd: J. W. Oortgiesen en H.
Eggink.
Gehuwd: W. Brokke en J. H. Ruesink.
Overleden: B. Enzerink, m., 3 jr., overl.
Zutphen.

A.
D.

Het stuk brengt ons in aanraking met lieden
die een bankroof met geweldpleging op hun
G.
geweten hebben. Wie deze personen zijn
blijft eerst een raadsel, totdat in het geheimzinnige zomerhuis een lerares plantte
kunde strandt met twee leerlingen. Dan
begint de spanning en de humor eerst goed,
vooral als de lerares voor amateur-detective
ONGEVAL.
gaat spelen en natuurlijk wonderlijke ontDe
landbouwer
A.
W. aan de Alnu-iiseueg,
dekkingen doet.
De rollen zaten er - dank zij ijverige studie
- goed in. Met meer geroutineerde spelers
zou het spel vermoedelijk een nog wat
vlotter verloop hebben gehad, waardoor
de spanning en de sfeer zeker nog wat beter tot uiting zouden zijn gekomen. Niettemin werd er goed geakteerd. Vooral de
rol van de lerares vergde heel wat van de
vertolkster, die verdienstelijk speclth'.
De voorzitter van Vordens Toneel, de heer
Martinus, sprak het openingswoord.
STAMBOEK-PAARDENKEURING.
Op de alhier gehouden Faardenkeuring
voor het stamboek van de A.V.L.N. werden de merriën van de volgende eigenaren
goedgekeurd:
Gr. Type': l van G. Bogchelman, „'t Ham";
l van D. A. Lenselink, Linde en l van G.
W. Zueverink, „Steenkamp".
Geld. Type: l van G. W. Winkel, „Gazoor"; l van II. Wesselink, Hackfort; l
van G. Wuestenenk, „Wcidernan" en l
van B. Voskamp, „Voskuil".
GEMEENTERAADSVERKIEZING C.H.U.
De c&ndidatenlijst voor de C.H.U. te Vorden zal de volgende namen dragen:
l W. Norde (aftr.); 2 G. J. Bannink, Hengelosevveg 9; 3 A. G. Mennink, Wildenborch; 4 G. W. Winkel, 5 H. J. Heerink,
Delden; 6 G. Bogchelman, Hackfort; 7 J.
F. Geerken, 't Hoge; 8 M. Eskes, Kerkhofweg.
VOETBAL
Vorden I gebruikte de vrije zondag om
op eigen terrein een oefenwedstrijd te speleii tegen Witkampers l, welke momenteel de bovenste plaats van de 3e klasse
bezet.
Vorden l kwam volledig aan de start en
behaalde tenslotte een overtuigende zege
met. de korfbalcijfers 9—4. In het begin
gelukte het niet zo bijzonder bij Vorden.
Ken omzetting van midliall met linksbiimen bracht meer stootkracht in. de voorhoede, en daarmee doelpunten. De Vordense achterhoede was beslist het zwakste deel.
A.s. zaterdag en zondag zijn alle elftallen
van Vorden in louw. Vorden L trekt naar
Noordijk l om hier haar laatste kansen te
verdedigen. Wint Vorden dan is er altijd
nog een kleine mogelijkheid, dat Vorden l
als eerste eindigt, welke kans door de
Vordenaren niet voorbij gegaan moet worden. Het kan er dus wel spannen. Vorden
II, dat nog steeds in degradatie-gevaar
verkeert moet in Neede de strijd aanbinden tegen Ncede 111, hetgeen een moeilijke opgave is. Wanneer de reserves echter
het tempo kunnen volhouden behoeft
deze wedstrijd niet verloren te gaan.
Vorden 111 ontvangt thuis Sportclub Eefde
II, waaruit minstens een gelijk spel verwacht mag worden. Van de junioren speelt
A uit tegen Baakse Boys A, zaterdagmiddag speelt Vorden B uit tegen Markelo A
en Vorden C gaat naar A.Z.C. C.
Vorden C verloor in Brummen op het nippertje van B.I.C. c met 2—1.

kreeg van zijn paard, dat hij uit de weide
wilde halen, een trap tegen zijn maag.
Op medisch advies werd hij voor nader
onderzoek naar het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen overgebracht.

A.R.

LEDENVERGADERING VORDENSE
te vragen. Ook zullen een 5-tal nieuwe
DAMVERENIGING.
damborden worden aangeschaft.
De Vordense Damvereniging hield onder Bij de rondvraag werd de mogelijkheid
leiding van haar voorzitter, de heer C. W. besproken om het 2e tiental in, de Bond te
Hesselink, een druk bezochte ledenverga- laten meespelen. Toen bleek dat ook het
bestuur hier niet afzijdig tegenover stond
dering.
In zijn openingswoord werden inzonder- werd hiertoe besloten.
heid welkom geheten de heer Lammen Op een verzoek van de nieuwe Warnsveld(erevoorzitter), de heer Masselink (Warns- se Damclub, om uit een oogpunt van training tegen leden van de Vordense club te
veld, erelid)).
Verder wenste hij de heer Groene, die we- spelen, werd in principe goedgunstig begens ziekte niet aanwezig kon zijn, een schikt.
voorspoedig herstel toe. Het aantal leden Tenslotte werd de wenselijkheid naar voder vereniging is groter dan tevoren en ren gebracht om in de maanden juli en
augustus, waarin niet wordt gespeeld, 'n
bedraagt thans 24.
Het bedrijfsdamlournooi is het afgelopen contactavond voor de leden te houden om
jaar een volledig succes geworden en zal daardoor de onderlinge band te versteviook dit jaar worden herhaald. Het kam- gen. Nadat de voorzitter nog had medepioenschap Ie klas werd eervol verdiend. gedeeld dat er een aantal regiem enten
Spreker was dankbaar voor de getrouwe voor het bedrijfsdamtournooi bij het bestuur in voorraad waren, dankte hij de
opkomst van de leden.
De penningmeester, de heer Brcuker, kon leden voor hun opkomst en sloot deze zeer
geanimeerde ledenvergadering.
een voordelig saldo meedelen.
Voor het jaar 1958 Averden tot leden der
DE BIJEENKOMSTEN VOOR BEJAARDEN
kaskommissie benoemd de heren C. van
BEGINNEN!
Ooyen Sr. en Uenk.
Zoals reeds eerder is medegedeeld zullen ook
Bij de bestuursverkiezing werden de af- in onze gemeente bijeenkomsten voor bejaarden gehouden worden. Voorlopig éénmaal in
tredende voorzitter en penningmeester,
de heren Hesselink en Breuker, herkozen. de veertien dagen, beurtelings in gebouw Irene
In de plaats van de commissaris W. Kam- en in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
perman, die voor deze functie had be- Op de bijeenkomsten kunnen de bejaarden gezellig bijeen zijn en wordt hen de gelegenheid
dankt, werd de heer Oukcs gekozen.
geboden tot een prettige tijdspassering. AanLangdurig werd gesproken over de dona- staande woensdagmiddag zal in gebouw Irene
teursactie, die ook dit jaar weer zal wor- te half drie de eerste bijeenkomst worden geden gevoerd om te trachten het aantal houden. Ongetwijfeld zullen onze oudjes deze
donateurs, thans 61, op te v?cren. Aan- middagen zeer op prijs gaan stellen!
gezien een aantal damschijven die thans
worden gebruikt bijna zijn versleten, werd Ook vandaag wordt weer bewezen:
besloten prijsopgaaf over nieuwe schijven
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

tóch de beste candidaten!
Hier zijn ze:

H. WESSELINK
H. S. J. ALBERS
Mr. A. BAR. v. WESTERHOLT v. HACKFORT
H. BANNINK
C. C. VOGTLANDER-NETTO
G. H. v.d. PEIJL
M. C. v. MOURIK-SPOOR
H. WESSELINK „Hakkerij"
J. H. SCHUPPERS

UIT DE GEMEENTERAAD
De belangrijkste besprekingen kwamen bij
de woensdagavond gehouden Raadsvergadering
bij en na de rondvraag. Vooraf werden er enkele
leningen goedgekeurd, waarvan vermelding verdient dat van de G % Rentespaarbrieflening 1957
voor ƒ 12.360.— dcor Vordenaren werd ingeschreven, welk bedrag weer aan de gemeente
Vorden werd afgestaan.
De straten van de te bouwen 70 woningen zullen
van buisverlichting worden voorzien, evenals
dat bij de nu gereed gekomen nieuwe straten het
geval is.
Wat het water in de Staring- en Smidsstraat betreft, deelde de voorzitter mede dat er regelmatig gepulst wordt naar goed water, doch tot
op heden met weinig resultaat. Als er straks
voor de 70 woningen toch een pompinstallaüe
moet komen, wil B. en W. eens proberen om
ook de waterleiding voor beide genoemde stra.
ten er door te drukken in overleg met de
Waterleidingmij. Oost Gelderland. Deze zullen
dan een aansluiting op deze pompinstallaüe
moeten krijgen. Er gingen stemmen op om dit
ook eens voor de gehele gemeente te proberen,
waarbij de pompinstallatie dan veel groter moet
worden.
Bij de rondvraag vroeg de heer Norde naar de
stand van de werklozen in Vorden. Voorzitter
deelde mede dat dit gelukkig nog geen probleem
vormt. Er zijn er 3.
Op een vraag van de heer Klein Brinke of de
onteigeningsprijs van de gronden der 70 woningen al bekend was, deelde de voorzitter mede
dat de taxateur, de heer Hammink, nog te druk
is en nog geen prijs heeft kunnen mededelen.

De heer Wesselink informeerde naar een kampeercentrum. Hij vroeg verder of de mogelijkheid van een Camping eens onderzocht kon
worden. Het sportterrein is daarvoor een ideale
plaats. Er zullen dan wel enkele voorzieningen
getroffen moeten worden, zoals toiletten en
wasgelegenheden, doch er zit in campings een
grote toekomst, ook voor de middenstand. Verder drong hij er nog eens op aan om met de
gemeente Hengelo (G.) in contact te treden voor
de gezamelijke bouw van een zuiveringsinstallatie van het rioolwater, desnoods een adres
aan B. en W. van deze gemeente te zenden.
De voorzitter deelde mede dat hij op zijn vraag
nog niets van zijn collega in Hengelo gehoord
had. De plannen voor de rotonde voor het
postkantoor liggen nog steeds bij de A.N.W.B.
voor advies, aldus antwoordde de voorzitter
op een vraag.
Hierna volgde het belangrijkste punt van de
agenda nml. de bespreking aankoop bouwgronden, bij welke bespreking de wethouder Baron
van Westerholt niet aanwezig was.
Het betrof hier de aankoop van gronden in
het zgn. Molenplan, van mevr. de Wed. Wolsink,
de heer Wullink en Baron van Westerholt, liggende tussen de Zwarte weg en het Hoge met
alles wat er op staat. Dit geldt dus ook de
molen en gebouwen in gebruik bij de molenaar
Gerritsen. Alle drie grondeigenaren zijn wel
genegen de gronden te verkopen tegen taxatie^
prijs op onteigeningsbasis. Aangezien deze prijs
nog niet bekend is, stelde de voorzitter voor om
zo spoedig mogelijk een taxateur van de zijde
der gemeente aan te wijzen om de gronden en de
opstallen te taxeren en dan trachten door een

minnelijke schikking, indien tenminste de prijs
redelijk geacht wordt, met de eigenaren tot een
vergelijk te komen. De raad ging hiermede
accoord. Als taxateur zal optreden de heer Kuyk
uit Arnhem, welke ook voor de gemeente in de
zaak ,,De Gems,, als schatter zal optreden.
Er kunnen op deze gronden dan ongeveer 40
woningen komen.
De voorzitter deelde verder nog mede dat Baron
van Westerholt genegen was de koopsom weer
aan de gemeente te lenen als langlopende lening
tegen een rente gelijk aan die van de Rijkspostspaarbank, welke geste zeer op prijs gesteld
werd.
De heer Wesselink vroeg nog of het niet mogelijk was bouwgrond te kopen voor Huize Vorden.
De voorzitter deelde mede dat dit onder de
natuurschoonwet valt. Niettemin was het eens
te proberen een deel hiervan vrij te krijgen.
ZES LIJSTEN INGEDIEND
Op 15 april werden 6 lijsten ingediend voor de
op 28 mei a.s. te houden verkiezingen voor de
gemeenteraad, t.w.: A.R. partij, C.H.U., Gemeentebelangen, V.V.D., Partij v. d. Arbeid en
K.V.P.
KANDIDATENLIJST A.R. PARTIJ
Door de A.R. Kiesvereniging zijn de volgende
kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing geplaatst: 1. A. J. Lenselink, 2. Z.
Regelink, 3. H. ,J. Berenpas, 4. H. J. Schut, 5. H.
G. F. Robbertsen, 6. D. J. Jansen, 7. H. Ellenkamp.

D.E.V. GAF GOEDE UITVOERING

De toneelvereniging D.E.V. heeft donderdag
avond een goede opvoering gegeven van hè
stuk „Onno" van Theo Marius. De zaal wai
goed bezet en de vele aanwezigen hebben onge
twijfeld van het stuk genoten. Het was een
stuk met een lach en een traan. Voor dit eerste
zorgde vooral Ome Gijsje met zijn kostelijke
gezegdes. Een ontroerend moment was toen
Onno aan het slot een brief voorlas van zijn
moeder, die hij zijn gehele leven niet gekend
had.
Er werd vooral door de hoofdrolspelers goed
spel te zien gegeven. Ook de aankleding van
het toneel mocht er zijn.
Bij de opening heette de voorzitter, de heer
Joh. Harmsen, de aanwezigen in het bijzonder
burgemeester van Arkel en diens echtgenote
en de afgevaardigden van de zusterverenigingen
welkom.
De avond werd na een dankwoord van de voor
zitter, besloten met een gezellig bal.

Zennwrust.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

LET OP

„Het Binnenhuis"

Alleen vandaag

MEUBILERING - FA. A. POLMAN

150 gr. ham 75 et
100 gr. rosbeef 70 et
100 gebr. rollade 70 et
100 gr. fricandeau 70 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gr. onbijtspek 55 et
500 gr. spek 80 et

de vele voordelen die onze

Kinderschoenen
bezitten.
*
*
*
*

extra buigzaam
prima pasvorm
sterke rubberzooi
moderne kleuren

Koop niet zo maar een paar kinderschoenen, kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel

Rapsodie in kleur

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Aan de afwerking van uw
schoen reparatie besteden
wij de meeste zorg.
Wullink's Schoenhandel

Kleuren van nu en
kleuren van morgen •
u vindt ze in onze
nieuwe collectie
linoleum krommenie

WERKTUIGENVERENIGING M.E.D.O.

Onder leiding van de heer A. F. J. Waarle hield Tennisclub „Vorden"
Tevens zijn wij gespecialiseerd in het leggen van
de afdeling grote M.E.D.O. in het café Van
de bekende
Asselt in de buurtschap Linde, gein. Vorden
Algemene
een ledenvergadering.
Besloten werd, aangezien de aanwezige stro-pers
Ledenvergadering
wordt overbelast, op proef een tweede hooi-per;
aan te kopen.
op woensdag 23 april, aanvang 8 uur in
Wij geven U gaarne' inlichtingen.
Het bestuur werd gemachtigd bij de Coöp. Boe- Hotel „De Konijnenbult".
Vraagt
monsters colovinyltegels.
renleenbank alhier een verhoging van het lopende crediet aan te vragen.
Speciale vloerbedekking Balalux
De leden werd medegedeeld dat tot l mei a.s.
200 cm. breed, prijs 2.25 per m2.
voor hen gelegenheid is ter dekking van aan- Óteeds lage prijzen^ l
koopkosten van werktuigen in te schrijven op
250 gr. heerlijke frou-frou
59 et
aandelen groot ƒ 100.—, tegen een rentevoet van
250 gr. calypso, heerlijk koekje 59 et
l pet. beneden Bankrente.
l gr. verrassingspakket pudding 79 et
Voor het komende hooi seizoen zal een nieuwe
maaibalk worden aangekocht. Eveneens zal wor150 gr. ananaspudding m. stukjes 33 et
Stap eens over op een
den getracht tegen een aannemelijke prijs een • 250 gr. prima vruchtengries
45 et
nieuwe landrol aan te kopen.
l beker prima appelstroop
48 et
EMPO
1 grote pot prima pindakaas
69 et
•
rijwiel
handen
250 gr. echte Venz choc hagel 69 et
ruw of schraal
2 bussen weerbest. poetsextract 65 et
EMPO Rijwielfabriek Vorden
B*^_ ZM^UAMCA./
• l grote fles slasaus
68 et
ALS EXTRA REKLAME:
RATTI-NIEUWS
•
200 gr. prima gebraden gehakt 52 et
Het eerste elftal leverde te Ulft een sterk
Boterhamworst, leverworst en rook
staaltje door tegen Ulftse Boys een 2—2 gelijk
vlees, samen 150 gr., 53 et.
spel uit het vuur te slepen. Hoewel de Rattianen •
met deze uitslag zeker tevreden kunnen zijn,
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
had er met een beetje meer geluk en door•
zettingsvermogen allicht een kleine overwinGROOTENBOER
ning in gezeten.
Ongeveer 10 minuten na de aftrap was1 het
Telefoon 415
Zutphenseweg
H. Lichtenberg, die met een zuiver schot vanaf
de r. vleugel de roos trof. O—1.
Na een half uur werd het gelijk, toen Hartelman
een verdwaalde bal niet onder zijn bereik kon
Operettevereniging
krijgen. Ratti's r.buiten bracht nog voor de rust
de stand op l—2.
WARNSVELD
Na de rust toonden geen van beiden een beduidend overwicht. Het gelukte de Boys wederMaandag 21 april, 's B>nds 8 uur
om de balans in evenwicht te brengen, toen bij
een schermutseling voor het doel een der Boyswordt in het Nutsgebouw te Vorden
spelers van de verwarring gebruik maakte,
met toch 10% zegelkorting:
opgevoerd de prachtige operette
2—2. Hiermee kwam het einde.
Bij i pak SPAR-M ACARONI (30 a) KSMft
Ratti II speelde niet en de B. Junioren verloren
in Voorst van Voorst b met 5—0.
i blikje SPAR-TOMATENPUREE
A.s. zondag heeft Ratti I weer een thuiswedvan 36 voor j * ^^ et
strijd. Daar er voor de Rattianen misschien nog
van Frans Léhar.
een kleine kans is om van de onderste plaats
af te komen zullen zij alles in het werk moeten
Een operette van Léhar betekent:
van 17-24 april
stellen om ditmaal de puntjes thuis te houden.
DUBBEL
Sparzogols bij s
vloeiende melodieën
Nu de bezoekers: Gaanderense Boys I ook niet
SchuimpjeS
200 gram 56 - 22 zegels
aardige kostuums
bepaald tot de sterkeren behoort moet deze
Erwten m. wortelen 1/1 blik 65 - 26 zegels
kans worden benut.
prachtige decors
Aardbeienjam l
per pot 93 - 40 zegels
De reserves zijn vrij, evenals Ratti a, terwijl de
EdelcacaO
pakje 100 gram 65 -26 zegels
Entree
f
1.75
(bel.
inbegr.)
B. Junioren thuis bezoek krijgen van Be Quick g
Berliner
lOOgram 47-18 zegels
uit Zutphen.
Gebr. gehakt
loogram 37-14 zegels
Kaarten in voorverkoop en plaatsbeFijne vleeswaren met 10% korting.
spreken vanaf maandag 14 april bij
Boterhamworst
100 gram
28 -10%
J. H. Schuppers, Dorpsstraat 1 1 , Vorden
Ook Spierpijn
Lunchworst
100 gram
40-10%

Bernerstraat J 1-17, Tel. 2321

Naar de Bloeiende Bollenvelden

Colovinylvloeren

Dames

EVA

en rheumatische pijnen
wrijft U weg met

Concordia Hengelo-Gld

SSB

Aan de R.K. Middelbare Land- en Tuinbouwschool der A.B.T.B. te Didam behaalde onze
plaatsgenoot de heer W. Lichtenberg „Waarle"
het einddiploma Landbouw 2 j. cursus.
Te Utrecht slaagde de heer Th. J. B. Lichtenberg voor het 1ste Gedeelte diploma M. W. A.

door
TAFELTENNIS

In de eindstand van de tafeltennis-competitie
1957—1958 van de afd. IJsselstreek hebben de
Vordense teams van N.T.T.C. de volgende resultaten bereikt: in de tweede klasse A staat
N.T.T.C. I geklasseerd op de zesde plaats van
boven met 14 punten uit 18 wedstrijden. N.T.T.C.
II staat er beter voor, want zij wisten in 3 C
de derde plaats voor zich op te eisen met 25
punten uit 18, dit is 5 winstpunten minder dan
de kampioen Swift VI.
Het derde herenteam staat in 4 B met 7 uit 16
op de een na onderste plaats. De A. Junioren,
die voor de eerste maal in de competitie speel-den deden het dit seizoen uitstekend en eindigden met slechts 3 punten verschil op de leider
S. Lebuinus a (Deventer), op de tweede plaats
met 24 punten uit 14 ontmoetingen.

44 -10%
48 -10%

100 gram
100 gram
100 gram
100 gram

53-io%
60-io%

Uu> koekje deze week met 10%
Krokantjes
250 gram

Zaterdag 19 april

GESLAAGD

Nierkaas
Leverkaas
Boerenmetworst
Schouderham

DANSEN
Dans- en Showorkest „The Explorers"
Aanvang 7 uur.

Met ingang van 1 mei

Krakelingen heerlijk gebak 200 gr.

65 -10%
69 -10%

Vlag en wimpel

100 gram

30-10%

pak 226 gram
pak 453 gram

65-io%
11510%

Schelvis diepvries

DE SPAR

Stern-

geven wij weer gelegenheid u
op te geven voor

Autorijlessen

2100

ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Spar kruideniers

Theorie elke dinsdagavond in café
„de Zon".

ESKES - REMMERS

George Seesing
De Vordense Autorijschool
Ruurloseweg D 19, Tel. 3-5-8

Let wel
bij het kopen van een

HERV. GEMEENTE - VORDEN
De catechisaties worden a.s. donderdag
in de K E R K gehouden, te half acht.
Psalm-en Gezangbundel meebrengen!

gazon motor- of handmaaimachine
dat wij u door jarenlange ervaring en
vakmanschap de beste machine leveren
en met de grootst mogelijke servioe
voor u klaar staan.

Aanbevelend HENK VAN

ARK

In moderne dessins
en vele teleurstellingen

VISSER

VORDEN

vanaf 20 april
Elke zondag en woensdag.
Extra rit op maandag 5 mei.
Vertrektijd 8 u. Thuiskomst 22 uur.
Volwassenen f 650 p.p. Kinderen t.m.
9 jaar f 5.— pp.

Naar het unieke Bloemencorso.
Zaterdag 26 april.
Vertrektijd 7 uur. Thuiskomst 22 uur
f 6.50 p.p.
Sig.mag. Eijerkamp, Vorden, Tel. 386

Asbest-Golfplaten
RESTANT PARTIJTJE IN DIV.
LENGTEN. BILLIJKE PRIJS.

Beltman, Boslaan 13, Warnsveld
Regelink voor uw Rijbewijs Vc
Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

VoOrjaarS~aanbiedingen
Q

weidehekken

0

melkkarren

£ drooglijnpalen
0 complete afrasteringen, enz. enz.
Aanbevelend

Henk V8I1 Ark

Al weer een kinderTE KOOP
wastafel, schuifkastje, wagen. Hoe meer hoe
10 keukenstoelen, klein liever.
tafeltje, 2-pers. houten
ledikant,50 weckflessen En wat een prachtwa2 wateremmers voor gen.
kippen,50 bonestokken fa* G* W* Luimes
J. Kappert, achter het Vorden, Telefoon 4_!l
station, C 157a.
Te koop volbloed
Kopriemen
voor koeien, voor de M.R.IJ. drag. VAARS
goede lijsten, V. Paul
melkmachine.
Zeer ideaal
pref., M. S.K., abortusfa* G* W* Luimes vrij. Wassink,
Vorden, Telefoon 421 Nieuwstad 19 Vord-n

Voorjaarstijd
Schoonmaaktijri
Pakken waterverf in alle kleuren.
Pakken witkalk.
Afwasbare muurverven.
Supralux grond- englansverven
Plasticoler „
„
„
(groot uitstrijkvermogen)
Beits in verschillende kleuren
Behangselpapier (grote keuze)
„
„
restanten
tegen lage prijzen
Gereedschap en plaktafel in
bruikleen
Borstelwerk in allerlei soorten
Sponzen, Zemen, Wrijfwas,
Kastpapier, Kastrand.
Groene Carbolineum
Parafinelak enz, enz. enz.

H. Weustenenk
't Hoge 31, Telefoon 377

Voor de vele blijken
van medeleven tijdens
de ziekte en na het
overlijden van ons geliefd dochtertje
Janetta
zeggen wij allen onze
hartelijke dank, in het
bijzonder aan dr Beekman, dr de Vries, zuster Stoop, hoofdzuster
Ansil en de zusters van
het St. Walburgis-ziekenhuis en de buren.

X

Anne Kuperus

H

en

X
w

Annie IScholten

X
u

" geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huX welijk, waarvan de voltrekking D.V.
^ zal plaats vinden op maandag 28 april
W a.s. des middags om H u u r ten Gemeenw tehuize te Vorden.
W Kerkelijke inzegening om H.30 uur in
de Gereformeerde Kerk, Zutphenseweg,
te Vorden door de Weleerw. Heer Ds
Th. A. Houtman
X E. J. Duursema.
H. A. HoutmanX
Straatmans M Winterswijk, Sambergweg 4
apr. '58
Vorden, april 1958
X Vorden 't Hoge 24

Te koop een ronde eiken SALONTAFEL,
billijke prijs.
Enkweg 16, Vorden.
Gevraagd een net
MEISJE, tegen mei, bij
H. Garritsen, C 188
Toldijk, Steenderen.
Gevr. een KOLENFORNUIS, in goede
staat. Adres te bevr.
bureau Contact.
Te koop radio (nieuw),
kacheltje, turfbak en 2
inmaakpotten.
Zutphenseweg 17.
Billijk te koop moderne
ACCORDEON,
piano-kl., 120 bassen,
13 reg., in pr. staat,
Italiaans klassemerk!
Insulindelaan 31.
Te koop een best r.b
STIERKALF.
J. A. Berenpas,
Mossel D 111.
Te koop drag. maal,
a.d. teil, abortusvrij.
G. J. Regelink,
Koekoekstraat 7 Vierakker.
Te koop r.b. dr. KOE,
goede melkl. en abortusvrij, uitget. 26 apr.
A. J. KI. I k k i n k , C 143
Vorden.

X

Q
r
X
X

Te koop haverstro.
H. Bargeman, C 93,
Vorden.
Dansschool Houtman
Snel-privéles
elk gewenst uur van
de dag.
Inchrijv. aan huis voor
elke dans.
Te koop toom BIG
GEN. J. J. Spithoven,
D41b.
16 BIGGEN te koop.
G. W. Winkel, Gazoor.
Te koop 2 r.b. neur.
KOEIEN en l nieuwm.
KOE. Abortusvrije
handelsstal. G. Vlogman, Hackfort.

Te koop MANGELS.
G. J. Hiddink, B 102
Delden.

10 Mentor
Sigaren
van f 2 . 2 0 voor f 1.70

10 H.K.
Sigaren
f 1.60

10 S. en B.
Sigaren

H Receptie

van 16—17.30 uur in Hotel
Bakker te Vorden.

fantasie poplin
poplin
gabardine
tweed

x
I 1

X
X
X

loden

De „oude wijn" der C.H.U. is wel
bekomen.
Waarom dan nieuwe-onbekendgenomen ?

*

Eenmaal C.H.U. - blijft

C.H.U.!

*
C.H.U. - C.H.U.

Woensdag 23 april 's middags
half drie beginnen de

Benny
in de zo jeugdige leeftijd van bijna 4
jaar.

VISSER

Dat hij zijn lijden altijd zo opgewekt gednnjcn heeft en in volle rust is heengegaan,
troost ons in dit zo zware verlies.

bijeenkomsten voor
BEJAARDEN

VORDEN

in gebouw „IRENE".

A. Enzerink
M. Enzerink-Weenk
Gerard

Alle bejaarden hartelijk welkom.

Vorden, 15 apri) 1958
Het Hoge 21
De teraardebestelling zal plaats hebben
a.s. zaterdag 19 april te 13 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Als

het zegt....

Tragter

a

. . . . kunt U ervan op aan dat

Groene Kruis
AFDELING VORDEN
*

de nieuwe RS rijwielen

Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering

subliem zijn

Heden is in volle liefde van ons heengegaan onze lieve schat

Nooit eerder zag U zoveel
opzienbarende snufjes tegelijk.

Bënny

op vrijdag 25 april '58 's avond,
8 uur in het Wijkgebouw.

op de jeugdige leeftijd van bijna 4 jaar.
G. J. Weenk
J. Weenk-Wall
Dini
Gerrie

AGENDA:
RS fietsen - ,
fantastiscl^j
fietsen! ^

C!ir. Muziekver. „Sursum Corda"

GEVRAAGD:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Uw gazon

vlotte typiste
met enige vooropleiding
Br. onder no. 5 met opgave verlangd
salaris aan het bureau van dit blad.

bewerkt met machines, door ons geleverd of gereuideerd, ziet er uit
als een goed gekapt man.
Aanbevelend HENK VAN ARK

1
2
3
4
5

Opening.
Notulen.
Jaarverslag sekretaris 1957.
Financieel verslag penningmeester 1957.
Decharge penningmeester, na verslag
a i c o u n t a n t en kaskommmissie, de heren
Hiddink en Kroese.
6 Voorstel opheffing kaskommissie.
7 Bestuursverkiezing.
Aftredend: G. Koerselman (wegens vertrek. Kandidaat: D. Luichies.
Tot uiterlijk 3 dagen voor de vergadering k u n n e n schriftelijk tegenkandidaten
gesteld worden.
8 Rondvraag.

PAUZE.

Vorden

Tentoonstelling
van het werk van de leerlingen
op 23 april van 7 — 9 uur 's avonds,
24 april van 2.30—5 uur 's middags en van 7'.—9 uur 's avonds.

Grote
Demonstratie-avond.

Belangstellenden hartelijk welkom.

Op vrijdag 25 april a.s. aanvang 8
uur 's avonds in Hotel Bakker geven
wij een grote
demonstratie-avond
van de

Tevens op bovengenoemde uren
aangifte van leerlingen (zie adv.)

"Nutsgebouw™ 1

LOOSE-UP.

Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 27 april, 8 uur
de fel-spannende oorlogsfilm

OKINAWA
met: Richard Widmark als de luitenant der mariniers Anderson.
Het verhaal van een peleton mariniers
door een baarlijke duivel in het handgemeen.
Fantastisch spannend gemaakt.

j

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

De toegang
is gratis.

„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 theorielessen is verplicht.

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Koopt Uw koffers, tassen enz. bij de man, die
ze ook repareren kan!!
Grote voorr. reistassen

fa. G. W. Luimes

9 Vertoning van een dia-programma door Vorden, Telefoon 421
Dr. J. Garssen.
10 Sluiting.
Homoeopatische

Chr. Laniouwhuishoudschool

Onze specialiteit!

(D. Boersma)

Geen holle, los daarheen geworpen
leuze,
Verlokt de kiezers tot 'n dolle keuze.

Heden werd, na een langdurige ziekte,
toch nog weer plotseling van ons weggenomen ons geliefd zoontje en broertje

Toegang 18 jaar

Olthuys

ieder weer!

H

uit assortiment f 2.—

Sigarenmagazijn

C.H.U. - C.H.U.

w

BIGGEN te koop bij Aan de leden wordt medegedeeld daf de
J. G. Wassink bij „de
REPETITIES tot nader order worA
Bramel",
STOPGEZET, in verband met vernieuwing
Te koop toom BIG- der i n s t r u m e n t e n .
GEN. Wassink,
Het Bestuur.
Nieuwstad.
Te koop jonge KON I J N E N , w i t t e VI.
reuzen, bij Fr. Hu na melink, Delden B 75.

Geknipt voor

Wij zullen U demonstreren dat wrijfwas thans overbodig is geworden.
Oude meubelen worden nieuw, krassen, beschadigingen en vlekken verdwijnen. U gebruikt dit artikel maar
1 maal in Uw leven, en klaar bent U.

Tevens een grote verloting met o.a. 10 taarten, ook de
loten zijn gratis.
Komt allen naar Hotel Bakker op
vrijdagavond 25 april a.s.

Drogisterij „Oe Olde Meulle", J. M. vl Wal
Dorpsstraat 9, Vorden

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5
Voor houten kippenhokken, liggende rabatplanken en glas-inschuifbare valramen.

G. H. Scholten
Timmerman, /Iengelo-(i.
Telefoon 561

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadigingvoor f 145.-,
met garantie.
Desgewenstaf betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Laat de borden nu eens
verhangen!

Allen die praktisch denken
zullen hun stem aan

De kille dagen gaan voorbij, maar . . . .
wij gaan door met onze reklame-aanbieding

* daarom op
Stemt

alle smaken, 2 flesjes
2 rollen voor

-ó £ Cl

Heerlijke ham 150 gram

Gemeentebelangen !

llcilflfnlc

Gemeentebelangen

4*7 Cl

74 ct

^>/rrv

^^ Cl

IJoWdlblo 250 gram

Allerhande lekker koekje 250 flram 55 ct
Pracht snoepmelanue zondagsnoepje 200 gr. 59 ct
ATTENTIE!

Oud Papier
komen we vanmiddag weer ophalen.
Legt u het vast klaar?
Concordia

Een juweel van een
bromfiets
is het nieuwste

Sparta-produkt
de MA 50.
Deze bromfiets biedt U veel komfort
voor de uiterst lage prijs van f 498.-.

Vraagt vrijblijvend demonstratie. Zie ook etalage.

R. G. J. Kuypers, Telefoon 393

School met de Bijbel, fl Hoge 42

Zuidvruchtenreklame.

Aangifte van leerlingen

Gedroogde appeltjes pracht kwaliteit ioogr. 45 ct
Mooie grote pruimen 250 gram
49 ct
Abrikozen 200 gram
l Hl 110

tfllif l

schenken!

PI

O^7 Li

55 ct

<^r\f\

*^^ *^S

IUlUb*rrUÜI 200 gram

Pi

voor de nieuwe kursus, die 25 aug.
a.s. aanvangt bij het hoofd der school
de heer A. J. Zeevalkink.
Leerlingen, die naar Lyceum, Ulo enz.
gaan, ontvangen extra lessen.

OO Li

Fa. J. W. Albers
NIEUWSTAD 5, Tel. 232
Wij betalen a.s. week
voor de kippen (alle
rassen) f 1.90 per kg

HEDENAVOND
opvoering van

W. Rossel

Gebroeders Kalkoen

Pluimveehandel
Vorden, Telefoon 283 in de Wildenborchse Kapel. Aanvang 7.15 u.

Bijverdiensten

A.s. zondag competitiewedstrijd

Ratti l - Gaanderense B. l

Kwaliteitsartikelen

voor iedereen, postbus
61, Sittard. U ontvangt
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.
p.o. antwoord!

voor zeer lage prijzen!
ALLES VOOR DE SCHOONMAAK:
2 pak Pré + l gratis voor 72 et
2 pak Pril afwasmiddel + l gratis
70 et
5 dubbele stukken huish.zeep v. 70 et
Plasticemmer met 12 stukken
toiletzeep voor 2.15
Sterke dweil 76 et
Alle borstel werk van het „Ha vo" merk
dus ijzersterk.

Met de schoonmaakdrukte vlug een
kop koffie.
Poederkoffie Maxwel van 2.48
voor 1.98

STEMMEN BIJ VOLMACHT.
Er bestaat een mogelijkheid dat aan kiezers, die vermoedelijk niet
in staat zullen zijn in persoon aan de op woensdag 28 mei a.s. te
houden gemeenteraadsverkiezing deel te nemen, op hun met redenen omkleed verzoek, kan worden toegestaan bij volmacht te
stemmen.
Dit verzoek moet uiterlijk op 14 mei 1958 bij B. en W. van Vorden
zijn ingediend.
Voor dit verzoekschrift moet worden gebruik gemaakt van een formulier, dat ook bij de candidaten van GEMEENTEBELANGEN gratis verkrijgbaar is en die verder ook de eventueel gewenste inlichtingen hierover kunnen verstrekken.
Deze candi^fcen zijn:
G. J. SchurmT. Nieuwstad 9
R. Aaten, dir. zuivelf. de Wiersse
H. Bouwmeester, Linde E 80
E. J. Kettelerij, Julianalaan 24
B. Berenpas, Mossel D HOa
Fr. Smit, Ziitohenseweg 41
A. J. Zweve(M[, Steenkamp B10
Het bestuur van

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

H. B* Emsbroek, Yorden
vraagt voor het schoonmaken der kantoren in de avonduren

EEN WERKSTER.
Sollicitaties
deling.
Eventuele
kantoortijd
de heer D.
Vorden.

Uit voorraad
leverbaar!

GAZELLE en
RUDGE RIJWIELEN
Keuze uit meer dan
150 Tour-, Sport- en
Kinderrijwielen
in diverse kleuren

Fa. K. SIERSMA

inlichtingen worden na
ook gaarne verstrekt door
Luichies, Insulindelaan 29,

Overwelving 3
Tel. 2824 ZUTPHEN

op donderdag 24 april a.s. om
half acht in Irene.
Belangrijke agenda.
In aansluiting hierop Ouderavond om
8 uur.
Spreker de heer v. Esch, leraar
aan de Groen v. Prinstererkweekschool te Doetinchem.
Het Bestuur

6/t. 6/t. J^aardenfokkers.
Vanaf heden staan de beide Hengsten
de kleine typische Belg. Voshengst

JOOP VAN DIJK
en de Belg. bruine schimmelhengst

NICO VAN KRUKKEMSHOF
om beurten 2 dagen in Hengelo-Gld.
en in Lichtenvoorde ter dekking.

Prima geminderde

Nylonkous
Ie paar f 2.95
2e paar halve prijs

Visser - Vorden

H. Scheffer
te Hengelo-G. ( 06753-495, en bij

B. A. A. Harbers
te Lichtenvoorde, 05443-712

Taxi nodig?

Altijd een bezoek waard!

Zacht
Asbest

Board

Alleen „de Speciaalzaak" biedt u
\ doos prima sigaren a 11 et*
merk «Forum"

Planken-regels-latten

Sig.mag. ,,'tCentrum"

* Beltman

Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp

Boslaan 13 Warnsveld

Telefoon 386

voet

Telefonische inlichtingen bij

Belt George 3-5-8
Voor

Hard

Ledenvergadering

VORDEN

Verder wordt alles op dezelfde
voortgezet.

zowel schriftelijk als mon-

School met de Bijbel, 't Hoge 42

*

Gemeentebelangen.
Ruime sortering

Empo Rijwielfabriek

J. Bielderman, Nieuwstad 23
G. J. Bargeman, Wilmerink C
G. W. Eijerkamp, Zutph.weg 2
D. Klein Bleumink, E 111
J. A. Koning, De Kostee, E 3^
G. Oplaat, Wildenborch D 6<M

Firma VISSER

Trouwpartijen:
Belt George

Voor

3-5-8

Begrafenissen:
Belt George 3-5-8

TAXI-ONDERNEMING

George Seesing
Telefoon 3-5-8

Chr. Land bouwhuishoudschool
VORDEN

Aangifte van Leerlingen

Vorden, Ruurloseweg D 19

Ta xi ?
Belt George 3-5-8

voor de volgende opleidingen en kursussen
Politici denken aan de volgende
verkiezing*

Gemeentebelangen

a. 2-jarige primaire opleiding, toelatingseisen: 6 klassen
lagere school.
b. 1-jarige opleiding voor huishoudassistente, toelatingseisen 2 j. pr. opl.
c. naaikursussen voor beginners of gevorderden, l of 2
dagen per week.
d. avond naai- en knipkursussen voor beginners of gevorderden
e. kookkursus burgerpot, l avond per week, 20 lessen.
f. fijne keukenkursus, l avond per week, 12 lessen.
Aangifte op woensdag 23 april van 7-9 uur 's avonds,
donderdag 24 april van 2.30-5 uur 's middags en van
7-9 uur 's avonds aan de school.
De direktrice

„Het kan niet1' betekent alleen dat
iets op een bepaalde manier niet kan.
Op een andere manier gaat

het wél I
Stemt daarom

Gemeentebelangen.

