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POSTDIENST
Op 2e Paasdag is het postkantoor gesloten.
De telegraafdienst is van 8—9 uur geopend.

NUTSBIBLIOTHEEK
Heden zaterdag wordt de bibliotheek weer uit-
gebreid met 94 boeken. Voor de Paasdagen is
er dus volop keus. De boeken van de Franse
schrijfster Francoise Sagan worden alleen aan
volwassen lezers uitgereikt.

BIOSCOOP
2e Paasdag draait de film „Gitaren der liefde"
in het Nutsgebouw, met de bekende zanger
Vico Torriani in de hoofdrol. Het beroemde
Charmaine orkest van Mantovani heeft ook
een groot aandeel in deze film. Het is een
Duitse amusementsfilm met veel zang en mu-
ziek en een ,,happy-end".

VOETBAL
Vorden II hielp het derde elftal zondag een
handje door de kampioenscandidaat Socii I
met een 4—O nederlaag weer naar Wichmond
terug te sturen, waardoor het derde elftal weer
met 2 punten voorsprong de leiding heeft.
Het is een uitstekende wedstrijd van Vorden II
geworden, waarbij vooral het achtertrio zich
onbetwist in zijn domein heer en meester
toonde. De nieuwe aanwinsten in het elftal
hebben eveneens goed voldaan en zo werd het
een van Vorden-zijde vlot gespeelde wedstrijd,
waarin dikwijls mooie staaltjes van samenspel
te bewonderen viel. De voorhoede van Sociï
kreeg geen moment de kans gevaarlyk te wor-
den en de 4—O nederlaag is dan ook geenszins
geflatteerd. Jammer dat Vorden II teveel ver-
liespunten heeft anders zou dit elftal in haar
huidige vorm een goede kans maken op de
bovenste plaats, gezien het tegenwoordige
spel.
Vorden III behield haar fraaie kans door in
Drempt met 4—2 van Drempt Vooruit I te win-
nen. De Vordenaren hebben op dit verre van
fraaie terrein de overwinning niet cadeau ge-
kregen en hebben er hard voor moeten wer4
ken. Niettemin was de zege wel verdiend.
Met de a.s. Paasdagen zijn alle senioren elf-
tallen van Vorden vrij.

KINDERCOUVERTS
IN TOM POES BRUlfi|'Tj£ BEER

EN^OONALD O'UCK. , '

R. J. KOERSELMAN

PALMPASENOPTOCHT
Onder auspiciën van V.V.V. had zaterdagmid-
dag weer de traditionele palmpasen-optocht
plaats -voor kinderen tot 12 jaar.
Hoewel het aantal misschien niet zo groot was
als vorig jaar, was er ditmaal veel werk van
de palmpasens gemaakt. In zaal Bakker vond
de keuring plaats, die de jury, bestaande uit
de dames v. d. Borch van Vorden, Emsbroek—
Steenman, Kamperman, Terpstra en van Ton-
geren, voor een moeilijke taak zette. Burge-
meester van Arkel reikte de prijzen uit, waar-
bij hij namens V.V.V. de dames van de jury
en de muziekvereniging Concordia dank
bracht voor hun medewerking.
Elk deelnemend kind kreeg een prijs. ,
Hierna stelden de jongelui zich met hun palm-
pasens op achter de muziek, waarna een rond-
gang door ons dorp gemaakt werd. De jongste
deelnemers maakten -de tocht mee gezeten
op de platte wagen van de heer Tjoonk. De
optocht had vanzelfsprekend veel bekijks, ook
van de vreemdelingen, die zo iets voor het
eerst meemaakten.
De uitslag van de keuring was: 1. Johny van
Dijk, 2. Annemie en Wilma de Vries, 3. Truus-
je Hulstein, 4. Hanneke Barink, 5. Kinderen te
Pas, 6. Lydie Koning, 7. Erica Terpstra, 8. Mar-
got de Jonge, 9. Irma Terpstra, 10. Marjan
Veldkamp, 11. Henny Visschers, 12. Joke Hen-
driksen, 13. Henko Elbrink, 14. Hans Schup-
pers, 15. Ernst te Veldhuis, 16. Francientje de
Jonge, 17a. Henk Hylkema, 17b. Marike Hyl-
kema, 18. Gerrit Oukes, 19. Truusje Oonk, 20a.
Hein Schotsman, 20b. Covert v. cl. Peyl, 21.
Pioternel Groot Bramel, 22. Dickie Beumer, 23.
Joh. Bijenhof, 24. Emma Langstraat, 25. Lydie
Eannink, 26. Willy Bosch, 27. Alfons Bosch,
28. Agnes Bosch, 29. Joke Hiddink, 30. Tieneke
Emsbroek, 31. Meta van Arkel, 32. Lex Ems-
broek, 33. Martien Eyerkamp, 34. Ewoud van
Arkel, 35. Annie Schoenaker, 36. Marjonet
Luth, 37. Margo Emsbroek.
In totaal waren er 41 deelnemers.
De leerlingen van de kleuterschool vormden
een dezer dagen een kleurige stoet met hun
zelf gemaakte palmpasens. Zingende trokken
zij door het dorp.

KERKDIENSTEN zondag 21 april.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat.
7 uur Ds. P. W. van Arkel, van Ruurlo.

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

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

Maandag 22 april.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. E. J. Duursema en Ds. J. H. Jansen.
Gezamenlijke dienst.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 20 april van l uur tot en met
maandag 22 april Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 12 t.m. 17 april.
Ondertrouwd: J. Wentink en H. J. Brum-
melman.
Gehuwd; F. Eskes en J. Wentink.

DE HEER W. J. THATE KREEG VELE
GELUKWENSEN

De heer W. J. Thate, woonachtig op „Den
Bramel", die vrijdag zijn tachtigste jaardag
vierde, zal die dag niet licht vergeten. Hem
werd een onverwacht druk bezochte receptie
bereid. De jarige ontving honderden schrifte-
lijke felicitaties en tientallen telegrammen.
Onder hen, die hun opachting maakten op
„Den Bramel", waren de voorzitter en de
eerste en tweede secretaris van de vereniging
Grondbezit, waarvan de heer Thate reeds 40
jaar bestuurslid en oprichter is, t.w. de heren
H.'s Jacob, Grijs en jhr. Bosch van Drakestein
Ook burgemeester A. E. van Arkel gaf
zijn belangstelling blijk, evenals diens v
oud-burgemeester van Ruurlo. Ds. J. H. Jansen
vertegenwoordigde de herv. gemeente. Ver-
der kwamen nog complimenteren notaris van
Ballegoyen de Jong uit Hengelo (Gld.),
Hofstede uit Utrecht, dokter Lulofs en
anderen.

B.O.L.H.
De dames van de B.O.L.H, hebben in de Bij-
zondere Lagere Landbouwhuishoudschool een
zeer leerzame avond gehad. Het hoofd der
school mej. v. d. Kamp vertelde de dames hoe
men slaatjes moet klaarmaken en welke ingre-
diënten hier alzo voor nodig zijn. Daarna kre-
gen de dames gelegenheid om het geleerde in
de praktijk toe te passen en togen aan het
werk. Mej. v. d. Kamp hield hierna een rond-
gang langs de tafels om de gemaakte slaatjes
te beoordelen. Zij wees er vooral op dat de
slaatjes nooit te druk opgemaakt moeten wor-
den, want anders wordt het geheel een beetje
te rommelig.
Het slot van deze slaatjesles viel letterlijk nog
het meest in de smaak, want toen mochten de
dames hun produkten zelf opeten.
Voor de voorjaarsvergadering in Aalten gaven
zich 6 leden op en voor de sportclub 12. Mej.
v. d. Kamp kreeg naast een hartelijk dank-
woord van de voorzitster een bloemetje aan-
geboden.

TONEELUITVOERING V.O.P.
De toneelvereniging V.O.P. uit het Medler gaf
twee achtereenvolgende avonden een toneel-
uitvoering in zaal Eyckelkamp. Na een kort
openingswoord door de voorzitter, de heer J.
van Amerongen, waarin hij in het bijzonder
de heer en mevrouw Hazekamp, toekomstig
hoofd der O.L. Medlerschool welkom heette,
weid het toneelstuk „Vader Landman" voor
het voetlicht gebracht. Dit stuk in drie be-
drijven werd door de aanwezigen met grote
aandacht gevolgd en wist door het vlotte en
vaak goede spel intens te boeien. Aan het slot
van de avond bracht de secretaris van de to-
neelclub, de heer H. Bogchelman, de scheiden-
de voorzitter, die binnenkort naar Wadinx-
veen vertrekt, hartelijk dank zowel voor de
oprichting van de club als voor zijn werk als
voorzitter. Ook mevr. van Amerongen werd
in zijn dankwoord betrokken. Spr. bood de
scheidende voorzitter, die met dit toneelstuk
voor de laatste maal de regie voerde, als blijk
van waardering een sigarettenkoker met in-
scriptie aan. Mevr. van Amerongen kreeg
bloemen. De heer en mevrouw van Amerongen
dankten hierop hartelijk bestuur en leden van
de club voor deze aardige geste, en wensten
de toneelclub ook in de toekomst alles goeds
toe.

PAARDENKEURING N.L.V.
Op de vrijdag alhier gehouden keuring wer-
den de paarden (Gld. type) van de volgende
eigenaren goedgekeurd: G. J. Groot Jebbink;
B. H. Koning; B. H. Norde te Vorden en B.
Makkink, Vierakker.
Gronings type: van G. J. Mensink, G. J. Knoef,
G. Lenselink en A. J. Koning.

BOUWVAKARBEIDERS VERGADERDEN
De Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, afd. Vorden,
hield onder leiding van de heer J. Voorhorst
een ledenvergadering. In zijn openingswoord
heette de voorzitter inzonderheid welkom de
districtsbestuurder, de heer Timmer uit Deven-
ter. Deze besprak de nieuwe loonactie. Met de
werkgevers is overeenstemming bereikt.
We willen, aldus spr., een geleide loonpolitiek
gehandhaafd zien. Wat de loonstand van stad
en platteland betreft, bestaat thans niet meer
dat grote verschil van vroeger, maar wel ziet
men. dat de landarbeider ten achter blijft.
T.a.v. de bestedingsbeperking wekte spr. op
tot medewerking.
Wordt de nieuwe toonregeling een feit, dan is
er behoorlijk wat bereikt, aldus spr. Het is uit-
eindelijk zo, dat het meer loonsanering is, ten-
einde een gezonde loonstand te verkrijgen.
Ook de ziekte- en ongevallen-uitkering enz.
zal, indien mogelijk, een belangrijke verbete-
ring ondergaan.

R. J. KOERSELMAN

BILJARTEN
Zaterdagavond wist de heer J. Wijnbergen,
lid van de biljartclub K.O.T. in het persoon-
lijk kampioenschap der derde klasse Zutphen-
se Biljartbond, beslag te leggen op de eerste
plaats. De nieuwe kampioen speelt in K.O.T.
III, dat onlangs reeds het kampioenschap van
de derde afdeling wist te behalen. Hij werd
voor een jaar irv het bezit gesteld van de
wisselbeker.

ZWEEFVLIEGTUIG GELAND
Vrijdagmiddag was de bestuurder van een
zweefvliegtuig genoodzaakt door het slechte
weer, op een stuk bouwland nabij de boerde-
rij van de heer Berendsen een noodlanding te
maken. Het toestel was om half twaalf opge-
stegen van het vliegveld Teuge voor een
vlucht naar Limburg.

EXCELSIOR NAAR HET CONCOURS
Naar we vernemen zal de Chr. Gem. Zangver-
eniging „Excelsior" deelnemen aan het zang-
concours te Rijssen, uitgaande van de Ring
Achterhoek en Twente. Dit concours wordt
gehouden op 3 en 6 juli. Excelsior hoopt in de
Ereafdeling uit te komen.

SCHUURTJE IN BRAND
Doordat kinderen met lucifers speelden,
brandde dinsdagavond tegen 6 uur een schuur-
tje af, gelegen achter het woonhuis van de
heer N. Keune in het dorp.
De door de sirene gewaarschuwde brandweer
wist te voorkomen dat de brand oversloeg op
het woonhuis.

•"KlCIS Baby-verzorging
met Babyderm-preparaten
H u i d j e van a l l e s m e t t e n vrij,
hoofdje rein met gezonde haargroei

BELANGRIJKE TONEELAVOND
Zoals we reeds eerder meldden zal a.s. donder-
dag de laatste Nutsavond in dit seizoen wor-
den gehouden, welke verzorgd wordt door een
der beste amateurtoneelgezelschappen van ons
land. 6 jongelui uit Bilthoven zullen een blij-
spel in drie bedrijven opvoeren, getiteld:
Jeugd. Overal waar deze groep met dit blij-
spel voor het voetlicht kwam kreeg het een
uitstekende recensie. Het Nutsbestuur rekent
dan ook op een volle zaal. '

LUIDRUCHTIG HUWELIJK
De heer F. Eskes, lid van de Vordense motor-
club, trad vorige week vrijdag in het huwelijk
met mej. J. Wentink. 12 motorrijders vormden
een erehaag en begroetten het bruidspaar met
veel geknal.



VERKEERSONVEILIGHEID
STAATSVIJAND No. l

Door het Verbond voor veilig verkeer wordt
een schriftelijke verkeerscursus uitgegeven,
waarvan wij mochten kennis nemen. Het is
een uitermate duidelijke uiteen/etting, welke
eigenlijk in geen enkel gezin mag ontbreken.
Het aantal verkeersongevallen is zo hoog, dat
men gerust van een nationale ramp kan spre-
ken en daarom wordt het hoog tijd, alles in
het werk te stellen om nog erger te voorkmen.
Het Verbond heeft een onzer beste verkeers-
deskundigen bereid gevonden een populaire
verkeerscursus te schrijven, die is bestemd
voor elke landgenoot-verkeersdéelnemer. Op
prettige doch tevens pittige wijze is de schrij
ver er in geslaagd de bestaande problemen op
een voor ieder begrijpelijke wijze uiteen te zet-
ten.
De cursus bestaat uit 12 lessen terwijl bij elke
les een vragenlijst is gevoegd, die men na in-
vulling ter correctie kan opzenden. De kosten
van gehele cursus zijn uitzonderlijk laag ge-
steld t.w. ƒ 10.—, alles inbegrepen.
Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is
verzocht het diploma officieel te erkennen ook
als toekomstig diploma voor het berijden van
bromfietsen.
Geef U op als deelnemer. Op welke wijze?
Stort ƒ 10.— op postgiro no. 513996 t.n.v. net
Verbond voor Veilig Verkeer te Rotterdam
of schrijf een briefkaart met Uw aanmelding,
naam en adres aan Postbox 350 te Rotterdam.
Maar stel het niet uit, doe het onmiddellijk!

R. J. Koerselman

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft het er j.l. zondag lelijk bij laten
zitten en leed op eigen veld een 3—4 neder-
laag tegen Ruurlo I. Na een aarzelend begin
aan weerszijden kwam Ruurlo na tien minuten
iets meer in de aanval. Ruumpol had met een
mooie kopbal geen succes, terwijl ook de Rat-
ti-voorhoede een uitstekende kans onbenut
liet. Na 20 minuten kon de Ruurlose l.binnen
(hoewel kennelijk in off-side positie) de bal in
het verlaten doel schieten, doordat de Ratti-
keeper te vroeg uitliep (O—1). Na een half uur
wist l.binnen Pierik bij verrassing de tweede
goal voor de gasten te scoren. Via de paal
stuitte het leder in het doel. Nauwelijks l mi-
nuut later was het al O—3, doordat de Ratti-
keeper een schot van Kerkwijk verkeerd be-
oordeelde en de bal in het doel stompte! Direct
hierna was Ratti weer in de aanval en gelukte
het invaller l.buiten P. Wolbert met een mooie
kopbal de achterstand te verkleinen.
Na de thee beheerste Ratti het spel volkomen.
Geregeld ontstonden er voor de Ruurlo-veste
critieke situaties. De Ratti-voorhoede bleek
echter door te weinig stootkracht niet in staat
om de vele passes vanuit het middenveld te
benutten. Ruurlo vergrootte eerst nog haar
voorsprong door r.buiten Stegeman tot l—4,
waarna Ratti haar opstelling wijzigde hetgeen
direct een aanmerkelijke verbetering bleek.
Eos wist uit een voorzet van rechts de stand
op 2—4 te brengen, terwijl A. Hartman even
later via een hoekschop ineens inkogelde 3—4.
De gelijkmaker kwam ook nog, doch deze
werd wegens buitenspel geannuleerd.
Ratti II deed het beter dan de grotere broers
en won op verdienstelijke wijze van het be-
zoekende Baakse Boys met 3—1.
Ratti A ging naar H. & K. A te Hummelo. De
Ratti-jeugd weerde zich geducht en wist de
nederlaag tot 6—4 te beperken.
A.s. zondag speelt het eerste elftal de laatste
competitiewedstrijd en wel in Eibergen tegen
S.V.D.E.S. I. Hopenlijk zullen de Rattianen nu
tot een beter spelinzicht komen dan verleden
week, zodat de puntjes mee huiswaarts gaan.
Het .tweede heeft eveneens een uitwedstrijd
tegen Socii II te Wichmond—Vierakker, wel-
ke ontmoeting zeker niet verloren behoeft te
worden. Ratti A is vrij.

KEUKENGARNITUUR Fl. 27 45

R. J, Koerselman

BENOEMD
In plaats van de heer F. Luttikholt, onder-

wijzer aan de R.K. School op de Kranenburg,
die onlangs werd benoemd aan de Canisius-
school te Groenlo, werd als zodanig benoemd
de heer Berentsen uit Keyenborg (Hengelo G.).
Inplaats van Mej. Salemink, onderwijzers, die
werd benoemd te Terborg, werd benoemd Mej.
Rosendahl uit Apeldoorn.

GESLAAGD
Te Zutphen behaalde onze plaatsgenoot de
heer B. G. J. Lichtenberg „Waarle" Jr. aan de
Technische School, aldaar het diploma elek-
trisch booglassen.

Nylons geminderd, 15 den. 2.50
n n 20 n 4

tt n 30 tt

20 4.35
Mooie Nylons 1.98

Onderjurken charmeuse
in alle maten 3.95

Jupons, brede kant 5.70

Als extra reclame deze
week pracht garnituur
Camisole en broekje,

samen 3.55

Gabardine jongenssportbroeken
Serie I vanaf 5.40
Serie II vanaf 3.75

A. Wolsing
Textiel Vordert

^ é

beKroond door da publieke opinie.

Neêrlands meest populaire bromfiets.

de laagste onderhoudskosten en zo'n service l

\
reeds vanaf l 349.50

Uw SoleX staat klaar bij....

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

\Vraag inlichüngen over onze gemakkelQke teialingsregvlii

Uiterst lage prijzen^
250 gr. Pick-nick, heerlijk koekje. 59 et
250 gr. moccasprits 59 et
l fles limonadesiroop 85 et
l pak a 5 stukken huishoudzeep 39 et
l pak heerlijke wafelkoeken 58 et
l groot blik gehakt
l pot stroop
l beker appelstroop
Als extra reclame:

•

•
+

•

•

HO et
49 et
39 et

Boterhamworst, leverworst en
ontbijtspek, samen 150 gr. 58 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
^ Zutphenseweg Telefoon 415

BEROEPEN
Ds. E. J. Duursema, Geref. predikant alhier,
mocht een beroep ontvangen van de Gere^.
kerk te Ruinerwold—Koekange.

Uw voordeel Ons gemak

l/elen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regel prijs hoge public i t eits waarde

Uw voordeel Ons gemak

Er valt niet aan
te twijfelen Vivo
deelt de lakens uit
Paasmelange ,
een rijk gesorteerd
koekje
250 gram 71 Ct

Advocaat
van verse eieren en
brandewijn, per fles
20 punten f 3.40

Slasaus
van uitmuntende kwa-
liteit
20 punten 94 Ct

Sardines

êrtugese
punten 73 Ct

Limonade Gazeuse
per liter

•unten 37 Ct

#Cn<ocolade eitjes
verpakt, 100 gram
10 punten 75 Ct

De echte pudding*
saus
van puur fruit , p. fles
5 punten 45 Ct

2 blikjes haring in
tomatensaus voor

79 et
Liter rode wijn
zacht en toch pittig
20 punten f 2.75

In vleeswaren een
pracht sortering:
Ham 150 gram voor

79 et

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl

CONTACT
hét blad voor Vorden

Juist iets voor U*
Beter — Goedkoper
Vraagt inlichtingen bij:

Keune, Stationsweg
Van Ark, Wildenborch

Fil. Coöp. „De Boggelaar'
Brummelman, Delden

Ruiterkamp. Linde

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 80 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Handig zo'n

busje Esso benzine
voor uw aansteker.
Nooit meer morsen!

ff 0.85

Sig.mag.
Fa. Wed W. C. Olthuys
(D. Boersma), Vorden

î w ̂ B^. -̂ *̂. -**̂ » -« .̂ ̂ V*+.^*v^. ̂ T»w *XT<«*. ̂ r*fc --"•w-*, -̂ w*. -»T^

Al uw Handels- en Familiedrukwerk
wordt keurig gemaakt door de enige drukkerij ter plaatse:

Drukkerij Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 — Telefoon 404

Wanneer u ons uw orders vroegtijdig opgeeft kunnen wij er
meer zorg aan besteden!



De Heer en Mevrouw
E. V. Gatacre-

Chancellor
geven met vreugde
kennis van de geboor-
te van een

ZOON
10 april 1957.
18 Holland Park
Avenue
London W H

„de Wiersse"
Vorden.

Bij ons vertrek naar
Waddinxveen groeten
wij al onze vrienden
en kennissen en wen-
sen hun het beste toe.

fam. Van Amerongen

Mevrouw Nienhuis,
Wilhelminalaan 24,
Vorden, vraagt tegen
l juni, wegens huwe-
lijk van het tegen-
woordige een net
MEISJE, v.d.e.n., veel
vrij.

Gevonden een plastic
REGENJAS. Te-ug
te bekomen bij J. H.
Voskamp, Kranenburg

Van particulier aan-
geboden, OPEL-RE-
CORD, '54, in prima
staat. Te bevragen
Garage Van Gelder,
Warnsveldseweg 91,
Zutphen. Tel. K 6750-
3337.

Te koop 100 EIKEN-
POSTEN. E. H. Jan-
sen, Ruurloseweg D 18

Te koop z.g.a.n.
WEIDEPOMP no. 6
en een BROMFIETS
Kaptein Mobylette.
D. A. Lenselink, „Spek-
op", Linde.

Te koop een BOX m.
dek en z.g.a.n. WAN-
DELWAGENTJE.
Zutphenseweg 49.

Te koop KINDER-
WAGEN, z.ga.n.
Inlichtingen Insulinde-
laan 16.

Te koop 2 KRIELEN,
l haan en l hen.
J. Visschers, Galgen-
goor C 111.

BIGGEN te koop bij
H. Rietman, „de Poll"
Wichmond.

Zaterdag 20 april hopen onze gelief-
de ouders

H. Hissink

en
A. Hissink-Tijl

hun 12 % -jarig huwelijksfeest te vie-
ren. Dat ze nog lang voor elkaar en
voor ons gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen

Leen en Stella (Australië)
Ria

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-
5 uur in café Lettink, Almenseweg.

Q Op vrijdag 19 april as. hopen D.V. Q
X onze geliefde ouders X
X MD. Brummelman Q
•Vi \p

on ^

X Xu Chr. Brummelman-Rouwenhorst w

W hun 50-jarige echtvereniging te her- V
u denken. u
Q Dat zij nog lang voor elkaar en voor f
n ons gespaard mogen blijven is de r
X wens van hun dankbare kinderen en X
X kleinkinderen. X
X Vorden, april 1957. X
K B 51. X
X Gelegenheid tot feliciteren op woens- X
X dag 24 april van 5—6 uur in café 't X
^ Zwaantje. W

Om iets leuks met de Pasen te
dragen moet U onze kollektie eens
zien in:

Voor de Dames:
Deux-pieces
Japonnen
Vesten of Pullovertjes
Rokken
Blouses

Voor de Heren:
Overhemden, in Poplin en No-iron
effen en gevorkte dessins
Zelfbinders IR pracht kollektie
Sokken in wol en nylon
Crepe mousse nylon sokken f 2.50

Voor de kinderen:
Meisjes Vestjes of Twinsets

„ Rokjes en Jurkjes
Robson jongens blouses, zeer
leuke modellen en kleuren
Sportkousen, Sokjes enz.

Komt onze interessante kollektie's eens
zien.

't Is goed besteed,
door Luth gekleed!

H. LUTH, Vorden

Let eerst op de prijs!
Heerlijk gevulde kantkoek,

100 gram 15 et
Cocosbrood met rozijnen,
lekker op de boterham, 200 gr. 49 et
Gelderse Ham, 150 gr. 73 et
Sinaasappellimonade per fles 95 et
Zoete Rode Wijn, tijdelijk per

fles 118 et
6 zandcakes 45 et
Zoute Pinda's, 200 gr. 49 et
Litersblikken sperciebonen 95 et
Litersblikken doperwten 79—96 et
Litersblikken perziken 185 et
Kaasbolletjes, Zoute Bolletjes,
Nibbits
Voor de liefhebbers : Compleet pak
Nasi Goreng 150 et
Compleet pak Bami 100 et

Levensmiddelenbedrij f

Fa. J. W. Albers
Telefoon 232

Oranjevereniging
VORDEN

IRENE-AVONDEN
Denkt U er om tijdig kaarten te ha-
len voor de uitvoeringen op maandag
29 en dinsdag 3ü apri l?
Vrolijk programma verzorgd door
V.O P. uit Doetinchem, met muzikale
medewerking van O BK.
Kaarten alleen verkrijgbaar bij Sig.
mag. G. W. Eijerkamp.

Nutsbibliotheek Vorden
Zaterdag 20 april om 4 uur uitreiking
van 94 nieuwe boeken. 5 cent per boek
per week. Engelse boeken 10 cent.

Mij tot Nut v§ 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818

Laatste Imitsavond
op donderdag 25 april,

aanvang 8 uur precies»
De toneelgroep „De Hoveniers" uit
Bilthoven brengen u het blijspel in 3

bedrijven

Jeugd
door Claude André Puget.

Dit amateur gezelschap heeft ditzelf-
de stuk al op verschillende plaatsen
opgevoerd en overal met veel succes.
Verzuimt deze avond dus niet!

Entree Nutsleden met l huisgenoot
f 0.75 per persoon.
Niet-leden f 1.25 per persoon.

sigaretten-

Gevraagd per l mei
voor 3 dagen per week
een WERKSTER of
een noodhulp voor 4
maanden.
Mevr. Staring, „de
Wildenborch", Telef.
297, Vorden.

Te koop r. b. VAARS-
KALFenEETAARD-
APPELEN, noordel.
D. W. Hiddink, Del-
den.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
H. Groot Obbink, E
57 Linde.

Te koop BIGGEN en
EETAARDAPPELS,
ijsselster.
G. J. Eijerkamp, B 35

Te koop EETAARD-
APPELS, rode ster.
Lenselink, E 58 a.

Practisch voor de
automobilist een

plastic
koker
Zo op het het dash-
board te bevestigen!

f 1.45
Sig.mag.
Fa. Wed. W. C. Olthuys
(D. Boersma), Vorden

Kinderwagens, Wan-
delwagens, Kinder-
tuigjes, Kinderstoelen,
Kinderboxen enz.
Koopt ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.

fa G. W. Luimes
Telef. 421 Vorden

„Hu is het tijd"
voor het zaaien van :

Zilveruien
Gewone uien
Prei
Schorseneren
Kropsla
Zwart Duits

DERKSEN
Zutphenseweg

Seesing
rijlessen

„'t Groenedal"
Telef. 358 — Vorden

Heb ie noe toch ooit zo zolte egetten
Willem, noe geet

SCHURINK
gesnejen brood
verkopen,

zol e soms ruzie hebben met één of andere
messenfabrikant ?
Bie'j noew wiezer Gert, Schurink maakt
gin ruzie, moar 't is zo, in de tied da'j an-
ders een snee brood mot af snien he'j der
noew al ene op, dus heb zien klanten meer
tied van etten en tevens doe'j dan met an
de bestedingsbeperking, minder messen en
minder tied.

Verbranden deed onze oude schuur
niet, maar onze gasoomforen met

POLY-GAS
kunt u aansteken wanneer U wilt.
Branden altijd en goed.

Nico Keune, Stationsweg l

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

24 april
(Meimarkt)

te Hengelo (Gil)
De Marktverenig.

CJ.M.V.-bibliotheek
Dit weekeinde zal als uitzondering
de C.J.M.V.-bibliotheek alleen he-
den zaterdag van 5—6 uur ge-
opend zijn.

V.A.M.C. „De Graafschaprijders
Oriënteringsrit

op 2e Paasdag a.s.
Start 14 uur bij Hotel Bakker.

Alleen zaterdag!
500 gram spek 80 et

500 gram rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et

200 gram gebraden gehakt 75 et
200 gram rauwe ham 90 et

200 gram tongenworst 60 et
200 gram Berliner leverworst 75 et

200 gram leverkaas 75 et
500 gr. Berner braad worst 175 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Voor alle soorten

DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden



In PANTALONS
brengen wij in de moderne
multi-colours en anthraciet
kleuren een zeer grote
kollektie.

In herenmaten f 44.50 - f 32.50.
Leeftijd 10 jaar f 18.90 + kleine stij-
ging per maat.

LOOMAN
VORDEN

Twee zondagen en geen
krentenbrood, dat kan neet.

Haal voor de zondagen zo'n heer-
lijk paaskrentenbrood in huis,
Schurink heeft volop voorraad.

*Verpakt en gesneden witbrood,
ook de huisvrouw mag het met deze
dagen gemakkelijk hebben.
Als u de verpakking goed gesloten
houdt, blijft dit brood dagen lang
als vers.

Ook ons Tarvobrood kunnen wij
u thans gesneden leveren, neemt
proef.

Paasgebak volop voorradig.

Bakker Schurink

f™ Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 28 april» 8 uur

De sensationele film in kleuren

Johnny Guitar
met: Joan Crawford, Sterling Hayden,
Scott Brady, Ernest Borgnine.

Opgezweept door eigen begeerten,
voltrokken zij in blinde woede „Het
Recht" !

Vrouw tegen vrouw; een bitter ge-
vecht om de man, die slechts één van
hen kon toebehoren.

c Toegang 18 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr l l .Telef. 373

Kerke Overhemden
vanaf 13.50 * 15.50 - 17.50 - 19.50

Looman - Vorden

Dansmuziek Hengelo-G.
2e Paasdag 22 april

Aanvang 6 uur

Heineken's
Bier

Ovetaë tietnceetó

Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) het geheim kent.

* Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

verloving mei J^asen f

Bij ons vindt U een passend
geschenk.

R. J. Koerselman, Telefoon 364
Burg. Galléestraat

r

LANGE DAGEN! MEER TIJD!

George Seesing
voor Autorijles.

Gediplomeerd en erkend instructeur.

Meldt U spoedig en U start meteen.
Ruurloseweg D 19 — Telefoon 358

xx
U bent pas goed gekleed met W

Schoenen
K
X
X
X
X
X

van

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Voor de feestdagen hebben wij een
grote sortering
Sigaren

Sigaretten
Luxe verpakkingen sigaren en sigaretten

Tabak
Pijpen

Aanstekers
Ons devies is: Kwaliteit, Verzorging, Sortering

Sigjag. Fa. Wed. W. C. Olthuys, (D. Boersma)

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 14,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Dansschool Houtman
geeft Priué-lessen aan
huis.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.— ; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Behang
Plaksel
Randen

Uiterweerd
Grondverf
Lakverf
Parafinlak

Uiterweerd
Kwasten
Waterverf
Kippenglas

Uiterweerd
Alluminium
Vloerlakverf
IJzermenie

Uiterweerd
Schildersbedrijf
Nieuwstad 1

N/CO KEUNE

PAS-AAN
SERVIEZENl,

in grote sortering

v o o r r a d i g . Alle

onderdelen steeds

los verkri jgbaar.

Tel. 289
Vorden

Uw PAS AAN leverancier

Reaelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-23

Te koop een

burgerwoonhuis,
zeer gunstig gelegen aan de Burg. Gallée-
str. Voorzien van vele gemakken, f l inke
slaapkamer?, kelder en achtertuin.
Vr i j spoedig te aanvaarden.
Te bezichtigen iedere dinsdagmiddag van
3 — 5 uur .
I n l i c h t i n g e n worden verstrekt door de heer
H. J. Got ink, Wilhelminalaan 16.

Meimarkt Hengelo-G.
woensdag 24 april a.s. de gehele dag

DANSMUZIEK
Aanvang 10 uur.

Concordia — Langeler — v.d. Weer


