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ATTENTIE!
DONDERDAG - KONINGINNEDAG

Daar de volgende week de donderdag wegvalt
als werkdag verzoeken we u dringend eventuele
advertenties reeds dinsdag en woensdag te be-
zorgen. Wilt u er aan denken? Bij voorbaat
hartelijk dank!

BIOSCOOP
„Mars door de hel" heet de film die heden
zaterdagavond in het Nutsgebouw vertoond
wordt. Zij geeft een beeld van de vele ontberin-
gen die vrouwen en kinderen moesten doorstaan
tijdens de Japanse bezetting op Sumatra. De
mannen waren reeds weggevoerd. De achterge-
bleven vrouwen en kinderen werden te voet
voortgedreven door de verstikkende oerwouden
van het binnenland... voort van het ene kamp
naar het andere, omdat nergens voedsel en
onderdak voor hen te vinden was.
Het is een onvergetelijk drama van moed en
uithoudingsvermogen.

NOG EEN GOUDEN ECHTPAAR EN
EEN DIAMANTEN

Op 30 april hoopt het echtpaar Wonnink—
Langwerden, in het Galgengoor, zijn 50-jarig
huwelijksfeest te vieren. De bruidegom is 73
jaar en de bruid 69 jaar. De bruid is nog zeer
kras, maar de heer Wonnink is de laatste maan-
den wat sukkelend geweest, hoewel hij nu ge-
lukkig aan de beterende hand is. Toch wil men
de 30ste april graag in intieme familiekring
doorbrengen. Op zaterdag 2 mei is er gelegen-
heid het gouden paar te feliciteren bij café
Lettink.
Dinsdag 28 april herdenkt het echtpaar Bielder-
man—Brandenbarg, wonende op de Nieuwstad,
zijn 60-jarige huwelijksdag. Ook dit echtpaar is
nog zeer kras; de heer Bielderman, die een groot
muziekliefhebber is, slaat geen concert of uit-
voering over. Als metselaar en aannemer geniet
hij in Vorden en omgeving een grote bekend-
heid. Het zal dinsdagmiddag dan ook zeker druk
worden tijdens de receptie in Hotel Bakker.

OPBRENGST SIMAVI-COLLECTE
De Simavi-collecte, welke hier onlangs is ge-
houden, heeft het mooie bedrag van bruto
f 976.25 opgeleverd. Het comité is alle gevers
zeer dankbaar.

STROP VOOR VORDEN
„'t Is jammer, maar het kan niet anders". Dat
zei de heer A. Veeren te Apeldoorn, directeur
van de N.V. de Renkumse Heide naar aanleiding
van het besluit het kasteel Vorden met omge-
ving af te sluiten. Er zijn zoveel vernielingen
geweest, dat men de toegang thans afhankelijk
heeft gesteld van wandelkaarten, die tegen be-
taling van een gulden verkrijgbaar zijn bij
sigarenmagazijn G. W. Eijerkamp.
Het was aanvankelijk de bedoeling alles te laten,
zoals het steeds is geweest: wie zich fatsoenlijk
gedroeg was welkom. Maar ondanks herhaalde
waarschuwingen is er de laatste jaren zoveel
vernield, dat men de bezitting wel heeft moeten
afsluiten. Er zijn voorbeelden te over. De brug
in het beroemde Knopenlaantje is tot twee maal
toe volkomen afgebroken. In andere brug j es zijn
planken vernield. Verschillende malen is het
kasteel zelf opengebroken. De laatste keer zijn
daarbij antieke koperen deurplaten gestolen, die
zeer kostbaar zijn en die niet kunnen worden
vervangen. En dat heeft letterlijk de deur dicht
gedaan.
Voor Vorden is dit besluit zeer betreurenswaar-
dig. Maar men kan er de Renkumse Heide moeir
lijk een verwijt van maken. De N.V. heeft jaren-
lang geduld gehad. De oorzaak moet uitsluitend
worden gezocht bij de belhamels die daar zin-
loos als vandalen te keer zijn gegaan en die er
blijkbaar plezier in hebben gehad kapot te
maken wat niet hun eigendom is.
Aan de wandelkaartenregeling zal streng de
hand worden gehouden. „De boswachter heeft
opdracht iedereen te bekeuren die zich zonder
kaart op de terreinen bevindt," vertelde de
heer Veeren.
Men heeft de prijs van de toegangskaarten op
een gulden gesteld in de hoop, dat er nu alleen
nog maar mensen zullen komen, die werkelijk
belangstelling hebben voor het schoons van
dit 80 ha grote landgoed. Dat zijn in Vorden
meer mensen dan men wellicht zou denken. In
een paar weken tijds zijn er reeds 175 verkocht.
Jammer, want men moet al een bijzonder grote
optimist zijn om te verwachten dat een even-
tuele volgende eigenaar de oude toestand zou
herstellen. Jammer ook dat men de schavuiten,
die ons dit hebben aangedaan, niet voor de
politierechter heeft gezien.

WILLY H. HEITLING

OPNIEUW EEN KAMPIOEN BIJ K.O.T.
Het is in de Zutphense biljartbond dit seizoen
alles K.O.T. wat de klok slaat. Van de 8 bekers,
die in deze bond te winnen waren, zijn er reeds 5
in Vorden bij K.O.T. terecht gekomen. Vorige
week was het weer J. Wijnbergen, die in de
3e afdeling het persoonlijk kampioenschap op
zijn naam wist te brengen. Daar hij ook in de
beide voorafgaande seizoenen beslag op de
beker heeft weten te leggen, is de wisselbeker
thans defintief in zijn bezit gekomen.
In de wedstrijden om het persoonlijk kampioenr
schap der hoofdklasse speelt de kampioen van
vorig jaar W. Pardijs van K.O.T. ook dit jaar
weer mee. De wedstrijden worden deze week
gehouden en hoewel de tegenstanders sterker
zijn dan vorig seizoen, is er toch nog wel een
kans dat Pardijs beslag weet te leggen op de
hoogste titel en hiermede de 6e beker naar
Vorden brengt. Voor K.O.T. met zijn 26 leden,
is het in ieder geval een voorspoedig seizoen
geweest.

GESLAAGD
De heer G. Bannink te Ruurlo, werkzaam ten
kantore van de C.L.V. „Ons Belang" te Linde,
slaagde dezer dagen voor het vakdiploma „Spui-
ten in de Landbouw".

KERKDIENSTEN zondag 26 april.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds J. H. Jansen.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

öeref. Kerk
9.30 uur Ds. E. J. Duursema.
3 uur Ds. N. J. Goris, van Barchem.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 5 uur t.e.m. zondag
Dr. de Vries. Telefoon 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Zondag 26 april. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 122 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 5 2 . — tot f 6 1 , — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 17 t.m. 23 apr.
Geboren: d. v. B. G. Vlogman en W. Boer-
stoel ; z. van W. Aaldering en E. Steenblik.
Ondertrouwd: A. J. Oltvoort en M. Heersink.
Gehuwd: J. W. Bulten en H. J. Braamkolk ;
J. D. Klein Brinke en A. Benes.
Overleden: Geen.

POSTCOMMANDANT BOLT BEVORDERD
De Postcommandant Bolt van de Rijkspolitie
alhier is met ingang van l^fcei a.s. bevorderd
tot Groepscommandant te Wrobeldam bij Dor-
drecht. Hij is ongeveer 5 jaar hier gestation-
neerd geweest.
PROPAGANDA-AVOND BLOEDPLASMA

Op verzoek van het Hoofdbestuur van het Ne-
derlandse Roode Kruis is ^B ter plaatse een
comité opgericht dat zal tracnten medewerking
en medeleven van de gehele gemeente te ver-
krijgen tot het zich beschikbaar stellen als
donor voor zijn medemens om daarna te komen
tot een plaatselijke afdeling. Dit comité had
dinsdagavond een propaganda-avond belegd in
de zaal van de heer Bakker. De opkomst was
zeer goed.
In zijn openingswoord werden door de voorzitter
de heer Folmer, in het bijzonder welkom ge-
heten burgemeester van Arkel, een deputatie uit
Zutphen, een vertegenwoordiger van het Hoofd-
bestuur van het Ned. Roode Kruis, een afge-
vaardigde van het Gewest Gelderland, benevens
de heer H. G. Poesse uit Vorden en de spreker
van deze avond Dr. W. H. Beekhuis, vroeger
arts te Eefde, thans te Zeist werkzaam.
Vervolgens deelde hij mede dat de Roode Kruis
collecte in het afgelopen jaar het mooie bedrag
van f 1957,26 mocht opbrengen en sprak de
wens uit dat dit jaar een bedrag van f 2000.—
zou worden gehaald.
Hierna verkreeg Dr. Beekhuis het woord. Deze
wees er allereerst op dat het nog maar sinds
korte tijd is komen vast te staan dat iemand
door het bloed van een ander medemens in het
leven kan worden gehouden. In 1900 werd door
Dr. Landsteiner ontdekt dat er verschillende
bloedgroepen bestaan n.l. 4, t.w. de O groep, de
a, b en ab groep en werd de basis gelegd voor
een verantwoorde bloedtransfusie. Het systeem
van bloedtransfusie is de laatste 10 jaar sterk
verbeterd. Ieder gezond mens van 16 tot 60 jaar
kan als donor optreden. De mens beschikt over
5 liter bloed in zijn lichaam. Bij afname van
% liter bloed merkt men dan ook niet veel en
na 10 dagen is men weer „boven Jan".
Door het indampen van bloed verkrijgt men
bloedplasmapoeder. Dit is jaren houdbaar. Van
daar dat de ziekenhuizen veel van dit laatste
gebruik maken. Nederland heeft per jaar 100.000
mensen nodig die eenmaal iets van hun bloed
willen afstaan. Voor Vorden zou dit dus een
getal van 60 tot 100 betekenen.
Dr. Beekhuis hoopte dat er spoedig in Vorden
een afdeling zou worden opgericht en dat er
velen zouden worden gevonden, die zich als
donor willen beschikbaar stellen wanneer de
auto met personeel van de Centrale bloedtrans-
fusiedient uit Amsterdam ook Vorden zal aan-
doen.

35 DONORS MELDDEN ZICH
De gehouden propaganda-avond van het comité
Bloedplasma heeft reeds succes geboekt. Er
hebben zich thans reeds 35 donors aangemeld,
HORLOGE NA 3 JAAR TERUGGEVONDEN
Tijdens het ploegen van zijn land verloor 3 jaar
geleden de landbouwer J. Flamma uit Delden
zijn zilveren horloge met kast en ketting.
Toen de heer Flamma een dezer dagen dezelfde
grond bewerkte met een hark, bleef op een
gegeven moment zijn verloren gewaande hor-
loge met de keting aan de hark haken. De kast
was geheel verroest, doch het horloge bleek
niets geleden te hebben, want toen hij het op-
wond liep het nog prima.

VOETBAL
De vriendschappelijke wedstrijden, die Vorden
op vrije dagen speelt, blijken zowel voor de
tegenstanders als voor Vorden maar van be-
trekkelijk weinig waarde te zijn. Het elftal dat
b.v. j.l. zondag in het veld gebracht werd tegen
de a.s. kampioen der 3e klasse Witkampers,
bestond voor het merendeel uit spelers van
Vorden II. Dit elftal kon het tegen de nogal
enthousiast spelende gasten niet bolwerken. De
Witkampers wonnen deze ontmoeting met liefst
6—1.
Vorden C speelde thuis zaterdagmiddag tegen
Ratti B en won deze ontmoeting met 7—1.
A.s. zondag draait de competitie weer volop.
Vorden I krijgt wel de zwaarste opgave nml.
een uitwedstrijd tegen Noorddrjk I. Hoewel dit
elftal direkt wel geen belang meer heeft bij de
uitslag, zullen ze er zeker een eer in stellen om
Vorden een nederlaag toe te brengen. Zover
behoeven het de geel-zwarten niet te laten ko-
men als er met enthousiasme gewerkt wordt
van het begin tot het einde en de voorhoede
haar schot niet thuis laat. Vorden II, dat ook
nog kansen heeft op de begeerde titel, ontvangt
op eigen terrein Soccii II, dat van gelijke kracht
is als de Vordenaren.
Indien het tweede volledig is, geven we haar
nog wel eens kans.
Vorden A gaat de reis naar Winterswijk onder-
nemen om daar te trachten tegen de sterke
jeugdploeg van W.V.C, een eervol resultaat te
behalen.

JAARVERGADERING DAMCLUB
In zijn openingswoord heette voorzitter C. Hes-
selink in 't bijzonder de ere-voorzitter, de heer
J. Lammers, welkom en momoreerde het ernsti^
ge verlies dat de vereniging heeft geleden door
het overlijden van de heer J. Groene, die zich
steeds een sportief en goed speler getoond had.
De vereniging heeft overigens een goed jaar
achter de rug en vooral verheugde het spr. dat
de club momenteel over zeer goede jeugdkrach-
ten beschikt, die veel beloven voor de toekomst.
Ook deelde hij nog mede dat de ere-voorzitter
J. Lammers thans reeds 60 jaar in de dambe-
weging zit en o.a. tot de oprichters behoort van
de clubs in Zutphen, Winterswijk en Vorden.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J.
Geerken, kunnen we melden dat het ledental 19
bedraagt. De penningmeester, de heer Breuker,,
bracht het financieel overzicht, dat over 1958
een nadelig saldo liet zien. Bij de bestuursver-
kiezing werden de aftredende J^fen J- Geerken,
J. Oukes en H. Wansink herlSRn.
Besloten werd om - - behoudens goedkeuring
van B. en W. — een verloting te houden ten
btttc van de aanschaf nieuw dam-materiaal. Ook
zal er in het komende seizoen weer een bedrijft
damtoernooi gehouden worden, waaraan thans
ook leden van de Vordense ck^BMub zullen mo-
gen meedoen. In de finale om IraRlelders Jeugd-
kampioenschap zal een vijftal Vordense jeugd-
spelers uitkomen. Dit team staat o.l.v. de heer
Geerken. Het winnende team zal straks mogen
deelnemen aan de Nederlandse jeugdkampioen-
schappen. Het team zal bestaan uit de jeugd-
spelers G. Harmsen, Norde, P. van Ooyen Jr.,
G. Sloetjes en J. Wolterink.

RATTI-NIEUWS
In verband met de interlandwedstrijd Nederland
—België wareen j.l. zondag geen wedstrijden
vastgesteld voor de senioren en Ratti a.
Alleen Ratti b had een uitwedstrijd tegen Vor-
den c; het productievere Vorden wist een 7—l
overwinning te behalen.
A.s. zondag speelt het eerste een van haar
laatste wedstrijden en wel tegen K.S.H, uit Har-
reveld, dat hier op bezoek komt. De gasten be-
horen niet tot de sterksten der afdeling, zodat
er voor de thuisclub misschien een kans ligt
om de winst hier te houden.
Ratti II is vrij. De A Junioren kunnen de kam-
pioensvlag hijsen, mist zij zondag in Halle tegen
Halle a de volle winst vergaren. Het zal geen
gemakkelijke opgave voor de A ploeg worden,
temeer daar de thuisclub er op gebrand is om
hun de eerste nederlaag toe te brengen.
Ratti b speelt in eigen home tegen A.Z.C, d uit
Zutphen, dat momenteel aan de kop der rang-
l i j s t staat en binnenkort kampioen wordt.
ECHTPAAR TJOONK VAN 'TBOSMANSHUIS

50 JAAR GETROUWD
A.s. donderdag, 30 april, hoopt het echtpaar J.
W. Tjoonk—Joh. Groot Nuelend de dag te her-
denken dat het 50 jaar geleden in het huwelijk
trad. De bruidegom, in Vorden algemeen be-
kend als Tjoonk van 't Bosmanshuis, heeft
liefst 57 jaar op het bekende café annex boer-
derij Bosmanshuis in Hackfort, gewoond.
Hij is dan ook voor de Vordenaren een bekende
persoonlijkheid evenals zijn echtgenote. De
bruidegom is 87 jaar oud en de bruid telt 73
lentes. Het echtpaar woont sedert 3 jaar in bij
hun zoon H. Tjoonk op de Ottho Hoeve te
Hoenderloo. Aangezien de gezondheidstoestand
van beiden de laatste tijd heel goed is, was er
alle reden om dit gouden huwelijksfeest te
vieren. Daar bijna alle familieleden, kennissen
en vrienden in Vorden of omgeving wonen, zal
dit feest in Hotel Bakker te Vorden gevierd
worden. In verband met Koninginnedag zal dit
op vrijdag l mei a.s. plaats vinden.
Aan belangstelling zal het hun op deez dag
zeker niet ontbreken.

Charme voor Uw handen
BEDRIJFSVOETBAL

In het komende zomerseizoen zal op het Ge-
meentelijke Sportpark weer een bedrijfsvoetbal-
toernooi gehouden worden en wel gedurende
5 maandagen achtereen, te beginnen op maan-
dag 4 mei. Voor dit toernooi hebben tot op
heden ingeschreven De Eendracht, Empo, Gems,
Leerlooierij en de Zuivel.

Bij een feestdag
even een nieuwe

Japon
of voor hem een

Fortex-costuum
Ook in Kinderkleding eerst kijken
bij

VISSER - VORDEN
A.s. woensdagmiddag geopend.

CONTACT-AVOND CONCORDIA
Zaterdagavond hield de muziekvereniging Con-
cordia in het Nutsgebouw een contact-avond,
welke maar matig bezocht was.
De voorzitter, de heer J. Smit, sprak in zijn
openingswoord zijn vreugde er over uit, dat de
dirigent, de heer D. Wolters, van zijn ziekte
weer hersteld was en thans het concert weer
zou leiden. In september a.s. zal Concordia haar
90-jarig bestaan herdenken en spr. hoopte dat
dit feit op waardige wijze herdacht zou worden.
Hierbij rekende hij echter op de volle medewerr
king en steun van de donateurs.
Onder leiding van de heer D. Wolters werd ver-
volgens een 7-tal muzieknummers ten gehore
gebracht, die gelukkig geen al te zware eisen
stelde aan het korps. Door allerlei omstandig-
heden zijn de gelederen van Concordia de laat-
ste tijd nogal gedund, zodat er nog een 20-tal
werkende leden zijn overgebleven. Het bestuur
hoopt dat nieuwe leden en vooral jongeren deze
opengevallen plaatsen zullen innemen, vooral
nu straks het 90rjarig jubileum herdacht zal
worden. Zij doet dan ook een dringend beroep op
Vordense muziekliefhebbers om zich als lid op
te geven.
Gezien de kleine bezetting is het concert dat
gegeven werd alleszins geslaagd. Een fantasie
uit de operette „lm Weiszem Rösll" viel zeer in
de smaak, evenals de ouverture „Nabucco", de
„Colonel Bogey" mars en als slot „Onze taptoe".
Een dankbaar applaus beloonde dirigent en koor
koor voor dit op goed peil staande concert.
Na de pauze voerde de toneelafdeling van Con-
cordia de klucht „De Huistiran" van Godfried
Bomans op. Om dit kostelijk stuk waarin een
oude kolonel als een ware bulderbas het gehele
gezin tyraniseert en die tenslotte door zijn a.s.
schoonzoon tot rede gebracht wordt, is daverend
gelachen. De rollen werden stuk voor stuk goed
vertolkt. Het werd dan ook een succesvolle
opvoering, waarvan de aanwezigen zeker geno-
ten hebben.

BINDINGSAVOND B.B.
Vorige week vrijdag werd in het Nutsgebouw
een zeer druk bezochte Bindingsavond gehouden
door de afdelingen Barchem, Hengelo (G) en
Vorden van de B.B.
Na een welkomstwoord in 't bijzonder tot de
burgemeester van Hengelo (G) en echtgenote,
wees burgemeester van Arkel er op dat deze
bindingsavond bedoeld was als een soort ont-
spanningsavond.
De B.B. zaken lopen in Vorden niet naar wens.
Vooral het ontbreken van een Hoofd Zelfbe-
scherming wordt zeer gevoeld. Hij hoopte dat
deze functie spoedig bezet zal worden.
Anderszijds verheugde het de burgemeester dat
dank zij Adjudant van Ooyen van de Rijks-
politie er deze winter een flinke afdeling van
de E.H.B.O. tot stand is gekomen.
Hierna sprak de heer Krijger, assistent van het
Kringhoofd der B.B. te Barchem over het on-
derwerp „De internationale situatie en de B.B."
In geval van oorlog, aldus spr., zal de burgerij
harde klappen te incasseren krijgen. Om onze
medemensen daartegen te beschermen, moet er
door de B.B. intens geoefend worden. Het gaat
in dezen om een persoonlijke daad.
De toneelvereniging Ruurlo voerde vervolgens
de bekende klucht „De tante van Charley" op,
waarmee deze vereniging, mede dank zij het
uitstekende spel, een daverend succes oogstte.

V.Z.V. SUCCESSEN IN DUITSLAND
Zondag heeft V.Z.V. '54 deelgenomen aan een
5-stedenontmoeting te Duitsland en hier mooie
successen weten te behalen in het prachtige
Hallenbad te Sterkrade.
Op de 100 m crawl voor dames wist Joke Bran-
denbarg als eerste te eindigen in de prachtige
tijd van 1.11.3, vóór Mej. Bongars van München»-
Gladbach, die 1.15.8 zwom.
Bij de 6 x 50 m crawl dames wist Vorden-Velzen
als eerste te eindigen in de uitstekende tijd van
3.28.5 vóór Oberhausen in 3.33.3.
Bij de wisselslag-estafette (rug-school-vlinder-
slag en crawl) eindigden de Vordense dames als
No. 3 in 5.35.4, terwijl de heren No. 5 werden
in de estafette in 5.39.00. Op de 8 x 50 m crawl
heren werd Vorden Velzen derde in 4.12.4 (na
loting). In het eindklassement voor de damesr
ploegen eindigde Vorden Velzen als eerste met
67 punten, gevolgd door Oberhausen met 58
punten. Het eindklassement voor de heren le-
verde voor Vorden een vierde plaats op met
36 punten.
Tot slot werd er nog enige tijd gedanst.
De Vordense dames speelden tot besluit van
deze steden-ontmoeting nog een vriendschappe-
lijke polo-wedstrijd tegen de jeugd van Ruhrort,
welke met 2—O voor Vorden eindigde. Met een
gezellige fuif eindigde dit zwemfestijn. Er wer-
den tevens verschillende contacten gelegd met
diverse verenigingen, o.a. brengt Ruhrort deze
zjomer een bezoek aan Vorden en volgt in het
najaar een tegenbezoek aan deze vereniging.
Ook Oberhausen komt naar Vorden, zodat er
deze zomer dank zij de activiteiten van V.Z.V.
voor de zwemsport weer diverse hoogtepunten
zullen zijn!



GEDIPLOMEERDEN LANDBOUWSCHOOL.
Door de heer Bannink werden vervolgens de
diploma's uitgereikt t.w. aan: E. J. Eggink,
H. J. Eggink, H. B. J. Snellink, G. W. Winkel,
H. Beumer, H. G. Brummelman, D. J. G. Harm-
sen, G. H. Eggink, J. H. Koning, W. Lenselink,
G. J. Memelink, J. W. Poorterman, H. Reerink,
G. J. Regelink, D. Riefel, L. Voskamp, G. W.
Vruggink, W. H. Wassink, allen te Vorden;
H. J. Kempers, H. Memelink, P. H. Pelgrum,
G. Schuerink, H. W. Waarlo, A. B. Zemmelink,
H. Groot Roessink, H. H. Groot Roessink, A.
Grotenhuis, allen te Hengelo (Gld.); B. H. Hid-
dink, Baak; H. Schieven, D. H. Groot Tjooi-
tink en D. J. Hagens, allen te Steenderen;
Joh. Gotink, Eefde; W. Pasman, Eefde; H. Rui-
terkamp, Almen en J. E. L. Vrouwwerf te
Almen; G. Groot Jebbink, G. J. Pardijs, D.
Pelgrum, E. H. Smallegoor, D. Berenpas, H. J.
Berenpas, B. Bulten, Joh. de Greeff (Vierak-
ker); G. J. Harmsen, H. J. Hissink (Vierakker);
H. J. Jimmink, H. J. Rietman, J. P. Vruggink
en D. Heuvelink, allen te Warnsveld; K. v. d.
Hoeven te Rotterdam; H. J. Schouten en J. W.
Heijink te Brummen; H. J. Winkels te Lochem
en W. G. Boere te Zutphen.

OPERETTE DIE CSARDASFÜRSTIN
Traditiegetrouw komt de Nuts-operettevereni-
ging uit Warnsveld hier een opvoering geven.
Dit jaar is het „Die Csardasfürstin". de bekend-
ste operette van de in 1953 overleden componist
Emmerich Kalman. Hongaarse volksmuziek is
verweven met meeslepende Weense walsen,
waarvan velen zeer bekend zijn. Door verschil-
lende oorzaken is het wel laat geworden, maar
men hoopt dat de vele operetteliefhebbers uit
Vorden toch het koor niet in de steek zullen
laten. De hoofdrol wordt deze keer vertolkt
door mej. D. Scheppers, hier zeer goed bekend.
De algehele leiding is weer in handen van de
heer Willy Peters.

BENOEMD
Ir. de vacature van onderwijzeres aan de R.K.
School op de Kranenburg, ontstaan wegens ver-
trek van Mevr. Wijers, is voorzien door de be-
noeming als vijfde leerkracht van Mevr. Groot—
Bruinderink uit Keyenborg (Hengelo-G.).

OP VELER VERZOEK

vandaag weer onze i tüt ldl i lü 'LlüluuKu
van f 1.18, voor géén 98 maar 96 et.

Koninginnekoekjes, aardige reclame
van 85 voor 59 et. per 250 gram
Let wel, zolang de voorraad strekt,

maar ... we rekenen op u!

oniTjaak ar f i k e Ie n
gefaald bij

Drogis terij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gcdipl. drogist

Óók aL
aamde

Doe uw keus
u /'t de rijke

collectie van:
Sigarenmag. Olthuys
(D. Boersma), tel. 1553

v. Koninginnedag (vandaag of maandag
bestellen) Rozijnenmik, Jlink brood,

heerlijk van smaak, voor 90 et.

Jamin ijs —^succes ijs
lekker en niet duur! Voor'n dubbeltje
een flink portie; v. 15 et met chocola,
echt iets voor na de maaltijd; goed-
koper dan pudding en ... smakelijker,

(lekker koud)

Bakker Schurink
Telefoon 1384.

Alle heerlijkheden voor de zondag
in*onze zelfbediening. Komt n eens kijken?

Meimarkt Hengelo-GId.
woensdag 29 april a.s.

de gehele dag dansmuziek.
Koninginnedag 's avonds

donderdag 3O april a.s.

gratis dansen
Langeler - Boerman - v.d. Weer - Michels

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon H H

'm Bft/AM
Drogisterij
„De Oldc Meulle"

J, M. van der Wal
Gedipl. drogist

H A R D B O A R D
platen, plaatjes

Figuurzaagtriplex
Gewoon triplex

Fa. Meulenbrugge

Voor spoedige indiensttreding gevraagd

eerste verkoopster
Het in staat zijn kleine veranderingen
te verrichten, strekt tot aanbeveling.

Aanmelden tussen 7 en 8 uur n.m.

LOOMAN - VORDEN
Confectie en Manufacturen

TE KOOP GEVRAAGD:

een Kruideniersbedrijf
in de plaats Yorden of omgeving.

Brieven met nadere inlichtingen onder
letter W. Bureau Contact Vorden.

£ Op Koninginnedag
^ is onze winkel de gehele dag

* geopend
van 's morgens 9 tot 's avonds 10 uur

^ Vishandel A. Stokkink
4^ Stationsweg 3 — Vorden
^ £erc enorme sortering uis voorradige

Eon Entpo
houdt hot,*.

Wie alle dagen intensief

gebruik maakt van i'n rijwiel,

prefereert een Empq Want

Empo. is het best geconstrueerde

rijwiel, . . en loopt lichter!

, Staalsterk, snel en sierli jk!

Vraag geïllustreerde

aj-^^P prospectus

RIJWIELEN

lopen tOCh lichter t

AGENT:

A. G. Tragter
Zutphenseweg

Kom kijken en passen bij H. en w.^__«B«_—_^_«____ (
Damespullovers

in 6 tinten
100 pet. wol

6.95 en 7.95

Dames blouses
ook in extra grote

maten
11.95 en 13.75

Kinder Tino's
frisse kleuren

vanaf 1,65, kleine
stijging per maat

Damespullovers
in wit en geel

hoog geslotenen V-hals
3.95 en 2.95

Damespullovers
3/4 mouw

Italiaans import
19.75 en 10.50

Dames blouses
struktuur weefsel

vanaf
3.95

Blousons
voor heren en

jongens
pracht sortering

Dames vesten
zuiver wol

10.95 en 12.25

Spijkerbroeken
lang en kort,

een Lonneker produkt

en W.

0

5

kt

Dames blouses
No-Iron

diverse modellen
6.45 - 6.95

Dames vesten
pracht

modellen •
19.75-2450

Petticoats
in wit, rood,

blauw, geel, groen
10.50

Te koop ELECTRO-
MOTOR, 'A P.K. -
220 Volt., z.g.a.n., en
DUO voor N.S.U.-
bromfiets. Zutphense-
weg C Hl, Vorden.

Prima leren JAS te
koop. Stationsweg 7.

Te koop:
houten SCHUUR met
zolder, met pannen ge-
dekt, 9x3 m., in goede
staat. Te bevragen
Molenweg 4.

Alleen vandaag
spinazie 25 et p. kg
rabarber 25 et p. kg
extra zware sla

15 et p. krop
appelmoes, BRUG

65 et. p. blik
soepgroente

25 et p. zakje

BIJ

Derksen's
groente- en fruithandel

Zutphensweg 13
Telefoon 1334

Voorjaar in het land
nieuw uenant/ aan r/e

waml.
Behangselpapieren
in diverse soorten en

dessins voorradig.
Speciale staalboeken
bezorgen wij U gaarne

H. & W.
Telefoon 1514

VOO»

iederéén

Drogisterij
„de Olde Meule"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

VOOR

zonneschermen
en markiezen

Laat de zon maar
schijnen l

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Nog weer enkele ge-
bruikte eierkisten

a f 1,90 per stuk.
fa.MEULENBRUGGE

A. G.Tragter
Zutphenseweg

Voor enkele guldens
leveren wij u een

met optisch geslepen
glazen. Beslist een wel-
daad voor uw ogen!

A. SIEMERINK
Zutphenseweg 15
Telefoon 1505

De opticien die altijd
voor u klaar staat !

Kopriemen
voor koeien

ZEER IDEAAL

fa. G. W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Een nieuwe senoritas 14 et

In blik verpakking van 10 en 50 stuks

Te koop 2 WEIDE-
POMPEN. H.Barge-
man, C 93, Vorden.

HOOISCHUDDER
te koop, z.g.a.n. en een
gecomb. harkschudder
Gebr. Barendsen,

Vorden, tel.

Chr. Landboüwhuishoüdschool Vorden
Aangifte van leerlingen

voor de volgende opleidingen en cursussen.

a. 2 jarige primaire opleiding, toelatingseisen: 6 klassen
lagere school.

b. l jarige opleiding voor huishoudassistente toelatingseisen;
2 j. pr. opl.

c. naaicursussen voor beginners of gevorderden, l of 2
dagen per week.

d. avondnaai- en knipcursussen voor beginners of gevorderden.
e. kookcursussen: gewone keuken en fijne keuken.

Aangifte: maandag 27 april van 2-4 uur 's middags
en van 7-9 uur 's avonds;
dinsdag 28 april van 2-4 uur 's middags a.d. school.

De Direktrice

VERLOREN: één
leren handschoen, van
Hertog Karel v.Gelre-
weg naar Fa. Pongers,
Nieuwstad Gaarne te-
rug bez.bij Fa. Pongers

Te koop eetaard-
appels, pimpernel.
A. L. Grotenhuis, B 7

Te koop eetaard-
appels bij B. Besselink
Kerkhofweg D 4 a,

Vorden

Een toom BIGGEN te
koop. H. Wiltink,

D 58. N.o.z.

Gelegenheid gevraagd
voor het weiden van
een pink, abortus-vrij.
H.Gosselink, Lochem-
seweg 40, Warken.

Tel. 06751-:.i l 7

2 tomen BIGGEN te
koop, gr. yorks en ge-
kruist. E. J. Knoef,
Linde.

Te koop 8 BIGGEN
G. W. Winkel,

't Gazoor

Geachte Meneer en Mevrouw!
Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen
tot het beafehtigen van één van de 70 in aanbouw
zijnde wonmgen, gelegen aan de Hertog Karel van
Gelreweg No. 25 te Vorden, welke woning door
onderstaande firma's is geïnstalleerd.

De woning is te bezichtigen vanaf:
zaterdag 2 mei t.m. zaterdag 9 mei '59 elke avond
van 7 tot 10 uur, uitgezonderd maandagavond 4 mei.

De woning is tevens enkele middagen voor het publiek
opengesteld en wel op:
zaterdag 2 mei en zaterdag 9 mei '59,
maandag 4 mei en donderdag 7 mei '59 (Hemelvaartdag)
elke dag van 2 tot 5 uur.

Wij zullen het zeer op prijs stellen wanneer U een
bezoek wilt komen brengen aan deze woning.
Hoogachtend,

Fa. H. van Ark, Kachels en Huishoudelijke art.
Fa. P. Dekker, Lampen en Elektrische art.
Fa. A. Polman, Woninginrichting

Vrije toegang. Kinderen zonder geleide geen toegang.

Te koop een toom beste
BIGGEN. J.G.Arfman
de Bramel.

Te koop een toom
BIGGEN en ZEUG
met biggen, 3 weken
oud. B. Zents Sr.,
Medler.

Te koop 4 zware
drag. VARKENS, op-
gen. B.B., a.d. telling
begin mei, en 2 tomen
zware BIGGEN.
A. J. Vruggink,
„Riethuis", Delden.

Drag. VA R K EN S,
waaronder BB-zeugen,
te koop. H. J. Tiessink
B 53, Vorden.

lt bij ons ontvangt:

l grote fles slaolie 1.68 + 84 zegels
1 pak Goudmerk koffie 1.74 l 34 zegels
hierbij l pak tafelkoeken voor 49 et

+ 10 zegels

2 blikken tomatenpuré 70 et + 14 zegels
hierbij l pak macaroni voor 10 et

-f 2 zegels

3 st. toiletzeep van 90 voor 79 et
+ 16 zegels

150 gr. Lonka snoepjes 44 et + 9 zegels
200 gr. heerlijke zuurtjes 52 et + 10 zegels
Ontvangen: blikjes zoutloze Leverpastei,
Hamworst, gebr. Gehakt en Haché.

Uw matrassen opnieuw
OVERTREKKEN
of BIJVULLEN

Van véren-bedden een
matras maken.
OMy doen fict ftenriy

fa. G. W. Luimes
Vorden.Telefoon 1421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

PARDIJS heeft het voor U!

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

6. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

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

Weulen Kranenbarg



Met blijdschap geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje en zusje

Gré

B. G. Vlogman
M. Vlogman-

Boerstoel
Janny

Vorden, 17 april '59.
Burg. Galléestraat 21

Hartelijk dank aan
allen, die ons huwe-
lijksfeest op l april tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

D. Siebelink
E. J. Siebelink-

Berenpas

Doetinchem,
Terborgseweg 25.

i i

X

w

Op donderdag 30 april hopen onze
geliefde ouders, groot- en overgroot-
ouders

J. W. Tjoonk
en

Joh. Groot Nuelend

hun 50-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat ze lang gespaard mogen blijven
is de wens van hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Hoenderlo, Otto Hoeve 3.

U« Receptie vrijdag l mei van 2.30-5.30
uur in Hotel Bakker te Vorden.

X
>>
>

>»
»
X

X

Daar 't ons onmogelijk
is ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele
blijken van belangstel-
ling, bij ons huwelijk
ondervonden, willen
wij het gaarne langs
deze weg doen.

Th. Eckhardt
H. Eckhardt-

Smit

Vorden, april 1959.
Nieuwstad 11

Q Zo de Heer wil en zij leven hopen
( onze geliefde ouders en grootouders

K

Langs deze weg be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank aan allen die,
op welke wijze ook,
ons 55-jarig huwelijks-
feest tot een onver-
getelijke dag hebben
gemaakt.

G. J. Kamperman
J. Kamperman-

Bannink

Vorden, april 1959.
Wiersse E 119

r i

X

B. W. Wonnink
en

B. A. C. Wonnink-Langwerden

op 30 april a.s. hun 50-jarig huwelijk
te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard mogen blij-
ven voor elkaar en voor ons is de wens
van hun dankbare kinderen en klein-
kinderen.

Vorden, april 1959.
„De Poeiert" C 113.

Op 30 april liever geen bezoek aan
huis.

Op zaterdag 2 mei gelegenheid tot
feliciteren bij café Lettink van 3-5 uur.

A

Dinsdag 28 april hopen onze geliefde
groot- en overgrootouders

G. W. Bielderman
en

Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond bij het over-
lijden van onze lieve
man, vader, groot- en
overgrootvader

W. Kettelarij

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
J. G. Kettelarij-

Smallegoor

Vorden, ,,de Vosser"

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting

Fa. A. Polman
dankt allen hartelijk
voor de betoonde be-
langstelling bij de her-
opening van de winkel.

MEISJE gevraagd v.
hele of halve dagen.
Mevr. Garssen-Ems-
broek, Enkweg 19,
Vorden. Telef. 1440

C. A. Bielderman-Brandenbarg

hun 60-jarige echtvereniging te her-
denken.
Hopende dat ze nog jaren voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare klein- en
achterkleinkinderen.

Vorden, 25 april 1959.

Gelegenheid tot feliciteren van 3-5 uur
Hotel Bakker.

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"

Algemene vergadering
op a.s. vrijdag 1 mei om 21 uur in
Hotel Bakker.

Het bestuur.

Jne lILoodcners

komen Koninginnedag
in het Nutsgebouw.

Aanvang 7 uur.

Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Schoenreparatie ?
Natuurlijk WULLINK

Op 28 april zal Asoka de
praktijk wederom hervatten.
(Van 14 tot 18 uur).

Mevrouw Terpstra
vraagt huish. hulp,
tijd nader overeen te
komen. Aanmelden
zaterdagmiddag.

Mevr. Bloemhof, Burg.
Dijckmeesterweg 8,
Zutphen, vraagt een
net MEISJE voor de
gehele dag, goed kun-
nende koken en zelf-
standig werken. Aan-
melden 's avonds van
7-8 uur.

G E V R A A G D : een
net meisje. Hotel „Het
Jachthuis", Warnsveld

Nette jongen, 28 jaar,
Ned. Herv., zoekt ken-
nismaking met een net
meisje. Geheimhouding
verzocht en verzekerd
Brieven onder no. 5,
bureau Contact.

NSU-

De ideale

Bromfiets
en

voor iedere beurs.

f 475.-

*
H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 — Telefoon 1254

Koningin Wilhelminafonds
v.d. Kankerbestrijding
Mogen wij de LEDEN, die gewoonlijk hun
bijdrage aan ons gireren en dit nog niet
hebben gedaan, verzoeken dit één dezer
dagen te willen doen?
Gaarne op postgiro no. 28000 t.n.v.
K.W.F.-KANKERBESTRIJDING, Amster-
dam.
Hartelijk dank voor Uw medewerking.

Regelink voor uw Rijbewijs
Sy nagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Empo en Gazelle
Rijwielen

in de nieuwste uitvoeringen
voorradig bij

Rijwielhandel

R. G. J. Kuypers
Telefoon 1393

Heden zaterdag 25 april
, DANSEN
m zaal Langeler te Hengelo-Gld,

Orkest „Brugman", Aanvang 7 uur.

Garage Boesveld
Dorpsstraat 8 — Vorden

(v.h. Groot Obbink)
is thans telefonisch te bereiken

onder no.

1 329

Alweer zo'n buitenkansje!!
100 gram Hotel Goud Thee gratis bij elke
250 gram Hotel Goud Koffie a 174 et
per 250 gram.

Melange koekjes, 250 gram 59 et
Biscuits, heerlijk knappend, 250 gr. 29 et
Pinda's, vers gebrand, 250 gram 59 et
3 grote choc* repen van 60 et

nu voor 39 et
Beschuit, ovenvers, 2 rol 32 et
Bosbessen, heerlijk voor de bowl,

per blikje slechts 59 et
Boerenmetworst, 100 gram 52 et
Lucifers, 2 pakken 39 et

TIJDELIJK j
l blikje soepballetjes en een zakje ver-
micellisoep, samen slechts 79 et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

r

„brommen1' wilt!
DE SOLEX DE LUXE

IN PRIJS VERLAAGD:

NU SLECHTS f 375.-

Wij zullen U gaarne alle
inlichtingen verstrekken
ook over de gemakkelijke
betalingsregeling

A. G. Tragler
Zutphenseweg Vorden

Gevestigd 1830

G. EMSBROEK & ZN. C.V. TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU
VORDEN

Als LANDELIJK Erkende Gas- en Waterfitters
installeren wij:

Hydrofor Installaties,
waarbij pomp en drukketel één
geheel zijn, dus minimum aan-
sluitkosten. Vanaf f 395.—.

Voor draai- en wisselstroom.

Waterleiding-
installaties, onder
keur der Waterlei-
dingmij. Oost Gel-
derland (W.O.G.)

Als U eenmaal KOUD WATER hebt, kunt U ge-
makkelijk WARM WATER verkrijgen door aan-
schaf van een:

BUTA GASGEYSER

voor meerdere tappunten.

(Folder/prijslijst is te Uwer beschik-
king).

Met deze billijk geprijsde gei/ser
wint U op de meest economi-
sche wijze warm water voor:

Gootsteen Douche Wastafel

(prijzen op aanvraag)

En . . . als brandstof voor die geyser neemt U na-
tuurlijk het alom bekende, onvolprezen:

SHELL BUTAGAS, het zuinigste flessengas voor:
warm water, voor koken, strijken, koelen en ver-
lichten.

BUTAGAS ) ; snel, zindelijk, voordelig!

Tevens Landelijk Erkend Elektr. Techn. Install. Burean

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 130(5

Wij betalen voor alle
slachtkippen f 1,75 kg

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283
~^^~~~———————^——^—^—————^_^^___^___

U gaat Hemelvaartsdag, 7 mei, toch ook naar het groot, nationaal

Jubileum-concours hippique ?
1- en 2-spannen. * Springconcours. * Demonstratie van kinderen uit Holten met Shetlandse pony's.

Terrein „Sophia-hoeve", Almenseweg. Aanvang 1.30 uur.



De Speciaalzaak O
ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Telef. 1386

Grote Paardenmarkt
WOENSDAG

29 april
(Meimarkt)

te Hengelo (Gil)
BIGGENMARKT:
Keuring van biggen, aanvang 8 uur.

GEWICHTTAXATIE:
van 8-9.30 uur. Deelname kosteloos.
Mooie prijzen.

De Marktver.

Alles voor uw woning
Bankstellen, Huiskamers,
Unieke eethoekjes,
Slaapkamers, dressoirs,
alle soorten vloerbedekking,
overgordijnen, vitrage's.

Lage prijzen. Geweldige sortering.

Complete woninginrichting

H. &w
Telefoon 1514
v.h. Joh. Heerink

Chem. reinigen Verven

Waarschuwing!
Wegens de steeds toenemende drukte zijn
wij niet meer in de gelegenheid u regelma-
tig te bezoeken. Geef daarom uw bestellin-
gen op voor maandagmorgen 9 uur dan

wordt het dezelfde dag gehaald,

H.Th. Hendriks,Zutphen
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstraat 23, Tel. 06750-5197.
Bij geen gehoor Tel. 5158.

100% verzekerd tegen diefstal, transport en
brand.

Ook voor uw fijne was het juiste adres.
Stoppage enz. enz.

Alleen vandaag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram leverworst 36 et

500 gram fijne rookworst 180 et
Voor ieder een diepvriescel te huur

om aardbeien, kersen, spinazie,
doperwten enz. te bewaren.

M. Krijt, Dorpsstraat
Aanbesteding*

Ondergetekende zal namens de h.h. A
Dolphijn en A. J. Wopereis te Vorden,
aanbesteden op woensdag 6 mei a.s. te 11
uur v.m. in café „de Zon" te Vorden:

het bouwen van 2 bedrijfs-
panden met bovenwoningen
en bijbehorende werken te
Vorden, in 4 percelen, t.w.:
Perceel I: de gehele bouw met uitzonde-
ring van de loodgieters-elektriciteits- en
glas- en verfwerken.
Perceel II: de loodgieterswerken met water-
voorzieningen, sanitair, etc.
Perceel III: de elektrische installaties.
Perceel IV: de glas-, verf-, saus- en behang-
werken.

Bestek en tekeningen zijn, zolang de voor-
raad strekt, tegen betaling van f 25.— ver-
krijgbaar bij het administratiekantoor Ger-
ritsen, 't Hoge 52, te Vorden, franco per
post f 25.50.
Restitutie, bij ongeschonden inlevering bij
bovenvermeld kantoor, op de dag der aan-
besteding voor inschrijvers van perc. I,
f 10.—•, aan alle overige inschrijvers f 15. —.
Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.

Arch.bureau VAN HOUTE
Zutphenseweg 16, Vorden

Koninginnedag

DANS-
MUZIEK

vanaf 's middags l uur.

*PRIMA DANSVLOER.

ENTREE VRIJ.

Café *Wahl
VORDEN

A.s. zondag 26 april
competitiewedstrijd

Ratti l - K.S.H, l
(Harreveld)

Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.

de meest gebruikte ijzer-
sterke bromfiets op Neer-
lands wegen.

*Ook voor U staat er zo'n pracht
vervoermiddel klaar.

*Prijzen vanaf f 498.—.

•
*

folder of demon-
stratie bij Sparta-dealer

R. G. J. Kuypers
Telefoon

Gaat U verhuizen, krijgt U een nieuwe
woning? Gefeliciteerd.
Onze volle Neef wil U gaarne installeren.

Vloerbedekking, Gordijnen,
Meubels, enz. enz.
Kom eens met ons praten.

fa. G. W. Luimes, Tel. 1421

Donderdag a.s.
30 april

Koninginnedag

wordt er géén

brood gebakken

en bezorgd*
Vordense Bakkersvereniging

GROENE KRUIS
Afdeling Vorden

Van 16 juli tot 25 augustus as . bestaat er
gelegenheid enkele kinderen uit te zenden
naar een gezondheidskolonie.
Degenen, die menen dat één van hun kin-
deren hiervoor in aanmerking komt, ge-
lieven voor 10 mei a,s. contact op te ne-
men met hun huisarts of met Zr. Stoop.

Het Bestuur.

Kampeershow
in zaal Bakker.

*
Vandaag is de laatste dag.

Geopend tot 11 uur.

Toegang vrij.

Doe als zovelen

Koop een EMPO
(de fiets die méér biedt dan U ziet)

EMPO Spor t r i jw ie l en v.a. f 148.-

E M P O RIJWIELFABRIEK VORDEN

H.H. Handelaren en Veehouders!
Laat uw vee vervoeren

door

W O L T E R I N G
Internationaal Veetransport
't Hoge 23 - Vorden

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 25 april, 8 uur
een bewogen en spannende film

Mars door de hel
met: Virginia McKenna - Peter Finch -
Marie Lohr - Jean Anderson - Mau-

reen Swanson.

Vervaardigd naar de beroemde roman
van Nevil Shute „A town like alice".

Een waar gebeurde geschiedenis, die
zich op Sumatra heeft afgespeeld tijdens

de Japanse bezetting.

r Toegang 18 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Zaterdag 2 m

Avonddropping
in de Wi^^nborch.

Vertrek 19.30 uur vanaf de Kapel.

VIERT

Koninginnedag
in Café Uenk.

Accordeonmuziek
Gezellige sfeer

Prima consumptie

Vrij entree Klein Hekkelder

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Het kantoor der Bank is op donderdag

30 april (Koninginnedag)

de gehele dag gesloten.

CENTRA
IS ALTIJD VOORDELIG.
Bij f 5.— boodschappen een
echte Groninger Koek voor 85 et.
Bij aankoop van l fles Slasaus
een Sla Garnituur voor 39 et.

A u g u r k e n , literspot 69 et
Frisco appelmoes, grote pot 45 et
Frisco limonade, per fles 99 et
Gevulde Wieners, 200 gr. 49 et
Vanille rondjes, heerlijk koekje,

250 gr. 49 et

Bij l pak koffie „de Beste" a 1.74
een grote koek voor 39 et.

Koop ook eens „de Beste" thee
a 90 et., ze horen bij elkaar.

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63 a

T. v. d. Lee,
't Hoge 56

met tóch 10% korting:

250 gram TUTTI-FRUTTI 70voor § ^J ct

bij elk pakje Spar-rijst extra voor 62 et

15 ct VOORDEEL

ERWTENSOEP
- 3O zegelsmet kluif en worst

geldig tot 28 april

DUBBEL zegels. DUBBEL voorde e/

SUIKERWAFELS pakje 55-22 zegels

GESORT. CARAMELS
2OO gram TO - 28 zegels

VRUCHTENHARTJES
2OO gram 58 - 24 zegels

APPELSTROOP beker 450 gr 64 - 26 zegels

SPERCIEBONEN i/ibiik 75-30zegeis
SLASAUS (50% olie) fles 1OO - 40 zegels

LUNCHWOKJT blik 340 gr. 13O - 52 zegels

ONTBIJTSPEK
zonder zwoerd 1OO gram 5O - 20 zegels

UW
VOOR-
DEEL

liet

14 ct

12 ct
13 ct
15 ct
2O ct

26 ct

lOct

Uw koekje met 10%
ZOETE STENGELS

2OO gram - lo'/c

10°/0 KORTING — 100°/0 K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

De mooiste modellen
voorradig bij:

Wullink's Schoenhandel-
„Onbetwist de Schoenenspecialisf'
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

opalleKLM
werkkleding
volledige
garantie!.

Eis met klem merk KLM, want...

^^
Het beste bewijs voor U, dat U
KLM werkkleding kunt
vertrouwen, als U dat niet al lang
wist. Neem daarom geen
genoegen met iets anders!

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5


