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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l april kan het abonnementsgeld
a ƒ 1,40 voor het tijdvak l april—l oktober
1957 weer worden overgemaakt op gironum-
mer 190325, ten name van D. Wolters, Vor-
den. Nadien worden de onbetaald gebleven
kwitanties verzonden.

JAARFEEST
De Herv. Meisjes- en Jongensclubs „Lente-
klokjes" en „Samuel" hielden zaterdagavond
in „Irene" het jaarfeest. Na het gezamenlijk
zingen van (ie/. 1-18 opende de heer Wuesten-
enk, leider van de K.V., de bijeenkomst.
Hierna vertolkte een achttal meisjes enige
/angstnkjes, waarna door leden der K.V. op
vlotte wij/e het luimige toneelstuk „De hob-
bieclub" opvoerde.
Vervolgens werden door leden van de meisjes-
vereniging enige mooie volksdans]es en een
lintenspel gedemonstreerd, welke een uitste-
kende uitvoering kregen.
Na de pauze voerden leden van de M.V. en
K.V. het ernstige toneelstuk „Een weg a l lei
wegen" op. Er was ongetwijfeld H i n k gestu-
deerd. De strekking was, dat niet de mens met
al /i j n illusies, doch God de levensweg be-
paalt.
Na een kort slotwoord van de heer L. Visser
werd het jaarfeest met de avondzang besloten.

ASS rESvANAFFI.28,s

R. J. Koerselman
EERSTE KIEVITSEI

Zondagmorgen werd het eerste kievitsei in
onze gemeente gevonden en aan burgemees-
ter van Arkel aangeboden. De gelukkige vin-
der was de 12-jarige jan Knoei te Linde.

BIOSCOOP
/onda<';avond draa i t er een s n a u n e n d r cow-
b o y l i l m in liet Nutsgebouv . Ro\ Kogers, de
koning der cowboys, kri jgt de opdracht de be-
drijvers van ernstige terreurdaden te om
keren. Het is lang geen gemakkei ff K. c i
doch met veel geduld en een grote dosis moed
komt hij achter het systeem van de misdadi-
gers. Hij zelf komt in grote moeilijkheden en
als zijn vriend de Kikker hem niet zo dapper
had geholpen, zou hij waarschijnlijk niet aan
hun wraak z i j n ontkomen.
Van de vele populaire western songs, die de/e
f i l m opvrolijken, willen we nog noemen:
Ride 'em cowboy!

IM WEISSEN RöSSL
Het Warnsveldse Nutsoperettegezelschap viert
dit jaar haar 10-jarig bestaan. Ter ere hier-
van heeft het de zeer mooie operette „Jm wcis-
sen Rössl" in studie genomen. Een schat van
bekende melodieën, die men geregeld door de
radio hoort, en prachtige k o s t u u m s maken de-
ze operette tot een lus t voor oor en oog. Aan
de decors wordt vanzelfsprekend weer veel
aandacht geschonken, liet orkest heelt enkele
wijzigingen ondergaan en men heeft ons ver-
teld dat het verbeteringen z i j n .
Op maandag S apr i l geeft het gezelschap een
uitvoering in het Nulsgebouw te Vorden, na
een week daarvoor in VVainsveld twee avon-
den gegeven te hebben.
Als speciale attractie voor de Vordenaren kun-
nen we nog mededelen dat een der m a n n e l i j k e
hoofdrollen door de bekende Vordcnsc tenor
Wellink wordt gespeeld.
Volgende week worden per advertentie in dit
blad nadere b i jzonderheden over k a a r t v e r -
koop enz. gegeven.

HOOFDPIJN! +
Mijnhardt's Hoofclpijnpoeders. Doos 50 cent

VEILIG VERKEER S A VOND
De vereniging voor Veilig Verkeer houdt a.s.
week haar laatste verkeersavond van dit w i n -
terseizoen. De f i l m s van het Verbond (die de-
ze avond verzorgt.) z i j n a l l e boeiende i n s t r u c -
tie- en voorl icht ingsf i lms, zodat er voor iedere
weggebruiker veel op het gebied der verkeers-
ve i l i ghe id te leren val t .
Bijzondere aandacht vragen wij verder voor
het bromfiets-verkeersexamen. Tiet examen
za l d i t j aa r u i t s l u i t e n d s c h r i f t e l i j k z i j n .
niet-cursisten en oud-cursisten kunnen hier-
aan deelnemen. Iedereen die slaagt ontv;
het f r aa i e bromfietsdiploma.
Het is te hopen dat beide avonden zich i ' i
een grote belangstelling mogen verheugen.
Een advertentie geeft nadere bijzonderheden

RATTI-NIEUWS
Twee en twintig druipnatte spelers en een
magere 0—1 overwinning voor de gasten, dat
was het resul taat van de j.l. zondag gespeelde
competitiewedstrijd Ratti II—Steenderen II.
Ondanks de neerplensende regen was het ech-
ter een levendige en tot de laatste m i n u u t
spannende ontmoeting.
In de eerste helft waren de gasten geregeld in
de aanval en hadden bi jna de leiding, doch
een toegestane vr i je t rap ging rakelings over.
Na de rust was Ratti meerdere malen in het
offensief. De voorhoede had echter weinig ge-
luk met haar schoten. Feu kwartier voor hel.
einde was Steenderen in de aanval en toen
een Rattispeler de bal uit het doel sloeg, was
het pleit beslecht. De penalty werd fei l loos
ingeschoten, 0—1 voor Steenderen.. Qua spel
en krachtsverhouding had een gelijkspel de
verhouding beter weer gegeven.
De wedstrijden R.K.Z.V.C. I (/ieuwent) tegen
Ratti I en de Juniorenmatch Ratti A—Zelhem
A werden beide afgelast door de slechte ter-
reinen.
/omlag gaat het eerste naar Lievelde, waar
Frix l, dat ook tot de zwakke zusjes der af-
deling behoort, zal worden bekampt. Frix is
momenteel hekkenslu i ter en daar ook Ratti
nog in de onderste regionen zweeft zal al les
op al les gezet moeten worden om te winnen.
Ratti II gaat naar Doesburg om de strijd op
te nemen tegen R.K.D.V.V. II.
De junioren z i jn vrij.

De buizen schoon in den lande
Dan Hamea-Gelei voor de handen

VOETBAL
Vorden II . heelt zondag in de stromende regen
een vrij goede wedstrijd gespeeld i <
Drempt I, welke met 4—1 gewonnen werd.
Vorden telde enkele nieuwe gezichten in h a a r
gelederen, die wel goed voldaan hebben.
Vor^n III kon in Wichmond tegen Socii II
imJBiiet op dreef komen. Flocwel zij in het
v e l d u i e e s l a l de meerdere was, bleven de ver-
diende doelpunten uit. Tot 5 minu ten voor
rns t . s iondei i de Vordenareu nog mei l — O

Dank zij goed werk van de nndha l f werd
het 1 — 1 en direct: daarop nog 2—1, waardoor
Voi^kn III haar kansen op de bovenste p l a a t - .
noi^^Bk'ft behouden.
Vorden A speelde thuis tegen Baakse Boys A
en verloor met 3—2.
Voor a.s. zondag staat alleen de wedstrijd
Vorden III—Baakse Boys II op het program-
ma. Verder speelt zaterdag Vorden }\ in
VVarnsve ld tegen de Boys A en zondag Vor-
den A t h u i s tegen Keijenburgse Boys A.
Vorden I en II z i jn v r i j .

Solex f 349.50
Solex Luxe f 399.50

Solex service station
R. G. TRAGTER, Telefoon 256

NUTSBIBLTOTHEEK
Met Pasen komen er 95 nieuwe boeken in de
Nutsb ib l io theek , waaronder -\l\ romans. Hie r -
onder z i j n o.a. het ve rvo lg op Gebroeders
Anckcnberg van M. Söderblom: Kerstmis op
Hellesta, de nieuwste Gronin, Howard Spring,
T u r n b u l l , V V i l l y Gorsari, Bromfield. Vicky
Baum etc.
Daar dit schijvers z i j n van boeken, die a l t i j d
in de uit leen z i j n , zal het de lezers wel een
genoegen doen, dat er weer nieuwe boeken
van aangeschaft z i j n . Ook z i j n de twee boeken
van Francoise Sagon aangeschaft: Bonjour
Tristcsse en Als een verre g l imlach . Francoise
Tristan is een hele jonge Franse s c h r i j f s t e r .
die met het eerste boek, dat / i j schreef, direct
wereldberoemd is geworden. Het is in diverse
ta len vertaald. Ju Amerika maakte het zo'n
opgang, dat men direct begonnen is ei
f i l m van te maken.
l i e t b ib l io theekbes tuur heeft een compliment
van de Nutscommissie voor Bibliotheekwezen
ontvangen over de buitengewoon goede keuze
van de nieuw aan te schaffen boeken, die alle
cul turee l goedgekeurd z i j n door de/e comin:
sie. Fnige weken dus nog geduld, een adver-
ten t ie /al bekend maken op welke zaterdag
de boeken voor de lezers beschikbaar z i j n .

N verkouden

ONGEVAL
De heer K., werkzaam bij K., kreeg t i jdens de
arbeid een gewicht van 100 kg op een z i j n e r
voeten. Dokter J)e Vries verleende geneeskun-
dige hu lp . Feu der tenen bleek verbrijzeld te
zijn.

KERKDIENSTEN zondag 24 maart.
Hervormde kerk,

9 uur Ds. J. H. A. Doeschot, van Haarlo.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen.

Medlerschool
10 uur Ds. J. Langstraat.

öeref. Kerk
9.30 uur Ds J. A. v.d. Peppel, van Lochem
3 uur Ds C. Padmos, van Geesteren.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 23 mrt. van 5 uur tot en met
zondag 24 mrt. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 15 t.m. 21 maart.
Geboren.- z. van B. J. Zweverink en E. J.
F. Eskes, z. van H. Kreunen en W. E.
Eggink, z. van G. Bijenhof en G. J. Aal-
derink.
Ondertrouwd : Geen.
Gehuwd: G. J. Muytstege en M. G. Sche-
pers.
Overleden: Geen.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 44.— tot f50 .— per stuk.
Handel was redelijk.

LAATSTE NUTSAVOND
Op de laa ts te Nulsavond, de donderdag na
Pasen, 25 apr i l , zal de toneelgroep , , l)e Hove-
niers" uit Bilthoven optreden met het stuk
,.Jeug<^Lvan l'ugel.
De H(^Bïier.s. onder l e i d i n g van de heer lïer-
denis^P§ lierlekom, behoren tot. een van de
beste amiteurgezèlschappen van ons land en

«^p d i t z e l f d e s . u k op te A l p h e n
de RJ^Klïilthoven, Doorn, Driebergen,
drechtjBijkerk, Tic! en Zeist.
In all^Maatsen hadden / i j /eer veel succes
en waar / i j opgetreden z i j n voor een N u i s
departement , behaalden zij in ' t rapport , dat
a l t i jd opgestuurd moet worden aan 't Hoofd-
bes tuur van de Maatschappij, de q u a l i l '
u i tmuntend.
Fr s t aa l dus de Nutsleden een prachtige slot-
avond te wachten, maar ook degenen, die nog
geen lid z i j n van het Nut k u n n e n tegen be-
taling van ƒ 1,25 per persoon de avond I >
wonen, /ie dus, dat u de/c avond v r i j houdt
om naar het Nut te gaan. I a a t de/e bekwame
spelers voor een s t a m p v o l l e zaa l optreden, u
weet de datum nu b i j t i j d s genoeg om die
avond te reserveren voor het Nut.

B.O.G.
De B.O.G., afd. Vorden, telt thans 8."> leden
en over het boekjaar I !);">(> was er een k l e i n
nadel ig saldo, zo werd medegedeeld in de
maandagavond gehouden jaarvergader ing .
In plaats van de a l t redende eerste secretaris,
de heer I I . Bouwmeester, die reglementai r
niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer
1). Wesselink. De altredende penningmeester,
de heer G. Wolters, werd herkozen.
Tot afgevaardigden naar de bondsvergadering
te Arnhem op •} mei a.s. werd benoemd de
heren H. Wesselink en J. Weenk.
De leesbibliotheek in combina t i e met de
15.O.L.H, telt thans 37 boeken.
In het afgelopen jaar werd een sportclub op-
gericht. In verband hiermede zal bij burge-
meester en wethouders een verzoek worden
ingediend om gebruik te mogen maken van
het gemeentelijk sportterrein aan de Lochem-
seweg. Wegens terreingebrek zal de ploegwed-
s t r i jd tot n a j a a r 1957 worden u i tges t e ld . Ook
de excursie naar de Coöp. Pluimvee Verkoop
vereniging te Boxmeer en het Instituut voor
Landbouw Techniek en R a t i o n a l i s a t i e te Wa-
geningen zal tol nader da tum worden uitge-
steld. Voor deelname aan deze excurs ie kan
men zich opgeven bij een der bestuursleden.
Vervolgens deed de heer H. Tjoonk enige
mededelingen aangaande het werk van de
K IVO. Spreker wees h ie rb i j op het grote nut
van de z.g. 100 kalverenproel .
Daarna gaf de heer Rikken, ass i s t en t R.L.V.
een beschouwing over de in r i ch t ing van een
koeien- en varkensstal. Dit onderwerp dat tot
een levendige bespreking a a n l e i d i n g gaf werd
met enige l a n t a a r n p l a a t j e s verduide l i jk t .
Aan hel slot van deze goed bezochte en ge-
animeerde vergadering bracht de voorzitter,
de heer H. Pclgrum. de spreker dank voor z i j n
du ide l i jke uiteenzetting en bood hem als b l i j k
van Waardering een doosje sigaren aan.

LNGF/OM)FN MFDFDFLING
SIiVTAVI-COLLECTE

In de week van 25—„°>0 maar t wordt: hier ter
plaatse de j a a r l i j k s e SI M A V I-col Ie
honden.

De opbrengst van deze inzameling zal in de
eerste p laa ts worden aangewend voor de be-
strijding der kindersterfte op Niemv-Giiine;».
H u i l e n de grotcstads-ccutra ligt hel s terf te-
c i j f e r he laas erg hoog. Feu fou t i eve vcrzor-
van het kind en onkunde op het gebied
de hygiëne zijn de voornaamste oorzaken van
het leed. Door dokters en zusters moet veel
voorlichtend werk worden gedaan. Méér kam-
pongverzorgslers moeten worden opgeleid en
meer consultatie-bureaus en Moedercursusscn
moeten worden opgericht.
Het p l aa t s e l i j k SIMAVI-Comité doet een
warm beroep op har ten en beurzen der bur-
gerij. HELPT allen mede om deze SLMAV'l-
collecte te doen slagen! Laat Nederland mei
terdaad tonen, dat het lot van de zieke
Papoea-kinderen ons ter harte gaat. Géén wel-
vaart daar zonder een goede gezondheid.
Geeft allen naar vermogen hij de komende
collecte.

Het SI M A V I-C lom i té.

In blijde Verwachting
Zo heet het Doktersboek met alle raad voor
Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm
Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie
zeep - shampoo, è f 5.90. Weten is gerust zijn.

WAT MUNHAROT MAAKT isGOED

B.O.L.H.
De B.O.L.H. kwam in hote l Brandenburg b i j -
een, onder leiding van mej . W. Sloetjes. In
haar openingswoord kon / i j weer een ' n i e u w
lid welkom helen. Men besloot dit jaar
excursie te maken, doch h i e r b i j n ie t te
van huis te gaan. Vier leden /u i l en dechie,
aan de jeugdsamenkomst in het Woodbrol,
h u i s t e 'Ba rchem.
\a de pau/e werd een voordrachtwcdsi
gehouden, w a a r b i j de j u t
mevr. Brai idenberg en ' mc\ i . Tjoonk. ; \ f e j . \\ .
Sloetjes kreeg de eerste pr i j s , / i j za l deehiei
aan de voordracht wedstri jd ie A a l t e n . IV l_Me
pri js was voor me j . St. VVeenk.
De presidente bracht de j u r y l e d e n h a r t e l i j k J,
dank en ol'freerde hun een doosje' bonboi

R.K. BOERINNENBOND „ST. MARTH V
De r.k. Boerinnenbond , .St. Martha" a ld . Vor-
den—Kranenburg, hield een ontwikken,
avond in / a a l Schoenaker, waarvoor een
vredigende be langs te l l ing bestond. M e v r o u w
Gr. Mokkink—Seesing, die de vergadering pre-
sideerde, kon na een kort openings- en wel-
komstwoord het woord ver lenen aan de g
l e l i j k adviseur, pastoor II . Ponsioen o.l.m., die
een inleiding hield over „Godsdienst en pr in-
cipieel".
Na een duidel i jke uitleg over dit onderwerp
werden diverse mededelingen gedaan. Beslo-
ten werd om begin mei het j a a r l i j k se u i t s t a p
je te houden, vermoedel i jk n a a r d e Keuken-
hof te Lissc e-u het vliegveld Schiphol, m i i
voldoende belangstel l ing hiervoor bestaat.
Vei volgens werd door mevrouw Besse l ink
Veenhu i s een drie-minuten-praatje gehouden
over het ge/in, hetwelk zeer bij de leden in
de smaak viel .
Nada t nog meegedeeld was, dal in ap r i l a.s.
een avond zal wolden gehouden, waarop
Merx zal spreken over Amer ika , sloot de pre
sidente de/e avond met een dankwoord aan
a l l en , speciaal pastoor Ponsioen voor z i j n i n -
leiding.

KEUKENGARNITUUR W. 27M

R. J. Koerselman

K.A.V. AID. VORDEN
Onder leiding van de presidente, mevrouw A.
Wolterine-Eykelkamp, hield de K.A.V. ald.
Vorden—Kranenburg ten h u i / e van de si
taresse een maande l i j k se o n t w i k k e l i n g s a v o n d .
De voorzitster kon vele dames welkom he ten
en vei leende daarna het u oord aan mej . L.
M. Kokshoorn, I loold le ids ter der K.A.V. uil
Ut rech t . De/e hield op b e v a t t e l i j k e w i j z e
in le id ing over ,.ls voorl icht ing geven moei-
l i j k?"
/ i j zet te u i t e e n hoe de ouders op de j u i s t e
wij/e hun kinderen, naar gelang de l e e f t i j d ,
die ze hebben, kunnen voorlichten over be-
l a n g r i j k e levenskwesties etc. Ook bean twoo id -
de spreekster verschil lende vi
dit onderwerp.



AFSCHEID HOOFD O.L. SCHOOL LINDE
Vrijdagavond werd de jaarlijkse ouderavond
gehouden van de O.L. school Linde, waarbij
tevens afscheid werd genomen van het Hoold
de school, de heer J. van Amerongen, in ver-
band met diens a.s. vertrek naar Waddinx-
veen.
De voorzitter der Oudercommissie, de heer
Joh. Wesselink, kon een groot aantal ouders
welkom heten, benevens het nieuwbenoemde
Hoofd der school, de heer Hazekamp uit
Hoenderlo en diens a.s. echtgenote.
Vervolgens werden de verslagen van secretaris
en penningmeester voorgelezen.
Als leden der Oudercommissie werden met al-
gemene stemmen herkozen de heren G. J.
Lichtenberg en }. Langeler, Linde. Inplaats
van de heer joh. 'Wesselink, die niet meer her-
kiesbaar was, werd gekozen de heer H. Pel-
grum, Linde. De functie van voor/.itter zal
door het bestuur zelf worden geregeld.
Het Hoofd der school, de heer van Ameron-
gen, dankte de scheidende voor/.itter in enkele
zeer waarderende woorden voor het vele werk
dat deze, gedurende elf jaar als lid van de
Oudercommissie, voor de Medlerschool had
verricht.
Als blijk van waardering mocht de heer Wes-
selink een cadeau in ontvangst nemen.
Hierna werd er pauze gehouden, waarin ge-
legenheid werd gegeven om het werk van de
leerlingen te bezichtigen en met de leerkrach-
ten te spreken over de vorderingen der kin-
deren. Nadat allen zich de koffie met koekjes
goed hadden laten smaken, werd tegen 9 uur
de officiële afscheidsavond gehouden.
De heer Wesselink richtte hartelijke woorden
van afscheid tot de heer van Amerongen en
diens familieleden. U bent niet alleen een
goede meester geweest, doch hebt u ook ge-
heel gegeven voor de kinderen. Als klein blijk
van waardering bood spr. namens de Ouder-
commissie een prachtige leren aktetas aan en
sprak tot slot de hoop uit, dat de heer van
Amerongen en zijn gezin in hun nieuwe stand-
plaats een goede toekomst tegemoet zouden
gaan en hij zich ook in Waddinxveen geheel
aan de jeugd zou wijden.
Burgemeester van Arkel zeide hoe de heer
van Amerongen zich had doen kennen als een
Hoofd, dat hart had voor het onderwijs en
voor de kinderen. Spr. memoreerde hoe hij
veel had geijverd voor de modernisering der
school en zijn streven verleden jaar had be-
loond gezien. Namens het Gemeentebestuur
bracht de burgemeester hem hartelijk dank
voor de wijze, waarop hij steeds de belangen

fegvaii de O.L. school Linde had behartigd.
"Ds. Joh. Langstraat sprak namens de N.H.

Kerk te Vorden. Hij bracht de heer van Ame-
rongen en ook diens echtgenote dank voor de
steeds hartelijke wijze waarop zij waren om-
tangen tijdens het geven van het godsdienst
onderricht. Namens de Kerkeraad van Vorden
bood spr. een prachtig boekwerk aan. Aan
mej. Bergsma, onderwijzeres, die mevrouw
van Amerongen steeds trouw had geassisteerd
werd als dank een enveloppe met inhoud
overhandigd.
Namens de afd. Volksonderwijs Vorden-Lmde
sprak hierna de heer Vedders, Hoofd der O.L.
school te Vorden, die zijn collega op de eerste
plaats feliciteerde met deze promotie. Spreker
wees er op, dat de heer van Amerongen zi jn
uiterste best had gedaan ten bate van het kind
en ook voor de school.
De heer H. Folmer, Hoofd der r.k. school
Kranenburg, dankte voor de steeds collegiale
wijze van samenwerken, doch had de heer van
Amerongen speciaal als een natuurvriend
leren kennen op hun beider tochten in de na-
tuur.
Namens de schoolfeestcommissie sprak de
heer G. J. Kok, die wees op de prettige ver*
houding en omgang.
Het nieuwe schoolhoofd, de heer Hazekamp,
bracht, mede namens zijn a.s. echtgenote, har-
telijke dank voor de uitnodiging en ontvangst
en hoopte op dezelfde prettige wijze als zijn
voorganger met allen te mogen samenwerken.
De heer van Amerongen dankte ieder per
soonlijk hierna en was verheugd over de grote
belangstelling bij dit afscheid. Niet alleen laat
ik hier een mooie streek achter, doch ook eer-
vriendelijke, hartelijke en medelevende be-
volking.
Het nieuwe schoolhoofd, de heer Hazekamp
en diens a.s. echtgenote in wiens handen thans
de belangen der school waren gelegd, spoorde
hij aan om steeds met ijver de belangen der-
school te behartigen en vroeg hij de Ouder
commissie aan de heer Hazekamp hetzelfde
vertrouwen te schenken, dat ze hem gedaan
hadden. Tot slot dankte hij mej. Bergsma,
onderwijzeres, met wie hij op prettige wijze
had samengewerkt.
Hierna werden door de heer Hazekamp tot
besluit nog een aantal eigen gemaakte op-
namen vertoond van het natuurreservaat „De
Hoge Vel uwe", waar allen erg van genoten.

Wullink
voor Uw

SCHOENREPARATIE.

Voetbal-
pools

van de K.N.V.B.,
voor leden weer
verkrijgbaar bij de
Sig.mag. Eijerkamp,
Hassink en Olthuijs
en café Uenk, Nieuw-
stad.

Het Bestuur,
Voetbalver. ,,Vorden"

Af te geven diverse soorten
pootaardappelen:

Eerstelingen
Gele Eigenheimers
Blauwe Eigenheimers
Noordelingen
Rode Star
IJsselster
Bint j e
Voran
enz.

Fa. J. W. Albers
Graan- en Kunst mesthandel

Muziekver. „Sursum Con
Jaarlijkse ^
Ledenvergadering

^Fop a.s. maandag 25
om 8 uur in Irene.

Weer voorradig:
Bruinkoolbriketten
Friese korte Turf
Aanmaakturf

G. Weulen Kranenbary
Ruurlosewcg. Telefoon 217

Steeds de laagste prijzen !

•
•

•
+

250 gr. Tosca's, heerlijk koekje, 65 et
200 gr. Parijse wafels 65 et
l groot blik appelmoes 65 et
l beker appelstroop 39 et
1 pot bramenjam 55 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
500 gr. zachte zeep 39 et

ALS EXTRA RECLAME:
A boterhamworst, leverworst en ont-
^ bijtspek, 150 gram 59 et.

J LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
A Zutphenseweg — Telefoon 415

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 ham 100 et

200 gram tongenworst 60 et
200 gram Berliner leverworst 75 et

200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

BFIKKEB
r

Ons nieuwe

voorjaarscollectic
staat gereed om door U be-
keken en gepast te worden.

*Maakt ook U uw keuze bij

A. Jansen
m

't Schoenenhuis"

Flatteuze motieven in

Novana fantasierib

Modieuze lingerie houdt jong!
De kantjes zijn grappig. De
soepele kwaliteit blijft onveranderd
mooi!

U kunt Novana fantasierib
kiezen in verschillende

lengte- en
breedtematen.

- met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect!

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe'7 naar:

H. LUTH, VORDEN

School ml Bijbel - Het Hoge
Aangifte van leerlingen
Kinderen, die vóór l oktober a.s. 6
jaar zijn en die na de grote vakantie
de school hopen te bezoeken, kunnen
worden opgegeven bij het hoofd der
school, A. J. Zeevalkink.

P.S. Leerlingen, die later naar Lyceum,
Ulo enz. gaan, ontvangen in de hoge-
re leerjaren extra lessen.

Pracht kollektie
Gordijnstoffen,
Balatum, Cocostapijt
Jabo, Bouclé, enz.
ZIE ETALAGES.

Ons devies: vlotte be-
diening, keurige af-
werking.
fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421

Te koop MIDDEN-
STANDSWONING,
Insulindelaan 18, Vor-
den, direct vrij van
huur te aanvaarden,
bij voorkeur met over-
name van stoffering
en gehele of ged. in-

edel.
1. bij W. Arme,
erk Brouwerstr l ,

Twello.

Te koop een AUTO-
WIEL met banden 16"
en een JONGENS-
FIETS, leeftijd 5-8 jr.
Grootenboer, Zutph.-
weg.

Te koop 2 zware
BIGGEN. H. Wiltink,
Wildenborch. N.o.z.

Te koop 6 zware BIG-
GEN. G. J. Zweverink
Wildenborch.

Alle soorten matras-
sen door ons te leve-
ren.

Ook bijvullen of
overtrekken.
We fabriceren het
zelf, zodoende niet
duur en . . . prima.

fa» G* W, Luimes
Vorden, Telefoon 421

van Barneveld
de profijtslager van
Warnsveld, zorgt dat
U een dikke spaarpot

krijgt.

Ouderwetse dege-
lijke kwaliteit,
scherpe prijzen,

Per 500 gram:
Carbonade

vanaf f 1.65
Runderlappen

vanaf f 1.70
Fijne Rib f 2.20
Rosbief of Lende

f 2.50
Gehakt
Half om Half f 1.—
Braadworst van
puur varkensvlees

f 1.10

*Wordt op ver-
zoek ook op
donderdag off
zaterdag thuis

bezorgd.

*De
profijtslager
van Warnsveld

G. v. Barneveld
Rijksstraatweg 13

Telefoon 2638

CONTACT
hét blad voor Vorden

HOERA
het is Lente,

en VIVO deelt
de lakens uit!

250 gr. Zandkoekjes
met chocolade
10 punten 62 Ct

150 gr. Bonbons
10 punten 46 Ct

Beker zuivere
Honing
10 punten 93 Ct

Pakje gestampte
Muisjes
5 punten 41 Ct

Blik Tomatensoep
met rijst
10 punten 58 Ct

Grote Ontbijtkoek
10 punten 51 Ct

Pot Ie soort T.E.O.
H.H. Jam
10 punten 94 Ct

In fijne vleeswaren
pracht sortering
gelardeerde lever

100 gram 63 Ct
Berlinerworst

100 gram 46 Ct

Ontbijtspek
150 gram 58 Ct

Dik vet en droog
spek
500 gram f 1.44

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl

Houdt 3 april 's
avonds vrij voor

onze gezellige
avond. Volgende

week nader nieuws
hierover.

Kinderwagens
Kinderledikanten
Kinderstoelen
Kinderboxen
Kindertuigjes
enz.

Soliccl, sierlijk en
goedkoop.

fa. G* W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

„Nu is het tijd"
voor het zaaien van

Spinazie
Raapstelen
Numenia
Tuinbonen

DERKSEN
Zutphenseweg

Dansschool Houtman
geeft Privé-lessen aan
huis.

Plastic-doek
vervangt GLAS voor
schuren,kippenhokken,
volières enz. en is veel
goedkoper!

-k Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.



MEISJE gevraagd
voor enkele dagen per
week. Bakkerij Schu-
rink, Tel. 384.

Gevraagd MEISJE
voor hele dagen.
J. F. Geerken, 't Hoge
50.

Mevr. van Mourik-
Spoor vraagt met l
april een flink MEIS'
JE (vanaf 15 jaar) voor
4 a 5 dagen per week.
Goed loon, meerdere
hulp aanwezig.

Te koop partijtje
KIPPENMEST.
Tevens gevraagd KA-
NARIEPOPJES.
J. A. Bieumink, Kerk-
hofweg, D 4.

Te koop jonge HEN-
NEN W.xR.
H.Burkink„DeSticht"
Wichmond.

Te koop g.o h. KIP-
PENHOK. G. Ems-
broek & Zn., Vorden

Te koop gebruikte
N.S.U. BROMFIETS
H. W. Groot Enze-
rink, Telef. 254.

Te koop ig.st. verke-
rende KEUKEN-
KAST, geschikt voor
kamer-keuken.
W. Jacobs, Burg Gal-
léestraat 52.

KIPPENHOK te koop
2 x 2 m. en z.g.a.n.
KINDERWAGEN.
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Te koop STIERKALF
H. Kettelerij, 't Hoge
35.

Te koop zw.bont
VAARSKALF, van
goede prod., bij H. J.
Zweverink, B 66,
Delden, Vorden.

Te koop een M.R.IJ.
dragende KOE, aan
de teil. 2 april, t.b.c.-
en abortus-vrij, melk-
lijsten ter inzage.
G. J. Vruggink, Delden

Te koop een guste
KOE, goed bevleesd.
H. Lenderink, B 13.

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstr. 25, Vier-
akker.

Laat de zon maar
schijnen!

Een zonnescherm
nodigt we maken
het gaarne.

fa G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Hermanus Geurt Harmsen

en

Johanna Wtllemina Norde

hebben de eer U, mede namens
de ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D. V. zal plaats
vinden vrijdag 29 maart a.s. te
10.30 uur.
Kerkelijke inzegening te 2 uur in
de Herv. Kerk, door de Weleerw.
Heer Ds. Joh. Langstraat.

Vorden, Schoolstraat 6
mrt. '57

Vorden, „Nieuw Wenneker"

Gelegenheid tot feliciteren van
3.30—5 uur in café „De Zon"
te Vorden.

Ondertrouwd:

K. H. Lamberts

«
Miep Huurneman

De huwelijksvoltrekking is vastgesteld
op 30 maart a.s. om 12.00 uur in het
Nutsgebouw te Vorden.

Vorden, Burg. Galléestraat 63

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur
in hotel „Het Wapen van Gel-
derland" te Vorden.

Toekomstig adres: Radesingel 15,
Groningen.

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

H.V.V. BesluurJershenil Vorden
W.M.

Op donderdag 28 n^p-t wordt in
het Nutsgebouw een film gedraaid
voor N.V.V. leden en niet-leden om
's avonds 8 uur (zaal open 7.30 uur)
een film voor de groten, getiteld:

„Honderd maMen en een
meisje0*
Entree f 0.75 (bel. inbegr.)

's Middags om 4 uur draait een film
voor de kinderen, getiteld:

„Tien kleine nikkertjes"»

Entree 10 cent.
Kaarten verkrijgbaar bij de bestuurders.

Jongensschoenen
Nieuwe voorjaars-
modellen met half jaar
garantie*

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

i Drastische prijsverlaging van
N.S.U.

bromfietsen
voorheen f 535.--

thans f 475.-
ZIE ETALAGE

H. W. Groot Enzerink

Weekreclame!
Grote pruimen, 250 gram 49 et
Gevulde kantkoek, 100 gram 15 et
Liters blikken Californische
perziken, per blik f 1.78, heerlijk
voor bowl.
250 gram frou frou, 59 et
Hollandia Tea Crackers,

per pak 28 et
150 gram heerlijke ham 79 et

Deze week als reclame bij
aankoop van 250 gr* Ameri-
can koffie* roodm** a f 2»18
het 2e pak voor de halve
prijs»

Levensmiddelenbedrij f

Fa. J. W. Albers
Telefoon 232

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

l

Zaterdag 30 maart S uur
Een realistische Parijse zedenschildering

Zij, die zich verkopen
(Marchandes d'illusion)

met: Raymond Pellegrin, Giselle Pascal,
Nicole Courcel.
Een film, die de waarheid niet ver*
bloemt.
Voor altijd verloren . . . of is er nog
redding.
Een onthullende kijk achter de scher-
men van een wereldstad.

r Toegang 18

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

Kaartverkoop en plaats
J. H. Schappers, Dorpsstl
Kaartverkoop en plaatslfcoreken bij

tW Telef. 373

Heden zaterdag 23 maart

Dansen
in Concordia te Hengelo-GId.

Orkest- Siebelink.

Ver, voor Veilig Verkeer Vorden
Maandag 25 maart a.s. 's avonds
8 uur in zaal Bakker

FILMAVOND
verzorgd door het Verbond
te Utrecht.

Woensdag 27 maart 's avonds
8 uur in zaal Bakker

Bromfiets-
verkeersexamen

Ook niet- en oud-cursisten kunnen
hieraan deelnemen.

Dansmuziek
te Hengelo-GId., op zaterdag 30

maart a.s. in zaal Langeler.

Aanvang 7 uur.

Vrij entree. Gratis dansen.

ic Regelink voor uw Rijbewijs ^
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Dames!
Komt U eens geheel vrijblij-
vend kijken naar onze kol-
lektie in :

Mantelcostuums
Toppers
3

 4 Toppers
Blouses
Handschoenen

EN VOOR DE H E R E N :
Costuums
Sportcolberts
Pantalons
Overhemden

Wij brengen een zeer grote kollektie eerste klas
fabrikaten in diverse modellen.

Desgewenst gemakkelijke betalingsvoorwaar-
den,

LOOMAN
VORDEN

A A P ~T
l N H O T E L B A K K E R

Geopend n.m. van 2—6 uur en 's avonds
van 7—10.30 uur.

Tevens op zondag 24 maart van 2—7 uur.
Kinderen zonder geleide geen toegang.

A. Polman - Vorden
Verdere medewerkenden zijn:

Klumper met bloemen; Dekker met radio's;
Florijn met haarden en kachels;

Gems met lampen en wasmachines»

Voor a.s. Lidmaten
grote sortering:

Damestassen,
Portemonnaies, enz.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421

Attentie!
Allen, die nog lid zijn voor de Veewa-
gen Kranenburg worden verzocht op de
bijeenkomst, welke a,s. dinsdagavond 26
maart 's avonds 8 uur in café Schoenaker
wordt gehouden.



Schoonmaaktijd
ALLES wat U hiervoor nodig heeft leveren wij U
gaarne.
Ook dit jaar zijn onze kollektie's van dien aard, dat U er zeer zeker keuze
uit zult kunnen maken.

Vitrage's en Overgordijnstoffen,
een prachtige geheel nieuwe kollektie in mooie moderne dessins,
voor salon-, woon- of slaapkamer, vraagt U onze eigen stalenkollektie.

Vloerbedekkingen.
Balatum en Linoleum, keuze uit meer dan 25 voorradige dessins,
ook in verto tapijt de nieuwste dessins in voorraad.
Behangselpapier
voor woon- en slaapkamers, grote voorraad met plakmeel.
Jubileum-aanbieding binnenveringmatrassen
bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze inkoopvereniging
„De Graafschap".
Ook uwe oude matrassen worden door ons vakkundig overtrokken
met damast en zonodig bijgevuld.
Trouwlustigen.
Een zeer bijzondere jubileum-aanbieding slaapkamerameublementen
in 15 verschillende nieuwe moderne modiellen,
Bankstellen
leveren wij uit voorraad.

Woon- of eetkamerameublementen,
de nieuwste modellen met en zonder dressoir, de clubs en stoelen
worden op eigen werkplaats gestoffeerd. Ook uw oude stoelen
worden door ons vakkundig overtrokken, vraagt stalen en prijzen.

Cocostapijt-lopers voor trap en gang.

Een unieke kollektie in de allernieuwste dessins.

Wij kunnen onmogelijk alles etaleren. Onze toonzaal en verdere beschik*
bare ruimte stellen wij gaarne voor U beschikbaar.
Alle stoffen en meubelen leveren wij U direct uit voorraad, daarom
goedkoper.

VOOR HET BETERE WERK

WONINGINRICHTING

JOH. HEERINK
Zutphenseweg; 7, Vorden — Telefoon 383

i
4
J

Gents Metaalwerken, Vorden
vraagt

jongste kantoorbed iende
liefst met Ulo,

een leerling elektricien,

en voor afdeling fabriek:

lassers, plaat- en bankwerkers, ook
ongeschoolden en jongelui die in
div» vakken opgeleid willen worden

is plaatsing mogelijk*

Feestavond
van de Herv. Meisjes- en
Jongemannenver. op vrijdag
29 maart a. s. voor donateurs
en op zaterdag 30 maart a. s.
in Irene.

O.a. opvoering van;

„De Ruwe Bolster"
Aanvang half acht.

Entree f 1.—.

TE KOOP:
In de Gemeente Vorden een

bedrijfspand
met 2 woningen,

Alles zo goed als nieuw en spoedig vrij
van huur te aanvaarden. Ook in gedeelten
te koop.
Brieven onder nr. 5 bureau Contact.

Lentetijd-Schoonma^ktijd
Uw

Maar

Want

Daarom

OP:

eerste blik bij' de
schoonm aaktijd gaat
uit naar een keurig
behang ent .goede werf.

daarbij is van zeer
groot belang
de juiste kleur J

harmonie en kleur
geeft een
gezellig Interieur!

geven wij O een
kleurenadvies
afgestemd

uw omstandigheden!
uw smaak!
uw eigen interieur!

wweerd s
SCHILDE RSBEDRIJF

Gedipl.
N.S.S.
Nieuwstad 1.

Mr. Schilder

Oranr'jev< er. Vorden

Le denvergadering
op vrijdag 29 maart a.s. 's
ave mds 8 uur in café Wahl.

ik: Besprek mg Koninginnefeest. -^

..••'.';,""".

Heineken's
Bier

Uit een kollektie van
plm. 200 Tour-, Sport-

en Kinder-

RIJWIELEN
in div. kleuren en

modellen
„GAZELLE" en

„RUDGE"
zult U zeer zeker Uw

keus kunnen doen.
Zie onze etalages
Overwelving en

Rozengracht
(hoek Br.kerkplein)

Fa. K. Siersma
H. Hüsken & Zn.

Telef. 2824, Zutphen
Inruil, Verkoop, Verhuur

Kinderrijwielen
vanaf f 69,75*

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

Weulen Kranenbarg
Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

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

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken)hetgeheim kent.

* Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

* De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

Elke kamer
KAN GEZELLIG ZIJN!
Mits hij op de juiste wijze is
ingericht.

*In onze uitgebreide collectie vindt
U dat, wat Uw interieur sfeer geeft.

Vitrage's
Overgordijnen

Jabotapijt
Cocoslopers
Cocoskarpetten
Wollen karpetten

Viltzeil
^ Linoleum

Colovinyl

Hui^camers
Slaapkamers
Stalen ledikanten
Fauteuils

Binnenvering-
matrassen

Schuimrubber-
matrassen

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard!

TEL. 381

1000 gulden beloning
geven wij

pief

maar wel geven wij de volle garantie
van de goede kwaliteit van onze

Tuin- en Bloemzaden.
Vanaf heden geven wij U weer ge-
regeld gratis advies omtrent de zaai'
tijd van de diverse groentezaden, en
dan weer onder 't motto „Nu is het
tijd".

Het adres is U bekend:

J. Derksen & Zn.
Zutphenseweg 13, Telefoon 334

Verkoop Varkens.
Notaris van Ballegoijen de Jong te Henge-
lo-Gld. zal op dinsdag 26 maart 1957, 's
middags om 3 uur op de boerderij „Bruin-
derink", D 144 te Hengelo-Gld., ten ver-
zoeke van de Hr. A. J. Luesink, aldaar,

publiek verkopen
10 dr. varkens (Ned* Landvarken)
bijna a,d, telling*

Bezichtiging l uur v.d. verkoping.
Betaling uiterl. l juli 1957 ten kantore van
genoemde notaris.
Kosten voor koper 10% van de koopsom.
Onbekende kopers gelieven 2 solide borgen
te stellen.


