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BETALING ABONNEMENTSGELD
Het halfjaar is weer bijna om. Na l April
worden de kwitanties weer aangeboden, ver-
hoogd met incassokosten. Wie zich de incasso-
kosten wil besparen, wordt verzocht voor l
April een bedrag van ƒ 1,25 over te maken
op ons gironummer 190325.
Vooral diegenen buiten de gemeente Vorden,
die een postkwitantie toegezonden krijgen,
willen we aanraden het bedrag te gireren. De
post rekent n.l. 25 cent voor incasso en dat
maakt uw abonnement onnodig duur.
Maakt u het meteen even in orde?

Voorlopig programma viering 5 Mei '55
Het plaatselijk comité Viering 5 Mei 1955
heeft het navolgend voorlopig programma
opgesteld:
v m. 8 - 8 1 0 uur, klokluiden.
v.m. 9- 10 uur, voorlezing bevrijdingsprocla-

matie door herauten in de buurtschappen.
v.m. 10 uur, Herauten komen samen bij het

plantsoen voor de Herv. kerk, waar door
de Burgemeester de Vrijheidsboom wordt
geplant en de vlag gehesen. - Muziek -
Daarna gezamenlijk vertrek naar de plaats
waar de herdenkingssamenkomst wordt
gehouden.

v.m. 10.30 - 11.30 uur, Herdenkingssamen-
komst. Vier sprekers, afgewisseld d. koor-
zang. Slotzang: gez. zingen v.h. Wilhelmus.

n.m. 1.45 uur, Optocht van schoolkinderen
en deelnemers middagfestiviteiten.

n.m. 2.20 uur, Samenzang van de school-
kinderen voor het Gemeentehuis.

n.tn. 2.30 uur, Vertr. kinderen n. Kinderfeest.
Vertrek ouderen naar de feestweide.

n.m. 2.30-4.30 uur, Gymnastiekdemonstratie,
ruiterdemonstratie, politiehondendemon-
stratie en gecostumeerde voetbalmatch.
Een en ander afgewisseld door muziek.

n.m. 8-11 uur, Bevrijdingsspel „De drie bur-
gers", van Ben Albach. Daarna Revue.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

KRANSLEGGING OORLOGSMONUMEN f
Ter herinnering aan de nagedachtenis van hen
die vielen in de bezettingsjaren 1940—1945 en
ter herdenking van de dag, waarop Vorden
bevrijd werd van het Duitse juk, zal op l April
a.s., das namiddags kwart voor zes aan de
voet van het oorlogsmonument in het plant-
soen bij het Emmaplein alhier, door de burge-
meester, in tegenwoordigheid van de leden
van het comité oorlogsmonument, een krans
worden neergelegd.
Daar ditmaal voor de 10e keer de bevrijding
van onze gemeente wordt herdacht, hoopt het
comité op meer belangstelling van het Vor-
dense publiek bij deze plechtigheid.

DE N.A.P.B. IN HET ZILVER
De afdeling Vorden van de Ned. Aannemers-
en Patroonsbond, hoopt dezer dagen haar 25
jarig bestaan te herdenken. In de dertiger
jaren (de crisisjaren) sloten de aannemers zich
aaneen om de moeilijkheden beter het hoofd
1e kunnen bieden.
Woensdag 30 Maart geeft het bestuur gelegen-
heid haar met dit jubileum te feliciteren.

CONTACTAVOND O.L. DORPSSCHOOL
Op de laatst gehouden ouderavond der O.L.
Dorpsschool werd besloten tot het houden van
een contactavond, teneinde de ouders extra
de gelegenheid te geven zich op de hoogte te
snellen van het werk en de vorderingen der
kinderen. A.s. Vrijdag wordt deze avond ge-
houden.
Om een rustiger gesprek met de onderwijs-
krachten te bevorderen, zijn de ouders in twee
groepen verdeeld! Men raadplege hiervoor de
advertentie, welke elders in dit blad voorkomt.

EMPO JEUGDCURSUS
Deze cursus, die een half jaar duurde en de
eerste beginselen van meettechniek, tekening-
lezen en rijwielfabricage omvatte, werd Zater-
dag 19 Maart besloten met uitreiking van de
diploma's.
De directie bedankte in de eerste plaats de
heren van Hengel, Kersten en Meulenbrugge,
die samen met de heer Klevering veel zorg be-
steedden om de lessen goed te doen slagen.
Hierna wekte de directie de cursisten op om
in de komende herfst weer op de ingeslagen
weg voort te gaan.
Nog slechts de eerste steen in gelegd en men
moet nog veel leren en vele avonden studeren
voordat men werkelijk een vakman kan wor-
den, aldus de directie.
Van de twaalf cursisten werden vijf afge-
wezen. De geslaagde cursisten waren:
J. Brus (Hengelo); B. W. Korten (Laren); A. H.
B. Niessink (Hengelo); B. J. Nijenhuis (Vor-
den); H. ten Pas (Vorden); E. A. G. J. Vrie-
link (Lochem) en D. J. Wagenvoort (Vorden).

KERKDIENSTEN Zondag 27 Maart
Gebouw Irene

9 uur en 10.30 uur Ds J. H. Jansen.
Medlerschool

10 uur Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur, Ds J. van den Berg,
van Zutphen

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 26 Maart van 5 uur t.e.m.
Zondag 27 Maart Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 104 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 50.— tot f 57.50

Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 18 t.m. 24 Maart.
Geboren: d. van P. van Zwol en G. van
Zwol-Jebbink, won. te Lochem; d. van M.
Visser en J. M. Visser-Houtman; z. van G.
W. Eijerkamp en N. Eijerkamp-Lok; d. van
H. J. Brinks en J. Brinks-van Weij;d. van
H. F. G Robbertsen en H. Robbertsen-
Huurneman; d. van H. Harmsen en G. B.
Harmsen-Oonk.
Overleden: G. A. Hiddink, m., echtgen. van
A. W. Abbink, 63 jaar.

HERVORMDE VROUWENGROEP
In de bijeenkomst van de Herv. Vrouwen-
groep in het dorp, kwam Ds Jansen een praat-
je houden over de Synode. In het kort legde
hij uit hoe deze is samengesteld en hoe ze
werkt. In het bijzonder stond spr. stil bij een
van de belangrijkste vraagstukken waarmede
de Synod^zich de laatste tijd bezighoudt:
Moet de ^B^w het recht verleend worden om
in alle kflV..lijke ambten aangesteld te kun-
nen wor<^^

vertelde dat het merendeel der leden er
w ai d<

te kunnen kiezen (Diaconie en Kerkvoogdij),
doch velen hadden nog bezwaren haar toe-
gang te g^Bën tot het predikantenambt. Voor-
al het re<^Btot bediening der sacramenten, en
dan vooraffiet Heilig Avondmaal, zouden deze
leden alleen aan de mannelijke predikant wil-
len laten.
Er ontspon zich hierover een geanimeerde ge-
dachtenwisseling, waaruit bleek dat de meeste
dames van mening waren, zo de vrouw de
gaven er voor gekregen had en zij er roeping
toe gevoelde, zij ook dezelfde rechten moet
kunnen krijgen als de man.
Mevrouw Langstraat was de tolk der aanwezi-
gen toen zij Ds Jansen hartelijk dankte voor
zijn interessante inleiding.

Voor vlijtige handen
in het schoonmaakgetij: Ham«a-Gelei

SIMAVI-COLLECTE
Het Hoofdkantoor van Simavi verzocht het
Comité hier ter plaatse om ditmaal wederom
dringend de aandacht te vragen voor het me-
dische werk op Suriname, Nieuw-Guinea en
Indonesië.
Voor het nieuw te bouwen tweede Bosland-
ziekenhuis in Suriname zegde Simavi voor de
installatie ƒ 84.000,— toe.
In het ziekenhuis te Hollandia (Nieuw-Guinea)
heeft in December j.l. een felle brand gewoed,
waardoor voor een zeer groot bedrag aan me-
dicamenten is verloren gegaan. De brand brak
uit na een ontploffing in de apotheek.
Simavi wil nu de gelden bijeenbrengen voor
grote geschenkzendingen medicijnen enz. naar
dit ziekenhuis.
En dan zijn er nog de vele aanvragen van de
andere terreinen!
Ons Comité hoopt dan ook van harte, dat de
collecte in de week van 28 Maart—2 April een
succes zal worden, opdat Simavi haar barm-
hartigheidswerk in de geest van Prof. Albert
Schweitzer kan blijven verrichten.
Geeft met milde hand!

Het Simavi-Comité Vorden.
VOETBAL

A.s. Zondag wordt voor Vorden alleen de
wedstrijd Vorden II—Pax II gespeeld. Indien
de Vordenaren goed overwinterd zijn, zit hier
wel winst in het verschiet.
Vorden I heeft vrijaf.
Van de junioren speelt het B-elftal Zaterdag-
middag een uitwedstrijd tegen Almen A.

GESLAAGD
De heer L. G. Mulderije, werkzaam ten kan-
tore van de C.L.V. „Ons Belang" te Linde
(Vorden) slaagde te Arnhem voor het vak-
diploma „eierverzanielaar".

ZESDE NUTSAVOND
De zesde Nutsavond van dit seizoen werd ver-
zorgd door het cabaretgezelschap Kris van de
Velden. Het is een avond geworden met Klein-
kunst van de bovenste plank. Kris van de Vel-
den verzorgde de conferences op een zeer
aparte wijze; ook de pantomimes voldeden
uitstekend en zelfs als danser sloeg hij een bij-
zonder goed figuur. Een veelzijdig artist.
Tineke van Leer was de enige dame in dit ge-
zelschap. In de modeshow kwam haar gra-
cieuse verschijning goed tot haar recht en
haar creaties als volkskind waren werkelijk
voortreffelijk. Een artiste zoals we hier helaas
veel te weinig te zien krijgen.
Gelijn Molier hebben we het meest bewonderd
in de dramatische schets: „wie doodde Nancy
Green?" Hoe wist hij hierin de spanning tot
het uiterste op te voeren!
In Pedro del Baston had het gezelschap een
prima begeleider. Als solo-guitarist was hij
van een ongelooflijke virtuositeit. Het is heus
geen wonder dat dit gezelschap overal zo'n
goede pers heeft. Jammer dat de zaal niet ge-
heel bezet was. De thuisblijvers hebben heel
wat gemist.
De heer H. Wesselink dankte aan het slot het
gezelschap voor de prachtige avond, welke
het de Nutsleden had bezorgd. Tineke van
Leer werden bloemen aangeboden.
Aan het begin van de avond heeft de heer
Wesselink mevr. van Mourik, die wegens een
lichte ongesteldheid niet aanwezig kon zijn,
spoedige beterschap toegewenst. Verder deel-
de hij mede dat de laatste Nutsavond zal wor-
den gehouden op Zaterdag 16 April. Hij hoop-
te dat dan de zaal geheel bezet zal zijn. Verder
wekte hij de aanwezigen op de laatste les in
beeldhouwkunst, van de heer Jan Miechels,
bij te wonen.

CONTACTAVOND FIRMA J. W. ALBERS
Ondanks de slechte weersomstandigheden
was de contactavond vorige week Vrijdag-
avond in zaal Bakker goed bezocht. In zijn
openingswoord heette de heer H. S. J. Albers
de aanwezigen hartelijk welkom en sprak zijn
dank uit dat de bezoekers de sneeuw en de
slechte weg^^hadden getrotseerd om deze
avond te ku^Hi meemaken. Daarna werd bot
woord gege>3^aan de heer Claesen uit Raal-
te, die als ont&rwerp van zijn lo/ing had ge-
kozen: de opfok van k al v
kuikens.
In zijn betoog liet de heer einessen duidelijk
uitkomen va:^ioe groot belang het is om het
moederdier ^Blallen tijde datgene te geven
wat het nodwBeeft voor de ontwikkeing van
het jonge kalf.
Na de pauze waarin de bezoekers een tractatie
werd aangeboden, behandelde de soreker de
opfok van biggen en kuikens. Het is zaak om
al het mogelijke te doen om het sterftecijfer
der biggen dat momenteel 25—30% bedraagt
terug te brengen, hierbij gaf de spreker een
uiteenzetting welke verhoudingen en welke
voedermethoden hierbij de beste resultaten
kunnen geven. Daarna werd de opfok van
kuikens behandeld waarbij verschillende voor-
en nadelen van de dikstrooiselmethode en
verschillende voedermethoden werden be-
sproken.
Na het stellen van tal van vragen, waarbij het
ondertussen al laat was geworden, sloot de
heer Bogchelman deze leerzame bijeenkomst.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
KRIJGT NIEUWE PRESIDENTE

Onder voorzitterschap van mej. Steenman
werd in het Nutsgebouw een ledenvergadering
gehouden van de afd. Vorden van de Bond
van Plattelandsvrouwen.
De verslagen van de secretaresse, mevr. Klein
Brinke-Gotink en de penningmeesteresse, me-
vrouw Klein Bleumink-Kuijpers, werd onder
dankzegging vastgesteld.
De dames Steenman en mevr. Tjoonk-Norde
stelden zich niet herkiesbaar, in hun plaats
werden gekozen mevr. Albers-Bloemendaal en
mevr. Pelgrum-Rietman.
Mevrouw Visser-Dollekamp dankte de schei-
dende bestuursleden voor het vele werk dat
zij vanaf de oprichting in het belang der ver-
eniging hebben gedaan en bood hun een aan-
denken aan.
Na de pauze werden enkele vragen in discus-
sie-groepen besproken.

PERSONEELSVERENIGING HIELD
DROPPING

De personeelsvereniging van de Vordense
Coöperatieve Zuivelfabriek hield een drop-
ping voor haar leden, welke een volledig suc-
ces is geworden. Ruim vijf kwartier na de
dropping kwamen de eerste weer binnen. Na-
dat de laatste personen zich gemeld hadden,
reikte de directeur, de heer Huurneman, de
prijzen uit.

De uitslag was als volgt:
1. Gotink-Koetsier; 2. Winkels-Roerink; 3.

Zandvoort-Pardijs; 4. Mercuur-Ibema; 5.
Oukes-Lichtenberg; 6. Groot Nuelend-Jansen;
7. Hissink-Stouwdam,- 8. Koster-ten Have; 9.
Ruijgh-Stegeman; 10. Dimmendaal-Kl. Kranen-
burg-Wiltink; 11. H. Eggink; 12. Stegeman-
Nijenhuis.

BORSTFOTO'Svoor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Te koop een zware
BEUK bij G. J. Broek-
gaarden, b.d.Boggelaar

Te koop 300 jonge
HENNEN, ±8 weken
W.L.xReds. G. Klein
Geltink, Hackfort C 20
Telef. 229

Toom zware BIGGEN
te koop« G. Koning,

Wildenborch

R.b. VAARSKALF te
koop, 8 d. oud, v. goede
prod. en afst. T. Roetej-
dink, B 21 Vorden

Te koop partijtje prima
KIPPENMEST
A. Meenink C 116

Voor oude kisten en
omslagdoeken, koperen
ketels en voerbakken,
staande porceleinen
petroleumlampen, enz.
eaz. geef ik gekke hoge
prijzen. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

9e,ogen...
of zonneschijn

's Zaterdagsmorgens
grijpt u toch het eerst

naar

CONTACT
HET blad voor elke
echte Vordenaar!

EETAARDAPPELS
te koop bij H. Tjoonk
Bosmanshuis, Hackfort

4 zware BIGGEN te
koop. G. W. Assink
Vordensebos

R.b. MAALKALF te
koop, 8 mnd. oud.
G. H. \Vassink

B 29, Delden

BIGGEN te koop.
H. W. Gal

bij het zwembad

Te koop 2 tomen beste
BIGGEN. H. Groot
Obbink. Linde E 57

bij de Viersprong

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters



D.E.V. BESTAAT 10 JAAR
Binnenkort hoopt de Toneelvereniging D.E.V.
haar 10-jarig bestaan te herdenken.
De vereniging werd in Mei 1945, dus direct
na de bevrijding, opgericht met een 18-tal
leden.
Tal van stukken werden er in de loop der
jaren opgevoerd en vooral de laatste tijd legt
men zich meer toe op het brengen van stuk-
ken van beter genre, hetgeen ook stimulerend
werkt op het bezoek.
Het bestuur bestaat thans uit de heren Joh.
Harmsen, voorzitter; G. Jansen, secretaris; J.
Rozendaal, penningmeester en mevrouw M.
Schuppers-Rozendaal.
Het ligt in de bedoeling om op 20 April een
jubileum uitvoering te geven met het bekende
stuk „De beste jaren van ons leven", dat in
het Nutsgebouw opgevoerd zal worden.
In een gehouden vergadering werd besloten
om van elke Vordense vereniging 2 bestuurs-
leden voor deze avond uit te nodigen, terwijl
de programma's t.z.t. huis-aan-huis verspreid
zullen worden. Voor de leden, welke in aan-
tal, vergeleken bij 10 jaar geleden, ongeveer
gelijk gebleven zijn, zal er op 14 Mei een in-
tieme avond gehouden worden, waarin de op-
richting op feestelijke wijze herdacht zal
worden.

FEESTAVONDEN MEDLERSCHOOL
Vrijdag- en Zaterdagavond werd in zaal
Eijckelkamp op het Medler de jaarlijkse feest-
avond van de Openbare Lagere School aldaar
gehouden.
Het hoofd der school, de heer J. van Ameron-
gen, opende met een kort woord, waarna een
jongen en een meisje op originele wijze de
talrijke bezoekers een welkom toezongen.
Het programma werd vervolgens geopend met
het schoolalfabet door 2 jongens en 6 meisjes,
vervolgens de voordracht ,,De Brillenkoop-
man" door 2 jongens en l meisje, waarna voor
de pauze nog volgde ,,Jan Lustig", een zang-
spel in één bedrijf, over een vrolijke schoen-
maker.
Na de pauze werd het zangspel in 4 bedrijven
,,De nieuwsgierige Prinses" op de planken ge-
bracht, waaraan tal van jongens en meisjes
meewerkten. Dit werd een alleraardigst num-
mer, goed gezongen en goed gespeeld, waar-
bij de costumering en de toneelaankleding
extra fleur aan het geheel gaven.
Het geheel zat er goed in en werd onbevan-
gen door de jongelui voor het voetlicht ge-
bracht. Het oogstte dan ook een geweldig
applaus.
Het hoofd der School dankte tenslotte ieder-
een, die op enigerlei wijze er toe bijgedragen
had tot het welslagen van deze avond. Beide
avonden was de zaal zo goed als uitverkocht.

Ds. F. C. ZWAAL Jr. SPRAK TE VORDEN
Op uitnodiging van de Geref. Manne'n- en
Vrouwenvereniging sprak Ds. F. C. Zwial Jr.
Geref predikant uit Winterswijk in hel ver-
enigingslokaal Maandagavond j.l. over het
onderwerp: ,,De Christen in de hedendaagse
wereld".
Spreker begon zijn rede met te zeggen, dat we
hier te doen hebben met een actueel- doch
ook een moeilijk probleem.
We leven thans in een eeuw van radio, tele-
visie, straalvliegtuigen en atoomsplitsing. De
techniek is tot een geweldige hoogte geklom-
men. De mens staat tegenwoordig voor niets
meer. De Christenen mogen zeer zeker de
gaven gebruiken, door God in de Schepping
gelegd, doch zij dienen er op bedacht te zijn,
om niet aan de wereld gelijkvormig te worden.
De gelovigen staan hier op aarde met een
taak; zij mogen van de kennis en de weten-
schap gebruik maken, doch dienen Gode daar-
in te eren. De bijbel is en blijft voor de Chris-
tenmens het richtsnoer van zijn leven.
Na de pauze werden vele gestelde vragen door
spr. uitvoerig beantwoord.

LANDBOUWORGANISATIES
VERGADERDEN

Bij Schoenaker hield de Coöp. Aan- en Ver-
koopvereniging van de A.B.T.B., in combinatie
met de J.B.T.B. een goed bezochte jaarver-
gadering, onder voorzitterschap van de heer
H. F. Helmink.
De secretaris, de heer B. G. Lichtenberg
,,'t Waarle" sprak allereerst over het onder-
werp ,,Veelevering".
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het
aftredende lid,'de heer H. Mullink herkozen.
Als afgevaardigde naar de Algemene Verga-
dering in Mei a.s. te Borculo, werd benoemd
de heer H. Eggink, Mossel.
Na de pauze hield de technisch adviseur der
J.B.T.B., de heer F. R. Schoenaker, een inlei-
ding over het Landbouwschap en de Land-
bouworganisaties. Speciale aandacht schonk
de spreker aan de heffing, die er m.i.v. 15
April a.s. zal worden geheven voor het Land-
bouwschap. Hij wees er hierbij op, dat de on-
georganiseerden dan het volle pond zullen be-
talen, terwijl de georganiseerden een belang-
rijke reductie zullen krijgen.

EIERVERENIGING „LINDE"
Onder voorzitterschap van de heer J. W.
Boeyink G.W.zn. te Barchem, werd in café A.
J. Eijkelkamp de jaarlijkse ledenvergadering
gehouden van de Coöp. Pluimvee- en Eier-
afzetvereniging „Linde", welke goed bezocht
was.
Aan het door de heer Klein Bleumink uitge-
brachte jaarverslag kan ontleend worden, dat
in het boekjaar 1954 ontvangen werden
5.153.731 stuks eieren; hierin zijn mede inbe-
grepen de 2e soort eieren en eende-eieren.
Voor deze eieren werd uitbetaald een bedrag
van ƒ 665.813,54. Vergeleken met het vorig
boekjaar blijkt het, dat er in 1954 ruim 900.000
stuks eieren meer zijn ontvangen; in procen-
ten weergegeven een omzetstijging van ruim
22 °/o.
Het aftredende bestuurslid, de heer J. Zweve-
rink, werd met algemene stemmen herkozen;
zo ook het aftredend lid van de Raad van
Commissarissen, de heer D. A. Lenselink.
Ter vergadering was mede aanwezig de heer
Robers, directeur van de Oostelijke Pluimvee
Coöperatie te Enschede, die een interessante
causerie hield over de afzet van eieren en
de werkwijze van de „O.P.C.".

R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" hield
haar maandelijkse ontwikkelingsavond onder
leiding van mevr. Gr. Mokkink-Seesing, welke
zeer druk bezocht werd.
De voorzitster deed enkele mededelingen.
Evenals andere jaren zal de afdeling ook deze
zomer weer een uitstapje maken. De reis gaat
per touringcar naar ,,de Keukenhof" te Lisse,
omstreeks half Mei.
In het kader van de Wereld-bid- en boetedag
zal ook de afdeling Vorden hieraan deel-
nemen. Voorts werd er een inzameling ge-
houden ten bate van de Werkgemeenschap
van Invaliden te de Steeg. Een tweetal mand-
jes van deze Stichting werd verloot.
Kapelaan Bary uit Arnhem behandelde ver-
volgens „De Godsdienstige opvoeding onzer
kinderen". Spr. hield de aanwezigen voor, dat
zij hun kinderen niet al te zwaar om hun
fouten moeten straffen. Dit kan op hun gestel
een verkeerde invloed hebben, vooral voor
later. Kapelaan Bary sprak ruim een uur over
dit onderwerp en wist door zijn duidelijke uit-
leg, doorspekt met de nodige humor, de toe-
hoorders te boeien.

RATTI-NIEUWS
Koning Winter gooide j.l. Zondag nog roet in
het eten, doordat een flink pak sneeuw de ter-
reinen onbespeelbaar maakte. A.s. Zondag zal
de voetbal weer volop rollen.
Ratti Lj»eelt thuis tegen Diepenheim I, welke
ploeg ^KL kwade tegenstander zal blijken.
Ratti ^^er evenwel beducht op zijn om re-
vanche te nemen voor de in de eerste helft
geleden nederlaag. Trouwens, willen zij in de
runnirig blijven, dan zal er flink rAoeten wor-
den aangepakt. Wanneer de tegenpartij niet
wordt onderschat, ligt een kleine qverwinning
voor d^fciuisclub in het verschiet.
De resfMbs hebben het ook al niet gemakke-
lijk, want zij krijgen visite van Socii I uit
Vierakker. Deze ontmoetingen dragen altijd
een apart karakter en de nodige spanning zal
hier niet ontbreken.

STILLE OMGANG
In de nacht van Zaterdag 19 op Zondag 20
Maart j.l. maakte het Genootschap van de
Stille Omgang, afd. Vorden, als onderdeel van
de Kring Salland, de jaarlijkse toch naar Am-
sterdam. De deelname was dit jaar bijzonder
groot want 46 personen namen aan deze bede-
vaart deel.

Voor de a.s. Pasen
nog een nieuw
EMPO RIJWIEL
in diverse modellen
en kleuren.

* ZIE DAN ONZE VOORRAAD.

P.S. Als wij soms de door U ver-
langde rijwielen niet in voorraad heb-
ben, dan kunt U het juiste soort nog
uitzoeken in de toonzaal van de Empo
Rijwielenfabriek op 26 Maart of 2
April van 2—5 uur.

Aanbevelend

E. J. LETTINK
Rijwielhandel

A.s. Dinsdag zal onze geheel vernieuwde
zaak gereed zijn!

Het zal voor iedereen een bepaald genoegen
zijn om in deze fraaie winkel, waarin een enorme
sortering uitgezochte levensmiddelen overzichtelijk
zijn geïnstalleerd, te kopen.

Als extra reclame bieden wij U deze week aan:
l fles limonade en een prachtige strandbal
samen voor 145 et met 15 geldzegels.
l fles advocaat 298 et met 60 geldzegels,
l groot blik sardines 55 et met 10 geldzegels.
Bij aankoop van 250 gram Goudmerkkoffie
l grote ontbijtkoek van 50 et voor 29 et en

52 geldzegels.
Bij aankoop van 100 gr. Goudmerkthee 250
gr. Karteltjes (een heerlijk biscuitje) van 40
et. voor 25 et en 28 geldzegels.

Bovendien ontvangt iedereen, die voor tenminste 5 gld.
besteedt, EENMAAL een zak gesorteerde koekjes GRATIS

A.s. Maandag de gehele dag gesloten.

ff • I UlUljü Levensmiddelenbedrijf f UlUüll

De juiste mantel of jas voor
het juiste weer!

Opnieuw zijn wij er met onze inkopen
in geslaagd, U een keurcollectie in
regenmantels te tonen, wat betreft
kwaliteit - model - kleur - prijs

Damesregenmantels

H6M3

in gabardine, loden, poplin (met ideale
fietssluiting), zijden.

ZEER MODIEUZE MODELLEN.

enregenjassen
in gaSardfine, tweed, poplin, katoen (met
fietssluiting)

_ or onze kinderen pracht loden en
poplin mantels.

TEL. 381VISSER
Als extra aanbieding deze week
pracht fantasie charmeu^e onderjurk met
schouderband voor 3.95

Voor al uw vlees en vleeswaren
NAAR DORPSSTRAAT 32

ecu tag
100 gr. leverworst 15 et
100 gr. tongworst 25 et
100 gr. hamwurst 30 et
100 gr. rund. rookvl. 48 et

Beleefd aanbev.

100 gr. gekookte ham 48 et
2 rook worsten 119 et
100 gr. gebr, gehakt 35 et
100 gr. ontbijtspek 32 et

l pak vet 0.60

500 gram spek 95 cent
M. KRIJT Dorpsstraat 32

HOQFD-en KIESPIJN
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.
Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

ALLES VOOR DE SCHOONMAAK
Drogisterij „DE OLDE MEULLE" J. M. v.d. Wal — Beslist Uw Drogist



Met grote dankbaar-
heid en blijdschap ge-
ven wij kennis van de
geboorte van ons zoon-
tje en broertje
Willem Martinus Jan

(WIM)

G. W. EIJERKAMP
N. EIJERKAMP-

LOK
Gerrie

Vorden, 19 Maart '55.
Zutphenseweg 2

Langs deze weg be-
tuigen wij allen, in het
bijzonder Zr. Stoop en
Dr. Lulofs, onze harte-
lijke dank voor de vele
blijken van belangstel-
ling en de hulp, onder-
vonden tijdens de ziekte
en bij het overlijden
van onze beste Man,
Vader, Behuwd- en
Grootvader

J. G. KRANEN

Uit aller naam:
W. KRANEN-

HENGEVELD

Vorden, Maart 1955.
Molenweg 37

Gevraagd v. 3 maan-
den NET MEISJE v.
3 ochtenden p. week.
H. N. A. Bijenhof

Zutphenseweg 40

MEISJE gevraagd per
l Juni. Mevr.v.d.Spek
Coehoornsingel 34
Zutphen. Ook te bevr.
't Hoge 15, Vorden

Gevraagd een DAG-
MEISJE. G. J. Harm-
sen, Banninkstraat 4
Hengelo-G.

30 jonge HENNEN
te koop, R.I. 9 w. oud
en een gitaar.

Ruurloseweg 39

EETAARDAPPELS
te koop, noordel, en
rode star. J. G. Was-
sink, b.d Bramel.

Te koop MANGELS
en losse hulpmotor v.
elke fiets. J. W. Heer-
sink, Linde E 23.

EETAARDAPPELS
te koop, ijsselsrar en
noordeling. J Koren-
blik, achter 't station

Zware BIGGEN te
koop, J. H.Braakhekke
Wildendorch.Barchem

Te koop Friese neur.
en nieuwm. KOEIEN
m. hoge productie.
A. Cornegoor
Lankh.str. Hengelo-G

BIGGEN te koop bij
G. J. Zweverink

Wildenborch

Voor opgelegde gebo-
gen KABINETTEN,
schrijfbureaux, maho-
nie stoelen en ronde
tafels, Friese klokken,
stoeltjesklokken, geef
ik gekke hoge prijzen.
Roemerman Polsbroek
45. Zutphen. Tel. 3701

Wenst u de oude ma-
trassen als nieuw? La-
ten wij dan eens bij u
komen praten. Gaarne
brengen wij stalen van
tijken mee, in verschil-
lende mooie dessins.
De prijzen vallen u ze-
ker mee.

Joh. Heerink
compl. meubilerin^
Tel. 383 -, Vorden

Heden is van ons heengegaan, na een
langdurig lijden, zacht en kalm, onze
inniggeliefde Man, Vader, Behuwd-
en Grootvader

GERRIT ANTONI HIDDINK
echtgenoot van A W. Hiddink-Abbink

in de ouderdom van 63 jaar.

De hoop op een zalig weerzien
troost ons in dit verlies.

Vorden, A. W. HIDDINK-ABBINK
Vorden, J. HIDDINK

J. G. HIDDINK-DE GREEF
Warnsueld, L. NIJENHUIS-HIDDINK

G. NIJENHUIS
Vorden, G. J. HIDDINK

B. J. HIDDINK-HIETVELD
en kleinkinderen

VORDEN, 19 Maart 1955.
Zutphenseweg C 51

De teraardebestelling heeft plaats gehad Don-
derdag 24 Maart op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

DE AFDELING VORDEN VAN DE W

Nederlandse Aannemers- en X
Patroonsbond Q

herdenkt op Woensdag 30 Maart W
haar 25-jarig bestaan. V

Het bestuur houdt hiervoor receptie X
op die dag van 3 uur tot 4.30 uur X

n.m. in Hotel Bakker te Vorden. X

Opereltever. Warnsveld
Maandag 28 Maart
's avonds 8 uur
wordt in het Nutsgebouw
te Vorden
opgevoerd de operette:

'I Lied der Wotttii
if Evenals voorgaande j^j^n staat

u een prachtige avonds machten.
Entrefe f 1.50 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken bij J. H. Schuppers, J^rpsstr.
11, Vorden.

pia,

i
Contact-avond O.L.S. Dorp
Gelegenheid tot bezichtiging van het werk
der kinderen op Vrijdag l April a.s. in
de school.
a. Voor ouders, wier namen beginnen met

de letters A t.m. L van 6.30 tot 7.30 u.
b. Voor ouders, wier namen beginnen met

de letters M t.m. Z van 7.30 tot 8.30 u.
J. G. VEDDERS, H d S.

r
Kwaliteitsreparatie is nog altijd
't goedkoopst.

GA DAAROM NAAR

WULLINK
dan kr i jg t U 't beste op 't gebied
van schoenreparatie.

J

EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. Emsbroek - Vorden

heeft op haar kantoor plaats voor een

Jongste Bediende
(mnl. of vr.)

Leeftijd niet boven 17 jaar.

Jongelui, die de Lagere School met
goed gevolg hebben doorlopen, komen

voor deze functie in aanmerking.
Diploma's zijn niet vereist.

Sollicitaties zowel mondel. als schriftel.

Inlichtingen worden ook eventueel ver-
strekt door de heer D. LUICHIES,

Insulindelaan 29, Vorden.
(Alleen 's avonds)

Met enkele dagen af te geven:

alle soorten pootaardappelen
veel kleine maten

Mangelzaad Barres
Voederbieten
Tuinbonen
Westerwolds raygras
Weidemengsels alles laatste oogst

Zaaihaver - zaaigerst
Zomert arwe

""x.
Alle soorten kunstmest

voor uw tuin
A.S.F, korrels, enz.

^s

Fa. J. W. ALBERS
Graan- en Kunstmesthandel Telef. 232

WILT U VOOR PASEN
NOG EEN

rijwiel off bromfiets?

*
Ruime keuze in

Empo, Gazelle en
Locomotief — Sparta en
Berini.

Wij vragen speciaal Uw aandacht
voor de in korte tijd zeer populair
geworden Sparta bromfiets. Het merk
met de minste onderhoudskosten en
de beste service.

VRAAGT VRIJBLIJVEND
DEMONSTRATIE BIJ

R. G. J. KUYPERS
Telefoon 393,

BOEKENWEEK 195
26 Maart — 2 Aprill

Een ieder, die tijdens de boekenweek

voor tenminste f 4.50 Nederi/

koopt, ontvangt gratis het
„Op schrijversvoeten door Nederland"

FA. HIETBRINK

De nieuwe

Will's „NYLON" Lipstick
is verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

BENUT UW KANS!
Het voorjaar komt nu snel en met
Pasen wilt U misschien wel een

nieuw rijwiel.
Bezichtig de Empo Rijwielfabriek en zoekt
U in de prachtige toonzaal een mooi rijwiel
uit.

Geeft U dan even onze naam op
en voor prompte bediening wordt
gezorgd.

ARIE TRAGTER

Voor 't a.s. seizoen

vindt U bij ons een prachtige
collectie

Strohoeden
Wow voor oudere dames

Kroneman-Jö r i s sen

rume

m-

^Amandelbloesem
De allernieuwste Hollandia creatie.
Licht en luchtig als een lentedroom,

vol van gratie en élegance. Een

charmant voorbeeld uit de Bloesem

serie, het fijne fantasie-gebreide

ondergoed van Hollandia waar elke
vrouw enthousiast over W Wij tonen

U gaarne de complete collectie.

HOLLANDIA
rx^£^v,

ondergoed van de bovenste plank

met muziek op Zaterdagmiddag 2 April
om 4.30 uur vanaf Hotel Bakker.

Deelname: tot 12 jaar.

Opgave: uitsluitend bij Sigarenmagazijn
Eijerkamp tot Zaterdag 2 April 12 uur.

Inlevering: Zaterdagmiddag 2 April van
1.30—2,30 uur in de zaal van Hotel Bakker

Prijsuitdeling en tractatie in Hotel
Bakker voor de optocht om plm. 4 uur.

Een „gevaarlijke" tijd
is de tijd van cadeau-horloges. Op de
tijd van deze horloges kun t u geen lange
tijd vertrouwen. Wij waarschuwen u bij-
tijds dat alleen een vakman tijd noch
moeite hctfi gespaard om het vak te

; leren. En dus alleen de „juiste tijd" kan
garanderen!

Voor a.s. lidmaten 'n keurcollectie horloges
in de vertrouwde merken PRISMA, ZEN-
TRA, OLMA en andere voorradig.

Fa. Hartens - Horloger

In 'n UXtOrO kunt U
zich overal vertonen

Stijlvolle coupe.Onberispelijke
pasvorm. Duurzame stoffen.
Beschaafde, moderne en klassieke
dessins. Blijvend mooie snit, dank
zij het soepele, krimpvrije kameelharen
binnenwerken Oxford-costuum van

/119,.o/. p
Oxford-kleding
mei dit elikri xjĵ .

100% woi. ^K^/

L SCHOOLDERMAN '
:>- vwty

Er moet eenjgoede reden zijn
waarom zovelen reeds

Shell Butagas
aanschaften.

Er zijn zelfs vele goede redenen voor,
om juist de bekende blauwe fles te
kiezen, o.a. de zuinigste apparaten
en de beste vakkundige service.

Onthoudt u vooral, dat een
fles Butagas 13 kg. vloei-
baar Butaan bevat en afge-
haald f 8.55 kost, dus rond
f 0.66 per kg.

Uitsluitend voor industrie leveren
wij Shell Propaan met een flesin-
houd van 10y2 kg. welke afgehaald
f 7.25 kost.

G. EMSBROEK * ZN. c.v.
VORDEN



Leuke en vlotte
voorjaarsmodelletjes bij

• WULLINK'S
SCHOENHANDEL
„Onbetwist,
de Schoenenspecialist"

f* Nutsgebouw •*
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

l Zaterdag: 2 April, 8 uur
De feestelijke amusementsfilm

in kleuren

Grün ist die Heide
met: Hans Stüwe - Sonja Ziemann -
Willy Fritsch - Oskar Sima - Maria
Holst.
Een weergaloze combinatie van verhaal,

muziek en natuur.
Een combinatie, die U recht in het hart

treft en onvergetelijk blijft.
Een feestprogramma, dat U alles geeft

\wat U graag hoort en ziet.

Toegang 14 jaar J
Entree: 1.20-0.90-0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Gaat U trouwen ?
Komt U dan eerst eens onze slaap-
kamerameublementen bezichtigen.
Alle modellen zijn met zorg geko-
zen en de prijzen vallen U zeker
mee. Keuze uit meer dan 10 mo-
dellen.

Joh* Heerink
Compl. meubilering - Tel. 383 - Vorden

NA DE SCHOONMAAK
EEN NIEUWE

LAMPEKAP?
Komt U bij ons eens kijken,
diverse modellen.

Firma SLAGER
MIDREIZA-BONNEN

Notarissen Rombach te Vorden en van
Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld. zullen
op Donderdagen 7 April a.s. bij inzet en
21 April a.s. bij toeslag, telkens nam. 2 uur
in café „de Zon'' te Vorden

publiek verkopen
Huis met'crf, Stationsweg 21 te Vorden,
gr. 273 c.a., verhuurd voor f 19.32 p.m.,
grond- en straatl. samen f 13.79 p.j.
Te zien Dinsdags van 2—4 uur.
Aan v. en bet. 16 Mei a.s. Inl. bij de nota-
rissen.

OOK DEZE NIEUWE LENTE

komen wij met een prachtige
collectie

Hierin zult U zeker het
schoentje vinden, bijpassend
aan Uw garderobe.
Uniek van kleur en ideaal van
pasvorm.

ZIET ONZE ETALAGE.

A. JANSEN
SCHOENHANDEL

VRAAG NIET HOE HET KAN

maar profiteer er van!
2 grote rollen beschuit 49 et
500 gr. droogkokende

Siamrijst (breukvrij) 49 et
500 gr. Zeeuwse bruine bonen 49 et
l 1. blik sperciebonen 98 et
l 1. blik appelmoes

(van goudreinatten) 61 et

Als extra reclame:
250 gr. prima verpakte
HUISHOUDKOFFIE f 1.49

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

v.v.v.
Pension-gelegenheid

Ingezetenen, die voor het a.s. zomer-
seizoen kamers met of zonder pension
beschikbaar willen stellen worden ver-
zocht hiervan opgave te doen tot
uiterlijk 2 April as. bij het Inlichtingen-
bureau V.V.V.: Sigarenmagazijn „'t
Centrum", G. W. Eijerkamp, Tel. 386

ORCON Kledingindustrie
AFD. HENGELO-GLD.

heeft binnenkort plaats voor

3 nette meisjes
als naaister

of leerlingnaaister
Aanmelden Wichmondseweg 2

Hengelo-GId.

Huismoeders, doet uw
voordeel!

Bij aankoop van twee grote
rollen Turkstra-beschuit a
29 et. ontvangt u 250 gr.
Bico's (lekker koekje) v. 44 et

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

NU IS HET DE TIJD VOOR HET

VERCHROMEN
van uw motor of rijwiel.

GEBRS. WENTINK
Wewerstraat 12, Borculo

Adres voor Vorden
Wilhelminalaan 11

Gelderse Blindenvereniging

Jropaganda-avond
op 30 Maart
in het Nutsgebouw te Vorden.
Opening zaal 7 uur.

Opgevoerd wordt

„Gebroken Banden"
door de Toneelvereniging
„G.E.T.A." uit Arnhem.

Programma's a 50 et verkrijgbaar bij
de Heer v. Ettinger, Burg. Galléestr.,
bij de Sigarenhandel Eijerkamp en 's
avonds aan de zaal.

Hedenavond
DANSEN i.h. Nutsgebouw

Muziek „The Moodchers"

Aanvang 7.45 uur.

De lachende lente in fris groene tooi
wat zijn onze uoorjaarsmodellcn

weer mooi!

PRACHTIGE SORTERING

Damesjaponnen
ook in grote maten.

MANTELPAKJES in wollen stof en
Jersey.

BLOUSES in kant, nylon, zijde en wol.

TOPPERS en ROKKEN, div. kleuren.

. (Jt. Stru
v.h. Wed. H. H, Looman

t
Altijd even chique en elegant

mk zij

SCHOENTJES

eve

l
van

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

De zonnedagen breken straks weer aan
Koop NU alreeds Uw fiets om fijn mee

uit te gaan!

A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

't Is niet de drukker
die de oorzaak is dat de letters zo
wazig zijn. 't Ligt aan Uw ogen. Even
naar de oogarts om ze op peil te laten
brengen en dan naar FA. M A R T E N S ;
optiek van de eerste rang en een pracht
collectie brilmonturen.

Fa. Hartens - de opticien
die altijd voor U klaar staat. m

Een motorrijwiel kopen is een zaak van vertrouwen
-^ Laat uw keus een JAWA of SPARTA zijn.

Sparta, na Jawa, het meest verkochte merk in Nederland,
munt uit door kwaliteit, afwerking en serviceverlening

Jawa, het merk waar de bekende Beers-service achter staat

MOTORHANDEL

Telefoon 393

KUYPERS

Zonder prijsverho-
ging leveren wij U de
allerbeste kwaliteiten

cocostapijten en
cocoslopers

in mooie nieuwe dessins
vraagt stalen en prijzen

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484

en D. TE SLAA
nemen

Advertenties
en

Abonnementen
aan voor alle kranten

A.s. Zondag

Ratti l -

Diepenheim
Aanvang 2 uur

Nog nooit
was onze collectie gor-
dijnstoffen zo groot als
dit voorjaar. Mooie fris-
se dessins in alle prij-
zen, voor heel uw huis
Wij maken ze vakkun-
dig. Vraagt stalen en
prijzen.

Joh. Heerink
compl meubilering

Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels
• Kheuma druppels
• Zenuwsterkende

druppels
f 2.20 p. flesje van 30 cc
franco p. post na ont-
vangst van postwissel

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

-

Wil bieden U

volop profijt l

Nóg mooier is linoleum en
nog langer gaat linoleum
mee, als het vakkundig ge-
legd is. Bijzonder apart i*
een decoratieve toepassing,
met randen of strippen m
bijpassende kleur. Op vak-
kundig leggen hebben wij
ons gespecialiseerd Profiteer
daarvan !

L I N O L E U M K R O M M E N I E

Wij leveren linoleum, 2
mefer breed, al vanaf
f 6,45 per vierkante me-
ter en l/norelf
(mef bifumen in
plaats van jute
rug, maar ook
met kleuren door
en door) zelfs
vanaf f 3,93

VISSER
VORDEN

H.H. Landbouwers.
Nu de prijzen van de
eieren dalen, laat uw

kippen vakkund'g
uitzoeken door ons.

Het is uw voordeel

W. Rossel
Pluimveehandel, Tel. 283

CONTACT
hét blad voor Vorden

Een nieuw behang ?
Uw kamers belegd met
balatum, linoleum,vilt-
zeil, Jabo- of moquette
tapijt? Komt U dan
eens onze mooie sor-
tering bezichtigen. De
nieuwste dessins 1955.
Joh. Heerink

compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden


