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MOTORTERREINWEDSTRIJDEN

Hengelo (Gld.) zal zondag 15 april a.s. weer in
het middelpunt van de belangstelling staan bij
alle motorsportliefhebbers in de wijde omtrek
en eveneens van hen die willen genieten van
een stuk ongerept natuurschoon in de Gelder-
se Achterhoek.
Immers deze zondag zullen op het bekende
circuit ,,'t Zand" de jaarlijkse motorterrein-
wedstrijden gehouden worden van senioren-
en juniorenrenners in de zware en lichte klas-
sen.
De duizenden en duizenden bezoekers van
voorgaande jaren zullen u kunnen vertellen
van de vele afwisselende mogelijkheden die
dit parcours biedt. Een circuit dat van alle
renners het uiterste vergt aan vaardigheid,
durf en uithoudingsvermogen.
Het circuit heeft een goed overzichtelijke
startplaats, flinke sprintgelegenheid, haakse
bochten, springkuilen en steile klimmen.
Nu al zijn de organisatoren bezig het terrein
in orde te maken, en waar zulks nodig, ver-
beteringen aan te brengen.
Daar het hier een van de eerste motorterrein-
wedstrijden in dit seizoen in ons land betreft,
verwachten de organisatoren de meest pro-
minente figuren uit de motorsport aan de
start.
De wedstrijden worden gehouden onder aus-
piciën van de K.N.M.V..

LANTAARNPAAL OMVERGEREDEN
Van zondag- op maandagnacht werd het gezin
van J. Eskes wonende aan de Zutphenseweg
alhier opgeschikt door een hevige knal. Bij
onderzoek bleek dat een paal van de elektri-
sche leiding staande voor de woning van Es-
kes totaal was omvergereden. Aangezien de
draad aan de woning was bevestigd werden
enige stenen uit de muur gerukt. De draad
kwam op manshoogte over de rijksweg te han-
gen. Om verdere ongelukken te voorkomen
werden alle voertuigen uit beide richtingen
opgehouden totdat de monteur van de PGEM
de stroom had uitgeschakeld. Van de auto was
geen spoor meer te bekennen.

PAASVUREN
Op verschillende plaatsen in onze gemeente
kon men eerste paasdag des avonds weer
paasvuren zien branden, wat een mooi
schouwspel opleverde.

KRANSLEGGING OORLOGSMONUMENT
Ter herinnering aan de nagedachtenis van
hen, die vielen in de bezettingsjaren 1940-1945
en ter herdenking van de dag, waarop Vor-
den bevrijd werd van het juk van de Duitse
bezetter, werd zaterdagmiddag 31 maart j.l.
op het Emmaplein, alhier, aan de voet van
het oorlogsmonument in het plantsoen een
krans neergelegd door burgemeester van Ar-
kel. Ook de leden van het plaatselyk comité
oorlogsmonument waren hierbij tegenwoordig.

DIENSTPLICHT
Van de 51 personen, ingeschreven voor de
dienstplicht, lichting 1957, werden 44 geschikt
bevonden, 4 voor goed ongeschikt, l tijdelijk
ongeschikt, terwijl 2 personen in verband met
verhuizing elders gekeurd zullgn worden.

VOETBAL
Vorden I had Tweede Paasdag vrijaf. Vor-
den II speelde thuis tegen een tiental van
Socii I, want de elfde man ontbrak. De gasten
zijn praktisch niet over hun helft geweest en
hebben zich tot verdedigen beperkt, hetgeen
hen maar weinig baatte. De Wichmondenaren
gingen ten onder met liefst 19—0. Het was de
grootste zege van de reserves in dit seizoen.
Vorden a deed het ook goed en wist in Baak
op de Baakse Boys a een 2—O overwinning te
behalen.
Vorden I benut de a.s. vrije zondag door een
vriendschappelijke wedstrijd tegen Ruurlo I
te spelen op het Vorden-terrein. In verband
met de wedstrijd België—Nederland wordt de-
ze wedstrijd in de morgenuren gespeeld.
Deze strijd tegen haar oude rivale, kan zeer
interessant worden waarbij Vorden tevens de
nodige ervaring kan opdoen voor de komen-
de zware promotiewedstrijden.
Vorden II speelt in Baak tegen de a.s. kam-
pioenen Baakse Boys I. Daar de boys vorige
week verloren van Socii II, is het geenszins
onmogelijk dat de reserves hier een puntje
kunnen veroveren.
Vorden a speelt zondag om 12 uur op het
tweede veld van Vorden de belangrijke wed-
strijd tegen Pax a. Ook hier kan het danig
spannen.

T.B.C.-COLLECTE
In de komende week zullen leden van het
N.V.V. weer de jaarlijkse t.b.c.-collecte hou-
den. Als allen op gule wijze hun steentje of-
feren zal weer een mooi bedrag afgedragen
worden. Men bedenke wel: gezondheid is de
grootste schat.

t

KERKDIENSTEN zondag 8 april.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Coenraad, van Halle.
10.30 uur Ds. J. Coenraad, van Halle.
Jeugddienst. Onderwerp: Na acht dagen. ..

Medler school.
10 uur de Heer H. M. Haveman,
diacoon van „Meer en Bosch» te Apeldoorn.

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

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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 7 april van 5 uur t. en m.
zondag 8 april Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 29 maart t.m. 5 april.
Geboren: z. van R. A. Klein Obbink en
G. Klein Obbink-Lievestro; z. van R. J. A.
Jansen en M. }. Jansen-Borrenbergs: d. van
H. J. Schouten en A. J. Schouten-Maalde-
rink; d. van W. A. L. Hendriks en C. W.
Hendriks-Koenhen.
Ondertrouwd: H. Schotsman en P. Th. van
Londen.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 79 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 58.— per stuk.
Handel tamelijk vlug.

JEUGDDIENST
a.s. zondag 8 april 10.30
uur in de Herv. Kerk.

Ds. J. Coenraad, van Halle spreekt
over het onderwerp:

,, l La acfit dagen . . .

U KOMT TOCH OOK?

AANBESTEDING

In hotel ,,Het Wapen van Gelderland" had
woensdagmorgen de aanbesteding plaats van
het verharden van zijwegen in de gemeenten
Laren (Gld.), Vorden en Hengelo (Gld.).
De uitslag was als volgt: Fa. Jansen, Aalten
ƒ 358.100; H. J. Kuiper, Olst ƒ 354.000; Geruis-
loze weg, Brummen ƒ 349.000; Bakker. Doe-
tinchem ƒ 347.350; Lesterhuis, Apeldoorn
ƒ 342.000; Boesewinkel, Nijmegen ƒ 326.500;
Ter Horst, Nijmegen ƒ 344.210; H. J. te Siepe,
Winterswijk ƒ 352.800; Fa. te Siepe, Zwoller-
kerspel, 339.250.
Raming ƒ 271.111,—.
Gunning in beraad.

CONCORDIA FESTIVAL
De muziekvereniging Concordia is voorne-
mens op zaterdag 19 en maandag 21 mei (2e
Pinksterdag) een festival te organiseren, waar-
aan een zomerkermis verbonden zal zijn. De
burgemeester heeft zijn toestemming reeds ge-
geven, evenals de Ned. Federatie van Har-
monie- en Fanfaregezelschappen, waar Con-
cordia bij aangesloten is.
Na veel moeite is men er in geslaagd een ge-
schikt terrein te vinden, n.l. voor Huize Vor-
den. Verschillende verenigingen zullen wor-
den aangezocht aan het festival deel te nemen.
Het kunnen dus gezellige en drukke dagen
worden voor ons dorp.
Zoals men weet heeft Concordia nog veel geld
nodig. De laatste tijd zijn er verschillende
nieuwe leden bijgekomen, wat op zichzelf na-
tuurlijk een verheugend verschijnsel is. Doch
een muzikant kan niets beginnen wanneer hij
geen goed instrument tot zijn beschikking
heeft. Daarom moeten enkele nieuwe instru-
menten worden bij gekocht en deze zijn erg
duur. Wel is door de oud-papier-actie en door
enkele belangrijke giften de kas aanzienlijk
versterkt, doch er is nog veel meer nodig. Het
bestuur hoopt dan ook dat de gehele Vorden-
sè bevolking zijn daadwerkelijke medewer-
king zal verlenen om het festival te doen sla-
gen, zodat ook hiervan een flink batig saldo
aan het instrumentenfonds kan worden toege-
voegd. Concordia heeft nooit tevergeefs een
beroep op de inwoners van Vorden gedaan en
we spreken de verwachting uit dat ook nu een
ieder deze oude vereniging zal willen steunen.
Wanneer allen hun krachten1 inspannen kan
succes niet uitblijven.

NIEUWE CHEF

Inplaats van de heer Oostindiën, die rertrok-
ken is naar Borculo, is met ingang Tan l april
de heer H. J. Groot Roesgink benoemd als ch«f
van de G.T.W. alhier. Voordien was hy werk-
zaam als klerk bij genoemde maatschappij,
standplaats Zutphen.
De heer Oostindiën kreeg bij zijn vertrek mit
Vorden een rookstandaard aangeboden van d«
heer Harren, chauffeur van de goederendienst.
Het was een aardige attentie voor de prettig»
samenwerking.

BILJARTEN
De Vordense Biljartverenigingen, die allen ia
de Zutphense Biljartbond uitkomen hebben het
dit jaar prima gedaan. In de Hoofdafdeling
wist K.O.T. I de 2e plaats te bezetten, achter
Atlanta I. In de eerste afd. bereikte dé Keti I
(Bloemendaal) eveneens een eervolle 2de
plaats. K.O.T. II eiste in de tweede afd. de 4e
plaats voor zich op. K.O.T. III werd kampioen
van de derde afdeling met 124 punten uit 20
wedstrijden, een prachtige prestatie. In dezelf-
de afd. bereikte de Kets II de derde plaats met
114 punten uit 20 ontmoetingen.

meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
WAT HUN HARPT MAAKT 15 GOED

PAASVUUR
Ook in de buurtschappen Medler en Kranen-
burg brandden dit jaar weer volop de paas-
vuren. Vooral de jeugd toonde veel belang-
stelling bij deze opbloei van de oude folklore.

GESLAAGD
Aan de R.K. Land- en Tuinbouwwinterschool
der A.B.T.B. te Didam behaalde onze plaats-
je noot de heer J. Lichtenberg (Waarle) het
einddiploma afd. Landbouw.

D A M R U B R I E K
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan I. Lammert

Zut;

Uit „De Gelderse Dammer".
Zwart

1 2 3 4 5

45

49 5048
Wit

Zwart aan zet.

Deze stand komt voor in De Gelderse Dammer en d«
vraag is: Is deze afgebroken partij voor zwart ver-
loren, remise of winst?
Ik kan elke dammer ten sterkste aanraden dit eindspel
te bestuderen en houd mij voor op- en aanmerkingen
ten teerste aanbevolen. Mijns inziens is de partij voor
zwart gewonnen als volgt:

Wit Zwart
1 22—27!
2 32-28 A 2 3 x 3 2
3 47-42 21-26
4 42-38 B x43

5 49x38 . 26-31
6 38-33 31-37
(op 38—32 volgt zw 27x38, w 36x27, xw 38—42,
w 27—22, zw42—47, w 22—18, zw 47—24 en wint.

7 33-29 37-49
8 29—23 gedw. 42—47
(op 29—24 volgt 42—47, w 25 — 20, zw 14 x 25, w
24—19, zw 47—20 en 20—3.)

9 23 — 18
A

47-24 eowiat.

2 36-31!
3 31-26
4 47—41 (wat anders?)
5 41-37
6 26 x 37
7 en op 49—43 of 49—44 volgt 29—33 of 29—34

met wiim.

22 — 27
2 7 x 3 8
21-27
38—42
42x31
23—29 !

4 49-43
5 43-39
6 42 — 38
7 x47
8 39—34

26—31
32—37
37—42 ! !
31 — 37
37—41

(47—42 en daarna 33 — 29 geeft ook verlies)
9 34-29 41-46
10 29-24 46-28
11 47—41 x

(op 24—20 volgt 28—22 met winit)
12 24-20 14_19

!3 20—15 19—24 met winst.



RATTI-NIEUWS
In een goed gespeelde wedstrijd is het Ratti
Paasmaandag gelukt om de koploper Ruurlo
een 2—O nederlaag toe te brengen. Deze ont-
moeting werd door een record aantal toe-
schouwers bijgewoond, die een soms harde,
doch niettemin faire wedstryd hebben kunnen
zien. Voor de rust was het vooral de thuis-
club, die de toon aangaf. De Ratti-voorhoede
toonde zich doortastender dan de Ruurlose
aanvalslinie, waaraan dan ook voornamelijk
d«ze overwinning is te danken. Het samenspel
was bij de bezoekers iets beter, doch de Ruur-
loën wilden het veelal te mooi doen, waar-
door de prima verdedigende Ratti-backs op
tijd konden ingrijpen.
Tien minuten na het begin scoorde Tolkamp
uit een corner een juweel "fran een doelpunt,
waardoor de thuisclub de leiding nam. Ook
de linksbinnen wist nog een harde vuurpijl
op 't doel af te vuren, doch net in de handen
der keper. Ruurlo liet het er niet bij zitten en
wist soms gevaarlijk door te breken.
Na de rust toen Ruurlo het zwaartepunt al di-
rect op de aanval legde, wist de thuisclub het
offensief met in laatste instantie de uitsteken-
de Ratti-doelman, te weerstaan. Na 10 minuten
kon de snelle rechsbuiten een mooie voorzet
aan de middenvoor geven, die niet lang draal-
de en de stand op 2—O bracht. Hoewel de be-
zoekers hierna nog van alles probeerden
moesten zij tenslotte de twee kostbare puntjes
op de Kranenburg laten.
Ratti II moest in Keyenburg met een onvolle-
dig elftal de strijd aanbinden tegen Keyen-
burgse Boys III, waardoor zij helaas een l—O
nederlaag leden.
Ratti III was vrij. De Junioren verloren met
3—0 van A.Z.C, c uit Zutphen.
De volgende zondag gaat het eerste naar Zel-
hem, dat op de onderste plaats staat. Dit wil
echter niet zeggen, dat gemakkelijk gewonnen
kan worden. Bij voetballen is alles mogelijk
en Ratti zal de tegenstander dan ook geens-
zins mogen onderschatten. Het tweede en der-
de team zijn vrij.

N.V.V. T.B.C.-collecie
In de weck van 9—14 april
wordt weer de jaarlijkse col'
lecte voor het T*B*C*-fonds
gehouden,
Er wordt weer op spontane mede-
werking van allen gerekend want een
ieder denke hierbij „De sterken voor
de zwakken".

Het Bestuur
Vordense Bestuurders Bond.

Monsternemers
gevraagd voor het rayon
Delden.

Aanmelden voor 14 april bij Meulenbrugge
Zuivelfabriek, Vorden.

Chemisch Reinigen - Verven
Stoppage
Hierdoor delen wij mede, dat ons
Agentschap bij G. STEENMAN per
31 maart j.l. werd opgeheven.
Thans zijn wij te VORDEN uitsluitend
vertegenwoordigd door
Meubileerinrichting „Het Binnenhuis"
A. POLMAN, Dorpsstr. 22, Tel, 314
De Heer Polman zal gaarne goederen ter be-
handeling in ons bedrijf van u in ontvangst
nemen en kan u hieromtrent volledig en vak-
kundig inlichten.

Zie ook ome advertentie elders in dit blad

Lage
prijzen.

Volledige
behande-
ling.

Halen en bezorgen zonder

„Noew, schreeuw maor neet zo", mopper-
den Gert Jan weer, „ik gao al". Een peus-
ken later was e d'r al weer met al 't zaod
wat e neudig had en veur Aaltjen had e
een paar pekskes bloemzaod met 'ebracht,
en zo was 't weer in orde tussen Gert Jan
en Aaltjen, um dat e 't hofzaod 'ehaald
had bie

DERKSEN
an de Zutphenseweg

VORDEN en CONTACT
Twee namen die niet meer te scheiden zijn!

Wegens reuma-onderzoek in het
Groene Kruis Wijkgebouw kan a.s.

dinsdag W april

geen zuigelingen-
consultatiebureau

worden gehouden.

Voorjaar 1 956
Wilt u zich een rijwiel aanschaffen?
Doe dan een goede keus

KOOPT „GAZELLE"
Holl. beste rijwiel vanaf f 145.80
of „RUDGE" het beste wat de Ra-
leigh fabrieken produceren, vanaf
f 179.—.
Kinderrijwielen vanaf f 69.75

Zie in onze etalage de pracht sortering
Toer- en Sportrijwielen.

Keuze uit meer dan 150 rijwielen.

FIRMA K. SIERSMA (H. Hüsken)
Overwelving 3 — Spoorstraat l

Herstelplaats voor rijwielen van elk
fabrikaat. Gediplomeerd personeel.

Waarom u zelf nodeloos kwellen
met staren en turen.
Een goede bril voorkomt al deze ellende
en u voelt zich als herboren.

Fa. Martens

l de opticien die altijd voor u klaar staat!

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraal 34
"s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijr^fc, dekens, enz. ook het adres.

STIJGOORD.

Ruilttüo, Biggen,
Kalven
Voorkomt Rige groei en geringe
weerstand tegen ziekten door toediening
van een

Vitaminen-Stoot*
Geef uw-kuikens nu

Vicasol /*
in ju* pini 1 1

U bent dan verzekerd van een goede
opfok, want VICASOL is een volledig
vitamine-preparaat.

Een produkt van Lab. Dr. de Zeeuw

PROGI3TERU

S

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

H.H. Landbouwers!
Kippen h okrameo, per stel f 9*50
Voerbakken vanaf f 4. — p* stuk
Hard Board, f 2*20 per m»

„BEWI" Houtwaren
Molenweg 85 ~ ZUTPHEN

Wandelkaarten
Kasteel Vorden

wederom verkrijgbaar bij
Wed. Kamperman en
Sig+ Mag* E ij er kamp.

Zonder kaart geen toegang.

A.B. zondag 10.30 u.
op terrein „Vorden"

Vorden l -
Ruurlo l

Wegens familiefeest
A.S. DINSDAG
de gehele dag

GESLOTEN
A. W. UENK

Meelhandel

Koopt een

leren jas
bij vakmensen.
Heren f 125.-
Dames f 127.—

O pardon, dames had-
den bovenaan moeten
staan.

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.

ook Uw
keuze l

WALA « beha
speciaal ontworpen voor
jeugdige figuren. Satijn met
kantgarnering f 2,95

maaf-

advis««rf U
goorn» in

d«

Pas eerst,
kies dan f

JLooman, morden

Confectie, Manufacturen

Een goed horloge...
een bezit voor uw le-
ven. Onze keuze is
enorm en de service
is af.

Fa. MARTENS
Horloger, Prisma-ver-
tegenwoordiger.

T
Bewaart u het oude papier?
Concordia komt het zaterdag
april weer ophalen.

14

f e veren nu a/f e
D O E L M A T I G E

vloeren
Behalve linoleum leggen wij thans ook de

moderne cumaronhars en plastic-asbest tegel-

vloerbedekkingen van het betrouwbare fabrikaat
Linoleum Krommenie. Vooral bestemd voor
winkels, kantoren, café's, kerken en voor gangen,

keukens, badkamers en halls in woningen.

Waag om kleurenfolders

cumaronhars (egel* ,n 1 7 fraaie

gemarmerde kleuren door en door,
waarmee tellozt combinaties
mogelijk zij».

shjt vast. grote bestendigheid tegen
aoreo, alkeliftn en vetten. In 1 0
aantrekkelijke kleuren.

FABRIKAAT

VISSER - VORDEN

Laat Oeorge u leren rijden.
Óeesing s S^Lutorijscnool

„'t Groenedal", Telefoon 358
Vorden.

Gevraagd zelfst. hulp
in de huish., voor d.-n.
Hulp voor praktijk en
werkster aanwezig.
Aanm. Burg. Dijckm.-
weg l, Zutphen.
Telefoon 3155.

Gevraagd een NET
MEISJE voor I of 2
dagen per week.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Gevraagd 'n MEISJE
voor 2 dagen per week
op boerderij.
Brieven onder no. 4
bureau van dit blad.

Z.g.a.n. VLOER-
KLEED te koop.
Nieuwstad 58.

Wegens overcompleet
te koop een 5 P.K.
elektromotor, in zeer
goede staat.
J. H. W. Lubbers,
Burg. Galléestraat.

Te koop toom zware
BIGGEN en een
weide-afrasterings-
apparaat op het licht-
net. G. J. Zweverink,
Wildenborch.

Te koop oude blauwe
holle pannen, fa. H. J.
Klein Haneveld & Zn.

KRIELKIPPEN te
koop, Holl. witkuif.
Henk Snellink, „Bek-
man", Linde E 46.

Te koop ongev. 100
9-weekse HENNEN.
W.L.xR.
H. Burkink, „De
Sticht", Wichmond

Te koop een toom
BIGGEN en plm. 50
15-weekse jonge hen-
nen. G. J. Hendriksen
Medler D 96, Vorden

Te koop een toom
BIGGEN bij J. Lense-
link, D 109.

Te koop partijtje ha-
verstro. G. Klein Leb-
bink, Brandenborch.

VOEDERBIETEN te
koop bij H. J. Wil-
lems, Linde, Vorden.

MANGELS te koop.
Gr.Jebbink,„Jimmink"
Linde.

Te koop EETAARD-
APPELEN (rode star)
en een partij versged.
HAVERSTRO.
R. Wesselink, C 3.

BIGGEN te koop.
W. H. Ruiterkamp,

Medler

BIGGEN te koop.
Wed. J. A. Berenpas
„de Koning" Mossel

Zware BIGGEN te
koop en een nuchter
r.b. VAARSKALF.
J. W. Ruiterkamp
Schoneveldsdijk

Barchem

Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
RluMixnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5



Rectificatie.
PIET SNOEK

en
LIDY HARTMAN

houden receptie op
dinsdag 10 april van
4-5 uur in café de Zon.

Bij deze zeggen wij
familie, vrienden en
bekenden har telij k dank
voor de vele blijken
van deelneming, on-
dervonden bij de ziek-
te en het overlijden
vanonze gelief de vrouw
en moeder
Alida Maria Haage-

Uriot

J. H. Haage
Mary

Lochem, april 1956.

Voor de vele bewijzen
van deelneming, ons
betoond tijdens de ziek-
te en na het overlij-
den van onze lieve
ouders, betuigen wij
onze hartelijke dank.

J. H. Hassink
J. G. Klein Hekkelder-

Hassink
D. Klein Hekkelder

Vorden, april 1956.
Raadhuisstraat 14.

Voor de vele bewijzen
van deelneming, die
wij hebben ondervon-
den bij het overlijden
van onze lieve man,
vader, behuwd- en
grootvader

D. J. Venderink

zeggen wij hartelijk
dank.

Uit aller naam:
Wed.M.J.Vehderink-

Heitink
Vorden, C 100.

Met mei gevraagd we-
gens huw. der tegenw.
FLINK MEISJE, voor
halve of hele dagen.
D. Wolters,
Nieuwstad 12.

Meisje gevraagd voor
dag en nacht.
Mevr. Zwager-

Schraage,
Frederik Hendrikplein
28. Den Haag.

Gevraagd flink MEIS-
JE voor dag en nacht.
Hulp van werkster
aanwezig.
Mevr. Stoffels, Raad-
huisstraat l, Vorden

Gevraagd een net
DAGMEISJE

Grootenboer.Zutph.w.

Een enorme keuze

TASSEN
in linnen en leer.
En niet duur.

Zie etalage. Het tas-
sen- en kofferhuis.
Ook voor reparatie.

G. W. Luimes
Telefoon 421

J

Op dinsdag 10 april a.s. hopen onze . ,
ouders O

H. Uenk
en
J. H. Uenk-Bretveld

hun 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Joop
Jan

Gelegenheid tot feliciteren des nam.
4—5 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Vorden, Nieuwstad 67.

<

UIT ONZE NIEUWE COLLECTIE

«ante regenmamel in
a poplin-changeant.
gevoerd. Royale

moderne kraag, met en
zonder ceintuur te dragen.
Fraaie tinten. Met bijpast,
regenhoed je ...
Uiterst attractief

59.75

Corduroy. thans de mode-
stof voot regenkleding.
Uiterst beschaafde mantel
met een royale coupe.
In diverse tinten.

65.-

VISSER

Operettever. Warnsveld
Maandag 16 april
's avonds 8 uur
wordt in het Nutsgebouw
te Vorden
opgevoerd de operette:

V lieb(
* Vloeiende melodieën
* Elfendans
* Prachtige costuums

Entree f 1.50 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken vanaf maandag 9 april bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. H, Vorden,

uiterst \\cht
_ • • T m^ • . ~» «*

Een
lopend RIJWIEL?

KOOPT EEN

Empo Highway
(Engels model) leverbaar met
remnaaf, trommelremmen, velg-
remmen of knijpremmen.
Ook leverbaar met 3 versnellings-
naaf.

In zwart, groen, metaalgrijs,
petrol, bordeau rood of de nieuwe
kleur anthraciet.

*VRAAGT PRIJS BIJ

ArieTragter
Chexn. reinigen Verren

Wegens de drukte zijn wij niet in
de gelegenheid u regelmatig te be^
zoeken*
Daarom verzoeken wij u beleefd 's maan-
dagsmorgens voor 9 uur bericht te zenden,
zodat wij uw goederen dan dezelfde dag
nog komen halen.

100 pCt. verzekerd tegen diefstal, tran-
sport en brand.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage flt Enz. enz.

Trouwringen
kopen is een zaak van vertrouwen.
Wij leveren U uitsluitend de beste fa-
brikaten en desgewen^^ gravure klaar
terwijl u wacht.

FIRMA MARTENS,
Goud en Zilver

H.H. Land- en Tuinbouwers!
* EEN UITKOMST!

Gebruikt meer plastic-glas voor
kippenhokramen, schuren en
broeibakken; thans leverbaar
voor f 4.75 per m .
Plastic golfplaten f 27.50 per m2.
80 pCt. lichtdoorlatend.
Vraagt monsters en inlichtingen bij

„Bewi" Houtwaren
MOLENWEG 85 - ZUTPHEN

„Het Binnenhuis"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden - Telefoon 314

Cocostapijt (ook in karpetten)
Jabo-tapijt

Twistedmatting

„Ploeg"-stoffen
Gordijnstoffen - Meubelstoffen

Ruitjesstoffen
Gegarandeerd kleurecht

Behangselpapieren
Grote voorraad, in alle prijzen

Zongordijnen
in alle maten voorradig.

H.H. Biggenfokkers!
EEN FOKKER, DIE EEN

Rubberstalmat
op de bodem van de zeug-
kooi heeft gelegd schreef ons:

„Evenals in de veestal is een rubber
mat in de zeugkooi onmisbaar.
De teugen gaan er graag op liggen,
omdat het warm is en ze nu niet
meer uitglijden als vroeger op de
planken bodem. De dieren zijn veel
rustiger en het is een behoud voor
de biggen''.

Neem eens een proef en u
wilt het nooit weer missen.

A. R. WAGEN VOORT
Rubber stalvloeren
Hackfort, Vorden, Tel. 259

firma W* Wilten, Zutphen
Tapijten - Bedden - Meubelen

vraagt zo spoedig mogelijk.
een flinke juffrouw
een flinke bediende
en een net meisje
voor hulp in de zaak*

Aanm. aan de zaak of 's avonds na 7 uur,
Nieuwstad 71.

AGENTSCHAP VOOR VORDEN:

A. POLMAN, Dorpsstr. 22, Tel. 314

Nutsgebouw™^
V ORDE N

Exploitatie Jac. Miedema • Deventer

Zaterdag H april, 8 uur

De beroemde operettefilm
(in prachtige kleuren)

De Voyelkoopman
met: Ilse Werner, Wolf Albach Rett,
Eva Probst,
Operette . . . toverwoord voor melo-
dieuze klanken . . . Hoort: Schenkt
man sich Rosen in Tirol, enz.
Vervaardigd naar de beroemde ope-
rette van Carl Zeiler.
Een operette-film zoals u nog nooit
gezien heeft.

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

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



Confectie

Komt U dan eens by
ONS kijken!

Ook voor zwaardere figuren een zeer
goede collectie.

" l/orden
Manufacturen

Motor-
ter rein wedstrij den

„'t Zand" te Hengelo-GId.
ZONDAG 1 5 APRIL a.s.
Aanvang: training 12 uur - wedstrijden 2 uur.

Vordens Mannenkoor
A.s. maandag

repetitie.
Tevens jaarverga-
dering. Opkomst
dringend gewenst.

Het Bestuur.

Uit voorraad af te
geven; alle soorten

Tuin- en Bloemzaden
K L U M P E R

Dorpsstr. 17, Vorden

Steeds de laagste prijzen!
3 repen chocolade 49 et 4fe
12 spritsstukken 49 et
3 pak pudding (diverse smaken) 49 et
2 pak custard 49 et
2 grote rollen Pierik beschuit 49 et
6 eierkoeken 45 et
2 pak maizena 35 et 4A

Als extra reclame:
Boterhamworst, Leverworst en
Ontbijtspek, 150 gr. 52 cent

LEVBNSMIDDELBNBBDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Ook in
St. George d'Elmina
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:
Heineken werkt met de

zogenaamde Heineken's
A-gist, een speciale

gistreincultuur, waarvan
niemand ter wereld

(behalve Heineken) het
geheim kent

• Heineken gunt zijn Bier
een langdurige rijpingstijd

De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
is te houden

Een retourtje

Enschede-

St. George d'Elmina

„Kom maar terug met „dikke" orders", zei
de verkoopleider en niet lang daarna zat deze
textielverkoper uit Enschede, aan de Goud-
kust, in de stad met de schilderachtige naam:
St. George d'Elmina.
Hij vergeet z'n levenlang dat „uitstapje" niet
meer. Om de enorme hitte niet, maar bovenal
om die ene grote verrassing niet. Want als je
ver van huis en haard een glas bier bestelt en
ze Brengen je het vaderlandse Heineken's,
dan sta je wel even te kijken ...
Heineken is niet voor niets de grootste e
teur van Pilsener Bier ter wereld I
totale bier-invoer van de Goudkust neemt
Heinaken liefst 80% voor a'a rekening! In

Barchem en Biak, in Buurse en Buffalo, in
Borculo en Bombay, overal .wordt precies
hetzelfde bier gedronken: Heineken's Bier.
Terug, tussen z'n Enschedese vrienden en be-
kenden brengt onze textielverkoper een feest-
dronk met Heineken uit en zegt: „Ditzelfde
bier drinken de menaen d&ar ook. Stapelgek
zijn ze erop ..."

Heineken's Bier

het ideale^ kastpapier

^ Opvallend sterk
^ Vlekt niet
-̂ Warm afwasbaar

-̂  Vouwt gemakkelijk
^ Siert uw kast
^ 5 kleuren

is verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist.

Tevens leveren wij u alles
voor de schoonmaak.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H.H. Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.
ROSSEL
is de man, die de prijs
betalen kan.
Vorden, Telefoon 283

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal

Telef. 358 — Vorden

Plastic „GLAS"
voor kippenhokken
en eenruiters.
Ramen voor kippen-
hokken. Hardboard
in versch. maten.

Beltman, Warnsveld

A. WOLSINGHef fcesfe,
hei n/euv/sfe

fn werkkleding

JUente is in aantocht f
Mogen wy u helpen by uwe schoonmaak?

Een mooi fr is b«hang
voor slaap- em woon-
kamer.
Vraagt onze staalboe-
ken, ook voor hen die
zelf hun kamers wil-
len behangen.

Een kamer balateren,
linoleum of vast Jabo-
riet of moquette ta-
pijt, de moderne pa-
tronen hebben wij in
voorraad.

Uwe stoelen opnieuw
stofferen ?
Een mooie collectie
bekledingsatoffen staan
ter uwer beschikking.

Nieuwe vitrage's?
Komt u onze collectie
eens bezichtigen of
vraagt stalen. Pracht
dessins. Wij maken ze
vakkundig voor u.

Oude matrassen ma-
ken wij als nieuw,
met een mooi fris
overtrek. Ook vullen
wij ze bij.
Van verenbedden ma-
ken wij matrassen ia
cel verband.

Overgordijnen, mooie
nieuwe dessins in ve-
lours en moderne weef-
stoffen. Wij hangen
ze ook voor u, met
en zonder rails.

Een nieuw cocostapijt,
trap- of gangloper?
Wij hebben prachtige
dessins in vooraad in
prima kwaliteiten.
Ook hiervan stalen
aanwezig.

Voor hen die gaan trouwen.
De nieuwste modellen slaapkamerameublementen
in alle ui tvoer ingen voorradig.
Mooie club- en eetkanerstellen met prachtige go-
tische dressoirs, ook in bankstellen hebben wij de
nieuwste modellen ia voorraad.

Tel. 383

WONINGINRICHTING ~ STOFFEERDERIJ

JOH. HEERINK Tel. 383

Adverteert in CONTACT


