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JAARVERGADERING
VORDENS MANNENKOOR

Maandagavond j.l. werd in het Nutsgebouw de
jaarvergadering van het Vordens Mannenkoor
gehouden.
Na een kort openingswoord door de voorzitter
de heer A. Bielderman, gaf de secretaris, de
heer H. Oonk, een overzicht over het afgelo-
pen jaar. Verschillende activiteiten werden in
dit verslag gememoreerd waaruit kon worden
opgemaakt dat de vereniging nog steeds actief
is.
De penningsmeester, de heer A. van Zuilekom,
kon een batig saldo meedelen. Tot leden der
kascommissie werden benoemd de heren B.
Eijkelkamp en J. Buunk. De aftredende be-
stuursleden, de heren G. Klein Selle en A. van
Zuilekom werden met algemene stemmen her-
kozen.
Langdurig werd gesproken over het repetitie-
bezoek. Er werd dan ook tenslotte besloten
dat hierin verandering moet worden gebracht.
Verder kwam aaan de orde de actie tot het
werven van nieuwe leden. Over de wijze
waarop dit dient te geschieden stonden de le-
den volledig achter bestuur en directeur. Na
nog enkele interne aangelegenheden te heb-
ben besproken dankte de voorzitter de direc-
teur, de heer D. Wolters, voor zijn uitsteken-
de leiding en sloot vervolgens deze in een
prettige sfeer gehouden jaarvergadering.

Wrijf Kou en Pijn
met DAMPO

LAATSTE NUTSAVOND IN DIT SEIZOEN
Het is een gelukkige gedachte geweest van het
Bestuur van het Departement Vorden tot Nut
van 't Algemeen, aangezien de Amusements-
vereniging door omstandigheden dit keer niet
kon optreden, om voor de laatste nutsavond in
dit seizoen de toneelgroep D.W.K. uit Zutphen
uit te nodigen om met het spel van list en
liefde, „Polly Perkins", die avond te vullen.
De voorzitter kon dan ook een bijna volle
zaal welkom heten.
Hij hield een korte samenvatting van de her-
denking van de sterfdag, nu 150 jaar geleden,
van de oprichter van het Nut, de heer J.
Nieuwenhuizen. Hij was een man, aldus spr.,
waarvan het Nederlandse volk veel heeft mo-
gen profiteren. In zijn tijd leefde de grote mas-
sa van ons volk nog in onkunde. Door de op-
richting van het Nut werd de ontwikkeling
van ons volk zeer bevorderd, waardoor het
persoonlijkheidsbesef en de karakterontwikke-
ling sterk naar voren kwamen. Laten wij in
zijn voetsporen verder gaan en heden ten dage
onze taak voor het algemeen nut van ons
volk verstaan.
Vervolgens sprak de voorzitter enige waarde-
rende woorden aan het adres van het schei-
dende lid van het Nut, de heer Mr. J. Rom-
bach, notaris, alhier. Het is jammer, aldus
spr., dat hij zelf niet in ons midden kan zijn.
Mr. Rombach heeft zeer veel gedaan voor het
Nutsdepartement vanaf het jaar 1929 tot na de
bevrijding, voor de Nutsspaarbank en voor
het departement zelf. Hij dankte dan ook voor
al het werk dat Mr. Rombach voor de afdeling
Vorden heeft gedaan en wenste hem tenslotte
een welverdiende en goede levensavond toe.
Hierna werd het woord aan de toneelgroep
verleend. Deze groep die nu tien jaar bestaat
liet zich van een zeer goede kant zien aange-
zien de spelers en speelsters de hun toege-
wezen rollen op uitnemende wijze vertolkten.
Er waren momenten dat de lachsalvo's niet tot
bedaren konden komen.
De voorzitter was dan ook de tolk van alle
aanwezigen door aan het slot het toneelgezel-
schap hartelijk te danken voor hun prachtig
spel en riep hun een tot weerziens toe. Aan
de dames van de groep werden bloemen aan-
geboden.
Verder wenste spreker alle nutsleden een
mooie zomer toe en hoopte dat in het komend
najaar weer met nieuwe moed aan het dan op
te stellen programma kan worden begonnen.

BIOSCOOP
Vanavond is het een luchtige film, waarvan de
bioscoopbezoekers kunnen genieten. ,,De Vo-
gelkoopman" is gemaakt naar de beroemde
operette van Carl Zeiler. De prachtige melo-
dieën uit deze operette, o. a. Schenkt man sich
Rosen in Tirol en Grüss euch Gott alle mit ein-
ander, maken deze film tot een bijzonder
charmant kijkspel. Natuurlijk ontbreken de
liefdesscènes ook niet, want zonder verliefde
paartjes is een operette niet compleet. Tafe-
relen uit een grote jaarmarkt en een avond-
feest in een slotpark, waar de Franse ballet-
danseres Jeanine komt dansen, zijn zeer ge-
schikt om verrassende effecten aan deze kleu-
renfilm te geven. Al met al een zeer geschikt
voorjaarsprogramma.

KERKDIENSTEN zondag 15 april.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. H. Jansen.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. Langstraat.

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 14 april van 5 uur tot en met
zondag 15 april Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 6 t.m. 12 april.
Ondertrouwd: Th. B. J. Ruikes en M. H.
A. Schepers; P. J. Brinkman en J. W. Maan-
dag.
Gehuwd: H. D. J. Massen en J. Slöetjes: M.
J. Klein Haneveld en H. B. E. Udink; P. N.
Snoek en A. A. M. Hartman; W. N. van
Linden en M. A. Hoebink.
Overleden: H. Eggink, m., 83 jaar.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 74 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45.— tot f 52.— per stuk.
Handel vlug.

VARKENSFOKDAG
A.s. Vrijdag wordt op een terrein aan de Ruur-
loseweg, dat welwillend is afgestaan door Ba-
ron van de Borch, een districtsfokdag voor
varkens gehouden. Het district omvat 16 aan-
gesloten verenigingen. Er wordt veel goed
fokmateriaal aangevoerd, zodat het een prach-
tige gelegenheid is voor de fokkers om nieu-

mvo aankopen te doen. Het is reeds voor de 10e
'naai na de oorlog dat deze districts-var-
kensfokdag in Vorden wordt gehouden.

MEDALTEST
Dansschool Kroneman hield op 5 april in Ho-
el Bakker zijn jaarlijkse medaltest, waarbij
'lok veel ouders door hun aanwezigheid blij-
en van belangstelling gaven. Deze medaltest

is ingesteld door de Nederl. Bond van Dansle-
raren,- de bedoeling hiervan is, dat de leer-
lingen aan het einde van het seizoen bepaal-
de proeven moeten afleggen, waaruit hun
vaardigheid moet blijken en bij slagen een
insigne met diploma ontvangen. Er werd deze
keer deelgenomen door 54 candidaten, waar-
van er 3 moesten worden afgewezen. De jury
gaf te kennen, dat de prestaties op hoog peil
stonden. Door een achttal dames werden 2
dansen gedemonstreerd, één oude dans en één
z.g. formatiedans, welke zeer in de smaak
vielen. Besloten werd met een gezellig bal.

GOED ZO, JONGELUI!
De actie van de padvinders, een heitje voor
een karweitje, is ook dit jaar in Vorden weer
heel goed geslaagd. De jongens van de David
I. Alfordgroep wisten in slechts twee en halve
dag ƒ 147.06 te verdienen. Tonny Branden-
barg was met het mooie bedrag van ƒ 12.70
de koploper. Flink gedaan, hoor jongens!

TAFELTENNIS
De N.T.T.C.-leden hebben dit seizoen hun bes-
te beentje voorgezet. Alle teams speelden in
de afd. IJsselstreek. Het Ie team 3e klas ein-
digde als derde van boven. Het Ie team 4e
klas deed het beter en werd kampioen van
haar afdeling. Wint ze de promotiewedstrij-
den dan zal N.T.T.C, volgend jaar met twee
3e klassers uitkomen. Het 2e team uit de 4e
klas heeft zich ook dapper geweerd en eindig-
de op de derde plaats. Het 3e team uit de 4e
klas had minder succes. Volgend jaar beter!

WINTERINSPECTIE N.R.S.
Bij de gehouden inspectie van het Ned. Rund-
vee Stamboek door de heer W. R. Lucassen
werden dieren van de navolgende eigenaren
ingeschreven:
C. D. Jansen D. 59a met B— 77.
G. Gr. Jebbink, C. 110 met B— 77 en B— 78.
G. J. Rossel, B. 34 met B— 77 en B— 78.
B. Rossel, B. 33 met B— 78 en B. C. + 76.
H. Rietman, B. 105 met B— 78.
G. W. Mombarg, E, 16 met B.C. + 76.
Tevens werd dé stier „Bouke's Torn" eig. J.
W. Kuenen, C. 114 definitief ingeschreven met
B— 78.

MOTORTERREINWEDSTRIJDEN
Voor de motorterreinwedstrijden op a.s. zon-
dag 15 april op het bekende circuit „'t Zand"
te Hengelo (G.), bestaat dit jaar een zeer gro-
te belangstelling, zo groot zelfs, dat het aantal
inschrijvingen van deelnemende renners, dat
van alle voorgaande jaren verre overtreft.
Onder hen zijn vele prominente rijders. We
noemen slechts de namen van Klink, van
Heukelom, Baudoin, rijders die in binnen- en
buitenland reeds vele lauweren geoogst heb-
ben en die nu ook op het circuit ,,'t Zand"
weer zullen tonen wat er in hun machines zit
en voor spannende races zullen zorgen.
Om 12 uur vangen de trainingsritten aan. Om
2 uur start de Ie manch senioren boven 150 cc,
waarna successievelijk de andere klassen ver-
reden worden. Om half zes is de start voor de
finale boven 150 cc, waarna om plm. 19 uur in
café v. d. Weer de prijsuitreiking zal plaats
hebben.
Langs het gehele parcours is een geluidsin-
stallatie aangebracht ten gerieve van de be-
zoekers, zodat zij volkomen op de hoogte blij-
ven van de verrichtingen der rijders en het
verloop van de wedstrijden.
Alle toegangswegen tot het circuit zijn aan-
gegeven met Motul- en K.N.M.V.-pijlen, ter-
wijl in de onmiddellijke nabijheid van het ter-
rein voor uitstekende parkeergelegenheden is
gezorgd.

Voor vlijtige handen
in het schoonmaak ge tij: H a m ea-Ge l ei

J.B.T.B. AFD. VORDEN
Onder Presidium van de hr A. Lichtenberg Jr
hield de Jonge Boeren- en Tuindersbond in
zaal Schoenaker haar laatste seizoenvergade-
ring. Allereerst deed de voorzitter mededeling
dat het nieuwe vaandel, dat was vervaardigd
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der
afd. op het a.s. St. Isidorusfeest zal worden
ingewijd. Vervolgens hield de heer Roerdink,
Hoofd der R.K. Landbouwschool te Baak, een

^inleiding over de Nederlandse geschiedenis en
het ontstaan der Ned. wetgeving.
Deze inleiding werd verduidelijkt met licht-
beelden. Nadat verschillende vragen over dit
onderwerp waren beantwoord, bracht de voor-
zitter dank aan spr. voor zijn duidelijke uit-

|eenzetting. Als blijk van waardering bood hij
Jhem een rokertje aan. Tevens dankte de
voorzitter de Geestelijke Adviseur Kapelaan
Polanen voor de door hem gegeven cursus,
tijdens het afgelopen seizoen.

ORIËNTERINGSRIT
A.s. woensdagavond houdt de Vordense mo-
torclub haar eerste oriënteringsrit in dit sei-
zoen. De lengte bedraagt ongeveer 45 km, ter-
wijl de gemiddelde snelheid 30 km per uur be-
draagt. De rit wordt verreden volgens de
handleiding der K.N.M.V, waardoor het niet
geoorloofd is verloren gegane tijd in te halen
na het passeren van een tijdcontrole. Het be-
stuur hoopt dat vele auto- en motorbezitters
uit Vorden, die nog nimmer aan een derge-
lijke rit deelnamen, nu ook eens komen ken-
nismaken met deze tak van sport.

VARKENSFOKVERENIGING
De varkensfokverenigingen Vorden en Warns-
veld hielden een vergadering, waarin o.m.
werd besloten de leden aan te sporen de kwa-
liteit van de fokvarkens te verbeteren, waar-
door de mesters aan betere biggen worden
geholpen. Er werd een aankoopcommissie be-
noemd. Door 27 leden werden biggen en fok-
varkens voor aankoop opgegeven. Binnenkort
zal de nieuwe film „Goede Varkens, goed
voeren" worden vertoond.

VORDENSE ZWEMVERENIGING
De Zwemvereniging is met haar poloploegen
als volgt in de competitie kring Twente-IJs-
selstreek ingedeeld: V.Z.V. I Dames: Ie klas B
met het 2e en 3e zevental van Neptunus (Zut-
phen) en Vogel I (Voorst).
V.Z.V. I Heren: 2e klas D met D.J.K. II (Zut-
phen), Berkel III (Lochem)'en Neptunus IV
(Zutphen).

GOUDEN ECHTPAAR
Vrijdag 20 april a.s. hoopt het echtpaar A.
Gotink en A. M. Gotink-Pardijs de dag te her-
denken waarop het voor 50 jaar geleden door
de huwelijksband aan elkaar werd verbonden.
De bruidegom die 77 en de bruid die 76 jaar is
mogen zich beide nog in een goede gezond-
heid verheugen.

„DE KNUPDUUKSKES" NAAR RIJSWIJK
Op uitnodiging van de Oranjecommissie te
Rijswijk zullen op Koninginnedag 30 april a.s.
de ,,Knupduukskes" in die gemeente een de-
monstratie van folkloristische dansen geven.

ta„den Wit, adem FriS



AANGIFTE VAN LEERLINGEN
Belanghebbenden maken we attent op de ad
vertentie betreffende de aangifte van leerlin
gen voor de beide openbare lagere scholen in
onze gemeente.

JAARVERGADERING
COÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK

„DE WIERSSE"
Op 10 april werd de jaarlijkse algemene leden-
vergadering gehouden van de Coöp. Zuivel-
fabriek „De Wiersse" over het boekjaar 1955
De vergadering die onder voorzitterschap
stond van de heer G. J. Kok, werd bezocht
door 47 leden. Het ledental is 244.
Uit het jaarverslag bleek dat ontvangen was
4.694.135 kg melk a 3.645%> vet. De boterpro-
duktie bedroeg 99.810 kg.
Afgeschreven werd een totaalbedrag van
ƒ 21.524,41, zijnde ƒ 2000,— op gebouwen en
ƒ 19.524,41 op machines.
Totale kosten per 100 kg melk ƒ 3.126. De
netto-prijs bedraagt ƒ 21.892 per 100 kg melk
of ƒ 6.006 per °/o vet, per 100 kg melk.
Aan kwaliteitstoeslag der melk werd betaalc
ƒ 7.724,58 en aan korting werd ingehouden
ƒ 362.20.—. Van de ontvangen melk werd
82.2°/o geplaatst in de eerste klas en 3.8°/o in
de 3e klas. De overige melk was geplaatst in
de 2e klas.
De nabetaling bedroeg ƒ 61.937,51 of 6.55°/o
van de voorschotprijs, welke prijs door de
Geldersch Overijsselsche Zuivelbond te Zut-
phen elke 14 dagen als adviesprijs wordt be-
taald. Aan melkvervoer werd uitbetaald
ƒ 36.955,98 of 78.82 cent per 100 kg melk.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden
herkozen de bestuursleden de heren B. J. Ban-
nink te Ruurlo en H. Lindenschot te Vorden.
Bij de commissarissen werden herkozen de
heren H. M. A. Helmink te Vorden, R. Kam-
perman te Barchem en W. Kamperman te
Vorden.
Het voorstel tot verhoging der presentiegel-
den der bestuursleden werd aangenomen.
Uitgenodigd was in deze jaarvergadering de
directeur der Gezondheidsdienst voor Dieren
in de provincie Gelderland, de WelEd. Heer
Dr W. B. v. d. Burg te Arnhem, die een uit-
eenzetting gaf over de Abortusbestrijding vol-
gens het fabrieksplan ingaande l mei a.s.
Na een duidelijke en interessante uiteenzet-
ting rondom de ontwikkeling en de bestrijding
der Abortus Bang bacil, werd door middel van
een filmpje gedemonstreerd, op welke wijze
een uitbrekende infectie op de boerderij kan
worden bestreden. Nadat door de aanwezigen
verschillende vragen aangaande dit onder-
werp waren gesteld, werd het fabrieksplan
Abortusbestrijding aangenomen.
In zijn sluitingswoord bracht de voorzitter
dank aan de directeur en het personeel voor
de door hem verrichtte werkzaamheden in
het afgelopen boekjaar.

RATTI-NIEUWS
Ratti blijft de leiders, Pax en Ruurlo, die thans
in puntenaantal gelijk staan, op de voet vol-
gen. In Zelhem wisten de Rattianen een 2—O
zege te behalen, ondanks dat de ploeg een
drietal invallers telde. Door de sterke wind
werd aan 't spel veel afbreuk gedaan. Mede
door het windvoordeel was Ratti in de eerste
helft voortdurend in de aanval. Aanvanke-
lijk kon de Zelhemse achterhoede haar doel
vrijwaren, doch toen bij een hernieuwde Ratti -
aanval, de backs der thuisclub niet snel ge-
noeg reageerden benutte de Ratti-rechtsbuiten
deze kans uitstekend (O—1).
Na de rust werd Zelhem iets actiever en kreeg
het Ratti-doel verschillende aanvallen te ver-
duren. Door slecht schieten lukte het de gast-
heren niet om te scoren. Middenvoor Lichten-
berg kon echter de stand bij een tegenaanval
op O—2 brengen. Hoewel Zelhem in de laat-
ste minuten een grote druk uitoefende, werd
door goed verdedigen van de achterhoede, de
zege niet meer in gevaar gebracht.
De reserves waren vrij. Ratti III speelde thuis
tegen Socii I uit Vierakker en kreeg een fikse
13—O nederlaag te incasseren. De Junioren
konden het helaas ook niet tot een overwin-
ning brengen en verloren in Zutphen met 6—O
van Be Quick b.
Voor a.s. zondag werd de ontmoeting tegen
Keyenb. Boys op verzoek van de Boys afge-
last in verband met de motorraces te Henge-
lo (G.).
Ratti II zal daarentegen zwaar op de proef
worden gesteld, daar de koploper Baakse
Boys I op bezoek komt.
Ratti III krygt het ook lastig en gaat naar
R.KD.V.V. II te Doesburg. De Junioren spelen
in Zutphen tegen St. Walburgis a.

Bezoekt de

te Vorden op
Ruurloseweg.

20 april. Terrein

Goede gelegenheid voor aan-
koop van prima fokmateriaal»

-k
Aanvang 10 uur»

Empo Rijwielfabriek, Vorden
vraagt personeel voor:

de Magazijnen,
•

de Rijwiel- en Bromfiets-
montage*
•
de Lakkerij en Biezerij*
•

de Framebouwer ij»
•
de Slijperij»

alsmede

Aanwas Schilders»
•
Electro Monteurs-Bank-
werkers,
•
en Leerjongens ter op-
leiding»

Inlichtingen bij: de Heer W.
H. Sessink, Enkweg 17, Vorden
en bij de fabrieksportier.

Steeds de laagste prijzen!
5 pakjes pudding 35 et
l rozijnenkoek 49 et
l grote pot mosterd 55 et
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
1 pot prima pindakaas 69 et
2 pak zelfwerkend wasmiddel 59 et

Als extra reclame t«terhamworst, Leverworst en
okvlees, 150 gr. 55 cent

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

van Csinpo~rijivielen
ziet U bij ons.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR:

Empo~autopeds
Empo-driewielers
Empo-Juniormj wielen
Empo-kinderrijwielen
Empo-toerrij wielen
Einpo-sportrijwielen
Empo-Highway-rij wielen
(Engels model)

leverbaar in *wart, bordeau-rood,
metaalgrijs, groen, petrol en
anthracietkleur.

Komt u eens kijken ?

ArieTragter
Hedenavond

SLOTBAL
Dansschool Kroneman

in „Concordia" Hengelo-G.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

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

Fa. Martens

de opticien die altijd voor u klaar staat!

Kopriemen voor koeien
Kapbroeken voor koeien
Klauwbeschermers voor koeien

G. W. LUIMES TELEF. 421

Het laatste nieuws
op Scooter gebied*

De N.S.U. Prima, 150 c.c.
Prijs f 1695.-.
Compleet met: Electrische
Starter, Zweefduo, Kofferrek,
Reservewiel, Middenstandaard
en Leunstandaard.

Motorrijwielen*
N.S.U. Superfox, Kopklep,
met buddy seat.
Compleet f 1595.—.
N.S.U. Superlux, 2 Tact, met
buddy seat f 1695.—.
N.S.U. Max, Kopklep, met
buddy seat f 2275.—.

Ga ^0 zien bij uw dealer:

A. 6. Tragter, Tel. 256

Hedenmiddag komt Con-
cordia weer het oude pa-
pier^phalen»
L e W i het even klaar*

U staat er goed bij!
Wala staat U goed

Deze corsetten, welke
in een groot aantal
modellen worden ge-
maakt, ondersteunen
op medisch verant-
woorde wijze. Geen
vrouw is te zwaar om
stijlvol te zijn in een
Wala.

Binnenband corset met
Flex-front vanaf f n l

LOOMAN
VORDEN

U hebi er
D U B B E L
plezier van!

Wat een voldoening zo'n
fleurige tegelvloer in bad-
kamer, keuken, gang of hall
En... zélf gelegd l Dat ken
met de moderne Colovinyl-
tegels van Krommenie.

Hei is eenvoudiger dan u denkt.

Komt u eens met
ons praten. Volledige
handleiding voor het
•zeil doen beschik-
baar.

Colovlnyl
'PLASTIC A»«B«T TEGELS

soepe/ en foch s//';'(vasf; grote
bestendigheid tegen zuren,
alkaliën en vetten. In 70

'vanlrekkelijke kleuren.

fABRIKAATl f\ ] KROMMENIE

de herkomsi is uw garantie!

Visser - Vorden
l J.

Uit voorraad af te
geven; alle soorten

Tuin- en Bloemzaden
K L U M P E R

Dorpsstr. 17, Vorden

Matrassen maken
oude en nieuwe. Veren
bedstellen veranderen
in celmatrassen.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Te koop beste Friese
PRODUKTIE-KOE-
IEN. G. Vlogman,
Hackfort.

Te koop een zw.b.
MAALKALF, 3 w.
oud, v. goede prod.
J. Zweverink, „Riefel-
kamp" Delden.

Te koop beste dragen-
de B.B. ZEUG, keuze
uit twee, a.d. teil. 15
april. V. J. Dostal,
E 82, Vorden.

Te koop een toom
BIGGEN en H A VER-
STRO bij H. J. Par-
dijs, Meulenbrugge.

Te koop VOEDER-
BIETEN. J. Reerink,
Delden.

Toom BIGGEN te
koop. J. W. Weenk
Vosheuvel, Linde

Te koop een r.b.
VAARSKALF en

BIGGEN. G. J. Eijer-
kamp, B 35.

PEPPELENPOTEN
te koop. J. Mokkink,
Mossel D 90.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.

Schurink heeft weer IJS!



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

Mechteld
(Elly)

P. van Bodegom
H. van Bodegom-

Arends
Arie en Pietje

Vorden, 13 april '56.
Zutphenseweg 76

Voor de vele bewijzen
van medeleven, onder-
vonden tijdens de ziek-
te en na het overlijden
van onze lieve vrouw,
moeder en grootmoe-
der
Margarita Beumer-

Voskamp
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Fam. Beumer

Linde, april 1956.
„Noordink"

Voor de vele bewijzen
van medeleven, onder-
vonden bij het over-
lijden van onze lieve
vrouw, moeder, be-
huwd- en grootmoeder

J. L. Rietveld-
Straatman

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Fam. HIETVELD

Vorden,HackfortC43

Woningruil.
Te huur of te koop
gevraagd te Vorden
ruime alleenstaande
woning met tuin, in
ruil voor middenstands-
huurwoning, met tuin
rand dorp.
Brieven onder no. 2
bureau Contact.

Op vrijdag 20 april a.s. hopen onze u
lieve ouders, behuwd-, groot- en over- f
grootouders

A. Gotink
en
A. M. Gotink-Pardijs

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

f i

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds X
van 7—9 uur in zaal Lettink.

Vorden, Almenseweg C 130.

HUISHOUDSTER
gevraagd voor dame
op leeftijd, voor meer-
dere hulp kan gezorgd
worden.
Inlichtingen bij Mevr.
Garssen-Emsbroek,
Enk weg 19, Vorden.
Telefoon

Gevraagd een net
MEISJE, voor 2 da-
gen per week.
Adres te bevr. bureau
Contact.

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

Heden behaagde het de Here van
onze zijde weg te nemen, onze innig-
geliefde vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

Hendrik Eggink
weduwnaar van Heintje Heuvelink

in de gezegende ouderdom van bijna
84 jaren.

Ampsen: G. Eggink
J. Eggink-Bannink

Voorst: G. Nijenhuis-Eggink
Th. Nijenhuis

Brummen: G. Bruil
M. Bruil-Marks

A. Eggink

H. Egg nk
H. J. Eggink-Beeftink

Voorst: H. Eggink
D. Eggink-Nijenhuis

Vorden: H. J. Eggink

klein- en achterklein-
kinderen en verloofden

Vorden, 8 april 1956,
„Leunk". A

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op donderdag 12 april op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

voor

elk tijdstip van de dag

voor elk been.

] Met speciale Resin anti-

ophaalfinish

Van 3,50 tot 4.50

Nu het zachte voorjaS's-
weer is aangebroken

en het gras van uw gazon omhoog
schiet . . . wordt het tijd om een
nieuwe

gazongrasmachine
te kopen.

HENK VAN ARK
geeft u gaarne deskundige voor-
lichting voor alle soorten grasmachi-
nes.

Specialiteit in motormaaiers.

Reparatie en slijpen van alle mer-
ken.

Te koop gevraagd 'n
SCHAAP met 2 LAM-
MEREN of 3 vroege
lammeren.
Tevens te koop aan-
geboden 2 BÉTON-
RINGEN, diameter
150 era., één met bo-
dem. G. ten Have,
Molenweg 2.

Charmant gekleed gaan...
Zoekt u een zeer apart

Japonnetje . . . .
of wenst u een keurig

Zomerjurkje ?
LUTH heeft het japonnetje naar uw
smaak.

Ook speciaal heupmaten, en in
de maten 34 t.m. 52.

Iedere week weer iets nieuws, tesarncn
een pracht collectie.

Komt eens even snuffelen in de
rijen en u zult versteld staan.

Prijzen vanaf f 12.50, deze tot
en met maat 44.

H. Luth • Vonten
NIEUWSTAD

Aan de lopende band
maken we

Zonneschermen
Laat de zon maar
schijnen!

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

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

Fa. Martens
Horloger. Prisma ver-
tegenwoordiger.

REMINGTON-ROYAL
e.a. wereldmerken schrijf- en
telmachines, contant reeds
v.a. f 215.— en op finan-
ciering af f 2.— p.w. Br. nr.
189.734, Bolrek, Konings-
plein l, Amsterdam.

In de s/euf/es
zit het geheim van

BALASTORE
zongordj/nen

Kamers waarvan de xon
broeikassen maakt, blij-
ven heerlijk koel als er
Balastore hangt, het mo-
derne zongordija met de
sleufjcs. De hitte blijft
buiten, het licht komt nor-
maal binnen. Ia enkele
tellen kan iedereen Bala-
store ophangen. Bij ons
verkrijgbaar op alle raam-
breedten.

VISSER
VORDEN

Altijd een bezoek waard

aangifte van leerlingen
Openbare Scholen
Ouders, die per 20 aug. hun
kinderen op één der beide
Openbare Scholen geplaatst
wensen, gelieven deze op te
geven aan de H.H. hoofden
der scholen.

Aan de Dorpsschool is een cursus
(Frans en andere vakken), buiten de
schooluren, verbonden, voor leerlingen,
die later het U.L.O. of middelbaar
onderwijs hopen te volgen.

GEVRAAGD:

een Machinale Houtbewerker,
een leerling Machinale Hout-
bewerker en een leerling
Meubelmaker.

Loon volgens arbeidsovereenkomst plus
prestatietoeslag.
Opneming in bedrijfspensioenfonds.

B. H. Groot Bramel & Zonen
VORDEN

VOOR DIRECT GEVRAAGD

een bekwaam en aankomend schilder

Schildersbedrijf Uiterweerd
Nieuwstad 8, Vorden.

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

lieb(
Vloeiende melodieën

* Prachtige costuums

Entree f 1.50 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken vanaf maandag 9 april bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Vorden,

Meer licht!
Plastic golfplaten f 27.50 per m2.
Plastic-glas f 4.75 per m2.
Kippenhokramen f 9.50 per atel.
Voerbakken vanaf f 4.— per stuk.
Eterniet-platen voor mestplanken
f 2.75 per m2.
Hard Board f 2.20 per m2.

„Bewi" Houtwaren
MOLENWEG 85 - ZUTPHEN

\ Nodiphterit-Habé
De entstof voor
uw pluimvee.

Een produkt van Lab. Dr. de Zeeuw

Steeds vers verkrijgbaar bij

Drogisterij

„De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Laat George u leren rijden.
Óeesing s S^Lutorijscfiool

„'t Groenedal", Telefoon 358
Vorden.

Net MEISJE gevraagd
voor halve dagen en
paar middagen.
P. Dekker, Zutphense-
weg 8.

Gevraagd een DAG-
MEISJE of eventueel
werkvrouw, voor Rust-
hoeve der Herv. Ge-
meente, per l mei.
Aan m. bij D. Norde,
Raadhuisstraat 4,
Vorden.

Gevraagd FLINKE
JONGEN, v. lichtere
werkzaamheden.
G. W. Weulen Kra-
nenbarg.

Voor U geen
kledingprobleem

meer dank zij

il. 4.95

Corsef «. 15.75

Pas-Tunette beha's

f wetencduippeJijk
berekende cupgrootten

per maal

Pas-Tunette corsetten

3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillcmaat.

Verkrijgbaar bij

H. LUTH
Nieuwstad 4, Vorden

Te koop wegens over-
compleet een g.o.h
TAFEL, 't Hoge 74'

Te koop aangeboden
WASBOKmet wringer
f 10,— en een witte
KINDER WAGEN m.
bedje, f 10.—.
Zutphenseweg 44.

Te koop g.o.h. KIN-
DERWAGEN met
matrasje. H. Jansen,
D 70, Wildenborch.

Wie ruilt SPARTA,
98 c.c. 1940, uitstekend
lopend, tegen BROM-
FIETS, g.o.h.
Ruurloseweg D 24.

G.o.h. HERENRIJ-
WIEL te koop, 25".
J. Ligtenbarg, Almen-
seweg C 147.

Te koop BOXHOND,
2 j., billijke prijs.
H. Weekhout, D 121
Vorden.

Te koop MANGELS
bij W. van Veldhuizen
C 74.



Motor-
ter rein wedstr ij den

„'t Zand" te Hengelo-GId.
ZONDAG 15 APRIL a.s.
Aanvang: training 12 uur - wedstrijden 2 uur*

Drogisterij „De Olde Meullë' levert u:
Reina Koudwaterverf

Synthetische Muurverf (afwasbaar)
Zeer geschikt voor stallen, waskamers enz.

Supralux Plastic Grond- en Glansverven, Pla-
muur enz. (hecht op oud schilderwerk)

Witkalk, Parafinelak (blacvarnis), Koolteer,
Groene en Bruine Carboleum, Stokholmer Teer,

Cementzwart, Kalkgroen, Kalkblauw

Klassieke Grond- en Standverven

Prachtige sortering Behangselpapieren en Randen

Uit voorraad leverbaar Plaksel, Lijm, enz.

Vochtscherm, het nieuwe middel tegen vochtige
wanden

Verder Borstelwerk, Kwasten, Sponzen, Zemen
(uitsluitend 1e kwaliteit), Kastpapier (ook af-
wasbaar), Punaises, diverse soorte^^Vrijfwas
(ook eigen gemaakte), Cardinalwas (speciaal
voor cementvloeren, tegels enz.) in rood en
groen, diverse Mottenbestrijdingsmiddellen en
Luchtreinigers. A

J. M. van der Wal
Beslist uw Drogist

JL 3 EED H E=J C

NIEUW NIEUW

Hebt U onze

BERNER BRAADWORST
al geprobeerd?

Heerlijk bij de jonge voorjaarsgroenten.

Beleefd aanbevelend,

M. Krijt, Dorpsstraat 32, Vorden
=—— ,r=nni—uj t

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

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal

Telef. 358 - Vorden
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

V.fl.M.C. „Oe Graaisdiaprijders"
Woensdag 18 april a.s.

Oriënteringsrit
voor auto's en motoren.

Start Hotel Bakker 's avonds 7.30 u.
Lengte plm. 45 km. Gem. snelheid
30 km. per uur.

Gevraagd tegen l mei net meisje,
voor hele of halve dagen.

Levensmiddelenbedrijf GROOTEHBOER

De JL^ente is in aantocht!
Mogen wij u helpen bij uwe schoonmaak?

Een mooi fris behang
voor slaap- en 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
bekledingsstoffen 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 in
celverband.

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 uitvoeringen voorradig.
Mooie club- en eetkamerstellen met prachtige go-
tische dressoirs, ook in bankstellen hebben wij de
nieuwste modellen in voorraad.

Tel. 383

WONINGINRICHTING ~ STOFFEERDERIJ

JOH. HEERINK Tel. 383

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

FIRMA MARTENS,
Goud en Zilver

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

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

Zie in onze etalage de praeht 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.

KOOP NU
een paar sterke

met een half jaar garan-
tie, voor uw zoon»

U hebt er dan de hele zomer
geen ommezien meer na.

Wulliok's Schoenltandel
„Onbetwist do Schoenenspeciallat"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Vordense Bad- en Zweminrichting
„In de Dennen"

Algemene vergadering
op vrijdag 20 april 's avonds 8.30 uur in

Hotel Bakker.
Het Bestuur

Maat 3

17.50

3/4 Meisjesjach
met vaste capuchon.
Ronde schouderpas en
leuke splitjes opzij.
t. 1. 25 stijging p. m.

7/8 Jasje voor de bakvis
Een mooie kwaliteit
poplin. Zeer originele
haaksluiting. Inclusief
afknoopbare capuchon.

36.-

Leef langer en beter!!

Eet Tarvobrood
De moderne voeding.

Schurink bakt het voor u.
ReOBlink voor uw Rijbewijs

Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Fietsers en Bromfietsers!
U hoeft nooit meer verlegen te
zitten om een rijwiellampje, want

Barink heeft een lampjesautomaat.
Dag en nacht tot uw dienst.


