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KERKDIENSTEN zondag 29 april.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 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.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 28 april van 5 uur tot en met
zondag 29 april Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 20 t.m. 26 april.
Gehuwd: Th. B. J. Ruikes en M. H. A.
Schepers.
Overleden: H. W. Brummelman, m., 58 jr.;
G. J. Poorterman, m., 79 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 98 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f 53.— per stuk.
Handel tamelijk vlug.

IN HET STAMBOEK.
Op een gehouden winterinspectie door de
heer M. Koomen, inspecteur van het F.H.-
veeslag werden 2 koeien van A. J. Zweve-
rink in het stamboek opgenomen met resp.
77 en 79 punten.

LEDENVERGADERING
COÖP. ZUIVELFABRIEK (VORDEN)

(Slot)
De kwaliteit van de kaas was over 't alge-
meen zeer goed. Op de kaaskeuringen van de
G.O.Z. werd een bronzen medaille behaald.
Het gemiddelde waardecijfer was 8.75.
De tbc-bestrijding verliep gunstig. Eén rund
reageerde positief en werd onmiddellijk op-

geruimd.
J Voor Ie klasse melk werd 35 cent per 100 kg

betaald boven de normale prijs; voor klasse 2
de normale prijs, voor klasse 3 aftrek halve
cent per kg en voor klasse 4 l cent per kg
aftrek. Totaal werd aan premie betaald
ƒ 20.085,38.

>Het aantal leden op 25 december 1955 be-
droeg 628 (vorig jaar eveneens 628).
De voorzitter dankte de directeur en het per-
soneel voor de bereikte resultaten over het
afgelopen boekjaar.
De aftredende bestuursleden de heren D. J.
Tjoonk en G. Bieleman, alsmede de commis-
sarissen de heren G. J. Arfman, H. G. Nijen-
huis, B. J. Schoenaker en H. Kapelle werden
herkozen.
Vervolgens hield de heer Dr v. d. Burg, hoofd
van de Veeartsenijkundige Gezondheidsdienst
een toelichting over het ontstaan en de be-
strijding in georganiseerd fabrieksverband.
Deze toespraak werd door een film verduide-
lijkt. De voorzitter bracht de heer Dr v. d.
Burg dank voor zijn duidelijke uiteenzetting.

Koningin Juliana,
die maandag 30 april
haar 47ste verjaardag
viert.

Foto: M. C. Meijboom

PROGRAMMA NATIONALE HERDENKING

Vrijdagavond, 4 mei 1956 is, ingevolge het
Besluit van de Regering, bestemd to;t Natio-
nale Herdenkingsavond.
1. Herdacht zullen worden zowel de Neder-
landse militairen, zeelieden en verzetstrijders,
als de geallieerde militairen, die voor de be-
vrijding van ons vaderland gevallen zijn, en
zij die in de oorlogsjaren 1940—1945 zijn ge-
vallen en afkomstig zijn uit Vorden.
2. Des morgens om 8 uur zal er door de pas-
toor van de Kranenburg een dienst worden
gehouden ter herdenking van hen die vielen
en op de Kranenburg zijn begraven. Deze
dienst is voor een ieder toegankelijk en zal
worden gehouden in de R.K. Kerk op de
Kranenburg. Na afloop van deze dienst zal er
een ,,stille tocht" worden gehouden naar de
R.K. Begraafplaats, waar door de Burgemees-
ter een krans zal worden gelegd ter nage-
dachtenis van hen die vielen en die op deze
begraafplaats ter aarde zijn besteld.
Na deze kranslegging zal 2 minuten van vol-
komen stilte in acht worden genomen. De
plechtigheid wordt besloten met een kort lied,
te zingen door het kerkelijk zangkoor.
3. Van des avonds 18 uur af zullen van alle
openbare gebouwen in Vorden de vlaggen
halfstok worden gehangen. Particulieren wor-
den verzocht dit eveneens te doen.
4. Van 19.25 uur tot 19.40 uur zal de toren-
klok van de N.H. Kerk worden geluid.
5. Op 19.25 uur zal een ieder kunnen deel-
nemen aan de stille tocht. De deelnemers stel-
len zich om 19.20 uur op bij de N.H. Kerk in
het dorp. Om 19.25 uur precies zal van dit
punt de stoet vertrekken naar de algemene
begraafplaats, met als doel de graven der ge-
allieerde bondgenoten en het symbolisch graf

Km

_ an hen die vielen uit Vorden, welk graf naast
de graven van de geallieerde bondgenoten is
opgericht. Op deze graven zal door de Burge-
meester namens het gemeentebestuur en de
ingezetenen van Vorden een krans worden ge-
legd, ter nagedachtenis aan hen die vielen.

Te 20 uur precies zal, nadat dit tijdstip
.oor de Burgemeester is aangekondigd, op de

plaats van herdenking twee minuten van vol-
komen stilte in acht worden genomen. De
plechtigheid wordt hierna met een kort lied,
te zingen door het Vordens Mannenkoor be-
sloten.
7. In overeenstemming met de geest die onze
gevallen helden, die naamloos streden, be-
zielde, zullen geen toespraken worden ge-
houden. De weg naar de plaats der plechtig-
heid zal slechts te voet in volkomen stilzwij-
gen zonder vlag of vaandel worden afgelegd.
Rijwielen mogen in de stoet niet worden toe-
gelaten, terwijl het aan een ieder verboden is
de begraafplaats die avond voor de aankomst
van de stoet te betreden. Kinderen worden
alleen onder geleide toegelaten.
8. Het brengen van een eenvoudige hulde,
door het strooien van bloemen op de plaats
der herdenking door elk der deelnemers is
toegestaan.
9. Deze stille tocht kenne geen rang noch
stand. Alleen de rechtstreekse nabestaanden
der gevallenen, of de vertegenwoordigers der
bevriende mogendheden zullen een bijzondere
plaats aan het hoofd van de stoet hebben.
10. In aansluiting op en in overeenstemming
met vorenstaand programma zal te 20.45 uur
in de Herv. Kerk een korte gezamenlijke her-
denkingsdienst worden gehouden door Ds.
Duursema en Ds. Jansen. De Chr. Zangver.
„Excelsior" zal haar medewerking verlenen.

OPGENOMEN IN STAMBOEK V.N.L.
Bij de alhier gehouden paardenkeuring werden
alle aangevoerde paarden in het stamboek
V.N.L. opgenomen t.w.:, van B. H. Koning
(Geld. typ.) 1; van B. Wagenvoort (G. typ.) 2;
van A. Maalderink (G. typ.) 1; van D. Tjoonk,
Wiohmond (Gron. typ.) 1; van H. Kets, Baak,
1; van E. Heuvelink, l en van H. J. Jansen,
Scheurweide, l, allen van het Geld. typ.

GOUDEN ECHTPAAR

Vrijdag heeft het echtpaar A. Gotink—A. M.
Gotink-Pardijs, onder grote belangstelling zijn
50-jarig huwelijksfeest gevierd. Het krasse
echtpaar (de bruidegom is 77 en de bruid 76
jaar) ontving een schat van bloemen en velen
kwamen het de hand drukken. Ook burge-
meester Van Arkel kwam zijn gelukwensen
aanbieden.
De beide muziekkorpsen Sursum-Corda en
Concordia brachten een serenade.

BIOSCOOP
Vanavond wordt in het Nutsgebouw de fel-
realistische film „Verborgen moederschap"
vertoond.
Het is het verhaal van een bende jonge dief-
jes, die een meisje redt van de verdrinkings-
dood. Het bleek dat ze zich had willen ver-
drinken omdat ze een kind verwachtte, woor-
voor ze geen vader had. De jongens brengen
haar naar hun hol en weten haar het ver-
trouwen in het leven terug te geven. Een be-
rucht individu weet haar echter te ontvoeren
en wil haar gebruiken voor de meisjeshandel.
Gelukkig weten de jongens dit nog op tijd te
verijdelen en als het meisje met één van de
jongens gaat trouwen zegt deze het diefjes-
leven vaarwel, waardoor ook aan deze film
weer een „happy-end" komt.

T.B.C.-COLLECTE
De t.b.c.-collecte, welke door de leden van
het N.V.V. alhier is gehouden, heeft ƒ 240.61
opgebracht.

VOETBAL
Vorden I heeft haar vrije zondag benut door
een gemoedelijke wedstrijd te spelen in Steen-
deren tegen Steenderen I, welke tenslotte in
een gelijk spel 3—3 eindigde. Voor de rust
was de wedstrijd het aankijken nog wel waard.
Er werden aardige aanvallen van weerszijden
opgezet met het gevolg dat de beide doelver-
dedigers druk werk hadden. Steenderen doel-
puntte toen twee en Vorden éénmaal. In de
tweede helft zakte het spelpeil danig en kon
men merken dat het hier niet om de puntjes
ging, Vorden maakte weer gelijk en nam zelfs
de leiding, welke Steenderen even voor het
einde weer teniet deed. Het was een in pret-
tige verstandhouding gespeelde wedstrijd.
Vorden II kreeg bezoek van Pax III, waarbij
de punten broederlijk gedeeld werden (l—1).
Vorden b verloor van Be Quick b met 3—1.
Vorden I heeft zondag nog vrijaf. Vorden II
ontvangt op eigen terrein bezoek van de
kampioenskandidaat Socii II, terwijl Vorden b
zaterdagmiddag op eigen veld AZC b ont-
vangt.

J\n/np<i Tere huid?
tZ/U//a^- Babyderm-zeep

COLLECTE MILITAIRE FONDSEN

De jaarlijkse huis-aan-huis-collecte voor het
Comité der Gezamenlijke Militaire Fondsen
zal in deze gemeente worden gehouden ge-
durende het tijdvak van 30 april t/m 6 mei
1956.
De heer F. J. Dekker zal zich daartoe bij de
ingezetenen vervoegen.
De collecte wordt in de belangstelling van de
ingezetenen aanbevolen.



KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING.
De heer H. B. Emsbroek, directeur en op-
richter van de Empo rijwielfabriek alhier,
is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau. De versierselen werden hem door
de burgemeester overhandigd.

UITBREIDING WINKEL
Iedereen, die bekend was met de oude toe-
stand en ruimte der winkel van bakkerij
W. Voskamp, zal deze winkel nu de verbou-
wing voltooid is, niet terugkennen. Niet alleen
dat de ruimte meer dan dubbel zo groot is
geworden, doch ook de inventaris heeft een
vernieuwingskuur ondergaan. De nodige ruim-
te werd gewonnen door een woonkamer er bij
aan te trekken en hiervan door het wegbreken
van muren één geheel te maken. De keurige
wandbetimmering, de nieuwe moderne toon-
bank, de glazen vitrines, de moderne T.L. ver-
lichting, alles is zo keurig verzorgd, dat deze
winkel nu zeker met de modernste in de om-
geving kan wedijveren. De hygiëne, in een
bakkerij een zeer belangrijk punt, staat hier
voorop, want alle verlokkelijke baksels, bon-
bons en andere eetbare waar zit in stofvrij met
glas afgedekte vitrines. Ook de etalage mag
er thans zijn. Op de openingsdag j.l. donder-
dag kwamen velen de fam. Voskamp hun
gelukwensen aanbieden met deze ingrijpende
verbetering, welke vergezeld gingen van vele
bloemstukken, fruitschalen en andere stoffe-
lijke blijken van medeleven.

DISTRICTS VARKENSFOKDAG
Uitgaande van de Varkensfokverenigingen
Almen, Brummen, Gorssel, Harfsen, Hengelo
(G.), Keyenburg, Klein Dochteren, Laren,
Lochem, Oolde, Steenderen, Vorden en Warns-
veld werd vrijdagmiddag op een terrein nabij
Huize Vorden de districts varkensfokdag ge-
houden. Volgens de catalogus waren er 237
inzendingen.
Van de volgende Vordense eigenaren werden
dieren bekroon: D. Nijenhuis, G. J. Sloetjes,
B. G. Lichtenberg, H. Hissink, Wed. D. Schots-
man, G. W. Winkel, H. Tjoonk, H. F. G. Rob-
bertsen, W. A. B. Borgonjen, H. Rietman, B.
Wagenvoort, H. Flamma en A. Tjoonk.
De jury bestond uit de heren: H. Bakker,
Assen; H. Holsbrink, Almelo; J. P. Vrijsen,
Reusel (N.Br.); A. Bukman, Arnhem; H. Oort-
giesen, Arnhem; G. W. Bukman, Almen; P. W.
Smeenk, Hengelo (G); H. Rietman, Arnhem;
J. Jansen, Neerbosch en G. Beumer, Pannin-
gen (NB). Arbiter was de heer Ir. W. Hoog-
land, Arnhem. Er waren wisselbekers dispo-
nibel gesteld door de heer Poesse, Vorden, de
marktver. Vorden en de fa B. Wentink, Vor-
den. Verder 2 medailles door de afd. Vorden
van de G. M. v. L. en door elke aangesloten
varkensfokvereniging l medaille.
Er bestond een levendige handel in de aange-
voerde dieren. Ook de belangstelling was be-
hoorlijk.

LEDENVERGADERING BAD- EN ZWEM-
INRICHTING „IN DE DENNEN"

Vrijdagavond werd in hotel Bakker onder
leiding van de voorzitter, de heer A. E. van
Arkel een ledenvergadering gehouden van de
bad- en zweminrichting ,,In de Dennen".
De administrateur, de heer J. Kettelerij bracht
het financiële verslag uit, waaraan het vol-
gende is ontleend:
Het aantal bezoekers overtrof verre dat van
1954 en bedroeg 37464 (21568) (tussen haakjes
en cijfers van 1954). Er werden 617 algemene
abonnementen uitgegeven (575); 40 abonne-
menten voor bepaalde uren (12); maandkaar-
ten 34 (16); strandkaarten drie (2).
Het aftredende bestuurslid, de heer H. G.
Poesse, werd herkozen.
De voorzitter deelde mede, dat de administra-
teur wegens drukke werkzaamheden heeft ge-
meend als zodanig te moeten bedanken. Hem
werd dank gebracht voor het vele werk, in
het belang van de inrichting verricht. De heer
Kettelerij werd vervolgens als bestuurslid
gekozen.
Bij het punt „onderhoud gebouwen enz." deel-
de de voorzitter mede, dat het voorverwar-
mingsbassin geheel en het grote bassin tot het
diepe gedeelte van gewapend beton is voor-
zien. Het hekwerk zal worden gerepareerd;
de banken zullen worden hersteld.
In verband met veiligheidsmaatregelen zal
voor de E.H.B.O. een zuurstofkoffer worden
aangeschaft; om het bassin zullen de nodige
waarschuwingsborden worden geplaatst. Te-
vens zal weer een touw van de brug over het
gehele diepe bassin worden aangebracht.
De opening van het zwembad werd bepaald op
zaterdagmiddag 12 mei.
Aan de Vordense zwem- en polovereniging
werd toestemming verleend ook voor de be-
zoekers het bad te mogen gebruiken op
woensdag en zaterdag na 7 uur des avonds.
De voorzitter dankte aan het slot het perso-
neel n.l. de familie Jorissen en de heren Bar-
geman en Tragter voor het werk, door hen
in het afgelopen jaar verricht.
Ondanks de hogere lonen en kosten blijven
de tarieven voor zwemmen en abonnementen
ongewijzigd.
Het afgelopen jaar, aldus de voorzitter, is goed
geweest. Het overschot zal worden gebruikt
voor bijzondere reparaties.

Wegens plaatsgebrek moeten een paar berichten van
de padvinderij blijven staan tot de volgende week.

FORUM-AVOND K.V.P.
In zaal Schoenaker hield de K.V.P. afd. Vor-
den een politiek forum. Namens het bestuur
heette de heer H. Folmer als gesprekleider
allen welkom, speciaal de heren A. J. Meyer
en J. G. H. Heerink, de beide gemeenteraads-
leden der afd., die tesamen het forum vorm-
den. Door verschillende aanwezigen werden
vragen gesteld, betreffende de Gemeente-
politiek, welke door de heren Meyer en
Heerink zo nauwkeurig mogelijk werden be-
antwoord. Onder meer werd de woningbouw,
de riolering, het uitbreidingsplan, wegenbouw,
elektriciteitsvoorziening en scholenbouw be-
sproken.
Na de pauze bracht de heer B. Schoenaker
namens de Jongeren-groep verslag uit van het
bezochte Congres te Utrecht.
De voorzitter dankte tot slot de diverse spre-
kers voor hun welwillende medewerking en
vestigde nog de aandacht op enkele spreek-
beurten en het Jongeren-appèl te Arnhem.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtableften

R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond hield haar laatste ont-
wikkelingsavond, waarvoor grote belangstel-
ling bestond. Als spreekster was uitgenodigd
Mej. D. Braam, lerares aan de R.K. Huishoud-
school te 's Heerenberg. Deze behandelde het
onderwerp ,,De huisvrouw en de kennis der
waren". Spr. wees er op om altijd een verant-
woorde koop te doen en altijd rekening te
houden met de grootte van het gezin. Ook het
kopen met zegels of op afbetaling levert niet
steeds voordeel. Tot aan de pauze werd van
de gelegenheid tot vragen stellen druk ge-
bruik gemaakt.
De presidente, Mevr. Gr. Mokking—Seesing
dankte de spr. voor haar mooie uiteenzetting,
waarna zij enkele mededelingen deed.
Tot slot bracht de secretaresse verslag uit van
de door haar bezochte Boerinnen-Landdag te
Utrecht op 19 april j.l.

RATTI-NIEUWS
Het eerste en tweede team waren verleden
week vrij. Ratti III had echter een kwade
tegenstander op bezoek n.l. Baakse Boys. De
Boys, die nog enkele punten nodig hebben om
zich kamman te kunnen noemen, ondervon-
den van I^BRattianen zoveel tegenstand, dat
zij slechtsWen magere O—l zege wisten te
boeken. Voornamelijk was dit te danken aan
de Ratti-defensie, die stug verdedigde en de
bezoekers weinig kans gaf.
Ratti a speelde een goede wedstrijd en won
thuis van^fcorst b met 2—1.
Na een r^periode van enkele weken krijgt
het eerste elftal a.s. zondag een hartig hapje
te verwerken, daar Pax I op bezoek komt. De
Hengeloërs zijn bijna kampioen en hebben
thans Ruurlo van de kop verdrongen, zodat
zij hun uiterste best zullen doen om te zege-
vieren. Ratti zal zich echter niet zonder meer
gewonnen geven, zodat een spannende strijd
wordt verwacht.
Ratti II en III zijn vrij. De Junioren krijgen
Zutphen a op bezoek.

Oranjevereniging.
BONTE AVOND zaterdag 28 april geheel
uitverkocht.

Voor maandag 30 april nog een zeer be-
perkt aantal kaarten verkrijgbaar.

Bij een uitverkochte zaal is het onmogelijk
nog meerdere personen toe te laten.

Gratis dansen te Hengelo-GId.
op maandag 30 april

(Koninginnefeest)

en zaterdag 5 mei
(Bevrijdingsfeest)

Aanvang 6 uur.

Linnen zomerflats
voor dames, vanaf f 3.95.
Ook in meisjesmaten tegen
nog voordeliger prijzen.

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

CENTRA
Doperwten per blik 69 et
Spinazie per blik 69 et
Erwten met wortelen per blik 59 et
Sperciebonen per blik 78 et
Snijbonen per blik 82 et
Haring in tomatensaus groot blik 69 et
Makreel groot blik 72 et
Sinaasappeljam per pot 59 et
Bramenjam per pot 55 et
Aardbeien op sap per blik l 10 et
Ananas op sap per blik 82 et
Rozijnen op sap literspot 125 et
Lolly's, 7 stuks 25 et

Je kunt er mee voor de dag
komen met Centra's spaarsysteem

DIRECT VOORDEEL BIJ

T. van der Lee - Tel. 420
Heden zaterdag tot 1 uur gesloten

Viert Koninginnedag

bij café Denk
Optreden van de bekende
Accordeonnist Hullegie*

Entree vrij.

Niet één week, maar steeds
de laagste prijzen!

200 gr. Parijse-wafels 65 et
5 cocos macronen 45 et
6 eierkoeken 45 et
l grote tube tomatenpuré 59 et
500 gr. zuiver rundvet 55 et
3 pakjes pudding, div. smaken 49 et

Als extra reclame:
Boterhamworst, gebr. gehakt en
ontbijtspek 150 gr. 59 cent

LÈVENSMIDDELENBEDRIJF

GR(§DTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

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 ^T

Looman - Vorden
Ondergetekende houdt
zich aanbevolen voor
het repareren van
rieten stoelen, rust-
stoelen enz. tevens
ook het maken van
nieuwe honden- of
bakkersmandjes.

H. Aberson, C 32
Hackfort.

In ieder huis
is wel een vertrek dat mooier en ruimer
wordt als er nieuw Viltzeil „over de vloer"
komt. En om de kosten behoeft niemand
het te laten. Kom de nieuwe Viltzeil-col-
lectie eens bij ons bekijken.

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!

VILTZEIL Krommenie
Doe langer met uw kostbare lederen
zool!

Durable Plastic zool
uitgekiend tot en met voor deze tijd.
NA DIT GEEN BETER.

Verkrijgbaar bij

Schoënliandel H. G. ALBERS

GEVRAAGD:
EEN FLINKE

LEERLING
en

EEN HALFWAS
RIJWIEL-

HERSTELLER
FIRMA

K. Siersma
Gazelle Rijwielhandel

Overwelving 3, Zutphen

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
H. Takkenkamp,
Ruurloseweg D 36.

5 BIGGEN te koop
bij H. Wiltink, D 58
Wildenborch. N.o.z.

Te koop een toom
zware BIGGEN.

A. Zents Jr , ' t Medler

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

In alle soorten en maten verkrijgbaar bij:

L. SCHOOLDERMAN

Vanaf beden weer IJS verkrijgbaar bij Bakkerij Voskamp



VERLOOFD:

Tiny Boesveld
en
Jan Elbrink

Warnsveld, Schoolplein l
Vorden, Molen weg 17

Receptie 6 mei 1956
van 3-5 uur, School-
plein l, Warnsveld.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
onze 40-jarige echt-
vereniging ondervon-
den.

H. J. Rothman
en echtgenote

Vorden, april '56.
Hackfort C 2.

Voor de vele bewij-
zen van medeleven,
ondervonden tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve
moeder
Marie Louise Olthuys-

v.d. Berg

betuigen wij u onze
harteli jke dank.

Namens de familie:
A. Boersma-

Olthuys
D. Boersma

Vorden, april '56.
Dorpsstraat 6,

Gevraagd, weg. huw.
der tegenw. NET
MEISJE voor de win-
kel en huishouding.
Hoog loon.
Derksen, Zutph.w. 13

Gevraagd een WERK-
STER.
Smit, Zutphenseweg

Te koop een g.o h.
BROMFIETS, Kap-
tein Mobylette 1954.
Het Hoge 76, Vorden

Te koop een rood
SPORTJACK, z.g.a.n.
v. leeft. 14—16 j r .
Raadhuisstraat 34,
Vorden.

Te koop JONGE
HENNEN, Sussex x
Reds bij H. Hissink,
b.h. Veerendaal.

Te koop EETAARD-
APPELS, ijsselstar.
A. J. Korenblik, Linde

Te koop EETAARD-
APPELS, noordeling.
H. Hogeslag, Hackfort

Te koop HAVER-
STRO. L. Velhorst,
b.d. wasserij.

Te koop 2 tomen
BIGGEN en een par-
tij eetaardappels bij
G. J. Klein Ikkink, D
80, Wildenborch.

N.o.z

r\ f\
Dinsdag l mei a.s. hopen onze gelief- y

x- de ouders, behuwd- en grootouders

J. W. Maandag

en

M. J. Maandag-Verbeek

hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard mogen blij-
ven is de wens van hun dankbare
kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

Vorden, april 1956.
Nieuwstad 21.

Gelegenheid tot feliciteren van
4 — 5 uur in Hotel Bakker.

Heden nam God na een ernstig lijden,
nog onverwachts van onze zijde weg,
onze geliefde man, vader, behuwd-
en grootvader

Hendrik Willem Brummelman

in de ouderdom van 58 jaren.
Dat hij stervende getuigde dat hij naar
Jezus ging is ons tot grote f roost in onze

diepe smart.
Psalm 42 : 5

Vorden:
G. R. Brummelman-Lenselink
Zwijndrecht:
Joh. v.d. Werf f-B r u m m el man
Jac. v.d. Werff
Vorden:
T. G. Brummelman
Rotterdam:
H. W. Sonneveld-Brummelman
S. Sonneveld
Ede:
G. R. Kleiman-Brummelman
M. Kleiman
Vorden:
G. Brummelman
en kleinkinderen

Vorden, 23 april 1956.
De teraardebestellïng zal plaats heb-
ben op zaterdag 28 april 1956 op
de Algemene Begraafplaats
om 1.30 uur.

Heden behaagde het de Here tot Zich
te nemen, na een geduldig gedragen
lijden, mijn geliefde man, en onze va-
der en grootvader

Gerrit Jan Poorterman
echtg. v. Hendrika Berendina Wigherink

in de ouderdom van 79 jaar.

Vorden:
H. B. Poorterman-Wigherink
A. J. Poorterman
G. J. Poorterman-Wassink
Steenderen:
D. H. Poorterman
G. Poorterman-Mennink
en kleinkinderen

Vorden, 25 april 1956.
„'t Hilverdink"

De begrafenis zal plaats vinden op
zaterdag 28 april om 12 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden behaagde het de Here plotse-
ling uit ons midden weg te nemen,
onze geliefde dochter, zuster, behuwd-
zuster en tante

Gerritjen Eggink

echtgenote van H. J. Wassink

op de leef t i jd van 47 jaar

Uit aller naam :
Fam. H. J. E f j g ink
„Hoge Weide"

Vorden, 25 april 1956.

De teraardebestelling zal plaats hebben
op zaterdag 28 april om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Brummen.

LANDBOUWERS,
ziet uw weideafrastering
goed na!
Wij hebben voor u gecreosoteer-
de palen in de maten 1.20 m.,
1.60 m., 1.80 m. en 2.50 m.

Gemakkelijk in gebruik, lange levensduur.

A.s+ maandag 30 april, Koninginne-
feest, levensmiddelenbedrij f geopend
tot 's middags l uur*
Onze maalderij, veevoeder^, kunst-
mest- en brandstoffenhandel is de
gehele dag gesloten!

FA. J. W. ALBERS

Leuke zomerschoentjes voor uw
kinderen tegen voordelige prijzen*

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist,,

Empo Rijwielfabriek, Vorden
vraagt personeel tot 35 jaar, voor:

de Magazijnen»
•
de Rijwiel- en Bromfiets-
montage,
•
de Lakkerij en Biezerij,

de Framebouwerij, ™

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.

Gevraagd NET MEISJE
voor hele of halve dagen

Levensmiddelenbedrijf Grootenboer

BLIKGROENTE
in een wip klaar

Sperciebonen 95 et

Snijbonen 98 et

Spinazie 69 et

Worteltjes 105 et

Doperwten 85 et

Op de boterham
200 gr, gekookte worst
55 et.

Steeds vaker
K I S T E M A K E R

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"

Gevraagd: Een flink Persoon,
voor hulp- en waarnemend
Badmeester.

Brieven vóór 10 mei a.s. aan de
Voorz. Dhr. A. E. v. Arkel, Vorden.

DIT ZIJN ER

.... maar onze ruime collecties
tellen vele fleurige zomerjapon-
nen in moderne lijn. moderne
weefsels, moderne kleuren, mo-
derne dessins. —

Vrolijk zomerjurkje in
cottonnisé. Zeer apart
dessin, sierlijke heup-
lijn.

24.75

Leuk verwerkt model
in cottonnisé met
plissé-effect.

2375

TEL. 381 VISSER
PLASTICGLAS
Door onze enorme omzet
Plasticglas voor f 4 , — per m2*
Kippenhokramen f 9«— per stel,
Vraagt monsters bij
„Bewi" Houtwaren, Molenweg 85

Zutphen

de kous
met de 9 levens!

Koop niet „zo-maar" nylons.
Maar vraag Vasana's! Extra
mooi, extra duurzaam, want

Vasana heeft de
Resin anti-ophaalfinish!

van 3.50 tot 4.50

Looman
Vorden



(Steeds net nieuwste!

Dagelijks ontvangen wij nieuwe
zendingen

JAPONNEN.
^ ̂  Ook in heupmaten brengen wij een ruime sortering

Komt u eens kijken?

Looman - Vorden
Voor sterke JONGENSSANDA-
LEN natuurlijk naar

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist*

A.s. maandag Koninginnedag
zijn alle zaken
na l uur gesloten

Vordense Winkeliersver.

DRAAG VETSCHOENEN MET

Durable Plastic zool
U zult uw werk dan zo efficiënt
mogelijk kunnen verrichten. Anti-slip.

Aanbevelend,

H. G. Albers

V.V.V. Vorden
Gedurende de maanden juli en augustus or-
ganiseert V.V.V. met medewerking van de
Winkeliersvereniging een

wedstrijd voor tuinen.
Indeling in 2 klassen, nl. villa-tuinen en
tuinen bij burgerwoonhuizen.
Voor IEDERE klasse: Ie prijs f 50.—

2e prijs f 40.—
3e prijs f 30.—
4e prijs f 20. ~
5e prijs f 10.—

Beoordeling in juli en augustus. Data wor-
den NIET bekend gemaakt.
Onpartijdige, deskundige jury van buiten
de gemeente Vorden.
Beoordeling: a. bloeiend materiaal,

b. onderhoud.
BESTUUR V.V.V.

In verband met Koninginnedag
zijn onze kantoren en maga-
zijnen

de gehele dag gesloten.
C.L.V. „Ons Belang"

CL. V. „de Eendracht"

Coöp Boerenleenbank

Witvoct vis op iedere dis,
ledere vrijdagmorgen verse
uis op de markt.

Witvoet - Zutphen

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

Koninginnefeest
maandag 30 april

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Aanvang 7 uur.

Muziek „The Moodchers"

X

Chr. Landbouw Huishoudschool
te Vorden

Eind augustus kunnen er leerlingen geplaatst
worden in:

*

primaireopleiding(na6 j. l.o.)

opleiding voor huishoudas-
sistente (na 2 j. pr. opl.)

3. 1 of 2 daagse vervolgklas

«naaien,

avond naai- en knipcursussen

S. fijne keukencursus

Opgaven voor l juli.
Inlichtingen op dinsdagmiddag van 2 —
uur a.d. school.

Koninginnedag
De wielerwedstrijd, alsmede enige
andere volksspelen, worden niet
gehouden achter de zuivelfabriek,
maar op een

terrein nabij de Ge-
meentebleek.
Aanvang 2.30 uur.

Het comité.

H.H* Landarbeiders!
Voorinlevering vacantiezegels op vrijdag
4 mei 's avonds tussen 7—8 uur bij Mar-
tinus, Almenseweg.

Koninginnedag 30 april

dansen
in café 't Zwaantje
Aanvang 7 uur — Vrij entree

GEVRAAGD:

EEN TYPISTE
zeer vlot kunnende typen» plm. 20 jr.

Ned* Middenstandsbank
Kantoor Zutphen.

Pluimueehouders l
Geeft uw kuikens een vitamine'
stoot met Vicasol Vitamine A en
D 3

Steeds in voorraad cntstof No~
diphterit Habé tegen diphterie en
pokken.

Landbouwers!
Geeft uw kalveren een vitamine-
stoot met Duphasol A + D 3.

*Tevens verkrijgbaar BASUDINE
op basis van diazinon, ter be-
strijding van koolvlieg, wortel-
vlieg, bladluizen, enz.
AARITNA, ter bestrijding van
ritnaalden.

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232, Nieuwstad 5

Wordt Pax kampioen?
Bezoekt a.s. zondag 29
april

RATTI l - PAX l
Aanvang 2 uur.
Terrein Ratti.

Moet u naar feest of bruiloft gaan,
Loop dan eens euen bij ons aan,
Er moet dan een cadeautje zijn\
Wij hebben iets voor elk festijn.

R. J. Koerselman
Telefoon 364

Motte:
Overhemdjes

Meisjesblousjes
Oyergooiers

Meisjesjurkjes
Spijkerbroeken
Voor al uw

Meding

LOOMAN
VORDEN

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

FA. HARTENS
Horloger, Prisma ver-
tegenwoordiger.

„Gazelle" en
„Rudge" rijwielen

Keuze uit meer dan
150 Tour-, Sport-
en Kinderrijwielen

Fa. K. Siersma
Overwelving 3

Tel. 2824, Zutphen
Verkoop - In ru i l

Verhuur

BELANGRIJK

Ontvangen gefileerde Noorse diep-
vries vis

Kafcljauw MERK TRIONOR Schelvis
Fantastisch lekker. Kinderen zijn er dol op (geen graat).
Kan gebakken en gestoofd worden, men ruikt geen vislucht
bij het bakken.
Niet duur, f 1.15 en f 1.25 per pak van ongeveer 500 gr.

Tracteer vandaag nog Uw gezin.

PARDIJS heeft het voor u
P.S. Ontvangen van Kreijenbroek Zand-
koekjes en Sprits met 65 pCt. toombo-
ter bereid, 200 gram 65 et.

De Vordense Bakkers
maken hun geachte clien-

tèle bekend, dat er a.s*

maandag (Koninginnedag)

GEEN brood wordt ge-

bakken en bezorgd!

IVoninginneilag

DANSEN

bij HOTEL BAKKER
Muziek: Songs and Rhythm

Aanvang 7 uur •— Entree f l—>

Rokken
Blouses

Regenmantels
De nieuwste mo-
dellen en . . .
lage prijzen!

LOOMAN
VORDEN

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen
Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden


