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JEUGDUITVOERING SPARTA
In tegenstelling met de gymnastiekuitvoering
van de seniorleden van Sparta was ditmaal de
Nutszaal bijna geheel gevuld met belangstel-
lenden en ouders van de Sparta-jeugd, die
o.l.v. de heer J. Groot Wassink uit Doetinchem
liet zien wat zij onder deskundige leiding ge-
leerd hadden.
De kleutermeisjes deden bankoefeningen, de
kleuterjongens hoogspringen en wedstrijd met
banken. De meisjes I en II deden op keurige
en gelijkmatige wijze vrije oefeningen, even-
als de jongens I. De meisjes III gaven ons
paardspringen en brugwerk te zien, dat er zijn
mocht en waarbij bleek dat Sparta — als de
jeugd met dezelfde animo blijft trainen —
straks over een keur van gymnasten de be-
schikking heeft. De meisjes II gaven tenslotte
nog grondgymnastiek te zien, terwijl de meis-
jes I hun vaardigheid in het lopen over de
evenwichtsbalk demonstreerden. Met een al-
leraardigst dansje van de meisjes III werd
deze avond besloten. Uit alles bleek dat de
ruim 150 jeugdleden van Sparta ijverig ge-
oefend hadden en de leider met diens helpers
komt dan ook zeker een woord van lof toe.
De voorzitter van Sparta, de heer A. de Jonge,
opende de avond met een woord van welkom.
Aan het slot dankte hij allen, die medegewerkt
hadden tot het slagen .van de avond en in
't bijzonder de leider, de heer J. Groot Was-
sink voor diens opofferingen om de jeugd zo-
ver te krijgen.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

OUDERAVOND ZONDAGSSCHOOL
De afdeling Vorden van de Nederlandse Zon-
dagsschoolvereniging van de Hervormde ge-
meente hield in Irene een goed bezochte
ouderavond. Het openings- en welkomstwoord
werd gesproken door Ds. J. Langstraat, waar-
in hij in het bijzonder verwelkomde Me j.
Siedenburg van de Ned. Zondagsschoolver. (
Spr. liet in zijn openingsrede uitkomen dat het
zondagsschoolwerk niet alleen in nationaal
verband moet worden gezien doch in wereld-
verband. Het werk dat hier in Vorden wordt
verricht is dan ook van grote betekenis niet
alleen voor de Kerk doch ook voor de kinde-
ren persoonlijk.
Mej. Siedenburg vertoonde vervolgens een
filmstrip „Het land van de Bijbel" n.l. Palesti-
na, waarin zij bij elk beeld een korte toelich-
ting gaf.
Mej. G. Weenk, leidster van de Zondags-
school alhier, gaf op het flanelbord een vertel-
ling van ,,De Verloren Zoon". Deze vertelling
werd met grote aandacht beluisterd.
Mej. Siedenburg gaf een korte uiteenzetting
van het werk van de Zondagsschoolvereni-
ging, vooral in Finland.
In de pauze maakten velen gebruik van de ge-
legenheid tot het bekijken van de hulpmid-
delen die bij de Zondagsschoolarbeid worden
gebezigd.
Tijdens de vertoning van de film: „Kind en
Zondag" kregen de aanwezigen een zeer goede
indruk van het werk dat door de Zondags-
schoolvereniging wordt verricht. De vereni-
ging die 90 jaar geleden werd opgericht met
medewerking van Prof. Hoedemaker heeft dan
ook in al die jaren zeer nuttig werk onder het
jonge geslacht verricht.
De vice-voorzitter en leider van de Zondags-
school alhier, de heer J. Bargerman, sprak een
kort slotwoord, waarin hij alle medewerkers-
(sters) dank bracht voor het door hen verrich-
te werk dat zondag aan zondag vrijwillig
wordt gedaan.
Tussen de verschillende pauzes werden liede-
ren gezongen. Het was een goedgeslaagde
ouderavond.

PARTIJ VAN DE ARBEID
De afdeling Vorden van de Partij v. d. Arbeid
hield in het Nutsgebouw een goedbezochte
ledenvergadering, waarbij de heer Kingma uit
Zutphen een inleiding hield over de „Ver-
kiezingsacties" die er met de komende ver-
kiezingen weer te voeren zijn. Wat het leden-
tal betreft kan de afdeling Vorden op een
gunstig jaar terugzien aangezien het aantal
leden belangrijk is gestegen, zodat men hier-
voor een afdelingsvlag mocht ontvangen.
Verder werd de zorg voor sociaal-trekkenden
besproken door het verstrekken van een grati-
ficatie bij bijzondere omstandigheden.
De bestuursverkiezing kon door het afwezig
zijn van een der candidaten geen doorgang
vinden.
Besloten werd om vaker te vergaderen en vóór
de verkiezingen nog een openbare vergadering
te houden.

KERKDIENSTEN zondag U maart.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat.
7.15 uur Ds. P. W. van Arkel, v. Ruurlo.

Medlerschool.
J O uur Ds. J. H. Jansen.

Oeref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. C. A. van Nood,

van Velsen N.
R.K. Kerk

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

Woensdag 14 maart.
Herv. Kerk.

nam. 7.30 uur Ds. J. H. Jansen,
bidstond voor het gewas.

Geref. Kerk.
nam. 7.30 uur Ds. J. A. van der Peppel, van
Lochem. Biduur voor het gewas.

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 10 maart van 5 uur tot en met
zondag 11 maart Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 2 t.m. 8 maart.
Geboren: z. van M. Regelink en A. B. Re-
gelink-Tiessink; d. van J. A. Kelder en G.
J. Kelder-Ligtenbarg; d. A. J. Rouwenhorst
en A. Rouwenhorst-Hendriksen; d. van M.
J. van Dijk en J. H. van Dijk-Zweverink;
z. van A. J. Zeevalkink en M. W. Zee-
valkink-Jansen.
Overleden: E. H. Bargeman, vr., wed. van
G. J. Ligtenbarg, 53 jr., overl. te Zutphen;
J. H. A. Hassink, m., echtg. van J. K. van
Ackern, 60 jr., overl. te Zutphen.

Weekmarkt .

tp de vrijdag gehouden weekmarkt waren
.ngevoerd 67 biggen, waarvan de prijzen

varieerden van f 46.— tot f 55.— per stuk.
Handel tamelijk vlug.

OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL

«>ordat Mej. Nijkamp overstelpt met werk is
or het inwerkingtreden van de nieuwe wet

op het Kleuteronderwijs, is 't haar onmogelijk
om op de Ouderavond aanwezig te zijn, wat
zeer jammer is, daar er tal van vragen bij de
ouders gerezen zijn, die door het hoofd van
de school en het bestuur niet altijd te beant-
woorden zullen zijn. Toch is deze vergadering
te belangrijk om d^ze keer de ouderavond
over te slaan, maar het bestuur heeft er iets
op gevonden. De ouders worden verzocht een
paar dagen van te voren hun vragen schrifte-
lijk in te willen dienen bij het hoofd van de
school. Ze kunnen er dan verzekerd van zijn,
dat hun vragen zoveel mogelijk beantwoord
worden. De ouderavond wordt gehouden op
vrijdag 16 maart des avonds om half acht in
de koffiekamer. De vergadering zal tot onge-
veer half negen duren en daarna wordt in de
grote Nutszaal de allernieuwste film van de
N.V. Nederlandsche Spoorwegen vertoond:
„Met de N.S. door Europa".
Behalve de ouders van de kinderen van de
Kleuterschool hebben ook alle Nutsleden vrije
toegang bij deze film, die om ± half negen
aanvangt. Het bestuur verzoekt de ouders om
precies half acht aanwezig te zijn voor de ver-
gadering. Behalve de vragen van de ouders
heeft het bestuur verscheidene mededelingen
te doen over de kleuterschool, in verband met
de nieuwe wet.

JAARFEEST C.B.P.B. EN C.J.B.T.O.
De C.B.P.B. en C.J.B.T.O., afdeling Vorden,
kwam in gebouw Irene in gecombineerde
feestvergadering bijeen.
Behalve genodigden en afgevaardigden ver-
welkomde de voorzitter der C.J.B.T.O., spe-
ciaal de leden van de M.V. en J. V. der Geeste-
rense Evangelisatie vereniging.
De heer Dolphijn vertoonde een aantal interes-
sante films. Men kreeg hierbij o.a. een inzicht
in het omvangrijke werk van een landbouw-
school in Engeland en een pluimveefokkerij en
-broederij. Ook werd een prachtige jachtfilm
vertoond.
Hierna voerden de M.V. en J.V. uit Geesteren
het uit drie bedrijven bestaande toneelstuk
,,Drie jaren gingen voorbij" op. De uitbeelding
was goed, waardoor dit stuk levensgeschiede-
nis keurig tot zijn recht kwam. De talrijke aan-
wezigen toonden hun ingenomenheid door een
hartelijk applaus.

ZILVEREN JUBILEUM
A.s. woensdag herdenkt de heer G. Sloot zijn
25-jarig dienstverband bij de Havo-borstelfa-
briek alhier.

xt.

•

Ds. RIPHAAGEN BESPRAK AMBTS-
BELEVENISSEN

Uitgaande van de Vereniging Vrijzinnig Her-
vormden werd in hotel ,,'t Wapen van Vor-
den" een bijeenkomst belegd, welke goed was
bezocht. In zijn openingswoord heette de heer
J. G. Vedders inzonderheid welkom Ds. R. Rip-
haagen van Zutphen. Deze hield een causerie
over zijn 40-jarige belevenissen en ervaringen.
Ds. Riphaagen zei dat hij thans 40 jaar predi-
kant is geweest onder de Saksische bevolking
n.l. 17 jaar in Drente en 23 jaar in de Gel-
derse Achterhoek. In deze 40-jarige ambts-
periode diende spr. de Ned. Herv. Kerk van
Westerbork, waar hij op 31 augustus 1916 het
predikambt aanvaardde. Deze gemeente met
zijn elf buurtschappen was een uitgestrekte
gemeente. Spr. schetste enige gewoonten en
methodes van zijn eerste gemeente en wees er
op, dat het in die tijd voor de boerenbevolking
van Drente een schamel bestaan was, van-
daar dan ook dat men het huwelijk enigszins
als een werkgemeenschap bezag. Want door
het huwelijk kwamen er weer jonge krachten
om mede te werken aan het bestaan of finan-
ciering van het bedrijf. Ook de dorpsgemeen-
schap trad sterk naar voren. Andere hulp als
burenhulp z.g. noabersplicht. kende men toen-
tertijd niet. In de tijd van negen jaar dat spr.
hier werkte, werd dit enigszins anders. Het
Groene Kruis werd opgericht met daarnaast
een begrafenisonderneming. Met Gods hulp
werd het kerkelijk leven opgebouwd en de
kerk stond bij de bevolking steeds in het mid-
delpunt der belangstelling.
In 1925 verwisselde Ds. Riphaagen Wester-
bork voor Coevorden met zijn 3000 inwoners.
Spr. stond hier naast een orthodox collega.
Ook in deze gemeente was het kerkgebouw
steeds goed bezet. Onder leiding van spr. werd
hier een vrijzinnige jeugdbeweging opge-
bouwd.
Sinds april 1932 dient Ds. Riphaagen de kerk
van Zutphen. Men heeft, in de loop der jaren
de meningen getoetst en elkanders meningen
leren waarderen. De lauwheid in het kerk-
^ienstenbezoek, aldus spr., is een slechte daad.

beginsel moet nooit verdoezeld worden,
maar we moeten ook ons beginsel beleven.
Het moet zijn een gezamenlijk bouwen aan
Christus' rijk.

TAFELTENNIS
wedstrijd van N.T.T.C. IV tegen Blikboys

uit Deventer eindigde in een 5—5 gelijk
spel. Het bleek wel dat J. A. Uenk, K. Dalstra
en Dimmendaal op de goede weg zijn. Een
prachtige prestatie leverde de jeugdige inval-
ler Wissels, die ook voor een winstpuntje
zorgde.

50 JAAR GETROUWD
Vandaag viert het echtpaar Vreeman in het
Galgengoor zijn gouden huwelijksfeest. Beiden
zijn 69 jaar en genieten een goede gezond-
heid.

5e NUTSAVOND
A.s. woensdagavond geeft het bekende gezel-
schap Jiswalda van Ittersum en Han Beuker
een avond van kleinkunst in het Nutsgebouw.
Volgens het programma wordt het een vrolijke
en geestige avond, waarop men zich kostelijk
zal amuseren.

GENOOTSCHAP STILLE OMGANG
Onder presidium van de heer Joh. Heerink,
hield het Genootschap van de Stille Omgang
haar jaarlijkse ledenvergadering in café
Schoenaker. Na een kort openingswoord ver-
leende de voorzitter het woord aan de secre-
taris, de heer H. Scherpenzeel, voor diens jaar-
verslag. Hieruit bleek, dat verleden jaar 46
leden aan de bedevaart naar Amsterdam had-
den deelgenomen. Het ledental steeg tot 55.
Het financieel verslag van de penningmeester,
de heer F. R. Schoenaker vermeldde een batig
saldo.
De voorzitter sprak hierna enkele hartelijke
afscheidswoorden tot de penningmeester, die
zijn functie wegens vertrek naar Arnhem
moest neerleggen. Hij dankte hem voor zijn
grote activiteit.
Als blijk van waardering ontving de scheiden-
de functionaris, mede namens de R.K. Gezins-
zorg (waarvan hij tevens penningmeester was),
een prachtige vulpen. De heer Schoenaker
dankte de voorzitter voor de sympathieke
woorden en het cadeau. Inplaats van de heer
Schoenaker werd als penningmeester gekozen
de heer H. Hartman.
De aftredende secretaris, de heer H. Scherpen-
zeel werd bij acclamatie herkozen.
De voorzitter deed vervolgens diverse mede-
delingen omtrent de a.s. bedevaart naar
Amsterdam. Deze zal gehouden worden in de
nacht van 10 op 11 maart a.s. met de kring
Salland. Besloten werd om militairen op hun
verzoek gratis te laten deelnemen aan de
bedetocht. Besloten werd de R.K. Gezinszorg
een subsidie van ƒ 50,— per jaar toe te ken-
nen.



U komt toch a.s. Vrijdag en Zaterdag in de Wildenborch op de
Schiet vaak en ... raak!!! Schietwedstrijden?

VOETBAL
Vorden I krijgt a.s. zondagmiddag in Neede
de kans om een medegegadigde voor de bo-
venste plaats van zich af te schudden. Neede
III, dat de tweede plaats inneemt met 3 pun-
ten achterstand, zal natuurlijk alles in het
werk stellen om dit in te lopen, vandaar dat
Vorden op zeer krachtige tegenstand kan
rekenen.
Wint Vorden, dan biedt de toekomst mooie
perspectieven voor het kampioenschap. Ook
ditmaal zal het zwaartepunt wel op de voor-
hoede vallen. Weet deze linie door vlot spel,
snel en veel schieten doelpunten te maken,
dan is de kans op een overwinning niet denk-
beeldig. Zover is het echter nog niet en het zal
daarom wel een spannende wedstrijd worden.
Vorden II trekt naar Baakse Boys II, terwijl
Vorden B thuis Voorst B ontvangt.
Vorden spéélde afgelopen zondag een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Gorssel. In ver-
band met de zware wedstrijd tegen Neede III
was het jammer dat er maar 6 spelers van het
eerste present waren. Zij hebben een nuttige
oefenwedstrijd gespeeld, waarbij Gorssel I ten-
slotte met 5—3 won. Harmsen en Linden-
schot zorgden voor de doelpunten, benevens
een penalty wegens hands.

Voor vlijtige handen
m schoonmaakgctij: Hamea-Gelei

GEPENSIONNEERD
Na een dienstverband van ruim 36 jaren
heeft de heer B. G. Vlogman, besteller bij
de P.T.T. alhier, de dienst met pensioen
verlaten.

KATH. ARB. VROUWENBEWEGING
OPGERICHT

In café ,,de Zon" belegde het bestuur van de
K.A.B, een vergadering om te komen tot de
oprichting van een plaatselijke afdeling der
Kath. Arbeiders Vrouwenbeweging. Voorzit-
ter, de heer J. C. van Langen, heette vele da-
mes welkom, alsmede de Geest. Adv., Kap.
Polanen, mej. Bierlage van het hoofdbestuur
der K.A.B, uit Utrecht en het voltallige be-
stuur der R.K. Boerinnenbond „St. Martha".
Na een korte inleiding gaf de voorzitter het
woord aan mej. Bierlage, die een duidelijke
uiteenzetting gaf van het doel en streven der
K.A.V. Spreekster sprak ook over de verhou-
ding tussen K.A.B, en K.A.V. Er moet steeds
een goede onderlinge band bestaan tussen
beide organisaties. Eveneens spoorde zij aan
tot nauwe samenwerking met de Boerinnen-
bond. Besloten werd een afdeling op te rich-
ten; 16 dames gaven zich als lid op. De contri-
butie werd bepaald op 25 cent per lid per
maand. Er werd een voorlopig bestuur ge-
kozen, bestaande uit de dames Mevr. M. Jans-
sen—Wetzlaer (voorzitster), Mevr. A. van
Langen—Lagerweij (secretaresse), Mej. A.
Krauts (penningmeesteresse).
De voorzitter dankte tot slot Mej. Bierlage
voor haar duidelijke uitleg en hoopte op een
succesvolle start van de nieuwe afdeling. Ook
de G. Adviseur en de voorzitster der Boerin-
nenbond wensten de afdeling een goede toe-
komst toe.

RATTI-NIEUWS
Nu Koning Winter dan eindelijk op de vlucht
is geslagen, kan de competitie a.s. zondag
weer voortgang vinden. Ratti I gaat op bezoek
bij een der zwakke zusjes in haar afdeling n.l.
Zelhem. Dit wil echter niet zeggen, dat alles
van een leien dakje zal gaan. Beide ploegen
hebben enkele weken stil gelegen, terwijl Zel-
hem het voordeel heeft op eigen terrein te
spelen. Misschien kunnen de Rattianen door
vlot, open spel een kleine zege behalen.
De Ratti-reserves zullen het thuis ook niet ge-
makkelijk krijgen daar Socii II (Vierakker),
dat op bezoek komt, door diverse overwinnin-
gen zich een plaats in de kopploeg heeft ver-
worven en zich dus niet de kaas van het
brood zal laten eten. Eveneens krijgt Ratti III,
dat ook thuis speelt, het zwaar te verduren
tegen Socii I. De A-Junioren starten zaterdag-
middag weer tegen St. Walburgis A uit Zut-
phen.

REGIONALE STICHTING GEZINSZORG
De Regionale Opzet van het R.K. Gezinszorg-
werk ,,de Grnafschap" hield in café „de Zon"
een vergadering onder presidium van de heer
Bruins uit Lochem. Op deze bijeenkomst gaf
de leidster der regionale stichting, Mej. Kok
uit Zutphen, instructies aan de contactper-
sonen der diverse aangesloten parochiële af-
delingen t.w. Baak, Ruurlo, Hengelo G.,
Lochem, Keyenburg, Olburgen, Steenderen,
Vierakker, Laren en Vorden, over het melden
van ziektegevallen e.a.

BENOEMD
De heer J. A. G. Zents (Medler), tot nu toe
assistent-directeur van de Coöp. Aan-en Verk.
Ver. der A.B.T.B. te Liederholthuis (Ov.), is
benoemd tot zaakvoerder aan de C.A.V.V. te
Schalkhaar—Lettele (Ov.).

R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha", hield in
zaal Schoenaker een ontwikkelingsavond. De
presidente Mevr. Gr. Mokkink—Seesing kon
een groot aantal dames welkom heten. Hierna
gaf zij het woord aan Zr. Dorothea, Wijkver-
pleegster te Zutphen, die een inleiding hield
over ,,De meest voorkomende besmettelijke
ziekten en de behandeling ervan".
Spr. behandelde o.n. de roodvonk, mazelen,
difteritis, tetanus, kinkhoest etc. Zij wees er
met nadruk op, dat zindelijkheid een eerste
vereiste is en dat men zich ook stipt dient te
houden aan de raadgevingen van de behande-
lende geneesheer. Nadat nog verschillende
vragen over dit onderwerp gesteld, waren be-
antwoord, werd de deelname aan de Jubileum-
bedevaart naar Lourdes besproken.
Nadat de voorzitster dank had gebracht aan
Zr. Dorothea voor haar mooie inleiding en de
aanwezige dames voor hun opkomst, sloot zij
deze geanimeerde bijeenkomst.

X CJcnoenen
heeft u

X
X
Xallemaal, %
Xmaar zoekt u iets anders,

iets aparts,

ons

X Wij hebben een prachtige
voor j aarscollectie in de
nieuwste mode-kleuren en

u snitten.
X ZIET ONZE ETALAGE.

JJJL JANSEN
X 99 't Ócnoenennuis

Met Pasen verloven?
14 krt. gouden ringen in alle ma-
ten en prijzen.

Drie belangrijke punten, waardoor
onze voegloze trouwringen uitmun-
ten, zijn:
1. Extra gehard goud.
2. Warmere kleur, dus niet bleek

geel.
3. Beter en toch vooral niet hoger

in prijs dan andere ringen.
Beleefd aanbevelend,

Fa. B. WENTINK & ZN.
Horlogerie, Vorden

Uitvoering
Chr. Zangver. „Excelsior"

op donderdag 15 maart in Irene
Aanvang half acht.

Voor de pauze zang o.a.
„Die Mühle im Schwarzwald"
en Cantate van Mens: „Zingt
Gode lof" met solisten en pia-
no-begeleiding door de heer
Wolters.

Na de pauze het blijspel:

„Het hing in de lucht".
Entree f I..—. Kaarten verkrijgbaar
bij de leden en aan de zaal.
Plaatsbespreking van 12—l uur aan
de zaal.
Donateurs vrije toegang op vertoon
van hun kaart.

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

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

5e Nutsavond
woensdag 14 maart '56, aan-
vang 8 uur

tvleinkunsiavond
door Jiswalda van Ittersum en
Han Beuker.

U wilt cru ai^md met een licht ecu vrolijk
en (jecstiy programma? Komt en u zult
zicti kostelijk amuseren.

Vrije toegang leden (2 pers).
Niet-leden f 1.,— p. pers.

UITMUNTENDE
COUPE...

X
...en een zeer correct cachet
treft U in de nieuwe collecties
mantelcostuums 1956.

• Klassiek model en onbe-
rispelijk gemaakt. Niet
te onderscheiden van
maatwerk.

Een verfijnde Franse
coupe met een zeer
aparte zakverwerking.
Mooie kwaliteit baraihea.
Alleen in zwart.

CONTACT
hét bad voor Vorden

H.H. Veehouders!

We maken

Klauwbeschermers
vooruw koeien, voor
het stuktrappen van
spenen en uiers.

Ook KAPBROEKEN

G. W. Luimes
Telef. 421

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, ge-
boortekaart jes , onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel GOUdZ6D6l lBV6l1r33R van Drogisterij De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist



Met grote dankbaar-
heid en blijdschap ge-
ven wij U kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

Herman Albertus
(Herbert)

A. J. Zeevalkink
M. W. Zeevalkink-

Jansen
Willy en Bea

Vorden, 5 maart '56.
Schoolstraat 17.

Tijd.: Alg. Ziekenhuis
Zutphen.

Wegens familiefeest
a.s. maandag na 12 uur

GESLOTEN
Drukkerij Wolters

Maandag 12 maart
wegens sterfgeval

gesloten
Sigarenmagazijn
JAN HASSINK

Bouwvereniging
„THUIS BEST"

Ledenvergadering
op Donderdag 15 mrt.
nam. 4.30 uur ten ge-
meentenhuize.

Zo, het eerste

Zonnescherm
is ons al weer besteld.

Laat de zon maar
schijnen, wij vinden
het best!

G. W. L U I M E S
Vorden. Telef. 421

//e bril...
een onschatbaar hulp-
middel. Wij hebben
alle soorten en model-
len voor u in voorraad.
Fa. MARTENS

de opticien, die
altijd voor u klaar staat.

Flink R.K. MEISJE
gevraagd, voor dag
en nacht.
Baronesse van Dorth
tot Medler, „'t Zelle"
Hengelo-Gld.

Mevr.Cremers, Kamp-
huizen, Vorden, zoekt
tegen April, wegens
huwelijk der tegen-
woordige, een KEU-
KEN-WERKMEISJE
Aanm. per telefoon of
's avonds,

Gevraagd voor direct
in klein gezin in de
Wieringermeer, een
HULP, alleen voor
de huishouding, wordt
als huisgenote opge-
nomen. Aanbiedingen
bureau van dit blad.

WONINGRUIL.
Gevr. een ruime wo-
ning te Vorden (ook
genegen te kopen).
Aangeb. woning in
Zutphen. Te bevr.
Tel. K 6750-2252.

Te koop wegens plaats-
ruimte prima uittrek-
tafel en divan.
G. H. Struik, Burgem.
Galléestr. l, Vorden.

Te koop 350 6-week-
se jonge HENNEN.
W.L. xHamps bij L.
G. Menkveld, Stapel-
broek, Hengelo-Gld.

GANZENBROED-
EIEREN te koop.
W. van Til,

Dorpsstraat 17

D. Wolters
en

w
Op maandag 12 maart hopen onze Q
lieve ouders

X
X
X

E. H. Wolters-Schuppers w

hun zilveren huwelijksfeest te vieren

Karel
Hannie

Gelegenheid tot feliciteren van
3—4 uur in de zaal van Hotel
Bakker te Vorden.

Vorden, Nieuwstad 12.

Heden overleed, tot onze diepe droef-
heid, onze inniggeliefde Moeder, Be-
huwd-, Grootmoeder en Dochter

Engelina Hendrika Bargeman
weduwe van G. J. Ligtenbarg

in de ouderdom van 53 jaren.

G. J. Kelder-Ligtenbarg
J. A. Kelder
Engelientje

Wed. G. Bargeman-Woessink

Vorden, 5 maart 1956.
Zutphenseweg C 72.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op vrijdag 9 maart op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Te koop een rood
koperen POMP, com-
pleet. H. G. Poesse,
Vorden.

Te koop een partijtje
KOEMEST. A. Brug-
geman, Veldwijk.

Te koop tomen zware
BIGGEN en gedekte
B.B. GELTEN, M.
sterzeug. J. R. Maal-
derink, Lankhorsterstr.
Wichmond.

Te koop 4 zware
BIGGEN, Gr.Y.
Joh. Gotink, E 112
Medler.

4 a 5 zware BIGGEN
te koop. W. G. Rui-
terkamp, Wildenborch
Vorden.

Te koop een toom
goede BIGGEN bij
G. H. Jansen, „op 't
Hammink", Delden

Algemene kennisgeving voor Vorden.

Heden overleed onze lieve Man en
Vader

Jan Hendrik Anthony Hassink
echtgenoot van J. K. van Ackern

in de ouderdom van 60 jaar.

Vorden: J. K. Hassink-van Ackern

J. H. Hassink

J. G. Klein Hekkelder-Hassink
D. Klein Hekkelder

Vorden, 7 maart 1956.
Raadhuisstraat 14.

De teraardebestelling vindt plaats maan-
dag 12 maart om 13.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek vanaf café Uenk, Nieuwstad
31, om 13 uur.
De overledene is opgebaard in de
rouwkamer van de Zutphense Begrafe-
nisvereniging, Schupstoel 4 te Zutphen.

Te koop een toom
BIGGEN bij H. J.
Pardijs, Mossel.

2 drag. GELTEN te
koop, 15 maart a.d.
telling. B. Zents Jr.,
't Medler.

Te koop F. H. V A ARS
kalf tijd 14 maart.
E. J. Hukker, Delden

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO bij J.
G. Wassink, b.d. Bra-
mel.

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO.
J. Korenblik, achter
station.

ROGGESTRO te
koop. R. A. Engberts,
Mossel D 41.

Te koop 200 a 300
7-weekse jonge HEN-

iNEN. A. Meenink,
C 116.

WULLINK voor uw
schoenreparatie.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

De nieuwste modellen,
Ie klas afwerking,
ruime keuze

Zojuist ontvangen :
Mantelcostumes
Blouses
Japonnen
Rokken
Regenmantels

*Herencostumes
Sportcolberts
Gabardinejassen
Katoenen regenjassen
KERKO-overhemden
Hoeden - Petten
Zelfbinders
Sokken, enz.

Looman - Vorden
(Confectie

Af te geven:
^Ar Zaaigerst
^ Zaaihaver
-̂ Gras" en Klaverzaden

•̂ r Pootaardappelen
^ Kunstmeststoffen

Ook voor kleine tuinders zijn wij ruim
gesorteerd in diverse soorten kunstmest-
stoffen.

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

Voor het a.s. seizoen
hebben wij een ruime

sortering

strohoeden
voor jong en oud.

*Ook in sjaals en handschoenen grote
keuze.

Kroneman-Jörissen

Zijn dat je nieuwe kousen?

Dat wordt dan zeker zuinig aan doen

deze week. Ze zien er zó duur uit .

Welnee man, 't zijn Setter Sets.

V E R R A S S E N D E L E G A N T

bij: L. Schoolderman

Wij bieden U

volop profijt!

Nog mooier is linoleum en
nóg langer gaat linoleum
mee, als het vakkundig ge-
legd is. Bijzonder apart is
een decoratieve toepassing,
met randen of strippen in
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
meter breed, al vanaf
f 5.95 per vierkante me-
ter en Linofelt
(met bitumen in
plaats van jute
rug, maar ook
mef kleuren door
en door) zelfs
vanaf ''f 3.45

Visser
VORDEN

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

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Een bijzonder

voorjaarscolleciie damesschoenen

Dat zult u ook zeker zeggen als U onze etalages
ziet.

Sportieve loafers en geklede queennies in moderne kleu-
ren. Kijk daarom eerst bij

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"
Telefoon 342, Dorpsstraat 4

BIJ PARDIJS
PRIMA WAAR — SCHERPE PRIJZEN

en handen uol VéGé-zegels!
250 gram
250 gram
200 gram
200 gram
200 gram
250 gram
200 gram
200 gram
150 gram
150 gram

chocolade korrels
chocolade vlokken
vruchtenhagel
anijshagel
boterwafeltjes
theebiscuit
cervelaatworst
bloedworst
cornedbeaf
boterhamworst

49 cent +
49 cent +
29 cent +
29 cent
39 cent
39 cent +
99 cent +
49 cent +
65 cent -f-
48 cent -f

+

10 zegels
10 zegels
6 zegels
6 zegels
8 zegels
8 zegels

25 zegels
20 zegels
10 zegels
10 zegels

Laat Uw kinderen nu maar knikkeren
Bi] aankoop van 3 st. toiletzeep voor 96 et
plus 18 zegels, geven wij 35 glazen knikkers
gratis.

PARDIJS heeft het voor U!



Mevrouw!
U komt toch met
uw man 1 9 maart
op onze

Film, Muziek en op-
treden van de be-
kende Heikneuters
uit Aalten.

Tractatie, verloting, enz.
Kaarten vanaf heden in de
winkel verkrijgbaar.

SMIT, Zutphenseweg

Ouderavond Hutskleuterschool en de
film van de Nederlandse Spoorwegen.
Vrijdag 16 maart half acht in de
koffiekamer van het Nutsgebouw
Ouderavond Nutskleuterschool half
negen in de grote zaal van het
Nutsgebouw de allernieuwste film
van de N.V. Nederlandse Spoor-
wegen „Met de N.S. door Europa".

Waartoe vrije toegang hebben alle Nuts-
leden en de ouders van de leerlingen van
de Nutskleuterschool.

„HET BINNENHUIS"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden - Telefoon 314

Geëtaleerd de nieuw

aangekomen
behangselpapieren

1956.
Grote voorraad.

Houlverkoop HackforI
Nots. Rombach zal op dinsdag 13 maart
1956, n.m. 2 uur, aan Bosmanshuis te Vor-
den publ. a contant verkopen onder Huize
Hackfort:

eikjes aan hopen voor
timmerhout» posten, slieten
en brandhout:

Perc. l t.m. 13 eikjes achter H. Gosselink
en perc. 14 t.m. 18 eikjes i.h. bos voor H.
Gosselink in Delden, perc. 19 t.m. 27
brandh. w.o. enige perc. acacia voor posten
a.d. weg naar J. Derksen in Warken, perc.
28 t.m. 41 brandh. w.o. 4 perc. fijnspar
voor steigerh., ladders en sporen i.h. bos
naast Klein Starink en perc. 42 t.m. 52
brandh. w.o. 8 perc. acacia-tophout voor
posten achter Klein Starink in Warken,
perc. 53 t.m. 71 eikjes en brandh. i.d. Ijzer-
horst b.d. Boggelaar en perc. 72 t.m. 114
eikjes en brandh. i.h. Zompbos b.d. Bogge-
laar. Aanw. de bouwlieden.

A.s. Lidmaten U weet het toch!
Voor goed horloge, armband, broche en
ring, slaagt u bij ons zeker.
Ruime keus uit een grote sortering.

FIRMA MARTENS,
Horloger, Goud en Zilver - Vorden̂nJHH

A.s. Lidmaten.
Wij hebben voor u een prachtige
sortering

Kerkboekjes
in verschillende mooie uit-
voeringen.

Ook voor Belijdenisgeschenken.

Fa. HIETBRINK

niet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen ...

Laat ons U deze kleding tonen
en U zult ervaren dat deze
herenconfectie inderdaad aan
de spits staat wat betreft
kwaliteit, vorm en afwerking.

VISSER - VORDEN
[Itijd een bezoek waard!

Steeds de laagste prijzen!

200 gr. heerlijke Verkade sprits 65 et
250 gr. kattenogen 63 et
12 spritsstukken 49 et
6 eierkoeken 45 et
200 gr. tutti-frutti 55 et
Een washandje met zeep 98 et
l pot Romi-margarine 35 et

Als extra reclame:
Boterhamworst, Bloedworst en ham,
samen 150 gr. 57 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Houtverkoping
Notaris van Ballegoijen de Jong te Henge-
lo-Gld. zal op vrijdag 16 maart 1956, om
l O uur v.m. in Hotel Langeler te Hengelo-
Gld. publiek verkopen ongeveer 300 perc.
hout, t.w.

voor het Burgerweeshuis te Zutphen:

op „het Klooster" onder Hengelo-G.:
nummers l t.m. 27 gedunde dennen voor
sporen, rikken en slieten.

Op het „Maalderink" onder Linde:
no's l t.m. 10 gedunde dennen voor rikken
en slieten.

Op het „Hissink" onder Linde, nabij de
Voskuil en Leopoldshoeve r
no's l t.m. 103 gedunde grove dennen, eiken
en lariks voor sporen, r ikken, slieten, pos-
ten en klaverruiters; eiken aan hopen en
zwaar hakhout.

In de „Weghorst" onder Linde, nabij de
„Grote Sluiter":
no's l t.m. 39 gedunde eiken en dennen
voor timmerhout, posten en sporen.

Op het „Hiemken" onder Vorden, nabij
de Almenseweg:
no's l t.m. 49 gedunde dennen voor rikken
en slieten en dennen aan hopen voor zaaghout.

voor Mevrouw van Sonsbeeck-Helmich te
Heino:
In „de Blokken" nabij van Leijden onder
Varssel:
no's l t.m. 17 gedunde dennen voor sporen,
rikken en slieten.

In het „Kattenbos" bij het Kervel onder
Hengelo-Gld.:
no's l t.m. 9, fijne dennen aan hopen voor
sporen.
no's 10 t.m. 28 zwaar elzen- en berken
slaghout, voor bonenstokken en brandhout.

voor H. Harmsen te Hengelo-Gld.:
aan de Ruurloseweg te Hengelo-Gld nabij
Th. Hoebink:
no's l t.m. 6 zwaar elzen- en berken slag-
hout.
voor dJfcervormdo Gemeente te Zutphen:
in het bosje nabij de Branderhorst te Hen-
gelo-Gld. :
no's l t.m. 9 zwaar eiken slaghout.

voor de Diaconie der Hervormde Ge-
meent^te Hengelo-Gld.:
op de Wreil bij de Wed. Ordelman:
no's l t.m. 5 lariks voor sporen en slieten.
no's 6 t.m. 10 dennen voor sporen en slieten.

Kosten 10% voor kopers.
Betaling uiterlijk 14 april 1956 ten kan-
tore van genoemde notaris.

Zaterdag 17 maart

DANSEN
in het Nutsgebouw.

\ Muziek:
r"

„The Moodchers"

SPECIALE AANBIEDING!

Prima effen dril Werkhemden
in de nieuwe kleuren.

Slechts 5.90
RAADHUISSTR., VORDEN

Voor mooie cadeaux
HORLOGES, KLOKKEN,
GOUDEN RINGEN,
COLLIERS EN HANGERS,
ENZ.

VEEL MEER KEUS.

Worlogerie fl. F. W. V3H SOBSt
Turfstraat 16, ZUTPHEN
Telefoon 4223

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

HOLLANDIA
o
5 Charmant en p rac t i sch :
^^•5 Orchidee, een luxueuze
> ;̂
o nylon onderjurk met extra
^ brede strook van sterketule
§ erv'kant. Prima pasvorm.

Komt U eens kijken ?

L. Schoolderman
De zon kan niet weer
schijnen, of daar brom-
men de bromfietsers
weer verdan!
Wij kunnen het mer-
ken aan de verkoop

leren jassen.
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

Hardnekkige hoest?
Prikkel- en

kramphoest?
Nacht- en rokers-

hoest?

Brondiicum
Elixir

helpt snel en zeker

Drogisterij
„De Olde Meulle"
J. M. v. d. Wal
1-icnlixt uw drogist

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5


