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DAMES TROKKEN BRUIDSKOETS
De leden van het Vordense dameskoor hebben
zaterdagavond bewezen, dat de kwalificatie
„het zwakke geslacht" op haar niet van toe-
passing is. Een tiental jonge dames trok n.l.
een landauer met een echtpaar, dat zijn zil-
veren huwelijksfeest vierde, en zijn beide
kinderen door het dorp.
Het was het echtpaar D. Wolters—E. H. Wol-
ters-Schuppers, dat op deze wijze een ere-
ronde maakte.
Niet alleen de leden van het dameskoor gaven
acte de présence, doch ook die van de overige
verenigingen, waarvan de heer D. Wolters
dirigent is, waren van de partij, zodat een
indrukwekkende stoet van enkele honderden
meters lengte door de straten trok.
Voorop liep het Zutphens muziekkorps
„Sympnonia" met de tamboers, allen keurig
in uniform gestoken, vrolijke marsmuziek
blazende. Daarachter volgden de dames van
de korpsleden, vervolgens kwam het Vordense
dameskoor, de' bruidskoets meevoerende en
daarachter volgden de leden van het Vordens
Mannenkoor met hun dames. De stoet werd
gesloten door de muziekver. „Concordia".
Door een afgevaardigde van elk dezer ver-
enigingen werd 't echtpaar van zyn woning
op de Nieuwstad gehaald, waar de landauer
reeds stond te wachten. De paarden waren
door de leden van het Vordens dameskoor
vervangen door een tiental leden. Via het
Hoge, Schoolstraat en Zutphense weg trok de
stoet, die enorm veel bekijks had, naar het
Nutsgebouw, waar gezellig feest werd ge-
vierd. Hier werd het echtpaar een cadeau aan-
geboden van de gezamenlijke verenigingen,
bestaande uit een prachtige elektr. Pick-up.
De avond werd verder verzorgd door de ver-
enigingen, welke elk een gedeelte van het
feestprogramma voor hun rekening namen.
Tot slot werd er nog gezellig gedanst. Het is
voor het populaire zilveren echtpaar een on-
vergetelijk feest geworden.
De bruidegom is sedert 1923, dus 33 jaar,
dirigent van Concordia; sedert 1938, dus 18
jaar van het Mannenkoor; sedert 1948, dus 8
jaar van het Dameskoor en sedert 1950
Symphonia, met welke koren hij schitterende
resultaten wist te bereiken.

(Van onze verslaggever)

Wrijf Kou en Pijn
weg met QAMPO

UITVOERING „EXCELSIOR"
De zaal van het gebouw ,,Irene" was donder-
dagavond geheel gevuld met belangstellenden
om de jaarlijkse uitvoering van de Chr. Gem.
Zangvereniging „Excelsior" mee te maken.
De heer J. B. Scholten, dirigent, opende met
een korte toespraak waarin hij in het bijzonder
welkom heette de sopraanzangeres, Mej. C.
Brinks uit Dalfsen en de tenorzanger de heer
Wind uit Winterswijk, benevens de heer D.
Wolters alhier die voor de pianobegeleiding
zou zorg dragen. Hij wenste allen een mooie
muzikale (vocale) avond toe.
Het programma dat uit een 5 tal zangnummers
bestond werd achtereenvolgens afgewerkt.
Hiervan willen we noemen het zangnummer
„Die Mühle im Schwarzwald" met pianobege-
leiding van de heer Wolters, van Richard
Eilenberg en het zangstuk „'t Is lang geleên"
van J. P. J. Wierts. Deze nummers kregen een
zeer goede vertolking. Het hoogtepunt van de
avond was wel de zangcantate „Geeft Gode
Lof" met sopraan en tenorsolo's en piano-
begeleiding. Dit stuk, dat bijna een half uur
in beslag nam, kwam zeer goed tot zijn recht.
Bij monde van de heer Papperse werden dan
ook Mej. Brinks, de heer Wind en de heer
Wolters alsmede het gehele koor dank ge-
bracht voor de uitstekende vertolking van dit
bij uitstek mooie zangnummer.
Na de pauze werd door eigen krachten opge-
voerd het blijspel in drie bedrijven „Het hing
in de lucht" van Bart Teets.
Dat in dit stuk telkens de vrolijke noot naar
voren kwam, behoeft geen betoog. De lach-
spieren kwamen dan ook telkens terdege in
werking.
Het was eeri mooie zang- en toneelavond
waarop „Excelsior" met voldoening mag
terugzien.

A.R. KIESVERENIGING
Op uitnodiging van de A.R. Kiesvereniging
„Nederland en Oranje" alhier sprak in het
gebouw Irene Prof. Mr. Dr. I. A. Diepenhorst
van Amsterdam over het onderwerp: Heeft
het Christendom in Europa afgedaan?
Nadat de voorzitter de talrijde aanwezigen een
hartelijk welkom had toegeroepen, inzonder-
heid de spreker, verkreeg Prof. Diepenhorst
het woord, die bovengenoemd onderwerp op
zeer deskundige wijze behandelde.
Na de pauze werd een aantal vragen op
uitvoerige wijze door spr. beantwoord.
Aan het slot dankte de voorzitter Prof. Diepen-
horst voor zün komst naar Vorden en voor
zijn gehouden redevoering, waarna de spreker
deze zeer geslaagde avondvergadering met
dankzegging sloot.

KERKDIENSTEN zondag 18 maart.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat. Bed. Hl. Doop
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 17 maart van 5 uur t.e.m.
zondag 18 maart Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 9 t.m. 15 maart.
Ondertrouwd: H. W. Weenink en A. H.
Winkelman; H. D. J. Massen en J. Slöetjes;
P. N. Snoek en A. A. M. Hartman.
Overleden: M. Voskamp, vr., echtg. v. H.
Beumer, 73 jr.; J. K. van Ackern, vr., wed.
van J. H. A. Hassink, 52 jr., overl. te Zutphen;
D. J. Venderink, m., echtg. van M. J. Hei-
tink, 68 jr., overl. te Zutphen.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 92 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 60.— per stuk.
Handel tamelijk vlug.
NOTARIS Mr. J. ROMBACH GAAT HEEN
Toen in begin 1929 notaris Numans kwam te
overlijden en daardoor het notariskantoor al-
hier vacant kwam, werd enkele maanden
daarna bij Koninklijk Besluit tot notaris be-
noemd de heer Mr. J. Rombach, komende van
Heemstede.
De heer Rombach die thans 71 jaar oud is
heeft met ingang van l april a.s. ontslag aan-
gevraagd en verkregen.
In het begin van zijn ambtsperiode bekle
hij in deze gemeente enkele particuliere fin
ties. Zo was hij o.a. bestuurslid van het depar-
tement Vorden tot Nut van het Algemeen en
bestuurslid van de Oranjevereniging.
In 1934 werd hij door een ziekte, waardoor hij
moeilijk meer kon lopen, gedwongen
functie neer te leggen. Tot op de dag
heden kan men hem nog, ondanks zijn licha-
melijk letsel, alle dagen op zijn kantoor aan-
treffen.
Voor het personeel is hij een zeer humaan
chef. Bij een politieke partij was Mr. Rombach
niet aangesloten. Vele jaren mocht hij als
notaris de Vordense Marktverloting tot een
goed einde brengen.
Hij heeft de Vordense gemeenschap dus ge-
durende 26 jaar als notaris mogen dienen.
Vorden verliest in Mr. Rombach, die na zijn
ontslag zich als rustend burger te Ede gaat
vestigen, een vooraanstaand ingezetene.

Ruwe Handen ?
P U ROL

EEN KRENTENWEGGE
Het was woensdagmorgen vóór de Chr. School
op 't Hoge een merkwaardige optocht. Tussen
de leerlingen door liepen enkele van hen in
gelid torsende een plank, waarop een reuzen-
krentebrood. Lang duurde deze optocht even-
wel niet. Het doel van de tocht was de over-
kant van de Schoolstraat, waar voor het huis
van het hoofd der school, de heer Zeevalkink,
een auto stopte, waaruit, behalve de heer Z.
als chauffeur, diens echtgenote stapte — met
een flinke jonge wereldburger in de armen!
Dit feit wilde de schoolbevolking „feesten",
en dus hadden ze steentje bij steentje gelegd,
met het gevolg dat „uit vele kleintjes" dit
grote brood door bakker Schurink was ge-
bakken, in dubbele zin des woords. Met een
toepasselijk vers werd dit folkloristisch hulde-
blijk de verheugde ouders aangeboden, die
zeer verrast waren. Dat de liefde vaak door
de maag gaat, hadden de gevers zeker be-
merkt, toen ze op de geboortedag van
„Herbert" getracteerd Waren op beschuiten
met muisjes.
Een en ander trok de belangstelling van de
buurtgenoten en werd door onze plaatselijke
fotograaf op de gevoelige plaats vastgelegd.

BOND VOOR STAATSPENSIONNERING
A.s. vrijdag houdt de afd. Vorden van boven-
genoemde vereniging haar jaarlijkse propa-
ganda-avond. Een toneelgroep uit Leuvenheim
verleent haar medewerking en zal een op-
voering geven van het boeiende toneelstuk
„Verbroken banden". Zij heeft ditzelfde stuk
reeds in Brummen gespeeld en oogstte er
groot succes mee.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag in Neede een moeilijke
klip omzeild door met 4—l van haar naaste
concurrent Neede III te winnen. Door deze
overwinning heeft Vorden thans 4 punten
voorsprong en met nog 3 te spelen wedstrijden
een mooie kans op het kampioenschap.
De overwinning is in Neede geen moment in
gevaar geweest. Vorden nam direct de leiding
doordat de rechtsbuiten uit een pass van de
rechtsback laag en onhoudbaar het eerste
doelpunt maakte. Na een half uur spelen
maakte de rechtsbinnen er met een fraaie
kopbal 2—O van, welk doelpunt werd afge-
keurd omdat de maker hierbij de aandacht
teveel op zich vestigde hetgeen niet mag.
Even later deed hij het beter en scoorde
reglementair het tweede doelpunt. Na de rust
maakte Vorden er met een fraai schot 3—O
van, hetgeen de gastheren inspireerde tot felle
tegenaanvallen, die uiteindelijk in een ver-
diend tegenpuntje resulteerden. Tien minuten
voor het einde besloot de linksbuiten zijn
solo-ren met een hard onhoudbaar schot,
waardoor de eindstand op 4—l gebracht werd.
Vorden II verloor van Baakse Boys II met
3—2, waarbij zij een voorsprong van 2—O na
rust verloren zag gaan.
A.s. zondag krijgt Vorden I in Eibergen de
kans om twee van de 3 nog ontbrekende pun-
ten binnen te halen. De Boys behoren niet tot
de zwakste tegenstanders en daarom is
oppassen geboden. Wanneer de voorhoede
alle schietkansen gebruikt, dan ligt een zege
in het verschiet. De achterhoede zal het wel
klaar spelen.
Vorden II gaat naar Ratti III en Vorden A
gaat op bezoek bij Voorst A.
Wij maken de leden van Vorden tenslotte nog
attent op de in dit nummer voorkomende
advertentie, waarin een buitengewone leden-
vergadering wordt aangekondigd in zaal
Lettink op a.s. maandag 19 maart.

KLEINKUNSTAVOND
De kleinkunstavond, welke het Nut woensdag-
avond gaf en die verzorgd werd door Jiswalda
van Ittersum met pianobegeleiding door Han
Beuker heeft maar een matig succes geboekt.
Nu is het wel moeilijk om een klein aantal
bezoekers in de juiste stemming te brengen,
doch we betwijfelen het of dat met dit pro-
gramma voor een volle zaal wel gelukt was.
Een grote handicap was wel dat de cabaretière
over te weinig stem beschikt, waardoor het
zanggedeelte van haar repertoire niet tot zijn
recht kwam. Beter was zij in haar tempera-
mentvolle voordracht, waarbij de goede mi-
miek en gebaren haar goed te stade kwamen.
Een groot deel van haar repertoire bestond
uit liedjes van Annie Schmidt, waarvoor haar
begeleider, Han Beuker, de muziek vervaar-
digd had, en waarin fijntjes de spot werd ge-
dreven met verschillende mensentypes.
Na de pauze was zij nog het best op dreef in
haar Frans-Nederlandse gedeclameerde liede-
ren, wat blijkbaar wel haar sterkste deel is.
Voor een uitstekende afwisseling zorgde haar
partner, de bekende pianist Han Beuker en
zijn muzikaal optreden vond veel bijval. „Mijn
buurvrouw speelt piano" was b.v. een koste-
lijke parodie op de overlast, die muzikaal aan-
gelegde buurvrouwen hun boven- en beneden-
buren plegen aan te doen. Hij ontpopte zich
ook nu weer als een begaafde en technisch
zeer vaardige pianist.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesse-
link, dankte namens de aanwezigen de beide
kleinkunstartisten en bood hen bloemen aan.
Vooraf deelde hij mede dat het garantiefonds
ten bate van de nieuw te bouwen Nutskleuter-
school reeds de ƒ 11.000.— was gepasseerd.
Hij hoopte dat dit een stimulans mocht zijn
om spoedig ook de rest bij elkaar te krijgen.
Op 26 maart zal er een Nutsfilmavond gehou-
den worden over het Nederlands fabrikaat,
terwijl op vrijdag 6 april de toneelver. D.W.K.
uit Zutphen met het stuk „Polly Perkins" op
de planken zal verschijnen.

PARAATHEIDSOEFENING
RESERVE RIJKSPOLITIE

Woensdagavond werd door de reservisten van
de Groep Vorden van de Rijkspolitie een
paraatheidsoefening gehouden. Ditmaal be-
stonden de oefeningen uit het arresteren van
een rijwieldief, die na achtervolging een wo-
ning binnenvluchtte, een stropersdelict en een
poging tot inbraak. Daarnaast werden door
enkele reservisten plantondienst verricht. De
oefeningen werden bijgewoond door burge-
meester van Arkel, de heer J. J. v. d. Peijl,
namens het Instituut Steun Wettig Gezag, en
de districts-adjudant Le Roux, namens de
Districts-Commandant der Rijkspolitie te
Apeldoorn. Na afloop vond op het groeps-
bureau een nabespreking plaats, waarbij bleek
dat deze oefeningen als goed geslaagd kunnen
worden beschouwd.

IVOROL: De Tandpasta van standing



TAFELTENNIS
Het Ie team van N.T.T.C. speelde in Devente
tegen Koppeling met 5—5 gelijk; een mooie
prestatie.
Het 2e team spe«lde tegen Actief 6 en won
met de mooie cijfers van 10—0. Nog één ge
wonnen wedstrijd en ze zullen zich kampioen
kunnen noemen. Ook het 3e team deed hè
printa, om Wijk H-2 een puntje af te snoepen
eindstand 5—5. Het 4e team van N.T.T.C
mocht het niet gelukken om de twee puntjes
mee naar huis te nemen en verloor met 7—
van St. Leo (Deventer).

R.K. BOERINNENBOND
De plaatselijke afdeling der R.K. Boerinnen-
bond ,,St. Martha" hield bij Schoenaker een
ontwikkelingsavond onder leiding van Mevr
G. Mokkink—Seesing. Na 'n kort openings- en
welkomstwoord der presidente, hield de heer
Roerdink, Hoofd der R.K. Landbouwschool te
Baak een inleiding over ,,de aanleg en in
deling van de groententuin".
Spr. wees er op, dat bomen in 'n tuin weinig
nut hebben en nadelig voor de plantengroei
Wat de indeling betreft, adviseerde spr. dil
in 3 gedeelten te splitsen: één gedeelte voor
de verbouw van peulvruchten en bonen, 'n
gedeelte voor de bladgroenten en 'n stuk voor
de knolgewassen, dus toepassing van wissel-
bouw, daar hierdoor de beste resultaten wor-
den bereikt.
Voorts besprak de heer Roerdink, de indeling
der tuinbedden, de z.g. tussenteelt, de aanleg
van 'n broeibak e.a.
Nadat de Geest. Adv. Pastoor Pensioen nog
'n kort woord had gesproken, werden enkele
mededelingen gedaan.
De excursie naar de borstelfabriek der fa.
Haverkamp kon wegens omstandigheden niet
doorgaan. Wel zal de afdeling haar jaarlijks
reisje maken en wel donderdag voor Pink-
steren. O.a. zal men 'n bezoek brengen aan
't Blinden-instituut te Grave, de miniatuurstad
te Oisterwijk en de Oisterwijkse vennen.
Met 'n kort dankwoord tot de heer Roerdink
voor zijn duidelijke uiteenzetting en de dames
voor hun opkomst, sloot de voorzitster deze
geanimeerde bijeenkomst.

STILLE OMGANG
In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11
maart hebben 33 mannen uit de parochie
Vorden-Kranenburg, deelgenomen aan de
bedevaart naar de H. Stede. Nadat zaterdag-
avond allen verenigd waren in het pelgrims-
lof, werd om 11.30 uur vertrokken vanaf het
station N.S. te Vorden. Tegen 2 uur arriveerde
men te Amsterdam en werd eerst de Stille
Omgang gemaakt, waarna in de Zaaierskerk,
de H. Mis werd bijgewoond. Tegen 9 uur
's morgens was men weer in Vorden gearri-
veerd.

RATTI-NIEUWS
De spelers van Ratti I hebben na de vorst-
periode, nog 'n weekje geduld moeten be-
oefenen, want ook j.l. zondag werd er niet
gevoetbald, daar de wedstrijd Zelhem I—
Ratti I werd afgelast.
In een goed gespeelde wedstrijd gelukte het
de Ratti-reserves om Socii II uit Wichmond,
zo goed als kansloos te maken voor het kam-
pioenschap van de 3de klas, door op eigen
terrein met 2—l te winnen. Voor Ratti II zijn
hierdoor de kampioenskansen aanmerkelijk
gestegen daar het slechts met enkele punten
verschil op de leider, Baakse Boys I, achter
staat. Na 'n half uur wist de linksbuiten met
een hoog schot, dat de Sociï-keeper te mach-
tig bleek, de score te openen (l—0). Twee
minuten na rust \|ergrootte de r. binnen T.
Jansen de voorsprong tot 2—0. De bezoekers
scoorden in het laatste kwartier een verdiend
tegenpunt (2—1).
Ratti III deed het ook uitstekend en schijnt
niet van plan te zijn om hekkensluiter te
blijven, want thuis wonnen zij liefst met 7—2
van Sociï I,
A.s. zondag gaat het eerste elftal bij een las-
tige tegenstander op bezoek n.l. Markelo.
De tegenpartij is thuis altijd een moeilijk te
kloppen tegenstander geweest, wat Ruurlo j.l.
zondag nog heeft ondervonden, waar de Ruur-
loërs slechts op 't nippertje wonnen. In elk
geval wordt het een spannende strijd.
Ratti II is vrij, terwijl het derde team bezoek
krijgt van de plaatsgenoot Vorden II. De
Junioren, die zaterdag met 3—l verloren
van St. Walburgis A (Zutphen) krijgen het
ook nu niet gemakkelijk, daar Vorden b op
visite komt.

Chezn. reinigen Verven

ATTENTIE!
Wegens de drukte raden wij u aan,
reeds nu uw kleding chemisch te
laten reinigen, zodat u er dan ze-
ker van bent dat ze voor de Pa-
sen terug is*
100 pCt. verzekerd tegen diefstal, tran-

sport en brand.

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.

V.V.V. Vorden

^Palmpasen
met muziek

optocht

op zaterdagmiddag 24 maart om
4.30 uur vanaf Hotel Bakker.

Deelname: tot 12 jaar.

Opgave: uitsluitend bij sigaren magazijn
Eijerkamp, tot zaterdag 24 maart
12 uur.

Inlevering: zaterdagmiddag 24 maart
van 1.30—2.30 uur in de zaal
van Hotel Bakker.

Prijsuitdehng
en tractatie: in Hotel Bakker, vóór

de optocht om ± 4 uur.

Een kippenhok te koop
2.15 X 3 m., z.g.a.n.,
uitneemb., m. planken
vloer, ook geschikt v.
125 kuikens. D. Wa-
genvoort, Hackfort.

Te koop 40 jonge
HENNEN, 14 weken
oud, Wit X Rood en
plm. 240 jonge hennen
Wit X Rood. H. Wil-
tink, D 58, Wildenb.

N.o.z.

Te koop partij KIP-
PENMEST, ook bij
gedeelten. H. J. Beu-
mer, Insulindelaan 24

Te koop een drag.
zw.b. VAARS, a.d.
teil., abortus vrij be-
drijf. Tevens een vier-
del van een koe.
W. Rietman, Olden-
kamp, Hackfort.

Volblo^VAARS-
KALF ^toop, 5 mnd.
oud. H. Helmink, Linde

Te koop toom zware
BIGGEN. Wed. Wol-
sing, F^fcjhuisstr.

BIGGEN te koop bij
G. J. Weenk, „Trek-
op", B 47 Delden.

BIGGEN te koop bij
f. Korenblik,

achter het station

8 beste BIGGEN te
soop, bij Wed. F. H.
Bennink, Wildenborch
D 81.

Toom BIGGEN te
coop en 2 drag. var-
cens, bij Spithoven,

't zwembad

Te koop VOEDER-
BIETEN en HAVER-
STRO bij J. G. Huls,
Mossel D 87.

Te koop vers gedorst
ROGGE-enHAVER-
STRO. W. Bargeman
Linde E 29.

Te koop vers gedorst
rogge- en haverstro.
Tevens eetaardappels
(noordeling)en voeder-
bieten. L. H. Visschers
Galgengoor C 111.

STALMEST te koop
en kippenmest.
W. Nieuwenhuis,

Het Hoge 15

Te koop r.b. MAAL-
KALF, 14 d. oud en
een zw.b. kalf 10 mnd.
bij G. Voskamp,

bij het Enzerinck

MAALKALF te koop
r.b., bij G. Hesselink
Delden B 74.

Zware BIGGEN te
koop, keuze uit 3 to-
men en eetaardappels
(libertas), A. J. Vrug-
gink, Riethuis, Delden

BIGGEN te koop en
een kinderfiets v. leeft.
4 a 5 jr. G. J. Eijerkamp
Delden B 35

Te koop een toom
mooie BIGGEN

B. G. Lichtenberg
't Waarle.

100 jonge HENNEN
te koop, i 7 w. oud,
sussex x rood. B. Bar-
geman, Wildenborch

d,inf)o~rij wielen

Wij presenteren u voor 1956:

EMPO-tourrijwielen
EMPO-sportrijwielen
EMPO~highway-rij wielen
(Eng. model)

*Leverbaar in zwart, bordeau-rood,
petrol, metaalgrijs en de nieuw-
ste kleur ANTHRACIET.

Komt u eens kijken?

ArieTragter
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Wanneer het om ondergoed gaat
koopt dan een gegarandeerde kwaliteit
en prima pasvorm.

Wij brengen u vele soorten.
*

Wollen tricot bovenkleding

H-lijn
damesvesten
grof gebreid
f 27.50

Zeer modern
Damesvest
zuiver wol
f 10.50 en f 15-

Wollen
damesblouses
in moderne tinten
f 7.95

Bolero's, zuiver
wol, in nieuwe
kleuren
f 10.85 en f 19.90

Wollen H-lijn
damespullovers
3/4 mouw
f 24.50

Wollen
damespullovers
zeer exclusief
f 1075

Wij presenteren U een keurcollectie nylons.
Bij elk paar kousen ontoanat U een kousenladder-
bon gratis.

A. WOLSING, Raadhuisstraat 26, Vorden
Steeds lage prijzen:

250 gr. cocosbanket 59 et
Een rozijnenkoek 49 et
Een grote ontbijtkoek 43 et
Een pot kersen op sap 139 et
Een groot blik ananas 139 et
Een blik kersen op sap 79 et
Ruime sortering paaseitjes

Als extra reclame:
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 55 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

HEDENAVOND

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Aanvang 7.45 uur

Muziek:
„The Moodchers,,

/Lu net vonrjaar weer zijn
INTREDE HEEFT GEDAAN .

Brengen wij U een keurige collectie
in de beroemde

„Dobex" deux-pièces
welke bovenaan staan in kwaliteit,
pasvorm en kleuren. En de lage prijs
is een verrassing!

H. Luthjieuwslad, Vorden

Nutsgebouw 1"1

V O R D E N
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 24 maart, 8 uur

Een film, die U nimmer zult vergeten

Mensen zoals jij en ik
(Die letzte Brücke)

met: Maria Schell (de begenadigde
Oostenrijkse actrice).

Een spannend gegeven van een ver-
pleegster in oorlogstijd, in schokkende,
onvergetelijke beelden uitgewerkt!
Een fi lm die U recht naar het hart
zal gaan!

/• -\
Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f O 60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij ]. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Onze brillen
munten uit door sier-
lijk model en goede
pasvorm.
Fa. MARTENS

do opticien, du-
altijd voor u klaar staal.

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

Rijwielolie,
Naaimachineolie

Poetsolie
Vaseline

Ledervete, was

A.G.TRAGTER



Voor de zeer vele blij-
ken van belangstelling,
die wij ter gelegenheid
van 'ons 40-jarig hu-
welijk hebben ontvan-
gen, betuigen wij onze
hartelijke dank.

W. F. Eskes
G. Eskes-

Reusink
Vorden, maart 1956.
„Bolderhorst".

Noordwijk a. Zee
Voor Juli en Augustus
gemeubileerd huis te
huur, best. uit grote
woonkamer, 3 slaapk.
en douche. Te bevr.
Rembrandweg l,

Noordwijk aan Zee.

Net R.K. meisje, 28 jr.
met alle werk bekend,
(ook koken) vraagt be-
trekking in burgerge-
zin, voor d.e.n.
Brieven letter A. adv.
bureau te Slaa.

Gevraagd voor enige
dagen p. week in April
flinke schoonmaakhul p
Burg. Galléestraat 4.

Hotel
De Konijnenbult

vraagt een
flink meisje.

Huize „Het Enzerinck"
vraagt een WERK-
STER ged. de schoon-
maak, liefst 2 dagen
p.w.

Huize„Het Enzerinck"
vraagt een flink MEIS-
JE als verpleeghulp.

Te koop enige schild-
en spiegelvinkduiven.
Wilhelminalaan 20,

Vorden

JongemeisjesFIETS te
koop gevraagd, of rui-
len v. kinderfiets 5-8
jr. Bevr. bur. Contact

EETAARDAPPELS
te koop, noordeling.
D. J. Tiessink, B 32

Delden, Vorden

EETAARDAPPELS
te koop. D. Regelink,
Hengelosew. Vorden.

Jonge HENNEN te
koop bij J. Roelvink,
bij het zwembad.

Jonge HENNEN te
koop, witxHamps.

H. J. Tiessink, Delden
B 53 Vorden.

Jonge HENNEN te
koop, W.L. en R.I.R.
6 w. Tevens elke week
W x R e n W x H S w .
Te bevr. bij
H. G. Zoerink, D 85
Mossel, Vorden. N.o.z.

70 jonge HENNEN
te koop, 8 w. oud.

B. Antink, Linde, n.o.z.

Jonge HENNEN te
koop. H. Stijl,

Dorpsstraat I6a

Tob niet
met een stompe schaar

of mes.
U weet het toch, wij
slijpen deze vakkundig.
Eventueel met een uur

gereed.

Fa. Marlens, Vorden
Plastic „GLAS"

voor kippenhokken
en eenruiters.
Ramen voor kippen-
hokken. Hardboard
in versch. maten.

Beltman, Warnsveld

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, na een smartelijk lijden, mijn
inniggeliefde vrouw en onze zorgzame
moeder en grootmoeder

Margarita Voskamp
echtgenote van Harmanus Beumer

in de ouderdom van 73 jaren.

H. Beumer
H. J. Beumer
J. Beumer-Groot-Obbink
J. G Bosch-Beumer
H. J. Bosch
G. H. Heuvelink-Beumer
T. G. Heuvelink
M. H. Beumer en verloofde
H. Beumer
B. Beumer-Lebbink
en kleinkinderen

Vorden, 10 maart 1956.
E 42.

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 15 maart op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Algemene kennisgeving voor Vorden.

Wederom trof ons een smartelijk ver-
lies, door het overlijden van onze
lieve moeder

Johanna Katharina van Ackern
weduwe van J. H. A. Hassink

in de ouderdom van 52 jaar.

J. H. Hassink

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

Vorden, 13 maart 1956.
Raadhuisstraat 14.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op vrijdag 16 mankop de Alge-
mene Begraafplaats te^orden.

Heden behaagde het cj^ÉHere plotse-
ling van ons weg te nenrcn onze lieve
man, vader, behuwd- en grootvader

Derk Jan Venderink

in de leeftijd van 68 jaar.
Zijn leven was Christus en zijn sterven gewin

Vorden,
M. J. Venderink-Heitink
Vaassen,
G. H. Venderink
T. J. Venderink-van Egmond

en kinderen
Vorden,
H. H. Venderink
H. A. Venderink-Harmsen

en kinderen
Warnsveld,
E. J. Venderink
H. J. Venderink-Leemkuil
Eefde,
J. Venderink
W. J. Venderink-Groot Roesink

en kinderen
Oss,
D. J. Venderink
P. Venderink-Jongetjes

en kinderen

Vorden,
M. Venderink
J. J. Bergwerff (verloofde)

Vorden, 14 maart 1956.
Veldwijk, C 100

De begrafenis zal D.V. plaats vinden heden
zaterdag 17 maart om half twee op de
Algemene Begraafplaats te Vorden. Vertrek
van huis om half één.

Ondergetekende maakt bekend, dat hij
vanaf heden geen schoenreparatie's meer
aanneemt.
Tevens maakt hij van deze gelegenheid
gebruik zijn clientèle te bedanken voor
het genoten vertrouwen.

J. W. H1SSINK
Zutphenseweg 63, Vorden

Op 12 maart 1956 overleed te Ensche-
de, na een ziekte van slechts enkele
dagen, onze lieve vader en grootvader

Hendrik Jan Kistemaker

in de leeftijd van 71 jaar.

J. Kistemaker
A. Kistemaker-Stijl
Hans

Vorden, Dorpsstraat 16.

Rust zacht lieve Oops.

Het behaagde de Heere tot zich te
nemen, na een lang en geduldig ge-
dragen lijden, onze lieve vrouw en
moeder

Alida M. Haage
geb. Uriot

in de leeftijd van 46 jaar.

J. H. HAAGE
Mary

Lochem, 15 maart 1956.
Emmastraat 51.

De begrafenis zal plaats vinden op
maandag 19 maart plm. 2 uur op de
nieuwe begraafplaats.

Liever geen bloemen.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

21 maart

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

School met de Bijbel
Het Hoge 40

OUDERA VOND
op donderdag 22 eart a.s.
Van 6'— 8 uur gelegenheid om
het werk der kinderen te be-
zichtigen in de school.

Daarna hopen we samen te komen
in Irene» waar Dr. L. van Klinken
hoopt te spreken over
„De angst in het kinderleven".
Ouders, leden en ook belangstellenden
hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Rejpliak voor uw Rijbewijs
Varss.wec l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Herv. Gemeente Vorden
Werkgever- Werknemer

De bijeenkomst met Dr. J. C.
C. Rupp, Dir. Inst. „Kerk en
Wereld", wordt gehouden op
dinsdag 20 maart S uur in ge-
bouw Irene*

Aan de gesprekskring doen mee H.
Haverkamp, W. Kamperman, K. Hoe-
tink, H. Klein Brinke en W. Ruiter-
kamp.

Iedereen is hartelijk welkom.

Veiling te Hengelo-GIri.
Notaris van Ballegoijen de Jong te Henge-
lo-Gld. zal op woensdag 21 maart a.s. 's
morgens 10 uur in de zaal van Hotel Lan-
geler aldaar, publiek verkopen

een belangrijke partij

Gereedschappen
w.o. 95 dlg. gereedschapkasten merk Heyco,
alles Chroom-Vanadium, alle maten bank-
schroeven, dozen dopsleutels, setten ring-
sleutels, setten steeksleutels, slijpmachines,
borstboormachine's, bahcosleutels, water-
pomptangen en nog tientallen soorten, alle
maten houtbeitels, clawhamers, cirkelzagen,
handzagen, waterpassen, schroevendraaiers,
lijmklemmen, vijlen, ijzeren en houten scha-
ven, 6 en 9 dlg. setten houtboren, béton-
scharen, messen, bijlen enz.
De goederen zijn te bezichtigen een uur
voor de verkoop. Betaling contant.

EMPO Rijwielfabriek, Vorden
vraagt

Personeel
tot 30-jarige leeftijd voor diverse
afdelingen.

Tevens leerjongens t. opleiding.
Inlichtingen bij de Heer W. H. Ses-
sink, Enkweg, Vorden en de Portier
der fabriek.

Buitengewone Ledenvergadering
(voor leden der Voetbalver.
Vorden)
in zaal Lettink, op a.s. maandag
19 maart» aanvang 8 uur.

Opkomst dringend gewenst.
Uitsluitend voor leden van 16 jaar
en ouder.

Het Bestuur.

De JUente 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 nieuwcocostapijt,
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



Onze verlovingsringen
worden voor Uw leven gegaran-
deerd. Massief en voegloos
en ... gravure klaar terwijl U
wacht.
FIRMA HARTENS,

l Horloger, Goud en Zilver - VordenJ

de nieuwe
Amerikaanse stof. < :

Vlotte regeomaniel met
dubbele rij knopen. Ia
American gabardine met
Dacion. Verschillende
modekleuren. Incl. het
bijpassende hoedje, een
zeer speciale prijs (ty

52.50
Maar ook dit charmante N

| model in poplin-changeant.
l met de royale moderne kraag
lic en ruit gevoerd, zal Uw be-
<> wondering oogsten. Met en '

zonder ceintuur te diagen.
Incl. bijpassend hoedje. - '

\

Legt u het oude papier
even klaar?
We komen het van-
middag ophalen.

CONCORDIA.

v. ;.y.v. fK!-""^3j|

f

H. [H-VORDEN

^Amandelbloesem
~ ''

Oe allernieuwste HoIlancUa creatie.
Licht en luchtig als een lentedrpom.

vol ^an gratie en élegance. Een

.charmant voorbeeld uit de Bloesem

serie, hel fijne fantasie-gebreide

ondergoed van Hollandia waar elke
vrouw enthousiast over is. Wij tonen

U gaarne do, cooiplete ' collectie.r,

HOLUNDIA

Speciale Pa»-*"*"8'

Geldig tot de Paasdag(

Keurige Nylons, Ie keus met
mindering (dus geen standaard)
per paar 2.8O

Fijne links geweven kousen met
nylon versterkt, per paar 1.75

H. Lutli, Nieuwstad, Vorden

Voorkom Griep en Influenza
door 5x daags 30 druppels CHINALICIT,
of door Aflukin, Aflukin C, Chinaspin, Orgakinine,
Kinine Pharmascorbine.

Diverse pijnstillers o.a.
Asperin (Bayer)
Chefarine 4
Saridon
Optalidon
Istantine
Rheumin
Lekasin
Zwitsaletten
Almedine
Sanapirin
A.P.C.
Aspro
Dispril

Ter ontsmetting van
mond en keelholte
Agre-
Rotersè1

Superol

Tegen hoest
Bronchium Elixer
Melrosum Fort (v. kinderen)
Honing Siroop (Zwitsal)
Abdijsiroop
Siroop Famel
Pulmo Bailly
Noury Hoestsiroop
Wybert Siroop
Tussipect
Siroop Bonnema
Siroop Lamin
Vicks Hoestsiroop
Vervus
Potters Linia
Potters Catarrh
Wybert
Domproost
Rheila's
Vicks Hoestbonbons
Dampo Hoestbonbons

Neusdruppels en zalf
;, Dampodrine, Darophedrine. Vicks-Vatr^

3- en Benzidrine-inhaler, Dampo, Vicks.
pl.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL
BESLIST UW DROGIST

H

De Bond voor Staatspensionnerlng Afd. Vorden houdt
op vrijdag 23 maart a.s. een propaganda toneelavond
in de zaal Bakker.

*
Opgevoerd wordt

„VERBROKEN BANDEN"
in 6 taferelen, door Torn Dekker.

Spreker: L. Steenhuis, Burgemeester van Zuid-
broek en Algemeen Bondsvoorzitter.

Aanvang S uur precies, zaal open half acht.

Toegang alleen voor leden.

Zij, die zich voor of op donderdag 22 maart nog op ge-
ven als lid hebben eveneens vrije toegang.
Het is een goed stuk en wordt prima gespeeld.
Er is geen plaatsbespreken; zorg dus op tijd te zijn; als
de zaal vol is gaan de deuren dicht.

Het Bestuur.

r *

X
X
X
X
X
X
X

i
)<

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

ALS UW DOKTER ZEGT: t

U moet bminbrood eten.
Neem dan het allerbeste, neem
Tarvobrood!

Schurink bakt het dagelijks voor U.

JUenie komt
EN DE PASEN IS VROEG.

Nu een nieuw

EMPO RIJWIEL
in Tour of Sport.

Verder Empo Kinderrijwielen,
enz.

Rijwielhandel
E. J. LETTINK
VORDEN

Aardappelen te koop
gevraagd:

-k Fa. W. de Jonge en Zn.
Aardappelhandel, Zutphen
Telefoon 3824

WIJ BEGINNEN
het seizoen met een ruime
keuze in onderstaande merken

Bij ons koopt U het beste wat er in
Nederland te krijgen is.

Rijwielen
Empo, Gazelle, Locomotief.
Diverse modellen en kleuren.

Bromfietsen
Sparta en Gazelle met I.L O»
motor, zonder en met versnel.
Locomotief met Sachs motor,
2 versnellingen.

Motorrijwielen
Sparta en Jawa, model 1956.

Rijwielhandel

Kuypers
Telefoon 393

Houtverkoop Waliën
Nots. Rombach te Vorden zal op donder-
dag 22 maart a.s., des nam 2 uur bij Let-
tink aldaar publiek a contant verkopen voor
het Waliën :

Zware dennen, rikhout, pos-
ten, klaverruiters, bonenstok"
ken en brandhout,

perc. l tegenover G. Wagenvoort, perc. 2
t.m. 6 bij Boschloo WarkenseveJd, perc. 7
hoek Vorden-Lochemseweg, perc 8 t.m. 12
naast en achter de jachtopz. woning, perc.
13 t m. 26 i.h. Nazereth en op grond afk,
v. Rikkers, perc. 27 t.m. 54 achter de jacht-
opz. woning, perc. 55 t.m. 72 naast Gors-
selink, perc. 73 t.m. 85 voor de villa (Larex),
perc. 86 t.m. 92 achter de villa, garage en
v. Dijk, perc. 93 t.m. 100 vanaf de Brok-
kendijk naar de Pomp, achter de nieuwe
villa, perc. 101 t.m. 103 Oude Almensepad,
perc. 104 t.m. 108 Lochemseweg en Finland,
perc. 109, 110 Almenseweg, perc. 111, 112
(Kastele) Almenseweg, perc. 113 Oude Al-
mensepad, perc. 114 t.m. 143 tussen Ie en
2e beukenlaan. Aanw. E. v. Veldhuizen
Voor B. Rossel : 5 perc. zwaar eiken slag-
hout aan hoopjes voor rikkens bij G. J.
Rietman, de Pol, Wichmond.
Betaling met 6% kosten ten notariskan,
vóór het vervoer, dat uiterlijk 15 april a.s.
moet geschieden.

Zojuist ontvangen:
moderne herenschoenen
met uiterst gemakkelijke
pasvorm.

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


