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EMMABLOEM-COLLECTE

KERKDIENSTEN Zondag 17 April.

Binnenkort wordt in deze gemeente weer de
Emmabloemcollecte gehouden. Zoals men wellicht weet wordt van elke bijdrage één dubbeltje afgedragen aan de Centrale vereniging
ter bestrijding van tuberculose, terwijl het
overige gedeelte ten goede komt aan het Dr.
C. Lulofsfonds van onze plaatselijke Groene
Kruis afdeling, uit welk fonds de kinderuitzending wordt gesteund.
Ook voor dit jaar staat weer de uitzending
van zes kinderen in de zomermaanden op het
programma, terwijl, als er behoefte aan blijkt
te bestaan, ook najaar- of winteruitzending
kan plaats hebben.
De dames die het collecteren op zich hebben
genomen zullen zich beloond zien als deze
collecte weer een groot succes wordt.
Het Groene Kruis bestuur.

Irene.

UITVOERING D.E.V.

We brengen nog even in herinnering dat de
toneelvereniging D.E.V. a.s. Woensdag haar
jubileumuitvoering hoopt te geven. Hiervoor
kunnen van elke Vordense vereniging twee
leden gratis toegangsbewijzen krijgen, waarvoor men zich nog vandaag moet aanmelden.
CONTACTAVOND JACHTOPZIENERS
EN JAGERS

Op initiatief van het district Vorden der Kon.
Ned. Jagersvereniging werd in Hotel Bakker
een contactavond gehouden waarvoor ook de
leden van de plaatselijke Rijkspolitie alsmede
de jachtopzieners waren uitgenodigd.
Besproken werd in het bijzonder de overlast
van de honden in het jachtveld. De avond
werd verder gevuld met een onderlinge schietwedstrijd, waarvoor de jagers een aantal prijzen beschikbaar hadden gesteld. De korpsprijzen werden gewonnen door de jachtopzieners
met 210 en de Rijkspolitie met 198 punten. De
individuele winnaars waren: 1. G. Vosselman
37, 2. H. Vlogman 36, J. van Zeeburg 34, W.
Wolf 33, H. Rothman Sr. 31, J. J. v. d. Pijl 31,
H. Olthof Jr. 31, G. J. Assink 29, Olthof Sr 28
en G. van Veldhuizen 26 punten. De poedelprijs werd gewonnen door H. Rothman Jr. De
heer P. A. Baron van der Borch reikte de prijzen uit en sprak de wens uit dat het contact
zou mogen bijdragen tot versteviging van de
onderlinge band.
HEDEN LAATSTE NUTSAVOND

De Vordense Amusementsvereniging, die hier
reeds zovele goede toneeluitvoeringen verzorgd heeft, brengt hedenavond als sluitstuk
van de Nutsavonden het blijspel ,,Hotel Cinquille" voor het voetlicht.
Dit hotel, gelegen in de Franse Alpen, is het
hoofdkwartier van een valsemuntersbende, die
vooral biljetten van 5000 (cinq mille) francs
uitgeeft. Een vrouwelijke detective weet deze
bende te ontmaskeren. De ingewikkelde verwikkelingen en koddige situaties en-vooral
niet te vergeten de spanning die hieraan vooraf gaan, zullen u zeker een genoeglijke avond
bezorgen.
Bovendien zal de luchtige Franse sfeer van
dit stuk u een paar uur uit de dagelijkse sleur
en zorgen halen, iets waaraan toch iedereen
wel eens behoefte heeft. Wij raden dan ook
een ieder, en in het bijzonder de Nutsleden
aan, deze laatste Nutsavond te bezoeken. Voor
bijzonderheden verwijzen we u naar de advertentie.

9 uur Ds J. Langstraat.
ICföO uur Ds J. Langstraat. Bed. H. Doop.

Kapel Wildenborch
10 uur Mej. H. de Neeling, van Laren-G.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds H. van Minnen,
van Eibergen. Bed. H. Avondmaal.
R.K. Kerk
7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis
Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 16 April van 5 uur te.m.
Zondag 17 April Dr Lulofs, Telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236
Burgelijke stand van 7 t.m. 14 April.
Geboren: d. van L. Schoolderman en G. C.
Schoolderman-Langeler; d. van G. H. L.
MaertzdorfF en J. Maertzdorff-Poelder.
Ondertrouwd; A. H. B. Dieks en C. A.
Hartman.
Overleden: M. van Neck, vr., 57 jr. echtg.
van G. ƒ. Harmsen, overl. te Utrecht.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 71 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 45.— tot f 53.—
Handel was tamelijk vlug.
1

BESTUURDERSBOND N.V.V.

De afd. Vorden van de Bestuurdersbond heeft
onder leiding van de heer G. Koerselman haar
jaarvergadering gehouden. De jaarverslagen
welke door de secr.-penningmeester werden
voorgelezen, bleken goed in orde te zijn. Daarna werden enige ingekomen stukken behandeld.
De voorzitter bracht dank aan de heer Kip
voor de accurate wijze waarop deze als secretaris der vereniging zijn werk vanaf de oprichting had verricht. Bij zijn afscheid als zodanig
werd hem namens de leden een envelop met
inhoud aangeboden voor de bijstand welke zij
haar man betoond had.De heer Kip dankte
voor het vertrouwen dat hij al deze jaren had
genoten en tevens voor de mooie cadeaux.
De heer P. Hoevers werd tot zijn opvolger
gekozen.

Zenuwrust.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.
GOUDEN ECHTPAAR

EEN GROTE VERBETERING

In tegenwoordigheid van familie, vrienden en
kennissen herdacht het echtpaar G. Teunissen
en J. Teunissen—Klein Nulent Donderdag zijn
50-jarig huwelijk. Zowel de bruidegom die 72
jaar, als mede de bruid die 73 jaar oud is, genieten een goede gezondheid. Tal van gelukwensen o.m. van de burgemeester, mocht het
jubilerend paar in ontvangst nemen. Zij gingen vergezeld van bloemen en geschenken.
De bruidegom heeft enkele jaren als raadslid
de gemeente gediend.

De z.g. Wassinkkamp, de inrit vanaf de
Nieuwstad naar de boerderij van de heer A.
Wassink is door de eigenaar van een klinkerlaag voorzien. Het voorste gedeelte, dat gemeente-eigendom is, wordt nu door de gemeentearbeiders onderhanden genomen. Wanneer binnen enkele dagen dit werk gereed is,
zal de Wassinkkamp welke voorheen bij
regenachtig weer een ware modderpoel was,
herschapen zijn in een prachtige klinkerweg,
waardoor het aanzien van de Nieuwstad in
hoge mate verfraaid is.

Onze plaatsgenoten de heren G. J. Aalderink
en D. Pardijs behaalden het diploma van een
te Zelhem gegeven cursus in algemene ontwikkeling, uitgaande van het N.V.V.
Op de eindles van de landbouwwintercursus
werd een diploma voor de 2-jarige cursus uitgereikt aan B. Abbink, H. J. Radstake, G.
Wagenvoort en B. Groot Obbink. Aan A. Golstein werd een diploma uitgereikt voor Tuinbouw- en Plantenkunde.

GESLAAGD

EINDLES ALG. LANDBOUWCURSUS
VORDEN

In de lagere landbouwschool te Vorden werd
de eindles gehouden van de tweejarige landbouwcursus, onder toezicht van ir J. J. Manschot, directeur der rijkslandbouwwinterschool te Zutphen,- het bestuur en de heer Van
Roekei, hoofd der lagere landbouwschool. De
leerlingen werden ondervraagd door de leraren J. H. Dijkman te Warnsveld en H. W.
Ellenkamp te Hengelo (Gld).
Na de pauze reikte de heer Manschot de diploma's uit. Hij sprak de leerlingen toe en wees
hen op de belangrijkheid van de theoretische
landbouwkennis. Aan twee der leerlingen kon
helaas geen diploma uitgereikt worden.
De namen der geslaagden zijn:
A. v. d. Berg te Hengelo (Gld), R. Cornegoor
te Warnsveld, H. Louw te Barchem en G. Vermeer te Warnsveld. Praedicaat met zeer veel
vrucht.
G. Enzerink, B. Enzerink, H. W. Kamperman
en H. Vrogten allen te Hengelo (Gld) en J. van
Veldhuizen te Klein-Dochteren. Praedicaat:
met veel vrucht.
Joh. Camperman te Hengelo (Gld) en H. Maandag te Warnsveld. Praedicaat met vrucht.
Namens het bestuur sprak de heer A. J. Lenselink de leerlingen toe. Hij dankte de leraren
voor 't onderwijs. Namens de leerlingen sprak
de heer R. Cornegoor. Ook hij dankte de
leraren Dijkman en Ellenkamp voor het onderwijs en bood beiden als blijk van waardering
een boekenbon aan.
VOETBAL

Opnieuw zijn 2e Paasdag voor Vorden I twee
kostbare puntjes verloren gegaan in de wedstrijd tegen SVDES, wat niet nodig geweest
was. Hoewel Vorden in tal van wedstrijden in het veld zeker niet de mindere v/as
van haar tegenstanders, is het ontstellend gebrek aan schutterscapaciteiten in de voorhoede de oorzaak dat er maar zelden een wedstrijd gewonnen wordt. Overigens zit het Vorden daarbij ook dikwijls niet mee. Zo gingen
ook 2e Paasdag enkele kansen door pech verloren. Voor rust profiteerde SVDES van een
misverstand in de achterhoede door over de
uitgelopen doelman in te schieten, terwijl na
de rust een totale mistrap van de linksback
oorzaak was van het tweede doelpunt.
Hoewel de Vordenaren veelvuldig aanvielen,
bleven aan deze zijde doelpunten uit, zodat tenslotte-de gasten zeer geflatteerd met
2—O de overwinning behaalden.
Na afloop der wedstrijd werd officieel afscheid genomen van de speler W. Mercuur,
die op 18 April naar Rhodesia gaat emigreren. Voorzitter Kuiper huldigde Wiebe als een
fair sportman, die de geel-zwarte kleuren
steeds goed en met ere verdedigd heeft. Hij
bood hem namens bestuur en leden als souvenir een dasspeld in de geel-zwarte kleuren
met inscriptie aan. De heer Mercuur dankte
voor deze attentie en hoopte dat Vorden in
de nog resterende wedstrijden meer succes
zal mogen boeken dan tot dusver.
Vorden II trok met 9 spelers naar Warnsveldse Boys II en speelde hier — ondanks het gemis van enkele spelers — een knappe wedstrijd, waarbii van weerszijden doelpunten aan
de lopende band gemaakt werden. Jammer
dat de achterhoede en speciaal de doelman
zwak was, anders hadden de Vordenaren zeker de overwinning behaald. Nu werd de
eindstand 7—6 in het voordeel der Boys.
A.s. Zondag speelt Vorden I weer een thuiswedstrijd en wel tegen Markelo I. Het is met
deze wedstrijd weer hetzelfde als met de
voorgaande. Weet de voorhoede doelpunten
te maken, dan behoeft de wedstrijd niet verloren te gaan.
Vorden II speelt om 12 uur thuis tegen Steenderen III. Hopelijk komen de reserves nu eens
volledig aan de start, waardoor een overwinning mogelijk kan worden.
Tenslotte maken we de leden er op attent,
dat volgens achterstaande advertentie de buiten-training a.s. Donderdag weer begint.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

BRIEVENBUS GEPLAATST

Ten gerieve van de bewoners van de buurtschap Delden heeft de P.T.T. op het kruispunt
nabij kruidenier Eskes een brievenbus geplaatst.
VARKENSPEST

De veeartsenijkundige dienst heeft varkenspest geconstateerd op de landbouwbedrijven
van B. (dorp Vorden) en T. in de buurtschap
Het Medler. Deze ziekte breidt zich hier gestadig uit.
K.V.P. VERGADERING

Als sluitstuk van de K.V.P. bliksemactie tot
aanwerving van nieuwe leden werd in zaal
Schoenaker op de Kranenburg een grote propaganda-avond gehouden o-.l.v. de 2de voorzitter de heer F. R. Schoenaker. Spr. heette de
vele aanwezigen hartelijk welkom en speciaal
de heer H. Scholten uit 's-Heerenberg.
Vervolgens sprak de heer Scholten over het
onderwerp „Waarom moeten wij aan politiek
doen en waarom is de K.V.P. de aangewezen
partij?" Op geestdriftige wijze en bezield door
diepe geloofsovertuiging besprak spr. dit onderwerp. Er werden na afloop nog vele vragen
door hem beantwoord.
Na de pauze maakte de secretaris-penningmeester der afdeling, de heer H. Folmer, het
resultaat bekend van de op 2 April j.l. gehouden bliksemactie. Door ca. 25 propagandisten werd een winst geboekt van liefst 156
nieuwe leden, zodat de afdeling, die per T
Jan. j.l. 147 leden telde is gestegen tot 303
leden. De stijging bedraagt ca. 106°/o, hetgeen
spr. een schitterend resultaat noemde. Spr.
bracht hierbij dank aan de actieve 2de voorzitter, van wie de stoot tot deze actie was uitgegaan. Vervolgens sprak het K.V.P.-raadslid, de heer Joh. Heerink over de Gemeentepolitiek o.a. over de verdeling der diverse gelden, die voor verschillende doeleinden worden besteed, t.w. rioleringsplan, woningbouw,
scholenbouw, subsidies etc. De voorzitter
dankte tot slot de heren Scholten en Heerink
voor hun duidelijke uiteenzettingen.
R.K. BOERENLEENBANK VERHOOGDE
SUBSIDIES

Onder voorzitterschap van de heer A. J.
Meijer hield de R.K. Boerenleenbank Vrijdagavond in café Schoenaker op de Kranenburg
een ledenvergadering, welke goed bezocht
was.
In de commissie tot nazien van rekening en
balans werden benoemd de heren J. Mokkink
en G. Bouwmeester. De kassier de heer J.
Hartman bracht hierna het financiële jaarverslag. Aan spaargelden waren in het afgelopen
jaar ontvangen ƒ 147.661 tegen ƒ 122.134 in
1953.
Terugbetaald werd aan spaargelden
ƒ 134.574 in 't vorige boekjaar ƒ 114.196. Aan
voorschotten werden verstrekt ƒ 7675 (in 1953
ƒ 38000). Aan aflossingen werden ontvangen
ƒ 37.570. De ontvangsten in lopende rekeningen bedroegen ƒ 239.501 en de uitgaven
ƒ 223.240. In omloop waren 468 spaar-, 26
voorschot- en 11 lopende rekeningboekjes. Het
ledental bedraagt momenteel 58. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het aftredende
lid, de heer A. J. Meijer (voorzitter) herkozen,
evenals de aftredende leden van de raad van
toezicht, de heren H. Helmink en J. A. Nijenhuis. Besloten werd de subsidie voor de kleuterschool, Kranenburg en de Kath. Maatsch.
Gezinszorg, die verleden jaar resp. ƒ 15 en
ƒ 25 bedroegen elk met ƒ 5 te verhogen.
De voorzitter wees er voorts op, dat ieder lid
zijn goederen voor de juiste waarde tegen
brand dient te verzekeren. Dikwijls komt het
nog voor, dat bij brand slechts voor de helft
der waarde is verzekerd, zodat ook maar de
helft wordt uitgekeerd. Vervolgens besprak
hij de uitgifte van de nieuwe Boerenleenbankdeposito-brieven, die 'n looptijd van 10 jaar
hebben en waarop na deze termijn ƒ 1000 plus
bijbehorende rente wordt uitgekeerd.
Tot slot legde spreker de nadruk op het sparen waarmee op school reeds een begin werd
gemaakt. Besloten werd nog om thans weer
de oude regeling in te voeren, waarbij aan
pasgeboren kinderen van leden een gratis
spaarbankboekje met inleg van een vastgesteld bedrag zal worden verstrekt.
HULPPOST ROODE KRUIS

Op initiatief van het Ned. Roode Kruis afd.
Zutphen, is het de afd. Vorden gelukt, een
hulppost van het Roode Kruis te plaatsen op
de Kranenburg, bij de heer H. Folmer. Laten
wij hopen, dat er voorlopig geen practische
hulp nodig is.

CONTACTAVOND R.K. SCHOOL

Op twee achtereenvolgende avonden werd in
de R.K. school op de Kranenburg een contactavond gehouden voor de ouders der schoolgaande kinderen. Hiervoor bestond veel belangstelling. In de diverse leslokalen waren de
boeken, schriften, tekeningen e.d. van cle leerlingen gerangschikt. De ouders konden zodoende kennis nemen van de vorderingen van
hun kinderen. Door de leerkrachten werden
inlichtingen over de vorderingen van de kinderen verstrekt.

Electrisch
Schoorsteenvegen !
Wij vegen weer van:
18 tm. 22 April
2 t m. 6 Mei
16 tm. 20 Mei

G* Weulen Kranenbarg

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot de heer J. Mullink, Métier,
behaalde het einddiploma afd. Landbouw van
de R.K. Land- en Tuinbouwwinterschool van
de A.B.T.B, te Didam met lof der jury.

Ruurloseweg 47

Telef. 217

Gaarne vroegtijdig opgeven.

K.A.B. KINDERFEEST

Traditiegetrouw organiseerde de plaatselijke
afdeling van de Kath. Arb. Beweging op 2de
Paasdag in Zaal Schoenaker de jaarlijkse
feestmiddag voor de kinderen der leden. Voor
de vele kinderen werden enkeleleuke filmpjes
gedraaid en ook de tractatie ontbrak niet. Allen hebben volop genoten.
RATTI-NIEUWS

Op Tweede Paasdag speelde alleen het derde
elftal een uitwedstrijd in Baak, tegen Baakse
Boys II. De Rattianen kregen hier een 6—O
nederlaag te incasseren.
De A-Junioren speelden Zaterdag op eigen terrein tegen de Hoven A en konden het al evenmin bolwerken. De gasten wisten door een
O—3 overwinning beide puntjes te bemachtigen.
A.s. Zondag zijn Ratli I en II en de Junioren
vrij. Het derde elftal speelt thuis tegen Keijenborgse Boys III en het zou ons niet verwonderen, wanneer ditmaal de puntjes in eigen home
bleven. De kans is er in ieder geval, mits er
van begin tot eind serieus wordt aangepakt.
ONS RAADSELHOEKJE

Ter afwisseling geven we nog weer eens
een letterraadsel. Schrijf de getallen van l
t.m. 41 naast elkaar. Zoek de twaalf woorden op volgens de hieronder gegeven omschrijving en plaats de gevonden letters
onder de corresponderende cijfers. Is alles
goed ingevuld, dan vind je een voorjaarsrijmpje dat uit negen woorden bestaat.
Veel plezier er mee!
22. 39, 30, 41 is niet fout.
15, 37, 38, 31, 30, 25 is niet half.
35, 10, 28, 17, 28 zitten aan je voeten.
38, 7, 3, 26, 20 zijn geen dames.
11, 39, 12, 5 zit onder de schoen,
l, 2, 2, 24, 6 is een vrucht.
1, l, 5, 19, 9, 26 is een meisjesnaam.
.18, 34, 40, 36. 29 js een rijwiel.
23, 4, 32, 14, 16, 3 is een jaargetijde.
33, 21, 28, 4, 20, 15 is een huis.
2, 25, l, 32, 8, 13, 20 staan in de tuin.
17, 27, 36, 11, l, l, 5 is in een hotel.

1.49
0.49
0.59
0.59
0.63
0.98

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Grootenboer
Zutphenseweg
Te koop zware BIGGEN bij J. H. Braakhekke, Wildenborch,
Barchem.
Te koop een jonge
guste KOE bij H. Decanije, Galgengoor,
Vorden.
Te koop 2 beste PINKEN bij W. Roelvink
Kranenburg, D 142.
Te koop VOEDERBIETEN(Groenkraag)
bij Wed. Mokkink b.d.
Medlerkoepel.
Een beste PINK te
koop. G. J. KI. Ikkink
D 80, Wildenborch.
N.o.Z.
Te koop een toom
beste BIGGEN bij H
J. Berenpas. Mossel.
Eiken SPOORBIELS
te koop.
G. Weulen Kranenbarg, Ruurlosew. 47

—

Telefoon 415

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
BIGGEN te koop.
W, Rietman, Hackfort
Te koop een jonge
GUSTE KOE, voor
de weide. B. G. Lichtenberg, 't Waarle
Een toom BIGGEN te
koop bij A. Elsman
B 57, buurtsch. Delden
Te koop MANGELS
L. Velhorst, bij de
wasserij.
Mangelwortelen en
eetaardappels (noordeling) te koop, bij L.
J. Rietman, Hackfort
EETAARDAPPELS
te koop (Rode Star).
D. Regelink, Hengeloseweg.

G) CIOeft reparatie

LEDENVERGADERING
op Dinsdag 19 April in Hotel
Bakker, aanvang 8 uur.
Ook toegankelijk voor ouders en belangstellenden.
Het Bestuur
Verven

April-aanbieding
TOPPERS
chemisch reinigen
van 3.95 NU slechts 2.75
Alles verzekerd tegen transport-, diefstalen brand

N.V.

Een grote fles slaolie
f
200 gr. snoep, iets fijns
,,
250 gr. prima frou frou
,,
250 gr. fijne koekjes (Kreijenbr.),,
l blik erwten met wortelen
,,
l blik sperciebonen
,,

MET UW

ZwemvereniBing V.Z.V.

Chem. reinigen

Zie onze prijzen!

HOEKSEMA

Sprongstraat 10 - Zutphen
Telefoon K 6750-3191
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
wordt dezelfde dag gehaald.
Stoppage
Enz. enz.
Haal't huis vol gemak, 'tideaal voorde vrouw,
Shell Butagasflessen, dat weet U, zijn blauw

natuurlijk naar

WULLINK
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

De gezamenlijke autoverhuurders
van Vorden delen U hierbij mede
dat met ingang van l Mei over de
uren, gelegen tussen l l uur 's avonds
en 6 uur 's morgens

50 pet nachttoeslag
wordt berekend.

*
Barink - Kuypers
Tragter

Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij u kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje
Aleida Gerdina

(Aleid)
L. Schoolderman
G. C. SchooldermanLangeler
Arend Jan
Vorden, 9 April 1955
Raadhuisstr. 24
Bij mijn vertrek naar
Rhodesia roep ik alle
vrienden en bekenden
een hartelijk vaarwel
toe.
W. MERCUUR
Gevraagd voor een
paar dagen in de week
een net MEISJE, bij
Gotink, Wilhelminalaan 16.
Gevraagd een flinke
WERKSTER voor d.
schoonmaak een paar
dagen in de week.
J. Derksen, Zutphenseweg 1 3.
Gevraagd 'n SCHAAP
met 2 LAMMEREN.
G. ten Have, Vorden

als het om het belang gaat van kostbare
dingen.
Een bril van ons geeft U weer een helder beeld en een scherpe kijk op het
leven.

Ititvoering
Woensdag 20 April a.s.
Opgeven voor plaatselijke verenigingen
HEDEN LAATSTE DAG

d.m.v. de geluidswagen op Woensdag 20 April op de

Nieuwstad 17.30 uur
Zutphenseweg 18 uur
Julianalaan 18.30 uur

^

Wacht niet langer!
*
Koopt NU een nieuwe
fiets of

Te koop EETAARDAPPELEN, Rode
Star en Noordeling, en
VOEDERBIETEN
bij G. J. Vruggink,
„Stroetman", Delden

bromfiets.

Grote sortering in de merken Empo
Gazelle en Locomotief.

iederéén
Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. van der Wal
Beslist Uw drogist!

Te koop EETAARDAPPELEN (Noordeling) en 3 Lindeboomstammen. D. J.
Ruesink, Wildenborch
Te koop l electr. motor, Dorth. em.f. l p.k.;
l weidewagen voor
12 koeien; l drijfas
met lagers, bij J. F.
van Ark, Burg. Galléestraat 7, Vorden

Markelo l
A.s. Donderdag
21 April TRAINING
voor ALLE LEDEN
op het terrein.
Aanvang 7 uur.

JUaatste

YLutsavond

heden Zaterdag 16 April, verzorgd
door de Vord. Amusementsvereniging
AANVANG 8 UUR (precies)
*
Opgevoerd
wordt

Hotel Cinquille
een blijspel in 3 bedrijven
door J. Spit en H. Bakker.
Entree voor leden met 1 huisgenoot
a 50 cent.
Niet-leden f 1.—
Zaal open half acht.
j Kaarten uitsluitend aan de zaal verkrijgbaar j

<.' "•Wie streeft naar &
woningvariatie
En daarbij zoekt
naar combinatie
Van mooi, goedkoop
en duurzaam, die
kiest zeker
Viltzeil Krommenie!

Ja... nu is het tijd
Sparta in 2 uitvoeringen
f 535.— en f 550.—

om verschillende tuinzaden te zaaien!
*
Maar zaai dan ook prima geselecteerd
zaad. Alleen verkrijgbaar bij een goed
adres. Wij leveren u alleen verpakte
zaden, onder het motto:
GOED ZAAD ~ GOEDE OOGST.
Beleefd aanbevelend,
B. R. E Y K E L K A M P
Smidsstraat 12, YORDEN

R. G. J. Kuypers, Tel. 393
j

Alg. Ziekenfonds „O.G.Z.O." Goor

Notarissen Rombach te Vorden en v. Ballegoijen de Jong te Hengelo-G. berichten,
dat het huis met erf Stationsweg 21 te
Vorden is
ingezet op f 3990.—.
De toeslag blijft bepaald op Donderdag 21
April a.s. nam. 2 uur in café „de Zon" te
Vorden.
Te zien Dinsdags 2—4. Aanv. en bet. 16
Mei a.s. Inl. bij de notarissen.

te houden op Vrijdag 22 April
1955 's avonds 8 uur in Hotel
Brandenbarg.
*
Agenda:
1. Verkiezing van een pi. verv.
vertegenwoordiger.
2. Ziekenfondsvragen - inleiding
3. Gelegenheid tot vragen stellen.

IN
VOO»

die/altijd voor U klaar staat.

Vorden l -

Departement Vorden
Opgericht 1818

Evangelieverkondiging

r

Fa. Martens - de opticien

Mij. tot Nut van 't Algemeen \

Evangelisatiekring „Maranatha"

Te koop Rode 'Star
EETAARDAPPELS
bij A. L. Grotenhuis,
B 7.
EETAARDAPPELS
en HAVERSTRO te
koop. Tevens een zaaimachientje voor mangel- en tuinzaden te
huur, bij B. Verkerk,
achter het station.

A.s. Zondag 2 uur

Kijk scherp

MANTELCOSTUUMS
MANTELS
TOPPERS
JAPONNEN
BLOUSES
ROKKEN
Qroie versenelaetineia.

G. H. STRUIK
v.h. Wed. H. H. Looman
U koopt vast naar Uw zin bij ons Uw fiets
Want er mankeert aan onze service NIETS!
A. G. T R AG T E R, Zutphenseweg

Ledenvergadering

Verzekerden,
toont belangstelling voor uw ziekenfonds en bezoekt deze belangrijke
vergadering.
Het Bestuur,
H. H. OTTEN, secr.

VISSER
VORDEN

heeft steeds
het nieuwste in
VILTZEIL

Krommenie
Tot mijn spijt
moet ik heden adverteren met

koedekken
voor koeien die u
thans in de weide
doet. Zó van de
warme stal in het
grasland ... wel een
beetje te koud!
Aanbevelend

G. W. Luimes
Telefoon 421

Notarissen Mr. J. Rombach te Vorden en
H. Sj. Tromp te Zutphen zullen op Woensd.
27 April en 11 Mei as. te 14 uur in café
„de Zon" te Vorden, afzonderlijk en in
combinatie, resp. bij inzet en toeslag, publiek verkopen:

Een dubbel Woonhuis
met tuinen te Vorden Julianalaan 7 en 9,
groot 6.93 are, elke woning bev.: grote kamer, kamer-keuken, hall, W.C , bijkeukentje,
schuur (9: bovendien grote houten schuur)
Boven: 3 slaapk., overloop, grote zolder.
7: huur f 306.80 p. jr. Lasten f 18,47 p. jr.
9: huur f 358.80 p. jr*. Lasten f 20,78 p. jr.
Te bezicht.: Maandag 2—4 uur. Aanv. en
bet.: uiterlijk 15 Juni 1955.

Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. Wal
Beslist Uw Drogist

dagen worden weer mooi . . .
. . . maar wij geven u de raad om de zomer voor te zijn •

U koopt nu uit onze prachtige collecties
Mantelcostuums
Jersey pakjes
Japonnen
Rokken
Blouses
Regenmantels
Toppers

Herencostuums
Losse colbertjasjes
Losse pantalons
Regenjassen

VISSER

Meisjesjurkjes
Korte sportj as j es
Jongenscostuums
Regenkleding

VORDEN

een bezoek waar

x

d!
Nutsgebouw

Voor alle soorten familiedrukwerk

VORDEN

uiv genele teven door
Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwbrieven
Visitekaartjes
Rouwbrieven
Dankbetuigingskrt.

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 23 April, 8 uur

NAAR

TARZAN

DRUKKERIJ WOLTERS

en de duivelin

Nieuwstad 12,
Telefoon 404

met: Lex Bakker, Joyce McKenzie en
Cheta, de slimme chimpansee.

VOO* ALLE ZIEKENFONDSEN

VOIZDEli

TEL: 272

Vandaag Extra Reclame!
H.H. Landbouwers!
Selecteer uw kippen
daar de prijzen nu
nog hoog zijn.

Ze worden ook door
ons vakkundig uitgezocht.
Telefoon wordt vergoed.

2 pakken vet voor 99 cent
500 gr. spek
90 et
200 gr. pekelvlees
200 gr. boterham w. 60 et
200 gr. ham
Beleefd aanbev.

M.

KRIJT

65 et
100 et

Dorpsstraat 32

Ziet . . . het adembenemende schouwspel van honderden olifanten, die de
vijanden van TARZAN onder hun
zware poten verdelgen.

C

Toegang 14 jaar

J

Entree: l 20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

W. Rossel
Pluimveehandel, Tel. 283

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

De
Hef beste,
het nieuwste
in werkkleding

Ontvangen
EEN PRACHT SORTERING
Herencostuums
Sportcolberts met
bijpassende pantalons

G. H. STRUIK
v.h. Wed. H. H. Looman

is nog duur!

A. W O L S I N G
"'J

Raadhuisstraat 26

verse groente

Vorden

Wandelkaarten Huize Vorden
zijn wederom verkrijgbaar bij Wed.
Kamperman en V.V.V.-inlichtingenbureau Sig.mag. Eijerkamp.
Kinderen onder 16 jaar zonder geleide
geen toegang.
Loslopende honden worden niet toegelaten.
Zonder kaart geen toegang.

NEEM BLIKGROENTEN
Liters blik erwten m. wortelen 72 et
„
,, doperwten,
vanaf 82 et
,, spinazie
84 et
,, sperciebonen
119 et
,,
„ boerenkool v. 5 pers. 105 et
Afd.

FIJNE VLEESWAREN:
150 gram boerenmetworst
500 gram dik, droog, vet spek

72 et
115 et

SMIT t Zutphenseweg
Telefoon 281
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

