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GESLAAGDE VARKENSFOKDAG
„GRAAFSCHAP" IN VORDEN

Voor de varkensfokkers uit het district
„De Graafschap',', was het vrijdag 18 april
weer hoogtijdag, in verband, met de jaar-
lijks georganiseerde Varkensfokdag. On-
danks de minder gunstige weersomstan-
digheden, het regende pijpestelen in de
morgenuren, is deze fokdag, mede, dank
zij de grote aanvoer, de grote belangstel-
ling en de vlotte organisatie, weer goed
geslaagd.
Deze varkensfokdag werd georganiseerd
door de Bond van Varkensfokverenigingen
„De Graafschap" op een terrein nabij Hui-
ze „Vorden", te Vorden.
Door de volgende aangesloten verenigingen
werd aan deze 12e N.L. Districts-fokdag
deelgenomen: Almen, Brummen, Gorssel,
Harfsen, Hengelo-Gld., Keijenburg, Klem
Dochteren, Laren-Gld., Lochem, üolde,
Steenderen, Vorden en Warnsveld.
Het aantal inzendingen was wederom be-
duidend groter dan in 1957. Waren er ver-
leden jaar ruim 286 stuks aangevoerd, dit
maal waren er 313 inscnrijvingen. Ook ont-
brak het niet aan publieke belangstelling
en naast de liefhebbers en fokkers, waren
er vele fokkers komen opdagen van buiten
de provinciegrenzen o.a. Overijsel, Drente
e.a. Verschillende dieren werden verhan-
deld. H
Als keurmeesters fungeerden de heren J
Bakker uit Assen, J. (H. Holsbrink uit
Almelo, Jac. Nijholt uit Oldeberkoop, J.
P. Vrijsen uit Reusel, A. Blikman uit Velp,
G. Beumer uit Helden-Panningen, E. Kete-
laars uit Arnhem, G. W. Blikman uit
Almen, P. W. Smeenk uit Hengelo-Gld., H.
Rietman uit Arnhem, H. Oortgiesen uit
Arnhem, J. Jansen uit Neerbosch en C.
Jansen uit Wychen.
Als arbiter trad op Ir. W. Hoogland uit
Arnhem. De jury was van oordeel, dat
vooral de oudere beren en zeugen goed
waren, terwijl onder de jongere dragende
zeugen vrij goede exemplaren voorkwa-
men.
Bekers en medailles
De wisseIbeker aangeboden door de heer
H. G. Poesse te Vorden voor de beste»
keurverzameling in groep 5 (fokgroepen
van één eigenaar, bestaande uit minstens
3 fokzeugen boven één jaar) viel voor de
eerste maal ten deel aan H. Maalderink te
Hengelo-G. Deze beker moet 3 maal ach-
tereen of 5 maal in totaal worden ge-
wonnen.
Als kampioenbeer in klasse A (Beren ge-
boren voor l jan. 1956) werd uitgeroepen
no. 7893 S. eigenaar Wed. Th. Lankhorst,
Hengelo-G. (Fokver. Hengelo).
Deze ontving voor de eerste maal de wis-
selbeker aangeboden door de Marktvereni-
ging Vorden. In 1956 gewonnen door de
heer G. J. Breukink te Keijenburg met de
beer no. 6624 St. In 1957 idem.
Reservekampioen-beer werd in klasse l B
(Beren geboren in 1956) no. 8774 HEMT.,
eig. G. J. Breukink, Keijenburg, fokker
H. B. van Aken te Etten. De Kampioen-
zeug 1958 werd in klasse A.A. (Dragende
Sterzeugen, geb. voor l jan. 1956) no.
42851 Adeline eig. fokker H. Maalderink
te Hengelo-G., terwijl reservekampioen-
zeug werd in klasse A (Dragende zeugen,
geboren voor l jan. 1956) no. 49663 S.
van fokker-eigenaar H. J. ,te Velthuis,
Nettelhorst (Fokver. Lochem). De kam-
pioenzeug ontving de wisselbeker aan-
geboden door de fa. B. Wentink te Vorden.
In 1957 werd deze gewonnen door de heer
D. T. Camperman, Steenderen met ster-
zeug no. 44196 S., en in 1956 door de heer
H. Maalderink te Hengelo-G. met sterzeug
no. 40569 St.
Voorts werden door de Geld. Mij. van
Landbouw te Vorden 2 medailles aange-
boden en door elke aangesloten Varkens-
fokvereniging l medaille.
Eerste prijzen
De volgende eigenaren ontvingen met hun
inzending in diverse rubrieken een eerste
prijs:
Wed. Th. Lankhorst te Hengelo-G., J. W.
Steenman te Barchem, H. J. M. Zenhorst
te Baak, W. Rietman te Vorden, G. J.
Breukink te Keijenburg, J. A. Eijkelkamp
te Vorden, G. J. Hagens te Brummen, H. J.
Hemeltjen te Harfsen, B. Kok te Lochem,
A. L. Ellenkamp te Hengelo-G., Fokver-
eniging Oolde, A. D. Slijkhuis te Laren-G.,
J. W. Niihof te Barchem, G. J. Kok te
Lochem, A. J. Enderink te Harfsen, J. W.
Wullink te Keijenburg, B. Th. de Vrught
te Zelhem, H. J. te Velthuis te Nettelhorst
(Lochem), D. J. Smeitink te Hengelo-G.,
H. Maalderink te Hengelo-G., H. J. Ger-
ritsen te Zelhem, H. J. Leusink te Eefde,
D. Lettink te Vorden, H. Ruesink te Hen-
gelo-G., M. A. Helmink te Vorden, JM.
Ruesink te Vorden,' J. N. Wiendels te
Keijenburg,1 G. J. Pasman te Gorssel, A.
Groot Roesink te Hengelo-G., Jos. Lank-
horst te Zelhem,' B. G. Wolbrink te Steen-

deren, J. W. Peters te Laren-G., St. Hoen-

a''en te Laren-G., E. ,J. Maalderink te
engelo-G., J. G. A. Hilderink te Keijen-

burg, A. J. Hebben te Steenderen, A. J.
Oltvoort te Vorden, H. Flamma te Vorden,
Wed. B. Stoltenborg te Keijenburg, B. G.
Harenberg te Brummen, A. J. Kornegoor
te Barchem, H. de Greeft te Vierakker.
Bjij Ide fokgroepen van één eigenaar, (be-
staande uit minstens 3 fokzeugen boven
één jaar, was de prijstoekenning:
la H. Maalderink te Hengelo-G., Ib H.
J. te Velthuis te Lochem, 2a H. J. Ger-
ritsen te Zelhem en 2b G. J. Pasman te
Gorssel.
Keurverzamelingen van fokverenigingen,
met minder dan 40 leden: ^t zeugen en
40 leden en hoger: 5 zeugen: la Fokvcr-
eniging Lochem, Ib Fokvereniging Hen-

felo-G., Ie Fokvereniging Keijenburg, 2
okvereniging Vorden, 3a Fokvereniging

Laren-G., 3b Fokvereniging Gorssel.

In bnj verwachting
Zo heet dit toelichtend en geruststel-
lend Doktersboek.dat gratis is in-
gesloten bi'| een Babyderm Set,
waarin alles voor een vorstel i jke
verzorging van Baby's tere huid j e.

DE HEER D'AUMERIE NEEMT AFSCHEID
Over enkele dagen, t.w. op l mei, zal de
heer J. F. M. G. d'Aurnerie de jjjemei'nte-
dienst in zijn functie van ontvanger ver-
laten om van zijn welverdiende pensioen
te gaan genieten. Hij werd l januari 1921
als zodanig door de gemeenteraad be-
noemd, zodat hij de gemeente Vorden ruim
37 jaar heeft mogen dienen.
Reeds vele jaren is de heer d'Aurnerie be-
stuurslid van de Ver. voor Vreemdelingen-
verkeer alhier. Op het gebiedj van de ster-
renkunde is hij zeer goed onderlegd pi
van 1930 — 1935 was hij bestuurslid Aan
de vereniging van Weer- en Sterrenkunde.
Hoewel de heer d'Aumerie de 65-jarige
leeftijd nog niet heeft bereikt, moet hij
zijn ambt op medisch advies neerleggen.
In een specia^Waartoe belegde raadsver-
gadering op imrandag 28 april zal oi'1'ic.ieel
afscheid van hem worden genomen.

KERKDIENSTEN zondag 27 april.
Hervormde kerk.

9 uur Ds J. Langstraat
10.30 uur Ds J. H. Jansen

Mcdlerschool
10.30 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Dr J. v. d. Berg van Zutphen

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis, 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 26 april van 5 uur tot en met
zondag 27 april Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 27 april Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 54 1.
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 137 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f55.— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 18 t.m. 24 april.
Geboren: d. van B. Wullink en Ch. H. Ol-
denhave;z. van H. J. Hartman en W. Th.
Wieggers.
Ondertrouwd : A. H. J. Wissink en H. W. M.
Eykelkamp.
Gehuwd: D. J. Golstein en C. L. Cobussen;
W. G. M. Bruggeman en H. Th. B. Pelgrom ;
G. Birendsen en H. J. Eggink; H. Wassink
en J. H. J. v. Heerde.
Overleden: H. Barmentloo, vr.f echtg. van
J. B. W. Bijenhof, 73 jr., overl. te Zutphen.

DAMMEN
De Vordense Damcluh speelde een v r i end-
schappelijke wedstri jd tegen de Damelub
uit Warnsveld. De uitslagen waren :
Geerken-Weslerink 0-2: Oukcs-D. Sloet-
jes 1-1: Hoevers-O. Hissink 0-2; Klein

' l ' ramel-A. Hissink 2-0: \Y i jen-Hraiz 0-2;
\\ ansink-Tammi^k 2-0: \ \e i i t ink-Sloet -
jes 2-0 :v. OoyeWSIoetjes 2-0.
Einduitslag 9—7.
\ orden k \ \ a i n mei 2 reserves ui l .

OPVOERING VAN DE OPERETTE „EVA"
Voor een zo goed als uitverkocht JNuts -
gebouw heeft de \ \ a rn sve ldse INutsope-
reüevereniging maandagavond de vrij on-
bekende operet te „Eva'.; van Eranz Lehar
t en tonele gebracht.
De opvoering is ook nu weer een succes
geworden. Voor een belangrijk deel is dit
te danken aan de tot in de punt jes ver -
zorgde entourage, zoals de fraaie en sfeer-
volle decors, de uiterst verzorgde kos-
tuums, de kleurrijke belichting van enkele
tafereeltjes, e.d.
Hoogtepunten waren weer het optreden
van het zangkoor met begeleiding van het
orkest o.l.v. Willy Peters, die op dit punt
zo langzamerhand zijn sporen wel verdiend
heeft.
Hartelijk is er gelachen om de scènes,
waarin Piet Wisseborn als de vlotte 2e
boekhouder optrad. Een van de fleurigste
en aardigste tafereeltjes was wel het gran-
dioze feest in de salon van Octavo Flau-
bert, de jonge fabrikant, die ver l iefd is
op een arbeidster uit zijn fabriek, .de
knappe Eva.
De geschiedenis speelt zich af in de omge-
ving van Parijs en heeft vanzelfsprekend
een luchtige en vlotte inhoud.
Het spel van de hoofdrolvertolkster Eva
was beter dan haar zang. Het omgekeerde
kon men zeggen van Octavo, die over een
uitstekende stem beschikte. Een goede
creatie maakte verder Dini Scheppers van
haar rol als Pipsi en Hans Klaassen als
Dagobert, een vriend van Octavo.
En zo werd deze opvoering weer 'n a l le r -
genocglijksle gebeurtenis, waarvan de v e l e
toeschouwers ongetwijfeld genoten heb-
ben en die de goede reputatie van het
Warnsveldse gezelschap opnieuw beves-
tigde.

BIOSCOOP
Zondagavond is het weer een fclspannende
oorlogsfilm die de aandacht vraagt . Het
zijn de belevenissen van een peleton mari-
niers.

STAMBOEKKEURING V.L.N.
Op de te Kuurlo gehouden Sta>mboek-
keuring v a n war inb loedmer r iën , uitgaan-
de van het V.L.IY afde l ing Gelderland,
werd een merriepaard van 11. Houw mees-
ter u i t Linde goedgekeurd.

tóch de beste candidaten!
Houdt de Vrijheid hoog

VOOR

handhaving van de geestelijke vrijheid
en behoud van particulier initiatief.

H. WESSELINK
H. S. J. ALBERS
Mr. A. BAR. v. WESTERHOLT v. HACKFORT
H. BANNINK
C. C. VOGTLANDER-NETTO
G. H. v.d. PEIJL
M. C. v. MOURIK-SPOOR
H. WESSELINK „Hakkerij"
J. H. SCHUPPERS

ORANJEFEEST
Door de Oranjevereniging alhier is het
programma bekend gemaakt van h -t Ko-
ninginnet'eest op a.s. woensdag.
De toneelvereniging V.O.P. uit Doelinchem
zal dinsdag- en woensdagavond t radi t ie -
getrouw een toneelstuk opvoeren in Irene.
Door ile schoolkinderen wordt 's morgens
een aubade gegeven, waa rna de irge-
meester een toespraak zal houden. DJ u r n a
kunnen de kinderen van een filmvoorstel-
ling genieten.
Verder zijn er de gebruikelijke volksspelen.
Als nieuwe attraktie is 'n Vordense steep-
le-chase (wedloop met hindernissen) toe-
gevoegd. De muzikale opluistering wordt
dit jaar verzorgd door Concordia.

GESLAAGD
Mej. T. Kosse behaalde het diploma ma-
chineschrijven en Mej. G. M. Weenk te
Linde slaagde voor het examen kuiken-
sexer, dat te Meppel werd afgenomen.
De heer H. J. A. Bleumink slaagde voor
het diploma Landbouwonderwijs, aan de
Landbouwcursus te Lichtenvoorde.

LEDENVERGADERING B.O.G.
Onder voorzitterschap van de Jieer H.
Pelgrum werd vrijdagavond in hotel liran-
denbarg een d r u k bezochte ledenverga-
dering gehouden v a n d * a f d e l i n g V o r d e n
van de H.O.O. Hesloten werd op l? mei
a.s. een feestelijke samenkomst te houden.
De avond zal op a t t r a k t i e v e w ij/e gevu ld
worden. Op f> mei zal er een tocht naa r de
bollenvelden en de Keukenhof worden ge-
maakt.
In het a.s. zomerseizoen zal de H.O.G.,
ondanks de d r u k k e werkzaamheden in de.
landbouw, toch nog on t spann ing k u n n e n
bieden. Er s taan n.l. voetbalwedstrijden^
or iënter ingsr i t ten en kaa r t l e e s r i t t en , als-
mede droppings op het programma. Aan
de winnaars van deze wedstr i jden /u i len
punten worden toegekend. De mogelijkheid
wordt overwogen om hie rvoor een wissel-
beker beschikbaar te stellen.

De agenda voor de ring- en algemene le-
denvergadering werden behandeld. Deze
vergaderingen zullen door enkele bestuurs-
leden worden bijgewoond. Voor de var-
kensbeoordelingswedstrijd bestond geen

animo.
Het lid, D. Pardijs, h i e ld daarna een cau-
serie over de o n t w i k k e l i n g van de me lk -
machines. JMa de his tor ische o n t w i k k e l i n g
en de voortschri jdende mechan i s a t i e te
hebben behandeld , w a a r u i t bleek, da t
m e l k m a c h i i i e s n i e t a l leen op grote maar
ook op k le ine re bedr i jven w e l dege l i jk ren-
dabel k u n n e n zijn, werden de d i v e r s e mer-
ken in v o g e l v l u c h t behandeld, speciaal de
Samenstelling en werkwijze.
De heer G. J. Bannink, hoofd van de la-
gere landbouwschool besprak daarna
meerdere p l an tenz iek ten en de bes t r i j -
d ingsmiddelen h iervoor . Deze causerie \\ a s
zeer leerzaam voora l nu de l andbouwers
wee r staan aan het begin van een n i e u w
seizoen.
De heer Pelgrum ( k n i k t e de beide spre-
kers voor hun u i t e e n z e t t i n g e n en bood
hun een klein blijk van waarde r ing aan.

ONGEVAL
Doordat een schoolkameraadje het jonge-
tje Gr. uit ik' Smidsstraat van de f ie ts
af duwde, brak deize een arm. Het is ter
verpleging in het Ziekenhuis te Zutphen
opgenomen.



JAARFEEST JEUGDVERENIGINGEN
WILDENBORCH

De drie jeugdverenigingen in de Wilden-
borch, de meisjesvereniging „Ora et La-
bora", de knapenvereniging „Daniël" en
de jongeinaimenvereniging ,;Uw Koninkrijk
kome' hebben gezamenlijk twee avonden
achtereen in het verenigingsgebouw het
jaarfeest gevierd.
Voor de pauze werd door de knapenver-
eniging het toneelstukje „Meneer Pumps
heeft een koe gewonnen" opgevoerd, waar-
om hartelijk gelachen is.
De voordracht „Moderne tijden'; kreeg
eveneens een gunstig onthaal.
Na de pauze was het de beurt aan de meis-
jes- en jongemannenverenigingen, die met
„Gebroeders Kalkoen" voor het voetlicht
traden. Daar er ijverig gfestudeerd was,
liep het stuk vlot van stapel. De hoofd-
rollen waren in goede handen en om de
verschillende kostelijke situaties werd dan
ook smakelijk gelachen.
De eerste avond sprak de heer Kamphuis
het openingswoord, de tweede avond Ds.
Langstraat.
Na de opening volgde eerst het jaarver-
slag, waaruit bleek, dat de verenigingen te-
samen 43 leden tellen.
Het verslag van de penningmeester gaf
een klein batig saldo te zien.

VOETBAL

Vorden I heeft haar kleine kans op het kam
pioenschap behouden door met 2—l de uit
wedstrijd tegen Noorddijk I te winnen. Het
is overigens geen grootse wedstrijd geworden
Noorddijk bood niet al te veel tegenstand
aangezien deze club toch kansloos is en Vor-
den kwam met een dusdanig aantal invallers
voor haar beste spelers in het veld, dat het
spel er danig onder leed.
Met rust was de stand 2—0.
Vorden II moest teveel invallers aan het eer-
ste afstaan en was verder ook niet volledig
Het kreeg een 6—2 nederlaag van Neede III
te slikken, hetgeen voor de reserves betekent
dat zij weer op de onderste plaats van de
ranglijst zijn terecht gekomen.
Vorden III won tenslotte met grote cijfers van
Sportclub Eefde II.
Vorden A speelde uit tegen Baakse Boys A
en won met liefst 8—2, waardoor de kansen
op het kampioenschap groot zijn.
Vorden B verloor van Markelo A met 5—4
terwijl de benjamins Vorden C, het lang niet
slecht doen door nu weer van AZC E te win-
nen met 3—0.
A.s. zondag is alleen Vorden II in touw. Zij
ontvangt op eigen terrein Grol II, waarvan
destijds met 5—l werd verloren. We geloven
niet dat het ditmaal zover zal komen. Er zit
zelfs een winstkans in, mits het tweede -vol-
ledig is. De puntjes zijn hard nodig. Het kan
er dus wel spannen.
Vorden A kan a.s. zondag op eigen terrein
tegen Ratti A de kampioensvlag hijsen. De
A-spelers hebben nog l puntje nodig. Niette-
min is Ratti een niet te onderschatten tegen-
standster.

SCHOOL-TENTOONSTELLING
Woensdag en donderdag werd in de Chr.
Lagere Landbouwhuishoudschool een tentoon-
stelling van het werk der school gehouden.
Men kon hier het werk zien van de Ie en 2e
klas, maar ook van de assistentenklas en naai-
cursussen. In de naaiafdeling zag men hoe van
oud nieuw gemaakt kan worden en hoe de
meisjes leren verstellen, naaien en stofver-
sieren. Vooral de afdeling assistenenklas en
cursussen liet zien tot welk werk de meisjes
na enkele jaren al in staat zijn.
Bij het algemeen vormend onderwijs stond de
Nederlandse taal in het middelpunt en hier-
om heen waren de bijbehorende vakken ge-
groepeerd. Ook Engels kreeg hier een plaats.
De afdeling Tuinbouw gaf te zien hoe de meis-
jes iets leren over groenteteelt, plantenverzor-
ging en bloemenschikken. In hetzelfde lokaal
was het vak Kinderverzorging en Opvoeding
ondergebracht. Hierbij waren veel mooie
voorwerpen die op de handenarbeidles waren
gemaakt.
In de keuken vond men de huishoudelijke
vakken, zowel de theorie als de praktijk.
Enkele panelen van het Voorlichtingsbureau
van de Voedingsraad lieten zien hoe men een
goede voeding samenstelt. Tevens was hier
een kleine tentoonstelling van handige huis-
houdelijke voorwerpen.
Voor deze tentoonstelling bestond van de zijde
van de ouders der leerlingen en verdere be-
langstellenden zeer veel belangstelling.

R.K. BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
De laatste ontwikkelingsavond van dit seizoen
welke door ,,St. Martha" werd gehouden, was
zeer druk bezocht en stond onder leiding van
mevr. Tr. Schoenaker—Smit.
Kapelaan Ruigt hield een inleiding over de
Zending van het Apostolaat der vrouw.
Hierna werd afscheid genomen van mej. Lich-
tenberg, die als penningmeesteresse vanaf de
oprichting, nu plm. 12 jaar geleden, deze func-
tie had bekleed.
De voorzitster wees er op, dat mej. Lichten-
berg steeds accuraat de boeken en bescheiden
had bijgehouden en dankte haar voorts voor
de goede en prettige samenwerking met het
bestuur. Zij sprak de hoop uit, dat zij met
haar a.s. man nog een lang, gelukkig leven
mocht hebben en nog met veel vreugd aan
haar tijd bij de Boerinnenbond zou terugken-
ken. Als blijk van waardering werd haar een
cadeau aangeboden.
Mej. Lichtenberg dankte voor de hartelijke
wcorden en het cadeau en zeide. hoe zij steeds
prettig met het bestuur had mogen samen
werken. Zij wenste de Boerinnenbond nog veel
groei en bloei toe en nodigde allen bij voor-
baat uit om eens in haar nieuwe woonplaats
Schayk (N.-Br.) aan te leggen. Allen werden
hierna getrakteerd.
Vervolgens werd meegedeeld, dat op 7 mei
a.s. het jaarlijkse uitstapje zaï worden ge-
houden.

BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI
Evenals verleden jaar zal ook ditmaal weer
het Bedrijfsvoetbaltoernooi plaats vinden in
de a.s. zomermaanden. Dit toernooi, uitgaande
van de Gems personeelsvereniging zal binnen
enkele weken aanvangen.
Op een gecombineerde bijeenkomst, waarbi
diverse woordvoerders der Vordense bedrij-
ven aanwezig waren werd voorgesteld om de
competitie te scheiden in een A en een B
groep, waarbij A de sterkere en B de lagere
elftallen zou bevatten. Dit zal nog nader wor-
den bekeken.
Voor deelname gaven zich reeds op: Empe 2
elftallen, Gems 2 elftallen, De Eendracht l
Zuivel l, Leerlooierij l, etc.
Het bestuur van de RKSV Ratti heeft reeds
toezegging gedaan, dat op haar terrein wed-
strijden kunnen worden gespeeld. Mogen de
komende ontmoetingen tussen de verschillen-
de Vordense bedrijfselftallen weer in kame-
raadschappelijke en sportieve sfeer verlopen
en het onderlinge contact weer worden ver-
stevigd. Hopelijk zal ook de plaatselijke af-
deling van het Groene Kruis er wel bij varen
want voor dit mooie doel zal een kleine bij-
drage van de bezoekers worden gevraagd!

door

P U ROL
RATTI-NIEUWS

Ook verleden week kon Ratti I het in eigen
home niet tot een overwinning brengen, al zat
de kans er volledig in om beide puntjes te be-
houden. Het werd wederom een gelijkspel
(l — 1) tegen het bezoekende Gaanderense
Boys I.
De gasten, die evenals Ratti tot de zwaksten
der afdeling behoren, wisten in de eerste helft
goed partij te geven, terwijl Ratti, dat met de
wind mee speelde, geen kans zag om het Boys
doel te doorboren.
Na deze matige eerste helft kwam er na de
rust, vanwege een kleine wijziging in de Ratti
voorhoede meer activiteit en gelukte het
Dostal om het leder na 9 minuten spelen ach-
ter de Boys-keeper te plaatsen (l — 0). Ratti
kwam in het offensief, maar legio kansen
gingen verloren door slecht schieten of te kort
en doorzichtig spel.
Vlak voor het einde forceerde de tegenpartij
een doorbraak en met een mooie kopbal via
een hoekschop van rechts werd de Ratti-
keeper verslagen (l — 1).
Ratti II was vrij. De A junioren waren even-
eens vrij, doch Ratti B speelde thuis tegen Be
Quick G uit Zutphen, waar met l — 5 van werd
verloren.
A. s. zondag speelt het eerste wederom in
eigen home, nu tegen Viod I uit Doetinchem.
De bezoekers, die verleden week nog wonnen
van Halle met l — O zijn hierdoor waarschijn-
lijk nog net aan het degradatiegevaar ont-
snapt, doch voor Ratti atok het er niet zo
rooskleurig uit. Bij een ev^Puele overwinning
is er misschien nog een heel kleine kans.
De reserves zijn vrij, terwijl Ratti A haar laat-
ste en zeer zware uitwedstrijd speelt tegen
Vorden A. Ratti B speelt uit tegen Be Quick H
(Zutphen).

Onze plaatsgenote, mejufrrmiw E. Eykelkamp
,, Weert", behaalde aan het Opleidings In-
stituut ,,De Kopsehof" te Nijmegen het diplo-
ma r.k. Jeugdleidster.

ONTWIKKELINGSAVOND KAB
De KAB, afd. Vorden, hield haar laatste ont-
wikkelingsavond in café Schoenaker, onder
leiding van de heer J. C. van Langen.
De heer H. Rijpert, districtsbestuurder van de
Ned. Kath. Bouwvakarbeidersbond ,,St. Josef"
te Doetinchem, hield een inleiding over „Wij
samen op het werk" en „Menselijke verhou-
dingen in het Bedrijfsleven".

BEJAARDENMIDDAG
De eerste bijeenkomst van de bejaarden, wel-
ke woensdagmiddag in Irene werd gehouden,
was door 35 personen bezocht. De leiding be-
rustte bij mevr. Langstraat.
Na haar welkomstwoord zongen allen Gezang
112 : 1. Daarna las de leidster enige verhalen
voor.
De tijd werd verder doorgebracht met allerlei
spelletjes, o. a. sjoelen, dammen en een kaartje
leggen. Er werd thee met een koekje aange-
boden.
Ds. Jansen sloot deze genoeglijke middag met
het laten zingen van Gezang 217 : 5.

DEMONSTRATIE MET KOOKPANNEN
Wij vestigen de aandacht van onze lezeressen
gaarne op een advertentie, betreffende een
demonstratie met z.g.n. dubbelwandige stapel-
pannen. U kunt een gehele maaltijd op één
vlam gaar koken; geen last meer van aanbran-
den, overkoken enz. De groente kan zonder
water worden opgezet, zodat geen vitamines
verloren gaan, en het eten is lichter te ver-
teren.
Het is zeker interessant deze demonstratie bij
te wonen.

CHR. SCHOOL DORP
Donderdagavond vond in het gebouw Irene
een ledenvergadering plaats van de Chr.
school in het dorp.
Na een kort openingswoord gaf de secretaris,
de heer H. J. Berenpas, een kort overzicht van
het afgelopen schooljaar. Spreker weer aller-
eerst op de goede verstandhouding tussen be-
stuur, onderwijzend personeel en de ouders
der leerlingen. Het leerlingental bedroeg thans
303. In het bestuur zowel als in het onder-
wijzend personeel, kwam in het afgelopen jaar
geen verandering.
Het hoofd der school, de heer Zeevalkink,
wees op de aanschaf van meubilair voor een
lokaal, het leggen van linoleum in 2 lokalen
en het betegelen van een gedeelte van de
speelplaats. Aangezien dit alles reeds door de
gemeenteraad was goedgekeurd en ook hier-
voor medewerking was toegezegd, bleek er
momenteel geen geld in de gemeentekas be-
schikbaar te zijn. Spr. zou gaarne zien dat de
leden dit bedrag, zijnde ƒ 10.000, — met b. v.
een geldlening tegen een rente van 4°/o aan
de schoolvereniging zouden willen lenen om
zodoende bovengenoemde werkzaamheden

toch te kunnen uitvoeren. Genoemd bedrag
zou dan aan de gemeente ter leen worden ge-
geven.
Staande de vergadering kwam een bedrag van
ƒ 1000,— hiervoor reeds binnen.
Verder besprak spr. het a.s. te houden school-
reisje, dat ook dit jaar weer met een aantal
bussen zal worden georganiseerd.
Hierna hield de heer van Esch, leraar Peda-
gogiek aan de Groen van Prinstererkweek-
school te Doetinchem een inleiding over ,,De
arbeid van onze kinderen op school", waar
men met grote aandacht naar luisterde. Op
deze inleiding volgde een aangename en leer-
zame discussie.

Woendag 30 april
zijn onze kantoren en magazijnen

de gehele dag

GESLOTEN

CL.V. „Ons Belang"

en

C.L.V. „De Eendracht"

Tragter weet alles van

Daarom bevelen wij de nieuwe RS-collectie bij U
aan. Klassefietsen! Fietsen met karakter!
RS heeft de allernieuwste snufjes: patent dubbel
remstuur, gereedschapstrommel, aparte nokken

voor snclbinders, Rotor lakprocédé.

RS fietsen - fantastische fietsen !

HEEFT U ZE AL GEZIEN?

Onze Zomer Terlenka

Juweeltjes zijn het en de prijs
f 29.75 (ook in wit).

Pracht kollektie blouses met aan-
geknipte mouw, korte mouw en
314 mouw.

H. Luth
Vorden

Telefoon 396

/(iel één ween, nuuir altijd

lage. prijzew!

250 gr. Italiano's, heerlijk koekje 59 et
250 gr. Veluwse sprits 59 et

A 250 gr. gevulde biskvj^k 55 et
l gr. pak maizena ^F 45 et
l gr. pak custard 49 et

^ 3 pak Koopman's pudding, div. smaken
+ 48 et
^ l beker stroop 55 et
^ 500 gr. Honig's vermecelli 39 et

200 gr. zomermelange (snoep) 49 et
l gr. blik spinazie 52 et
ALS EXTRA REKLAME:
Boterhamworst, leverworst en rook-

vlees, samen 150 gr., 53 et.
- LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Taxi nodig?
Belt George 3-5-8

Voor Trouwpartijen:

Belt George 3-5-8
Voor Begrafenissen:

Belt George 3-5-8
TAXI-ONDERNEMING

George Seesing
Telefoon 3-5-8
Vorden, Ruurloseweg D 19

l Taxi?
Belt George 3-5-8

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"

Algemene
Vergadering

op vrijdag 2 mei a.s. om 21.00 uur
in Hotel Bakker.

Het Bestuur

Met ingang van 1 mei
geven wij weer gelegenheid u
op te geven voor

Autorijlessen
Theorie elke dinsdagavond in café
„de Zon".

George Seesing
De Vordense Autorijschool
Ruurloseweg D 19, Tel. 3-5-8

Viert Koninginnedag

bij café Uenk
Optreden van de bekende

accordeonnist Hoevers.

ENTREE VRIJ.

A.s. zondag 2 uur

Vorden II - Grol II

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Met Pinksteren piekfijn
en paraat, dan nu uw goed
naar „ACCURAAT"!

Chem. reinigen, Trico-
leren, Drijmastern,
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.

Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 396.

H. H. Graanmaaiers.
Binderdoeken stuk??
Breng ze nu reeds.
S.v.p. niet op het nip-
pertje brengen.

fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421.

Openbare Lagere Dorpsschool

AANGIFTE LEERLINGEN
Ofschoon veel ouders reeds te kennen hebben gegeven hun
kinderen, die met ingang van het nieuwe schooljaar leer-
plichtig worden, aan de openbare dorpsschool toe te ver-
trouwen, stellen we die andere ouders vanzelfsprekend in
de gelegenheid dit alsnog te doen.
Aan de school worden tevens speciale lessen gegeven voor
alle takken van voortgezet onderwijs, t.w. lyceum, U.Lo,
technische school, enz.
Opgaven liefst zo spoedig mogelijk aan school of aan het
huisadres van het hoofd der school, Zutphenseweg 56.

„Het Binnenhuis"
Meubilering

A. POLMAN
Tel. 314, Vorden

Elke morgen

méér kracht
door de i

veerkracht
van

Reeds v.a.

Ook vitrages
geëtaleerd,



Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van een
dochter

Maryanne Johanna

D. Krijt
J. Krijt-

Gr. Bramel

Wharamauke rd.
Paraparaume Beach,
Nieuw-Zeeland

Voor het hartelijke me-
deleven, door U be-
toond tijdens het plot-
selinge heengaan van
onze lieve vrouw, moe-
der, en dochter

Johanna Garritdina
Eggink

betuigen wij u onze op-
rechte dank.

Uit aller naam :
D. J. Rouwenhorst

Vorden, april 1958
„Biesterveld"

Voor de vele blijken
van deelneming, onder-
vonden bij het plotse-
ling overlijden van
onze lieveman en vader
zeggen wij hartelijk
dank.

Uit aller naam:
Wed. Roelvink

en kinderen
Vorden, april 1958.

Biedt zich aan een
MEISJE v. 2 d. p. w.
Raadhuisstraat 8.

Gevraagd net MEISJE
in klein gezin, v. hulp
i.d.huish., of meisje v.
juli tot sept. die gen. is
te helpen m. pension-
gasten. J. te Winkel,
Groot Besselink.Almen

Gevraagd net MEIS-
JE, 2 halve dagen p
week. Slagerij Krijt.

Wegens familiefeest
is onze zaak maandag
28 april de gehele dag

gesloten
firma H. J. Scholten
Het Hoge 24

GEVRAAGD:
tegen 15 mei, op huize
„de Wiersse* bij Vor-
den, keuken-werk-
meisje voor d. en n.
Aanbiedingen aan
G. J. KoK „de Nijhof
Wiersse.

Te koop zo goed als
nieuwe KINDERWA-
GEN. J. J. van Dijk.
Jul ianalaan 2.

LOODS te koop, ge-
schikt voor allerlei
doeleinden. Klein Ha-
neveld, Linde.

VOEDERBIETEN te
koop. G. A. Regelink,
B 11.

2 gemeenschappelijke
LEGNESTEN te kp.
A. W. Uenk, Zutph.
weg C 60.

Te koop 2 r.b. guste
KOEIEN en 2 jonge
weidepinken, a.b.-vrije
stal. P. B. H. Schoena-
ker, Kranenburg D 136

Te koop beste nieuwm.
KOE, pas gekalfd, m.
23 1. melk, abort.vrij.
J. Wagenvoort, achter
Buitenzorg Warnsveld
Telef. 378 Vorden.

2 toom BIGGEN te
koop en EETAARD-
APPELEN, (ginneke).
B. Rouwenhorst,

„den Kerkhof"

Te koop jonge HEN-
NEN, 13 weken,
W.XR.

Opfok bedrijf
Robbertsen, Delden

Voor
Gazon-maaimachines

HENK van ARK

Heden is van ons heengegaan onze
lieve zorgzame vrouw, moeder, be-
huwd- en grootmoeder

HEINTJE BIJENHOF
geb. Barmentloo

in de ouderdom van 73 jaar.

J. B. W. Bijenhof
J. W. Bijenhof
J. Z. Bijenhof-Bruins
W. H. Harwig-Bijenhof
J. W. Harwig
J. J. Eggink-Bijenhof
H. J. Eggink
H. Aartsen-Bijenhof
S. H. Aartsen
en kleinkinderen

Vorden, 23 april 1958.
„den Boomgaard" Linde E 10.

De teraardebestelling zal plaats hebben
op zaterdag 26 april op de Algemene
Begraafplaats te Vorden om 14 uur.
Vertrek vanaf „den Boomgaard" om
12.30 uur.

In verband met Koninginnedag

zijn a.s. woensdag 3O april
alle zaken gesloten.

Vordense Winkeliersvereniging

Oranjevereniging
Vorden

Door omstandigheden beginnen de
toneelavonden in Irene niet om
half acht, doch beide avonden

om 8 uur.
Kaarten nog verkrijgbaar bij sig.mag.

Hassink.

In verband met Koninginnedag

wordt er a.s. woensdag 30
april geen brood gebakken en
bezorgd.

Vordense Bakkersver^Aing

Alleen „de Speciaalzaak" levert u

„La Paz" sigaren A
kwaliteitssigaar

Sig.mag. ,,'tCentrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp

Telefoon 386

Zaterdag reklame
500 gram rook worst 180 et

500 gr. spek 80 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram gebr. gehakt 80 et

200 gr. onbijtspek 50 et
200 gr. ham 100 et

Speciale
verkoop

Herenondergoederen
S.E.S.A. kwaliteiten

Singlets
Slips
è ff 2.25 per stuk.

Tijdelijke aanbieding t.e.m. zaterdag 3 mei

per 2 stuks slechts
3.95.

Schoolderman - Vorden
Op één onzer afdelingen hebben wij
plaats voor een

Administratieve Kracht
(Vrwl.).

Voor deze funktie is een Mulo- of
gelijkwaardige opleidig vereist, terwijl
personen met kantoorervaring de voor-
keur genieten.
Het werk is afwisselend en interessant.
Voor de vakantie 1958 kan een rege-
ling getroffen worden.
Sollicitaties, zowel mondeling als schrif-
telijk aan

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

Eventuele inlichtingen worden na
kantoortijd ook gaarne verstrekt doo^
de Heer D. Luichies, Insulindelaan 2i
Vorden.

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

Voor „Belangen der Gemeente"

strijdt elk lid in de Raad;

Zij (ook de C.H.U.)

bewijzen 't met de daad.

*Maar tevens:
Ook in Vordens Raad, waar nodig

geacht,
De Christelijke beginselen naar

voren gebracht.

*Welnu -
dit wil de C.H.U.

Stemt straks Christelijk Historisch

Oproeping tot bijwoning ener

Algemene Vergadering
der Coöp. Boerenleenbank „Vor-
den" op dinsdag 29 april '58 des
avonds te 7.30 uur in het Nuts-
gebouw te Vorden. (Koffiekamer)

Punten van behandeling:
1. Opening en Notulen.
2. Rekening en verantwoording met Balans,

Verlies- en Winstrekening en verslag
over het boekjaar '57.

3. Voorstel om de winst te voegen bij het
Reservefonds.

4. Verlening van subsidies,
5. Verkiezingen. Van het bestuur is aftre-

dend de Heer A. J. Oltvoort en van de
Raad van Toezicht de Heer Joh. Rege-
link.

6. Verkiezing van 2 plaatsvervangende le-
den. Aftredend de Heer A. J. Lenselink.
Vacature.

7. Rondvraag en Sluiting.

De Rekening, de Balans en de Verlies- en
Winstrekening over 1957 alsmede de lijst
met namen der kandidaten, liggen vanaf
heden ter inzage voor de leden ten kantore
der Bank.
Na afoop der vergadering installatie van
de nieuwe kassier en gelegenheid om af-
scheid te nemen van de oud-kassier.

Het Bestuur

Koninginiieleest Hengelo-GId.
tevens Meimarkt
woensdag 30 april

de gehele dag gratis dansen,
Aanvang 10 uur.

Boerman - Langeler - Michels - v.d. Weer

KINDERWAGENS,
een pracht sortering

van Delft en van
Werven's fabrikaat)
fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

R.b. nuchter MAAL-
KALF te koop bij
H. J. Eggink, Mossel
D 107.

Te koop 2 guste PIN'
KEN, één van 2 jaar
en één van 8 maand.

J. H. Bos, D 143.

en te koop
bij G. J. Zweverink
Wildenborch.

Te koop jonge hennen
E.XH., 9 weken.
K. Hoetink/tHoge 13

Te koop 80 jonge
HENNEN, 9 weken
oud, H.xR.I.R.
H. Broyl, Rietgerw. 4,
Warken.

Groene, gewone en
glans-

CARBOLINEUM
Fa. Meulenbrugge

KONIJNEN te koop,
w.vl.r., bijna volwassen
Rinus Pelgrum, Delden

HAVERSTRO te kp.
L. Velhorst,

bij de wasserij.

Toom mooie BIGGEN
te koop. G. J. Wueste-
nenk, Koekoekstr. 25
Vierakker.

Kopriemen
voor koeien

Klauwbeschermers

Alles zeer ideaal.

fa* G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Luchtbandwielen
voor melkkar
of kruiwagen

Zeer aantrekkelijke prijzen
Henk v. Ark, tel. 554

Net MEISJE gevraagd
v. 2 dagen p. week.
Mevr.de Bruijn-Schol-
ten, Schoolstraat 13.

Wij hebben
ze voor U!

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

Nutsgebouw
Telefoon 500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - "Deventer

Zondag 4 mei, 8 uur
de gedurfd gemaakte film

(in kleuren)

flflNRANDING
(llnguarded moment)

met: Esther Williams. George Nader,
John Saxon.
Eén onbewaakt ogenblik dreigde haar
leven totaal te zullen veranderen.
Boeiend, schokkend en meesterlijk
dit ongewone verhaal verfilmd.

is

C Toegang 18 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

30 april

Groot Koninginnebal
in zaal Bakker. Aanvang 7.30 uur.

Muziek „Songs and Rhythm"

805
uapjoyy -

:sajpe A\n 3-jf i jq ua si

ua -spjiug

Cowboy-sandalen
met half jaar schriftelijke garantie.

Echt iets voor uw zoon.

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

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
30 april
Meimarkt

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

u is het tijd

voor een paar leuke

Zomer schoentjes
Wij hebben ze in verschillende
modellen en kleuren.

Ook zijn ze licht en buigzaam
en van goede pasvorm. Zie etalage

A. Jansen Het Schoenenhuis

KIEST EMPO
no. l van de lijst

der KLASSE-RIJWIELEN!

De V3H JS steeds



Geen partij, maar eenheid.
Dat is de leus van

Gemeente-
belangen

*
de groep, die recht heeft op uw
stem!

A.s. zondag competitiewedstrijd

Ratti l - Viod l
(Doetinchem)

Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Bernerstraat 17, Telefoon 2321

Zomer-programma
Vanaf 13 juli wekelijks - Keuze uit

2 verschillende reizen per dag.
Hebt U het nog niet ontvangen?

Vraagt het s.v.p. even aan.

De Bollenvelden worden nu
op zijn mooist»

Wij rijden elke zondag en woensdag.
Bovendien extra rit op 5 mei.

Corso is uitgesteld tot 10 mei

Koninginnefeest Vorden

DANSEN
in het Nutsgebouw v.a. 7 uur

Charmant
GEKLEED GAAN . . .

Onze kollektie

JAPONNEN
zal U dit overtuigen!

Komt U gerust eens zien en passen.

Grote variatie in modellen
en dessins.

Vanaf bakfish maten tot en
met grote heupmaten.

En de prijs vraagt U ?
Dat zal voor U een verras-
sing zijn!

H. Luth, Vorden
Nieuwstad

Pedicure : Steunzolen

H. G. Wullink, Dorpsstraat 4
Rijksgedipl. Pedicure-Voetkundige

Nog enkele dagen en 't is mei!

Dus hoog tijd
voor 't zaaien van uw

Tuin- en Bloemzaden.
Onze zaden zijn als steeds van

prima kwaliteit.
Aan de inkoop van de diverse

bonensoorten
hebben we de uiterste zorg be-
steed.

Geen teleurstelling.
ONS adres is ook UW adres.

DERKSEN
Zutphenseweg, Telefoon 334

Bent U het met ons eens, dat poli-
tiek niets te maken heeft met gemeente-
belangen ?
Daarom kan iedere Vordenaar op onze
candidaten stemmen zonder aan zijn
beginselen afbreuk te doen!

Stemt daarom
Gemeente-
belangen!

Zelfbediening
betekent . . . .

Gezellig en goedkoop winkelen
en . . . U hoeft niet te wachten.

Een greep uit onze vele reklame-aanbiedingen:

Margarine 3 pa^s 89 et
Jams alle smaken Per P0t 55 et
Pindakaas grote pot 69 et
Grote ontbijtkoek p^k 39 et

erschil!.smaken 2 pakjes 59 Ct

Hierbij een pracht glazen schaaltje
gratis.

zeer licht, 200 gram 59 Ct

Bent U aan de schoonmaak??

Neem dan blikgroente in
huis, het is zo gemakkelijk*

Litersblikken Sperziebonen 75 et
Litersblikken Spinazie 54 et
Litersblikken erwten 69 et
Litersblikken erwten met wortelen 54 et
Grote potten appelmoes nu 89 et
Verder:
Potten Capucijners (kant en klaar) 58 et
Potten Bruine bonen „ 58 et
Potten Witte bonen „ 58 et
Potten Rode bieten M 58 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

't Gesprek \ de dag.
Dat kan mien ok wat wodden Hendrik met die stemme-
rieje.
Heb ie dat ok ezeen in Contact over die groep Gemeente-
belangen? J^
Wat zol dat wêzen?^Fstemme altied woor mien vader
vrogger ok op stemden; dat zat toch goed. Moar as ik zo
die lieste zee van die Gemeentebelangen-mensen, door he'k
nog wel schik van l
Zeker Johan, door kun ie'j ok rustig schik met hebben,
want dat bunt allemaol flinke leu en wat dat stemmen van
oew vader betreft, jao, toen was de tied heel anders.
Deur al die politiek kump ter maor versnippering en uut-
eindelijk gebeurt ter niks.
Gemeentebelangen daor kan iederene op stemmen, want
die streeft maor naor één ding en dat is: Vorden groot
maken!

En daorumme stemme wie'j allemaole op

GEMEENTEBELANGEN!

Dat moet u eerst zien
Damesblouses

stip 3.85
effen zijde 4.25

„ poplin 4,95
no-iron 6.95
kant blouses 12.50

Kousen

Kinderpullovers
met werkje
vanaf 1.65
in effen vanaf 2.25

en voor

Uw

onder-

kleding.

Dames pullovers
Uni 3.45
vierk. hals 4.85
hooggesloten 7.80
streep dess. 9.30
Uni-wol 6.95

Sokjes

Kinderblouses
stip vanaf 2.40
Everglaze
vanaf 2.90

Ook voor
kinder-
onder kleding.

Natuurlijk...

A. WOLSING
Textiel

Vorden

„De Reiger"
voor autorijlessen,

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594,
Erkend instructeur.

VOOR GOEDE

Tuin- en
Bloemzaden
naar

KLUMPER
Wij betalen a.s. week
voor de kippen (alle
rassen) f 1.90 per kg

W. Resstl
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

Board
Hard

Zacht
Asbest
Planken-regels-latten

* Beltman
Boslaan 13 Warnsveld

Mentor
Sigaren
van f 0.22 voor f 0.17
PRIMA

KWALITEIT

Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

Neem
Lama-zeem !
Vanaf ff 3.65.

Gebr. Barendsen
Balastore
ZonoMijnen, Zonne-
scheri^n

en Markiezen.
VRAAGT PRIJZEN

fa* C^W. Luimes
VordW Telefoon 421

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bijverdienste
voor iedereen. Postbus
61, Sittard. U ontvangt
p.o. antwoord.

Te koop een dragend
VARKEN, Ie worp,
a.d. telling 20 mei, bij
H. Waenink, achter
't Zwembad.

VAARSKALF
te koop. 8 dagen oud,
moeder goede prod.,
als 5 jr. 6363 L. 3,51%
vet, 223 kg. melkvet,
vrije stal. H. Kette-
lerij, 't Hoge 35.

Te koop best roodb.
MAALKALF, t.b.c.en
abortusvri j bedri j f .
G. B. Lebbink, Onstein
Vorden.

Te koop partij con-
sumptie-aardappelen,
rode ster en ijsselster,
H, Eugelink,
D 98, Medler.

TE KOOP l gebruikte
larkmachine, 32 tan-
den, en l vorkjes-
schudder, beide in pri-
ma staat.
Gebr. Barendsen,
Vorden. Tel. 261.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Tocht is gevaarlijk,
maar frisse wind brengt
de juiste atmosfeer.

*Stemt daarvoor
Gemeente-
belangen !

zoek uw

voordeel

en kies K L M - werkkleding.

Een K L M - overall biedt

U alles wat U wenst:

• VOLLE GARANTIE
• oerslerke stof

• langere levensduur

• beier wasbaar

• weinig verstelwerli

• alle naden 3 > gestild

• maximale bewegingsvrijheid

• extia versterkte zakken.

Eis met

klem
merk KLM, want....,

KL M WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:
Fa* Visser - Vorden
Burg. Galléestraat 5

UITNODIGING
Wij herhalen onze

Pannendemonstratie van de Pinestra-
Hemifix (stapelpannen).
Met de DUBBELE wanden.
Laag in prijs !!!

Donderdag 1 mei, 2 uur en 8 uur in
café „De Zon" te Vorden.
Verzekert U van een plaats; haalt een toe-
gangskaart bij Nico Keune of Gebr. Barend-
sen. Kaarten ook aan de zaal verkrijgbaar
Elke kaart geldt als een lot voor de verloting.

Een pak om in
gezien

£e worden!
Een costuum kiezen moeilijk?
Geenszins l Kom kijken naar
onze Oxford-col lect ie . On-
getwijfeld vindt U, tegen de
prijs die U past, een costuum
met allure - in kwaliteit en
afwerking aan maatwerk gelijk.

L. Schoolderman

Om vruchten te bereiken
moet men in de boom
klimmen.

KIEST DAAROM

Gemeente-
belangen.


