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ROGRAMMA
Viering 5 Mei 1955 te Vorden

v*m* 7*55—8 uur* Klokluiden*

v*m* 9—10 uur* Voorlezing bevrijdingsproclamatie door herauten
in de buurtschappen en in het dorp*

v*nu 10 uur* Herauten komen samen bij het plantsoen voor de N*H» Kerk,
waar door de Burgemeester de Vrij heidsboom wordt geplant en de vlag gehesen»
Deze korte plechtigheid wordt besloten met het spelen van het Wilhelmus»

v+m* 1030—1L30 uur* Herdenkingssamenkomst in het Nutsgebouw*

v*m* 10*45—1L45 uur* Herdenkingssamenkomst in de Gereformeerde Kerk*
In beide samenkomsten spreken; Burgemeester A» B» van Arkel» Ds J» Lang-
straat» Ds G* S» Oegema en Pater P» A» J» Frankhuijzen O«F*M»
In het Nutsgebouw zingen Vordens Dameskoor en Vordens Mannenkoor*
In de Gereformeerde Kerk zingen het Chr» Gemengdkoor en het R»K» Kerkkoor»

n*m* 1*30 uur* Opstelling optocht van schoolkinderen op het Marktplein*
Daarna Vlrte rondgang door het dorp* met mSfcwerking van de beide plaat'
selijke muziekcorpsen»

•
n.m. 2.20 uur. Samenzang schoolkinderen voor het Gemeentehuis.

n.m. 2.30 uur. Vertr^f kinderen naar de Feestlokifcn en vertrek Ouderen
naar de Feestweide
van de heer Gosselink nabij de Gemeentebleek,

n.m. 2.30—4.30 uur. Diverse sportdemonstraties in de Feestweide van de heer
Gosselink achter de Gemeentebleek.
Ruiterdemonstraties» Politiehonden~dressuur, Gymnastiekdemonstraties en tot
slot gecostumeerd voetbal»

Deze demonstraties worden afgewisseld door muziek van de beide plaatselijke muziekver.

*n.m. 8—11 uur. IN HET NUTSGEBOUW: Bevrijdingsspel „De Drie
Burgers" van Ben Albach en daarna revue.
Gebracht door medewerkers uit de Gemeente.

n.m. 8—11 uur. IN HET GEBOUW „IRENE": Vertoning van de dol-
komische film: „Abbott en Costello zwaaien af".
Dolkomische lachfilm* de sensatie van Amerika»

Daarna Bevrijdingsspel „De Drie Burgers" van Ben
Albach.

(WIJZIGING VOORBEHOUDEN)



PROGRAMMA NATIONALE HERDENKING
Woensdagavond, 4 Mei 1955 is, ingevolge het
Besluit van de Regering, bestemd tot Natio-
nale Herdenkingsavond.
1. Herdacht zullen worden zowel de Neder-
landse militairen, zeelieden en verzetsstrijders,
als de geallieerde militairen, die voor de be-
vrijding van ons vaderland gevallen zijn en
zij, die in de oorlogsjaren 1940—1945 zijn ge-
vallen en afkomstig zijn uit Vorden.
2. Des morgens om 8 uur zal er door de
pastoor van de Kranenburg een dienst wor-
den gehouden ter herdenking van hen die vie-
len en op de Kranenburg zijn begraven. Deze
dienst is voor een ieder toegankelijk en zal
worden gehouden in de R.K. Kerk op de Kra-
nenburg. Na afloop van deze dienst zal er een
„stille tocht" worden gehouden naar de R.K.
begraafplaats, waar door de burgemeester een
krans zal worden gelegd ter nagedachtenis
van hen die vielen en die op deze begraaf-
plaats ter aarde zijn besteld. Na deze krans-
legging zal 2 minuten van volkomen stilte in
acht worden genomen. De plechtigheid wordt
besloten met een kort lied, te zingen door het
kerkelijk zangkoor.
3. Van des avonds 18 uur af zullen van alle
openbare gebouwen in Vorden de vlaggen
halfstok worden gehangen. Particulieren wor-
den verzocht dit eveneens te doen.
4. Van 19.25—19.40 uur zal de torenklok van
de N.H. Kerk worden geluid.
5. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deel-
nemen aan de stille tocht. De deelnemers stel-
len zich om 19.20 uur op, by de N.H. Kerk in
het dorp. Om 19.25 precies zal van dit punt
de stoet vertrekken naar de algemene be-
graafplaats, met als doel de graven der ge-
allieerde bondgenoten en het symbolisch graf
van hen die vielen uit Vorden, welk graf naast
de graven van de geallieerde bondgenoten is
opgericht. Op deze graven zal door de burge-
meester namens het gemeentebestuur en de
ingezetenen van Vorden een krans worden ge-
legd, ter nagedachtenis aan hen die vielen.
6. Te 20 uur precies zal, nadat door de bur-
gemeester dit tijdstip is aangekondigd, op de
plaats van herdenking tweeminuten van, vol-
komen stilte in acht worden genomen. De
plechtigheid wordt hierna met een kort lied,
te zingen door het Vordens Mannenkoor, be-
sloten.
7. In overeenstemming met de geest die onze
gevallen helden, die naamloos streden, beziel-
de, zullen geen toespraken worden gehouden.
De weg naar de plaats der plechtigheid zal
slechts te voet, in volkomen stilzwijgen,
ZONDER VLAG OF VAANDEL worden afge-
legd. Rijwielen worden in de stoet niet toege-
laten, terwijl het een ieder verboden is de
begraafplaats die avond voor de aankomst van
de stoet te betreden. Kinderen worden alleen
onder geleide toegelaten.
8. Het brengen van een eenvoudige hulde,
door het strooien van bloemen op de plaats
der herdenking, door elk der deelnemers is
toegestaan.
9. Deze stille tocht kenne rang noch stand.
Alleen de rechtstreekse nabestaanden der ge-
vallenen, of de vertegenwoordigers der be-
vriende mogendheden, zullen een bijzondere
plaats aan het hoofd van de stoet hebben.
10. In verband met de herdenkingssamen-
komst op 5 Mei 1955, zal er ditmaal na afloop
der Stille Tocht GEEN gezamelijke Kerkdienst
worden gehouden.

WAARSCHUWING
Naar ons ter ore komt zal er streng op wor-
den toegezien dat houders van volkstuintjes
niet meer dan 1/3 deel van hun tuin met aard-
appelen beplanten. Tevens rust op hen de
plicht, evenals op al de andere aardappelver-
bouwers, geen aardappelen te telen op gron-
den waarop in de 2 voorafgaande jaren aard-
appels zijn verbouwd.
Men zij dus op zijn hoede!

NUTSBIBLIOTHEEK
In verband met het Oranjefeest is de Nuts-
bibliotheek Zaterdag 30 April gesloten. De uit-
reiking van boeken heeft heden Vrijdagmid-
dag plaats van 4—5.30 uur.

BIJZ. LAGERE LANDBOUWSCHOOL
In tegenwoordigheid van de ambtenaar van
het Rijkstoezicht, enkele leden van het be-
stuur en van de commissie van toezicht werd
de overgangsles gehouden van de lagere
landbouwschool te Vorden. Aan het einde van
de morgen konden 44 leerlingen van de derde
naar de vierde klas worden bevorderd. In de
twee derde klassen waren geen zittenblijvers.
's Middags werd de eindles gehouden van de
vierjarige cursus. Nadat de leerlingen door het
hoofd der school, de heer G. J. van Roekei,
waren ondervraagd, deelde de rijkstoezicht-
houder mede, dat aan alle leerlingen een
diploma kon worden uitgereikt. De namen der
geslaagden zijn:
R. W. Norde, J. Lenselink en G. W. Klein
Bramel uit Vorden; H. J. Abbink, B. Tjoonk
en H. Harmsen uit Hengelo Gld.; D. J. Steege,
W. A. Harmsen, Chr. Boersbroek en H. Ros-
sel uit Warnsveld; A. J. Dijkerman, J. Gotink,
H. Pelgrum en W. Hagelstein uit Eefde; R.
Hazewinkel en R. Boschloo uit Alnien; G. L. F.
Heusinkveld, B. Wosselink en D. J. Kieskamp
uit Lochem; F. G. Meulenbrugge en G. J. Leu-
sink uit Barchem; J. Heebink uit Angerlo; A.
Hoefman uit Steenderen,- J. van Middelkoop
uit De Steeg en Joh. Garssen uit Brummen.
's Avonds werd in „Irene" een gezellige bij-
eenkomst gehouden met de gediplomeerden,
hun ouders, het bestuur en het personeel der
school. Hier werden enkele films vertoond.

IVQROL De Tandpasta van standing
VREEMDELINGENVERKEER

Dinsdagavond werd onder voorzitterschap van
de heer A. E. van Arkel een algemene leden-
vergadering gehouden van V.V.V.-Vorden in
de zaal van hotel Bakker.
De voorzitter deelde mede, dat de Palmpasen-
optocht goed geslaagd mocht heten. De deel-
name was zeker niet minder dan het vorig
jaar. De bank in het z.g. Knopenlaantje zal
worden verplaatst naar de Vordense Beek.
Tevens zullen bij alle V.V.V.-banken papier-
manden worden aangebracht. Spr. drukte er
zijn spijt over uit, dat thans reeds van een
bank de letters V.V.V. waren gekrabd.
Er werden 10.000 folders aan diverse adressen
afgeleverd.
Een nieuwe lijst van zomerhuisjes en pension-
houders zal binnenkort verschijnen. De Raad
besloot aan V.V.V. een subsidie te verlenen
van ƒ 400,—, mits de contributie der leden
ook ƒ400,— zou bedragen. Dit is het geval,
zodat de toegezegde subsidie kan worden aan-
vaard.
Aan het jaarverslag van de secretaris, de heer
M. Terpstra, ontlenen we:
In het afgelopen jaar is in de pers veel aan-
dacht gewijd aan Vorden als vacantiecentrum.
Ook de propaganda via de Stichting V.V.V.-
Achterhoek en de foto's in de rijtuigen der
N.S. beginnen vruchten af te werpen. Het in-
lichtingenbureau bij de heer Eeyerkamp deed
voortreffelijk werk, speciaal bij bemiddeling
bij het zoeken naar logies.
Bij de secretaris kwamen 723 aanvragen om
inlichtingen binnen. In het drukke seizoen is
het nog moeilijk aan de vraag naar logiesruim-
te te voldoen.
Aan de 8-kastelentocht namen 281 volwasse-
nen en 306 kinderen beneden 16 jaar deel.
De penningmeester, de heer H. B. Emsbroek,
gaf een overzicht van de stand van de finan-
ciën. De ontvangsten bedroegen ƒ 2356,28, de
uitgaven ƒ2188,30. Het saldo met giro op l
Jan. 1955 was ƒ683,26.
Tot leden der kascommissie 1955 werden aan-
gewezen dr K. H. de Vries en H. J. Oostindiën.
De aftredende bestuursleden, de heren J. Biel-
derman, baron P. A. v. d. Borch en H. Luth
werden bij acclamatie herkozen.
De heer G. J. Schurink, voorzitter van de Vor-
dense Winkeliersvereniging, vertelde dat in de
feestweek een etalage-wedstrijd zal worden
gehouden. Als jury zal dan het Vordense pu-
bliek optreden.

WiESLAAGDE CONTACTAVOND
Door de heer W. Pardijs werd Maandag in
zaal Bakker een contactavond gehouden, wel-
ke zeer druk was bezocht. Door vier fabri-
kanten was een keurige stand van hun artike-
len ingericht, waarbij vertegenwoordigers in-
teressante bijzonderheden vertelden. De da-
mes^fcrden onthaald op koffie met een koek-
je, Upp, een plakje worst en een glas wijn.
Aan een gratis verloting waren aardige prij-
zen verbonden en een gezellig stukje muziek
verhoogde nog de goede stemming.

PADVINDERIJ
Zaterdag 23 April werd door de jongens van
de David L Alfordgroep St. Jorisdag gehouden.
's Morgens half zeven waren allen bij het
troephuis bijeen om de vlag te hijsen, waarna
de leider de betekenis van St. Joris in de pad-
vinderij uiteenzette.
St. Joris toch was de jeugdige ridder die op-
trok om het kwaad te bestrijden, waar hij het
aantrof. Zijn eerste daad was het doden van
de draak. Na deze korte plechtigheid ging
men weer naar huis.
's Middags om drie uur waren allen weer pre-
sent. Nu werden enige fruitbakjes gemaakt,
welke door enkele welpen en verkenners naar
de oudjes op „Rusthoeve" werden gebracht.
Hierna vermaakte men zich enige tijd met een
spel. Onderwijl zorgde de leiding voor thee,
zodat de jongens hun meegebrachte boterham-
men niet droog behoefden op te eten.
Bij het kampvuur, dat nu volgde, werd een
aardig programma vlot afgewerkt. De hop-
man maakte bekend dat de jongens met hun
karweitjes ruim ƒ 160.— hadden verdiend, het
hoogste bedrag dat in het district Zutphen bij-
een was gebracht. Een prachtige prestatie!
Met het zingen van het Wilhelmus werd deze
goed geslaagde dag besloten.

STAMBOEKKEURING
Bij de keuring van het V.L.N, stamboek, Gel-
ders en Gronings type werden paarden van
de volgende eigenaren opgenomen:
H. J. Berenpas, Mossel, 1; H. J. Eggink, „Hoge
Weide",!; H. J. Eggink, „Boomgaard", 1; D. J.
Rouwenhorst, „Biesterveld", 1; B. H. Norde,
Hackfort, 1; A. J. Konkig, 2; Wed. Rietman,
Hackfort, 1; H. Verstege, Brandenborch, 1; B.
Schoenaker, Vierakker, 2; H. Rietman, ,,De
Pol", 1; A. ter Maten, 1.
Als keurmeester fungeerden de heren Bins-
bergen, Slijkhuis, van Ree en van Hoven.

VARKENSFOKDAG
Op de N.L. districts-varkensfokdag welke hier
werd gehouden, werden dieren van de vol-
gende Vordense eigenaren bekroond:
Beren: B. G. Lichtenberg, J. A. Eijkelkamp, W.
Rietman, J. B. Boersbroek, H. Rietman en M.
Ruesink.
Drag. Zeugen: A. Tjoonk.
Zeugen met biggen: J. A. Eijkelkamp.
Tweetal Loopvarkens: A. Tjoonk en M.
Ruesink.

CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL
Onder grote belangstelling is Woensdagmid-
dag de nieuwe Chr. Landbouwhuishoudschool
aan de Baakseweg officieel geopend door de
inspectrice van het Nijverheidsonderwijs, mej.
Bergevoet, bij afwezigheid van mr ir M. Goote,
hoofd van de afd. Nijverheidsonderwijs van
het departement van O. K. en W.
De aanwezigen, o.w. burgemeester A. E. van
Arkel, wethouder mr. A. Baron van Wester-
holt van Hackfort en de gemeente-secretaris,
de heer J. V. Plas, werden verwelkomd door
de voorzitter van de centrale commissie voor
het Chr. Landbouwhuishoudondcrwijs, dr ir B.
de Hoogh, die het belang van het landbouw-
huishoudonderwijs accentueerde en een over-
zicht gaf van de groei en ontwikkeling van de
school en de bouw van de nieuwe school. Spr.
deelde mede, dat met plm. 50 leerlingen in
1951 was begonnen en dat het aantal leerlin-
gen thans 180 bedraagt. Hij was allen, die tot
de bouw van de school bijdroegen, erkente-
lijk.
Na hem sprak mej. Bergevoet, die eveneens
het grote belang van dit onderwijs onder de
aandacht bracht en tenslotte de school voor
geopend verklaarde.'
Nadien boden tal van sprekers hun gelukwen-
sen aan, onder aanbieding van bloemen, enve-
loppen met inhoud en andere nuttige geschen-
ken. Namens het gemeentebestuur heeft bur-
gemeester A. E. van Arkel de gelukwensen
aangeboden en eveneens gewezen op het gro-
te belang van het huishoudonderwijs. Namens
het gemeentebestuur bood hij een pendule
voor de kamer van de docenten aan.
In de diverse toespraken kwam tot uitdruk-
king de vreugde over de totstandkoming van
de school, de groei van deze tak van onder-
wijs en het feit, dat de school tot stand is ge-
komen door een samenwerking tussen de G.M.
v. L. en de C.B.T.B.

(Wordt vervolgd)

RATTI I KAMPIOEN
Voor de tweede maal binnen 5 jaar behaalde
het eerste elftal van Ratti j.l. Zondag het kam-
pioenschap van de 2de klas G.V.B. afd. M.,
door de uitwedstrijd tegen Rietmolen I met
5—O te winnen.
Twee stampvolle bussen met supporters reden
mee naar Rietmolen en waren een belangrijke
steun voor de Rattianen.
Na de wedstrijd steeg uit tientallen suppor-

n luid hoerageroep omhoog en
spelers van alle kanten gefelici-

teerd. Namens de voetbalvereniging Rietmolen
sprak de voorzitter, de heer Th. Boerhof, har-
telijke woorden van gelukwensen tot de kam-
pioenen. Hij bood de aanvoerder van de kam-
pioensploeg hierna een bouquet bloemen aan.
De mare van het kampioenschap was inmid-
dels op^e Kranenburg bekend geworden en
vele be^P^stellenden waren samengestroomd
om de kampioenen te verwelkomen. De mu-
ziekvereniging Concordia wachtte de spelers
bij Tolkamp op en geëscorteerd door de Ratti-
junioren trok men onder pittige marsmuziek
in optocht over de Kranenburg, luide toege-
juicht door een groot aantal mensen. In de
smaakvol versierde zaal Schoenaker, die voor
deze gelegenheid te klein bleek, richtte de
voorzitter van Ratti, de heer F. R. Schoenaker,
gelukwensen tot de spelers. Niet alleen, aldus
spreker, is dit een succes van vandaag, doch
van een geheel jaar hard werken.
De heer E. Klumper feliciteerde namens Con-
cordia het bestuur en de spelers. Ook vele an-
deren boden nog hun gelukwensen aan en lie-
ten deze vergezeld gaan van cadeaux, bloe-
men, enz. De geestelijke adviseur, pater Frank-
huijzen OFM, sprak de wens uit, dat dit succes
zou bijdragen tot een geest van vasthoudend-
heid en eerlijke sportiviteit. Voor de a.s. pro-
motiewedstrijden wenste hij het elftal veel
succes. Ook de beschermvrouwe, mevrouw
Gatacre—de Stuers van huize De Wiersse,
toonde zich verheugd over dit kampioenschap.
Aan een koffietafel, door de heer Schoen
aan spelers en bestuur aangeboden, bleef men
nog lange tijd gezellig bijeen.
A.s. Zondag gaat Ratti naar Noordijk I.
Ratti II is vrij en de derde uitgave zal thuis
de strijd aanbieden tegen Socii I.

ST. JORISDAG 1955
Op waardige wijze hebben de welpen van de
St. Michielsgroep afd. Vorden j.l. Zaterdag het
jaarlijkse St. Jorisfeest herdacht, 's Morgens
om 8 uur werd de dag begonnen met een H.
Mis met algemene H. Communie in de paro-

kerk. Na de H. Mis werden door de aal-
moezenier de traditionele St. Joristulpen ge-
wijd en aan iedere welp uitgereikt. Hierna
volgde op het hoofdkwartier, de grote vlag-
genparade. 's Middags om half drie kwamen
allen weer bijeen en werden o.l.v. de leidsters
verschillende spelen gedaan, 's Avonds zaten
de stoere welpen broederlijk vereend rondom
het laaiend kampvuur, dat met de grootste
zorg was opgebouwd. Na diverse aardige
schetsjes, zang en het traditionele St. Joris-
verhaal, behoorde deze geslaagde feestdag
weer tot het verleden.

REUZEN KRENTEBROOD
Ter gelegenheid van de geboorte van een
dochter bij de fam. M. Visser—Houtman op
de Kranenburg ontving deze van zijn werk-
gever de heer Holtslag, Bouwmaterialen te
Ruurlo en het personeel een reuzen krenten-
brood, met een respectabele lengte van 1.50 m.
Het brood woog ca. 40 pond.

Geef Moeder met

Moederdag
(8 Mei) een

kop en schotel
van een echt
PAS-AAN
servies.

Zij is er blij mee!

KEUNE
Stationsweg l , Tel 289

Vhil: hij de molenmaker

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Te koop:
Kreidler snelbrommer,
Solex, in prima staat,
Empo bromfiets met

Fuchs motor,
D K.W .motor, 98 c.c.
2.g.a.n. Empo trans-

portfiets
R. G. J. KUYPERS

Telef. 393

Eetaardappelen te
koop bij Wed. G. J,
Ligtenbarg, Zutph.w.
C 72, Vorden.

Te koop toom biggen
gekruist, bij Weenk op
„ Weenk ", Linde.

Te koop BIGGEN en
EETAARDAPPELS.
D. Pardijs, Kranenburg
Vorden

Te koop aangeb. een
mooie grijsblauwe zo-
merjas, m. 38 of 40.
T. Dijkema,
Schoolstr. 17, Vorden
Te koop prima EET-
AARDAPPELS noor-
deling en toom biggen.
B. Korenblik, D 45

V/ildenborch
Gvraagd 50 BONEN-
STOKKEN. A. W.
Uenk, Zutphenseweg
Te koop partij eiken
BALKEN, v. alle doel-
einden geschikt en 10
prima deuren. Knuppe,
Verendaal.
EETAARDAPPELS
te koop. E. v. Zuilekom
Veldwijk C 82.
60 jonge HENNEN
te koop, W.xR.I. 7 w.
G. J. Beumer

Kerkstraat 11
Toom zwareBIGGEN
te koop. B. Wagen-
voort, Timmermans-
huis, Delden
Te koop 200 7-weekse
HENNEN, E.L.xR.1.
en R.I. 200 1-weeksc
henkuikens, W.L.xR.I.
en 5 Mei 200 henkui-
kens W.L.xR.I. en E.
L.xR.I. E. Brummel-
man, ,,de Kruisweg''
Te koop zware blanke
BIGGEN. J. Mokkink
't Medler.
Te koop een d ra g.
varken, keuze uit 2, a.
d. telling 8 Mei, bij
G. KI. Lebbink, Bran-
denborch, Vorden.
Een toom zware BIG-
GEN te koop en r b.
VAARSKALF, 6 mnd
Bruil, „Ockhorst"

Delden

Weekend-tassen
Koffers, enz. enz.
Knopt ze hij de man,
die -:r oolf repareren kan!

Aanbevelend
G. W. Luimes

Telefoon 421



Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij hierbij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje

José
Bij het H. Doopsel ont-
ving zij de namen:
Josephina Martine Maria

J. M. Wijen
C. S. Wijen-de Plaa

Vorden, 27 April '55.
Molenweg 33

De j.l. Zaterdag aan-
gekondigde receptie
kan wegens ziekte
niet doorgaan.

H. WIJCHMAN

Hierbij betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de deelneming en
de hulp die wij moch-
ten ondervinden bij het
plotseling overlijden
van onze lieve Man
en Vader
G. J. WELGRAVEN

Wed. E. J. Welgraven-
Teerink

Jan

Vorden, 27 April '55
Raadhuisstraat 15

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor het medeleven,
ons betoond bij het
overlijden van onze
lieve moeder en groot-
moeder,

J. H. Martinus-
ten Voorde

Uit aller naam;
G. J, Martinus

Mevr. Muis
Insulindelaan 20

vraagt voor zo spoedig
mogelijk een FLINKE
HULP voor 3 morgens
per week.

NET MEISJE gevr.
v. de morgenuren of
enkele dagen p. week.
Mevr. van Amerongen
Medlerschool.

Gevraagd een NET
MEISJE v. d. e. n. of
enkele dagen p. week
als hulp in de huish. bij
H. A. Steenblik, C 13
Hackfort.
Te koop BIGGEN.
G. A. Wesselink, E 59
Noordink, Hengelo-G

JOHAN VREEMAN
en

MARIA J. E. TEDERS
geven U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan ; . •
de voltrekking zal plaats hebben f
op Zaterdag 14 Mei a.s. des
voor middags 11.45 uur, ten Stad-
huize te Amsterdam.

April 1955, Zwarteweg 28, Vorden
Weesperstr. 120, A'dam

i ^

H
Receptie op Zaterdag 14 Mei a.s. van

X 3—5 uur in de bovenzaal van Café-
V Restaurant „Moderne", Leidseplein 19-
w 21 (hoek Weteringschans) ingang Leid-
Q seplein.

Q Op Maandag 2 Mei hopen wij, met
\ onze lieve Ouders en Oom en Tante

G. Oortgiesen
en
J. B. Oortgiesen-Wesselink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. .,
Dat zij nog lang voor elkaar en voor /
ons gespaard mogen blijven, is de
wens van

Wim en Hentje
Wimpie

Gelegenheid tot feliciteren op
Dinsdag 3 Mei van 3.30 tot
4.30 uur in zaal Schoenaker,
Kranenburg-Vorden.

Vorden, D 157, April 1955.

Notarissen Mr. J. Rombach te Vorden en
H. Sj. Tromp te Zutphen berichten, dat de
2 woonhuizen Julianalaan 7 en 9 te Vorden
zijn ingezet op resp.

f 6355.— en f 6485.—.
Huren resp. f 306.80 en f 358.80 p.j.
Lasten resp. f 18.47 en f 20.78 p.j.
Toeslag in massa en afzonderlijk op JÉipens-
dag 11 Mei a.s. te 14 uur in café „cWCon
te Vorden.
Aanv. en bet. uiterl. 15 Juni a.s, te bezicht.
Maand. 2^-4.

De Wielerronde.
Bij ons voor het huis begint de
dan ziet u de uiterste krachtinspanning
der renners.

Zijn de renners gepasseerd, bekijk
dan onze etalage*, daar ziet u 'sier-
lijkheid en gratie, gesymboliseerd in

J*as~aan~servies

Keune, Tel 289
Stationsweg l
(vlak bij de molenmaker)

Als het mooie weer toch doorzet...
is het hek van de dam: iedereen wil genieten
van zon en voorjaar.
Maak uw keus uit onze nieuwe collecties. U
zult verwonderd staan over de kwaliteiten en
sortering

Voorjaarsjaponnen
Zomerjaponnen
Zomerrokken
Korte jasjes
Toppers

Voor een regenachtige
dag enorm gesorteerd

m

Poplin mantels
in alle kleuren - vlotte

modellen

Het hangt voor
U klaar*

A.s. Woensdagmiddag geopend,

TEL 381VISSER

A.s. Zondag l Mei

JEUGDDIENST
in gebouw Irene. Aanvang 10.30 uur

Vicaris Rietberg
v. Warnsveld spreekt over het onderw.:

Waar is God te vinden?
*

U komt toch ook luisteren?

Belangrijke mededeling.
De opbouwserviezen welke overal aange-
boden worden zijn geen

Pas-aan Serviezen
Pas-aan serviezen zijn kenbaar
aan kwaliteit en het Pas-aan
merk.

KEUNE, Stationsweg 1
Telefoon 289, heeft alleen de
echte Pas-aan serviezen.

Een Pas-aan servies is een mooi cadeau
voor verloving of huwelijk

Het is een cadeau van blijvende
waarde, omdat een gebroken
onderdeel steeds vernieuwd kan
worden. U kunt elk onderdeel
los kopen.

U kunt al beginnen met één kop en schotel

Zojuist ontvangen:

Sparta J.L.O.
bromfietscombïnatie
met vele voordelen o.a.:

Bij stilstand te starten door één der
pedalen met de voet een kwartslag te
verdraaien; 2 versnellingen, dus weg-
rijden zonder te trappen; z.eer zwaar
gebouwd frame; geheel gesloten k^U
tingkast.

f 607.5O

R. G. J. Kuypers, Telefoon 393

Koninginnefeest
Zaterdag: 30 ^pril

HOTEL BAKKER
AANVANG 8 UUR

*

gezellige muzie

•

£
(Tiroler kapel)

Zoals ieder jaar, vallen onze onderstaan-
de artikelen bij ondervinding weer zeer
in de smaak.

Wij zijn ruim gesorteerd in:
Mantelcostuums en Toppers,
Damesjaponnen, Bakvis- en kin-
derjurkjes, blouses in nylon,
kant, poplin en katoen.

En niet te vergeten onze grote sortering

„Vasana" Nylonten
vanaf f 2.75 t.m. f 5.25
de beste.

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

KERKDIENSTEN Zondag l Mei.
Irene.

9 uur Ds J. H. Jansen.
10.30 uur Vicaris Rietberg, van Warnsveld.
Jeugddienst.Onderw. Waar is God te vinden?

Kapel Wildenborch
10.30 uur Ds J. H. Jansen.

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

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 30 April van 5 uur t.e.m.
Zondag l Mei Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 22 t.m. 27 April.
Geboren: d. van K. Modderkolk en M. H.
Modderkolk-Stam; d. van Th. Beek en L.
Beek-Lelie; z. van R. Brunsveld en H. E.
Brunsveld-Boeyink; d. van J. M. Wijen en
C. S. Wijen-de Plaa.
Gehuwd:L. Pardijs en J. Meulenbrugge; A.
H. B. Dieks en C. A. Hartman.

ZIEKENFONDS O.G.Z.O.
In de alhier gehouden ledenvergadering van
het Algemeen Ziekenfonds O.G.Z.O. werd in
de plaats van de heer Vlogman, die zich niet
meer herkiesbaar stelde, gekozen de heer J. C.
van Langen, alhier.

Zijn dat je nieuwe kousen?

Dat wordt dan zeker zuinig aan doen

deze week. Ze zien er zó duur ui t .

Welnee man, 't zijn Setter Sets

P A S S E N D i n V E R R A S S E N D E I E G A N I

Verkrijgbaar bij: L. Schoolderman
Als de liefde in 't spel komt

willen wij ook graag meehelpen. Wij
willen u met zorg „omringen". Uit een
groot sortiment zult u zeker de ringen
kunnen kiezen.

FA. MARTENS,
de zaak waar u rustig koopt en zeker slaagt

Wij werken
met prima merken!

2 p. zelfw. wasmiddel 49 et
l grote ontbijtkoek 43 et
l grote fles slasaus 69 et
l pot tomatensoep 55 et
l blik soepballetjes 73 et

Als extra reclame:
250 gr. verp. huishoudkoffie 149 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

Verkrijgbaar bij: L. Schoolderman

Vandaag Extra Reclame!
l pak vet voor 60 cent

500 gr. spek 89 et 200 gr. pekelvlees
200 gr. boterhamw. 60 et 200 gr. ham

200 gr. rookvlees 100 et

65 et
100 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Fietstassen
in diverse
kleurschakeringen

Koopt ze bij de man,
die ze ook repareren kan!

Aanbevelend
G. W. LUIMES



Zoek de oorzaak!
Voortdurend hoofdpijn . . .
Vaak zijn de ogen oorzaak daarvan. Laat
ze controleren en breng uw recept naar

FA. MARTENS,
de opticien die altijd voor u klaar staat.

Wij feveren U graag iets goeds l

Goede adviezen houden onze naam als
vakman hoog. Daarom bevelen wij bij
voorkeur linoleum aan. Deze vloerbedek-
king is mooi en blijft mooi, jarenlang.
Met linoleum bent U altijd voordeliger uit!

LINOLEUM K R O M M E N I E
Wij leveren linoleum, 2 meter breed,
al vanaf f 6/45 per vierlconfe mefer
en Linofelt (met bitumen in plaats
van jute rug, maar oolc me/
kleuren door en door) zelfs
vanaf f 3,95

VISSER - VORDEN

Nutsgebouw -i
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 7 Mei, 8 uur
Het zeer openhartige en gedurfde

Zweedse filmwerk

Onteerde Meisjes
met: EVA STIBERG.

Het brandend actuele probleem der
ongehuwde moeders gedurfd realistisch

verfilmd!

Met beloften verleid . . . daarna ver-
laten, ten prooi aan een onverbiddelijke

wereld!

Toegang 18 jaar j
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Zoals een stuurman vaart op het kompas,
Zo vaart ieder gezin wél bij Shell Butagas

Schuimrubbermatrassen
uit voorraad leverbaar.

Uw oude matrassen maken wij als
nieuw, door ze opnieuw te overtrekken
en bij te vullen.

Vraagt stalen en prijzen.

JOH. H E E R I N K
Zutphenseweg

Nutsbibliotheek Vonten
De bibliotheek is in plaats van Zaterdag-
middag

Vrijdagmiddag 29 April geopend
van 4—5.30 uur.

5 cent per boek per week.

Hoe staat het met uw rode achterlichtje?
'n Procesverbaal is nooit een leuk gedichtje!
A. G. TRAGTER, Zutphenseweg

Coöp. Boerenleenbank
Vorden

Algemene
Ledenvergadering

op Maandag 2 Mei 1955 's avonds
7.30 uur in de koffiekamer van het
Nutsgebouw.

Zie voor agenda het Medede-
lingenblad van 23 April.

P.S. Donderdag 5 Mei is het
kantoor gesloten.

Het Bestuur

Vér van de stad

en toch . . .: Een huis met het
meest denkbare comfort, van alle
gemakken voorzien.

Gas voor koken, bakken en braden.
Moderne verlichting. Altijd warm
water. Zindelijke verwarming, 'n
Zuinige koelkast, 'n Regelbaar strijk-
ijzer. Alles door die prachtige vin-
ding: Shell Butagas.

U put plezier voor

zes uit Uw

gemaksbron:

De blauwe fles!

FANTASTISCH

zulke mooie

Serviesen
BIJ

KEUNE
Stationsweg l,Tel.289

Vlak bij de molenmaker.

H.H. Landbouwers!
Selecteer uw kippen,
daar de prijzen nu
nog hoog zijn!
Ze worden door ons
vakkundig uitgezocht,
Telefoon wordt vergoed.

W* ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

Wij hebben ze
in voorraad!
De nieuwe Balastore

Zongordijnen
in alle maten.

Woninginrichting
JOH. HEERINK
Zutphensew. Vorden

Binnenkort wordt de 25000e Jawa in Nederland
verwacht en is daarmee het meest verkochte
motorrijwiel in Nederland.

Jawa's zijn
modern gebouwd,

betrouwbaar,

laag in prijs,

hebben hog^fcjnruilwaarde.

Profiteer uW[ de unieke
Beers-seruice.

Agent voor Vonten e.o. R. G. J. Kuypers, Tel. 393

Ufeniging tot bev. van het Landb. en Landb.HuMdudonderw.
op Chr. Grondslag

Aan de Chr. Landbouw Huishoudschool, 't Hoge te
VORDEN kunnen leerlingen voor de volgende op-
leidingen geplaatst worden (eind Aug.):

1. 2-jarige primaire opleiding (6 klassen L.O.)
2. Vervolgklassen naaien, l of 2 dagen
3. Avondcursus naaien (l jaar)

Opgave en inlichtingen vóór l Juli , uitsluitend op Woensdag-
middag van 1.30—4.30 uur aan de school (telefoon 512) of
schriftelijk.

De Directrice.

(^harmant gekleed gaan l
Ja, dat kunt U ook met zo'n
fleurig en leuk

JAPONNETJE

Een grote sortering hierin hangt
voor U klaar.

Komt U ook onze collectie rok-
ken en blouses zien, leuke
combinatie's.

C« oouentlien voor It een verrassing, w€ii betreft r/e prijs

Japonnen reeds vanaf 10.75
* KOMT EENS VRIJBLIJVEND ZIEN

H. Luth - Vorden

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen
Daardoor een hoge pübliciteitswaarde en toch . .. laag in prijs

NEEMT PROEF!
Slaolie per fles 1.49
Grove Siamrijst, 500 gram 0.49
Liters blikken doperwten

en wortels 0.63
Heerlijk rookvlees 43 et per 100 gr.
Limonade, alle smaken, per fl. 88 et.
Brusselse kermis biscuits

per 250 gr. 39 et.
Zuiver Sinaasappelsap,

groot blik 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232.

Donderdag 5 Mei (Nat.
feestdag) zijn de zaken
gesloten.
De gewone sluitingsmiddagen vervallen
deze week.

Vordense Winkeliersver.

Coöp.Landbouwver. „De Eendracht'
VORDEN

Zaterdag 30 April na 12 uur en

Donderdag 5 Mei de gehele dag

GESLOTEN

De Coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse"
te Linde (Gem. Vorden) vraagt een

Machinisl-Cenlrilugist
Sollicitaties uiterlijk voor 7 Mei a.s. ten
kantore der fabriek.

Oraiijevereniging Vorden
Toegangskaarten voor de toneeluit-
voering in „Irene" zijn totaal uitver-
kocht.
Het is beslist onmogelijk meerdere
personen toegang te verlenen.

Koninginnedag 30 April
Café UENK
Optreden van de bekende

Accordeonnist en Humorist
dttullegie

Vrij entree — Prima consumptie

CENTRA
geeft waar voor uw geld!

Bij aankoop van minstens f 5. — waren,
eenmaal l pakje pudding van 14 cent
gratis.

Toiletzeep, 2 stukken 25 et
Shampo, 2 pakjes 25 et
Chocolapasta, per drinkglas 49 et
Appelsiroop, per carton 39 et
Appelmoes, per pot 58 et
Leverpastei, per blik 44 et
Blank spek, 500 gr. 105 et
Zure haring, 8 stuks per pot 90 et
Cocossprits, zeer fijn, 250 gr. 45 et

T. van der Lee - 't Hoge 56


