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BETALING ABONNEMENTSGELD
Het halfjaar is weer bijna Qm. Na l april wor-
den de kwitanties weer aangeboden, verhoogd
met incassokosten. Wie zich de incassokosten
wil besparen, wordt verzocht voor l april een
bedrag van ƒ 1.25 over te maken op ons giro-
nummer 190325.
Maakt u het meteen even in orde?
P.S. We geven nog tot 7 april gelegenheid
het abonnementsgeld voor Contact, zijnde
ƒ 1.25, te gireren op ons nummer 190325.

OUDERAVOND CHR. SCHOOL 't HOGE
(Slot)

De oorzaak moet evenwel worden gezocht in
onze eeuwige honger en kommer waarvan on-
ze Heidelbergse Catechismus spreekt. De kin-
deren en met hen de volwassenen zijn als het
ware los geslagen van het rustpunt. Er bestaat
ook een aangeleerde angst. Een kind met een
angst bij zich mag men b.v. nooit in een don-
kere kamer zetten, Dit kan tot de fataalste ge-
volgen leiden. Ook de houding van de op-
voeders in noodsituaties b.v. onweder, moet
steeds rustig zijn. Ook hier geldt dat voorko-
men beter is dan genezen.
Wanneer we het evangelie niet hadden, aldus
spr., dan zouden we allen als het ware in
ballingschap voortleven. Daarom is de Bijbel

troostboek tegen de angst. Daarom zijn de
drie voornaamste eigenschappen die men op
kinderen moet leren toepassen, liefde, geduld
en wijsheid.
Tenslotte werden een aantal gestelde vragen
door spreker tot genoegen beantwoord.

hoofd der school, de heer Zeevalkink,
< h clde vervolgens mede, dat het volgen van
de extra lessen waaronder rekenen, taal en
irans vielen, voor die leerlingen die geen
Mulo of Lycea wensen te volgen geen zin
li< ( ' f t . Spr. drong er bij de ouders op aan om
hun kinderen thuis te laten lezen b.v. door
middel van de schoolbibliotheek aangezien
dit zeer bevorderlijk is voor de ontwikkeling
van het kind. De ouders dienen ook op het
huiswerk van hun kinderen toezicht te hou-
den. Waar dit jaar het schoolreisje naar toe
gaat is nog niet bekend, aldus spr. Dit zal
evenwel nog nader worden bekeken. Spr.
vroeg aan de ouders medewerking om hun
kinderen zoveel mogelyk klompsokken te la-
ten dragen om, zodra de vloeren in de school
zijn hersteld, deze zo weinig mogelijk te be-
schadigen. Na de Pasen zal aan de middag-
overblijvende kinderen geen thee meer wor-
den verstrekt aangezien het winterseizoen als
geëindigd kon worden beschouwd.
Ds. Jansen eindigde deze leerzame avond met
dankgebed.

FILMAVOND
Het was wel jammer dat maar een kleine
groep Nutsleden maandagavond de filmver-
toning bijwoonde van de multi-film van de
Enkalon „Rayon", want de wegblijvers heb-
ben een interessante avond gemist.
De heer Stutt van de Enka-fabrieken verdui-
delijkte mondeling - - voor zover dat nodig
was — hetgeen de film bracht en hij deed dit
op een zeer boeiende en vlotte wijze.
Defilm gaf ons het gehele produktieproces van
Rayon, beginnende bij de grondstoffen zoals
hout, aardolie, steenkool en liet vervolgens
zien wat er van de rayon alzo gemaakt kan
worden en dat is niet weinig. Zelfs voor vloer-
bedekking en kostuums leent zich rayon uit-
stekend. Het mooist kwam dit tot uiting in
de prachtige kleurenfilm van een modeshow,
waarbij de mannequins natuurlijk allen ja-
ponnen en andere kledingstukken uit rayon
vervaardigd droegen. De Enkalonfabrieken
werken met liefst 13.000 man personeel en al-
leen al in de proeffabriek werken 1000 men-
sen dagelijks aan research-werk.
De heer H. Wesselink was aan het slot zeer
enthousiast in zijn dankwoord voor de ver-
toning van deze interessante film. Hij deelde
nog mede dat vrijdag 6 april het Zutphense
toneelgezelschap D.W.K. een opvoering zal
geven van het blijspel „Polly Perkins", die on-
getwijfeld een grote belangstelling verdient.
Door omstandigheden kan de Amusementsver-
eniging Vorden dit jaar geen toneelavond ver-
zorgen.
Maandagmiddag werd de Enkalonfilm voor de
schoolkinderen der hoogste klassen vertoond,
waarvoor veel belangstelling was.

KRANSLEGGING OORLOGSMONUMENT
Ter herinnering aan de nagedachtenis van hen
die vielen in de bezettingsjaren 1940—1945 en
ter herdenking van de dag, waarop Vorden
bevryd werd van het Duitse juk, zal op 31
maart a.s., des nam. half zes aan de voet van
het oorlogsmonument in het plantsoen bij het
Emmaplein alhier, door de Burgemeester, in
tegenwoordigheid van de leden van het comité
oorlogsmonument een krans worden neerge-
legd.

KERKDIENSTEN zondag l april.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. M. G. Sterringa, van Zutphen

Öeref. Kerk
9.30 uur Ds. E. J. Duursema.
3 uur Ds. J. A. v. d. Peppel, van Lochem.

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

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Maandag 2 april.
Herv. Kerk.

10 uur Ds. E. J. Duursema en Ds. J. Lang-
straat.

Geref. Kerk.
10 uur Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 31 maart van 5 uur tot en met
maandag 2 april Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 23 t.m. 28 maart.
Geboren: z. van H. Gotink en H. }. Gotink-
Lijftogt; z. van B. Wunderink en J. B. Wun-
derink-Rossel.
Gehuwd: H. W. Weenink en A. H. Win-
kelman.
Overleden: B. Olthof, m., 87 jr.; H. Norde,
82 jr.; L. Bloemendaal, vr., echtg. van A.
J. Klein Ikkink, 74 jr.

EEN HEITJE VOOR EEN KARWEITJE
Ook dit jaar zullen de padvinders in de
paasvacantie weer gaan werken ter ver-
steviging van hun kas en om de gebrekkige
padvinders te kuAen helpen.
Op 5, 6 en 7 a^BR kan men de jongens
kleine karweitjes tegen betaling laten ver-
richten. We wensen de jongelui weer veel
succes.

*

l

!

ERETTE

De operetteverenf^Fg uit Warnsveld heeft nu
al een jaar of vier ook in Vorden een uit-
voering gegeven en steeds met groot succes.
Dit jaar wordt de traditie voortgezet. Op
maandag 16 april komt men hier voor het
voetlicht met de bijzonder mooie operette
,,Zigeunerliebe" van Fr. Léhar. De naam van
de componist staat er borg voor dat er zeer
vloeiende melodieën in voorkomen en dat
is voor een operette wel een eerste vereiste.
Verder kan men b.v. van een elfendans genie-
ten. Ook aan de decors wordt nu weer veel
zorg besteed. Al met al belooft het een aardig
kijkspel te worden, waarnaar de vele operet-
teliefhebbers die Vorden telt, met genoegen
zullen gaan kijken. Volgende week komen
bijzonderheden over kaartverkoop enz.

NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN

Zoals de voorzitter van het Nut op de Biblio-
theekavond van de Boekenweek reeds aange-
kondigd heeft, komen er zaterdag voor Pasen
voor ongeveer ƒ 450,— nieuwe boeken in de
Nuts-bibliotheek en wel 77 stuks. De romans
zijn uitgebreid met 25 stuks, waaronder de
nieuwe boeken zijn van de schrijvers Brom-
field, Campbell, van Kampen, Hans Martin,
Jan Mens, Fabricius, Davenport, enz. Ook
„Het Achterhuis" van Anne Frank, het joodse
meisje, dat helaas in de oorlog een van de
slachtoffers van de beulen is geworden, is nu
aangeschaft. Haar dagboek, dat ze in haar on-
derduiktijd geschreven heeft, is, zoals u allicht
weet, niet alleen als boek uitgekomen maar
ook is er in Amerika een film van gemaakt,
die eerstdaags ook in ons land vertoond zal
worden. De jongemeisjes boeken zijn 10 in ge-
tal. De populair wetenschappelijke boeken zijn
13 stuks. Hieronder bevindt zich het nieuwe
boek van Douglas ,,Levend Geloof" en het
boek van Kaisers: ,,De mysteriën van Jezus in
ons leven". Ook het jubileumboek „Beatrix
18 jaar" is nu aanwezig, terwijl voor muziek-
liefhebbers aangeschaft is het boek van Sal-
ter: „Het concert, hoe er van te genieten".
10 Detectives, waaronder 3 Agathe Christie's
en de 2 laatste boeken, die Van Eemlandt ge-
schreven heeft voor zijn plotselinge dood. De
kinderboeken zijn met 19 sluks uitgebreid,
waaronder ook Prinses Beatrix niet vergeten
is n.l. van Norel: „4 Zonnekindrren".
Mocht 't dus de Paasdagen niet zulk mooi
weer zijn als iedereen hoopt, dan behoeven de
boekenliefhebbers zich niet te vervelen en
kunnen ze zaterdagmiddag een mooi nieuw
boek halen!

VORDEN KAMPIOEN
Door een 4—2 overwinning op Vios Beltrum
heeft Vorden zondag het kampioenschap van
haar afdeling behaald. Voor de geel-zwarten
is dat een mooi succes en tevens een teken
dat Vorden serieuze pogingen doet om de eer-
ste klas, welke zij vorig jaar moest verlaten,
opnieuw binnen te treden.
Na afloop der wedstrijd was de eenvoerder
van Vios de eerste, welke het Vordense elf-
tal feliciteerde met het behaalde kampioen-
schap, waarbij hij de aanvoerder bloemen
aanbood.
Doordat de voorzitter van Vorden verhinderd
was, wenste de ere-voorzitter, de heer J. Lam-
mers, namens het bestuur het kampioenself-
tal geluk met het behaalde succes. Hij wees
er op dat, dank zij het feit dat enkele oudere
spelers zich weer beschikbaar gesteld hebben,
het elftal sterk in kracht was toegenomen en
hoopte dan ook dat de a.s. promotiewedstrij-
den tegen Erix met succes bekroond zouden
worden. Namens de vereniging bood hij ver-
volgens de aanvoerder bloemen aan.
Door het verbod om zondags op de openbare
weg muziek te maken, moest de muzikale hul-
de van Concordia beperkt blijven tot bij het
clublokaal in hotel Bakker. Hier zette Concor-
dia bij aankomst der spelers een pittige mars
in begeleid door de drumband. Met een „lang
zullen ze leven" werd deze hulde besloten. In
de zaal van hotel Bakker werd vervolgens het
feest verder gevierd. Namens Concordia bood
de heer J. Smit zijn gelukwensen aan, verge-
zeld van een enveloppe met inhoud. Ook en-
kele oud-leden van Vorden bleven niet ach-
ter en boden bij monde van de heer F. Smit
hun gelukwensen en een enveloppe met in-
houd aan. Namens de zustervereniging Ratti
feliciteerde de heer Hartman de vereniging
met het fraaie resultaat en bood een bloem-
stuk aan. Alle sprekers wensten Vorden veel
succes in de a.s. promotiewedstrijden. De ere-
voorzitter, de heer Lammers, dankte alle spre-
kers voor hun beste wensen, waarna Concor-
dia nog enkele num'i^^^ ten beste gaf.
Vervolgens werd dP^jelers met hun dames
in hotel Bakker een koffietafel aangeboden,
waarbij over en weer nog hartelijke woorden

roken werden. Van de vereniging K.D.C,
kwam nog een schriftelijke gelukwens binnen.

A
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De wedstrijd tegen vTos trok zondag veel be-
langstelling. Vooral na de rust was deze wed-
strijd het aankijken zeker wel waard. In de
eerste helft bereikte het spel geen grote hoog-
te, daar beide partijen zeer slordig plaatsten
en er dikwijls maar wat lukraak geschoten
werd. Vorden nam de leiding door de rechts-
buiten, waarna Vios nog voor rust met een
beheerst schot weer gelijk maakte. In de twee-
de helft viel Vios direct onstuimig aan en de
Vordense achterhoede moest dan ook alle
zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen,
hetgeen haar goed afging. Vorden ging steeds
beter spelen en vooral de combinaties in de
voorhoede lukten wonderwel. De kranige
Vios-doelman kreeg het dan ook hard te ver-
duren en kon niet verhinderen dat Vorden
twee fraaie doelpunten scoorde. Vorden bleef
aanvallen, waarbij de linksbuiten enkele ma-
len hard tegen de lat schoot zonder dat er een
doelpunt uit voort kwam. Toen de rechtsbin-
nen de stand op 4—l gebracht had, speelde
Vorden een gewonnen wedstrijd. Wel maakte
Vios uit een corner nog een fraai doelpunt,
doch de overwinning en daarmee het kam-
pioenschap kon Vorden niet meer ontgaan.
Voor de tweede Paasdag staat alleen de wed-
strijd Vorden II—Socii I op het programma.
Bij de junioren speelt Vorden a in Baak tegen
Baakse Boys a. In beide wedstrijden zal het
wel spannen.

J.B.T.B.-AVOND
Voor de ontwikkelingsavond, die de plaatse-
lijke afdeling hield in café Schoenaker, be-
stond grote belangstelling.
De voorzitter, de heer A. Lichtenberg Jr.
(Waarle), deed na een kort openingswoord,
enkele mededelingen. Het bestuur kwam hier-
na met een voorstel om een vlag voor de af-
deling te laten vervaardigen. De vergadering
stemde hiermede volledig in, waarna besloten
werd, dat de leden zelf de vlag zullen maken.
Hierna hield de Geestelijk Adviseur, Kap. D.
Polanen O.F.M, de 6e en tevens laatste les
over „Het lichaam in hygiëne en sport". Hij
wees hierbij op het grote nut van de sport.
Nadat over dit onderwerp diverse vragen
waren gesteld, dankte de voorzitter de G.A.
voor de duidelijke en leerzame lessen, die spr.
tijdens het seizoen had gegeven. Tenslotte
werd nog meegedeeld, dat op 5 april a.s. de
eerstvolgende ontwikkelingsavond zal worden
gehouden, waarop de Weled. Heer Roerdink,
Hoofd der R.K. Landbouwschool te Baak, een
inleiding zal houden over „Christendom en
Politiek".

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
Dinsdagavond werd in Irene onder leiding van
Ds. Duursema een druk bezochte gemeente-
avond gehouden.
Allereerst werd aan de orde gesteld de door
de boekhouder der kerk, de heer G. Potman,
opgemaakte rekening en verantwoording over
het afgelopen jaar. Deze verantwoording gaf
een gunstig beeld van de stand van de finan-
ciën der kerk. Ook de verantwoordingen van
zending, evangelisatie en diakonie passeerden
de revue. Ook hierop werden geen op- en
aanmerkingen gemaakt. De voorzitter dankte
dan ook de samenstellers voor hun arbeid in
dienst der kerk verricht.
Na de pauze werd ter inleiding van de toe-
spraak die de voorzitter zou houden over zijn
werk als legerpredikant een film vertoond
over de 4 weken van opleiding die de leger-
predikanten moeten vervullen alvorens tot
hun eigenlijke arbeid te kunnen ingaan.
De voorzitter gaf daarna een uitvoerig over-
zicht over zijn werk onder de militairen zowel
in Nederland als in Duitsland.
Er is in de militaire dienst onder 600 a 700
militairen één legerpredikant aanwezig. Het
voorschrift is in dienst van kracht dat l uur
per week aan de geestelijke verzorging en
vorming moet worden gewijd. Spreker had
van zulke lesuren er 9 per week te verzor
Het enigste wat een legerpredikant in mili-
taire dienst heeft is dit, dat hij niet ondei
krijgstucht staat en daardoor in staat is zowel
aan officieren en minderen te zeggen wat hem
op het hart ligt. Hij kan dus vrijuit praten.
Een zeer voornaam punt is ook wel dat er
voortdurend contact is met de plaatselijke gar-
nizoenskerk. Ook vertelde spr. van zijn werk
bij de militairen in de „Nor" en op ziekenzaal.
Vooral het werk op ,,Beukbergen" een pro-
testant Chr. Centrum, roemde spreker.
Een aantal gestelde vragen werden tot volle
tevredenheid beantwoord.
De heer H. J. Berenpas, ouderling der kerk,
dankte dan ook aan het slot Ds. Duursema
voor zijn mededelingen, waaruit wij de con-
clusie kunnen trekken aldus spr., dat de ker-
keraad en de gehele gemeente hun precli ' -
niet tevergeefs een jaar voor dit ir.'
moeilijke werk hebben mogen afstaan.

PALMPASENOPTOCHT ZONDER MUZIEK
Zaterdagmiddag bood de V.V.V. Vorden de
jeugd tot 12 uur de gelegenheid hun palmpa-
sens in hotel-Bakker aan een keuring te on-
derwerpen. Van deze gelegenheid maakten 51
kinderen gebruik, zodat de jury, bestaande
uit de dames Terpstra, d'Aumerie, van Tonge-
ren en Kamperman geen gemakkelijke taak
had. De kinderen werden welkom geheten
door mr. P. A. baron van der Borch namens
het V.V.V.-bestuur. Hij bracht dank aan de
kinderen voor hun inzendingen, waaronder he-
le kunststukken waren, verder de jury en de
heer Tjoonk van het Garmel, voor het be-
schikbaar stellen van een auto-wagen, waar-
op de kleinste kinderen na de prijsuitreiking
een tocht door 't dorp zouden maken. Alle
kinderen ontvingen vervolgens een prijsje.
De eerste tien prijswinnaars waren: 1. Ansje
Koning; 2. Truusje Hulstijn; 3. Erica Terpstra;
4. Irma Terpstra; 5. Eefje Witkamp; 6. Eddy
Masselink; 7. Alice Bogchelman; 8. Ansje
Albers; 9. Ernst te Velthuis,- 10. Wilma de
Vries.
Sursum Corda was niet verschenen. Bij na-
vraag bleek, dat de muziekvereniging gom
bericht over de tocht zou hebben ontvangen.
Naar de voorzitter van V.V.V. ons echter te-
lefonisch mededeelde, werd reeds op 17 maart
aan de heer Plomp, secretaris van Sursum
Corda, om medewerking verzocht. Deze zegde
deze toe. Vrijdag werd nogmaals telefonisch
gevraagd of alles in orde was. Hierop werd be-
vestigend geantwoord. De leden kregen ech-
ter eerst zaterdag bericht.

EERSTE KIEVITSEI
Het eerste Kievitsei in deze gemeente is maan-
dag gevonden door de 12-jarige Dick Groot
Wassink uit het Galgengoor. Traditie getrouw
is dit de burgemeester van Arkel aangeboden.

K.A.V. ONTWIKKELINGSAVOND
De onlangs opgerichte afdeling der Kath. Arb.
Vrouwenbeweging, hield ten huize van de
voorzitster, Mevr. Janssen — Wetzlaer, haar
eerste bijeenkomst, waarvoor een goede op-
komst bestond. De G. A. Kapelaan Polanen,
hield een lezing over de „Paaswake", welke
werd verduidelijkt met lichtbeelden. Na deze
interessante en leerzame uiteenzetting werden
er verschillende mededelingen gedaan.
Aan het slot van deze geanimeerde avond
dankte de voorzitster de Eerw. spreker voor
zijn inleiding en de leden voor hun trouwe
opkomst.



PROPAGANDA-AVOND
STAATSPENSIONERING

De bond voor Staatspensionering, afd. Vorden
hield vorige week vrijdag in de zaal van hote
Bakker een propaganda-toneelavond. In zijn
openingswoord verwelkomde de afdelings
yoorzitter, de heer H. J. Lijftogt speciaal de
spreker, de algemeen voorzitter van de Bond
de heer D. Steenhuis, burgemeester van Zuid-
broek, de afgevaardigden der zusterafdelin
gen in de omgeving en de toneelclub O.B.K
uit Leuvenheim.
De heer Steenhuis wees er op, dat de we
ouderdomsvoorziening een feit is geworden
nu deze in de Tweede Kamer is aangenomen
hoewel de wet ook nog de Eerste Kamer moet
passeren. Een woord van hulde komt zeker
toe aan minister Suurhoff en de pioniers van
de Bond. De jaarlijkse uitkering van ƒ 804.—
voor alleenstaande personen hadden wij graag
yrat hoger gezien, aldus spr., aangezien dit be-
drag, vooral wanneer het een man betreft, nie
toereikend is. Spr. weer hierbij op de kosten
van een bejaardencentrum, welke plm. ƒ 1600
bedragen. De Bond had de uitkering voor al-
leenstaanden gaarne bepaald gezien op 70 pet
der gehuwdenuitkering, doch hiermede was
een bedrag van plm. vijf miljoen gulden ge-
moeid, hetgeen de minister thans niet verant-
woord achtte.

Nu de wet is aangenomen mogen we niel
zeggen: Heeft het nog zin lid van de Bonc
voor Staatspensionering te zijn, aldus spr., we
moeten paraat blijven, zo betoogde de heer
Steenhuis.
Vervolgens bracht de toneelclub O.B.K. het
boeiende toneelstuk „Verbroken banden" op
uitstekende wijze voor het voetlicht.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft j.l. zondag op eigen terrein zoveel
tegenstand ondervonden van Warnsveldse
Boys, dat de wedstrijd in een 3—3 gelijk spel
eindigde. De eerste helft werd er vlot gespeeld
en kon de Ratti-middenvoor na 10 minuten
met een prachtige kopbal de stand op l—O
brengen. Een vrije trap, net buiten het straf-
schopgebied, werd rakelings langs geschoten,
terwijl even later een reglementair doelpunt
door de scheidsrechter ten onrechte niet werd
toegekend. Toch wist de snelle rechtsbuiten
der thuisclub na een half uur het tweede doel-
punt te scoren, toen de bal over de sterk op-
gedrongen Boys-verdediging heenkwam 2—0.
Na de rust scheen Ratti op haar lauweren te
willen gaan rusten. Dit werd hen noodlottig
want door middel van de uitstekende links-
binnen wist Warnsveld binnen een kwartier
de stand gelijk te maken, 2—2. Via de paal
kon de midvoor, Ratti wederom een kleine
voorsprong bezorgen 3—2. In de felle, soms
te ruwe strijd, welke zich hierna ontspon en
tot resultaat had, dat van beide ploegen een
speler het veld uit moest, wist Warnsveld ten-
slotte de stand op gelijke voet te brengen 3—3
De competitiewedstrijd Ratti II—Ratti III, die
nog te elfder ure door de Bond werd vast-
gesteld, eindigde, zoals te verwachten was in
een 9—3 zege voor Ratti II.
Ratti A wist in Voorst gelijk te spelen tegen
Voorst B.
Op Paasmaandag wacht Ratti ongetwijfeld de
belangrijkste wedstrijd van het seizoen, daar
n.l. Ruurlo I op bezoek komt. Ruurlo, dat mo-
menteel aan de kop der afdeling staat zal alles
in het werk stellen om beide puntjes te be-
machtigen. Daarentegen zal Ratti er belust op
zijn om revanche te nemen op de toendertijd
geleden nederlaag. We zijn benieuwd wie dit
duel zal winnenl
De reserves gaan naar Keyenborgse Boys III,
terwijl Ratti A thuis bezoek krijgt van A.Z.C.
C uit Zutphen.

den mooi gordijn
stort heel uw huis!

Vitrage's
met geborduurde rand.
Mysteres, Marquisette, Picots.

Overgordijnstoffen
Cretonnes.

Vakkundig maken en hangen van gordijnen

En de prijzen vallen u mee

ZIE EENS BIJ

H. LUTH • VORDEN
Voor lekker en smaakvol verzorgd

^raasgebak

naar BAKKER SCHURINK
Telefoon 384

Met Pasen
op zijn Paasbest

PRACHT COLLECTIE
Damesblouses, Damesrokken,
Nylon Meisjesblouses»
Damesvesten»

*Herencostuums 2~ en 3~deligt

Sportjasjes, Kamgaren Pan-

talons, Jongenscostuums,

Gabardine jassen*

Of het met Lente is of een
ander jaargetij, onze

vliegen de deur uit!

Ook fijn Paasbrood, Gebak,
Koekjes, Choc. en Suikerwerken
biedt U

Fa. H. J. Scholten en Co.
't Hoge 24
Telefoon 394
Yorden

gaat men meer en meer inzien, dat het af
en toe veranderen van vloerbedekking een
weldaad is. Met het goedkope Viltzeil kan
ieder gemakkelijk zijn kamers een geheel
nieuw aanzien geven. Wij laten u graag de
nieuwe collectie Viltzeil zieji.

TEL 381

T 7TO O T1 TlV..SSEK

VILTZEIL Krommenie
Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

4 april

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Voctpompen
Handpompjes
Pompzuigers
Pompslangen

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818.

Laatste Nutsavond
op a.s. vrijdag 6 april
Aanvang 8 uur.

*De toneelgroep D.W.K. uit Zutphen
geeft een opvoering van het spel van
licht en liefde:

Polly Perkins
van Douglas Murray,
vert. Gerard Nielen. 3 bedrijven

*
Toegang leden met l huisgen. f 0.75
p.p. Toegang niet-leden f 1.50 p.p.

CENTRA
Bij tenminste f 5.— boodschap-
pen een pak zeeppoeder voor
10 cent.
Rode bieten, per literspot 66 et
Soepballetjes, per blik 82 et
Leverpastei, per blik 56 et
Gember jam, per pot 84 et
Perziken op sap, per litersbl. 198 et
Tutti frutti , 200 gr. 49 et
Boterhamkorrels, 200 gr. 29 et
Wieners (een fris snoepje)

150 gr. 39 et
Pindarotsjes, 100 gr. 39 et
Pinda Carrees (heerlijk koekje)

250 gr. 65 et
Limonade (met prachtig drinkglas

gratis) per fles 115 et
Profiteert u ook van Centra's
spaarsysteem.

T.vandejtee-HetHogeTel.420
H.H. Landbouwers!

Kippenhokramen, per stel f 9.50

Voerbakken vanaf f 4 * — p* stuk

Hard B^rd, f 2,20 per m*

„BE W l" Houtwaren
Molenweg 85 ~ ZUTPHEN

Nog deze week
Prima onderjurk met
Zwitsers kant 3.98
Nylons met mindering
2.80
Links geweven kousen
1.75

IN ALLE MATEN.

H. Luth, Tel. 396, Vorden

Alleen eieren
met de Paasdagen is niet
aan te raden; u krijgt er
allicht wat van!

Neem er een KRENTENBROOD^^ van

Bakker Schurink
t Geeft een leuk geheel op uw paastafel!

Telefoon 384

Wala zijsluiting,
corset met Flex-
front Is zo soepel
als Uw eigen huid.
Brede elastieken

klinken
maken
dat deze
Wala
zeer ge-

schikt voor iedere
buiging of strek-
king Is.En door het
Flex-fronl worden
priemende balei-
nen en een om-
krullende boven-
kant vermeden.

Zijsluitingcorset met
Flexfront f 12.95

3eha l 2.80

.£?,ooinan -

Gevraagd 'n 2e hands
MEISJESFIETS.voor
leeft. 8—10 jr. Aanb.
Ruurloseweg 25.

Te koop goed onderh,
THEEMEUBEL.

Het Hoge 45

Te koop een mooi
WANDELWAGEN-
TJE. D. Pardijs,

Julianalaan 36

Beste LEREN JAS te
koop, zeer geschikt v.
bromfiets. Nieuwst. 16

Te koop 1-roedige
ZAADBERG. G. J.
KI. Lebbink, Dorpsstr.

Wegens vertrek te
koop z.g.a.n. BUTA-
GAS comfoor met fles,
en butagas bakoventje.
Ruurloseweg 5.

TUINBANK te koop
wegens overcompleet.
Het Hoge 76.

Wegens plaatsgebrek
15 leggende KIPPEN
te koop. Hengelosew.
B 8.

EETAARDAPPELS
te koop, rode star, bij
G. J. Pelgrim, Linde

Accacia KLOPPOS-
TEN te koop, zeer
gesch. v. elektr. afras-
tering. H. Bargeman
Veldwijk C 93.

ROGGESTRO te
koop, uitst. gesch. v.
dakstro. G. J. Wun-
derink. Kranenburg.

Ontvangen grote partij

Keuze uit meer dan
450 stuks

IN ALLE MATEN
EN KLEUREN.

Kamgaren BROEKEN!
BEDRIJFSKLEDINGHUIS

Fa. K* Bodde 6 Zn* - Zutphen l
m

Groenmarkt l — Hoek Barlheze



Ondertrouwd:
PIET SNOEK

en
LIDY HARTMAN

Huwelijksvoltrekking
op dinsdag 10 april
v.m. 10 uur in de St.
Antonius-parochiekerk
te Kranenburg Vorden.
Nederhorst den Berg,

Reeweg l
Vorden, Zutphensew. 24.
Toek. adres: Reeweg l,

Nederhorst den Berg.
Receptie op de trouwdag
van 3—4 uur in Café De
Zon.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de blijken van
deelneming, ondervon-
den bij het overlijden
van onze lieve moeder,
behuwd-en grootmoe-
der

Engelina Hendrika
Ligtenbarg-Bargeman

in het bijzonder aan
de buren.

Fam. Kelder
Vorden, C 72.

Per l mei gevraagd
wegens huwelijk der
tegenwoordige, een

DIENSTMEISJE
voor dag en nacht.

Hotel Brandenbarg

HULP in de huish.
gevraagd, v.d.e.n.
Graaf Ottoweg 22,

Lochem

Mevrouw Korteweg
te Brummen

vraagt tegen l mei een

net meisje
voor dag en nacht.
Hulp ochtendmeisje

aanwezig. Aanmelden:
Burg. de Wijslaan 12,
Brummen, telef. 281.

Zondagsschool Dorp
A.s. Zondag, Ie Paas-
dag, zondagsschool in
IRENE. Aanv. 9 uur.

BRAUN's

eierverf
5 kleuren
koopt u bij

Drogisterij De QldeMeulle
J. M. van der Wal

Beslist uw drogist

Uw messen en scharen
worden door ons vak-
kundig

geslepen
en met de meeste spoed
klaar gemaakt.

Fa. HARTENS

Een lekker koekje
met de Paasdagen?

SCHURINK
heeft sortering en voorraad

Op dinsdag 3 april a.s. hopen

G. J. Klein Selle
en
E. C. Klein Selle-Romville X

Xhun 25-jarig huwelijksfeest te (j
vieren. Q

Ali en Wim
K

Gelegenheid tot feliciteren des n m. 4-
5.30 uur in Hotel Bakker te Vorden.

Vorden, april '56.
Stationsweg 7.

Heden is van ons heengegaan, zacht
en kalm, onze inniggeliefde man, va-
der, behuwd-, groot- en overgrootvader

Berend Olthof
echtgenoot van Johanna Beek

in de gezegende ouderdom van 87 jaar.

Dat zijn heengaan vrede was,
troost ons in dit verlies.

Vorden: Wed. J. Olthof-Beck

A. Lijftogt-Olthof
D. Lijftogt

H. Olthof
G. Olthof-Abbink

Warnsveld: B. M. Meenink-Olthof
H. J. Meenink

Klein- en
Achterkleinkinderen

Vorden, 24 maart 1956.
Wildenborch D 52.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op woensdag 28 maart j.l. op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed zacht en kalm,
onze diepe droefheid, onze lieve va-
der, behuwd-, groot- en overgroot-
vader

Harmen Norde
wedn. van W. R. Koerselman

in de ouderdom van 82 jaren.

H. J. Hesselink-Norde
G. Hesselink
Herman

J. H. Rietman-Hesselink
G. Rietman
Wim en verloofde
en achterkleinkinderen

Vorden, 27 maart 1956.
„'t Spieker" B 74.

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op zaterdag 31 maart om l uur
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Verwaarloos

11!̂ ^̂ ^̂ ^̂

de zorg voor uw ogen niet, maar neem
ten goede bril van

Fa. Martens

d« opticien die altijd voor u klaar staat!

WAT DE HEREN VOOR PASEN BEGEREN.

LUTH heeft het voor U!

Heden nam de Here, na een langdu-
rig geduldig gedragen lijden, tot Zich,
onze lieve vrouw, moeder, behuwd-
en grootmoeder

Lammerdina Bloemendaal
echtgenote van A. J. Klein Ikkink

in de leeftijd van ruim 74 jaar.

Vorden:
A. J. Klein Ikkink

Almelo:
A. G. Klein Ikkink
E. Klein Ikkink-Brummelman

Heemstede:
W. H. Klein Ikkink

Uithoorn:
D. J. Klein Ikkink
R. Klein Ikkink-Klinkhamer
Vorden:
W. G. Klumpenhouwer-Klein Ikkink
B. Klumpenhouwer

Baak:
A. J. Klein Ikkink
B. W. Klein Ikkink-Hissink

en kleinkinderen

Vorden, 27 maart 1956.
„de Horst".

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op zaterdag 31 maart om 2.30
uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

„Bo, dat wed ik wel", zei Gert Jan, „maor
ik wol allene maor is kieken ofde priezen
zo'n betjen gelieke bunt".
„Wat dach ie dan", zei Aaltjen weer, „dat'
't bie die vremde keals goedkoper was. Bie

DERKSEN
an de Zutphenseweg

kö'j zeker zo goed terechte, dus daor haal
ie oe hofzaod".

Geet nog ene keer wieter.

TWEEDE PAASDAG

Ratti l - Ruurlo l
Terrein Kranenburg.

Aanvang 2 uur.

Voor de feestdagen
een extra sortering fijne

VLEESWAREN.
Naast onze bekende sortering, ook

lever, rosbief, rolpens en
hamkaas.

*Blikgroenten
MET ZOMERVITAMINE
Spinazie 74 et., Doperwten vanaf
72 et., Sperciebonen 89 et., Appel-
moes 89 et.

Volop Verkade koekjes en biskwie (36
soorten).

SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds!

Voor de heren
zijn we dit voorjaar speciaal
ruim gesorteerd.

Daar kunt ook u vast uw keus
uit maken.

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist,,

kunnen wij U niet leveren.

*DOCH WEL

Empo-rijwielen
in de prachtige nieuwe
anthraciet-kleur,

*Gaarne tonen wij U onze
grote collectie Empo^rij-
wielen in tour, sport en
Engels model»

ArieTragter

De JUente is in aantocht!
Mogen wij u helpen bij uwe schoonmaak?

Een mooi fris behang
voor slaap- en woon-
kamer.
Vraagt onze staalboe-
ken, ook voor hen die
zelf hun kamers wil-
len behangen.

Een kamer balateren,
linoleum of vast Jabo-
riet of moquette ta-
pijt, de moderne pa-
tronen hebben wij in
voorraad.

Uwe stoelen opnieuw
stofferen ?
Een mooie collectie
bekledingsstoffen staan
ter uwer beschikking.

Nieuwe vitrage's?
Komt u onze collectie
eens bezichtigen of
vraagt stalen. Pracht
dessins. Wij maken ze
vakkundig voor u.

Oude matrassen ma-
ken wij als nieuw,
met een mooi fris
overtrek. Ook vullen
wij ze bij.
Van verenbedden ma-
ken wij matrassen in
celverband.

Overgordijnen, mooie
nieuwe dessins in ve-
lours en moderne weef-
stoffen. Wij hangen
ze ook voor u, met
en zonder rails.

Een nieuwcocostaptjt,
trap- of gangloper?
Wij hebben prachtige
dessins in vooraad in
prima kwaliteiten.
Ook hiervan stalen
aanwezig.

Voor hen die gaan trouwen.
De jniettwate modellen slaapkamerameublementen
in alle uitvoeringen voorradig.
Mooie club- en eetkamerstellen met prachtige go-
tischa dressoirs, ook in bankstellen hebben wij de
nieuwste modellen in voorraad.

Tel. 383

WONINGINRICHTING - STOFFEERDER1J

JOH. HEERINK Tel. 383

voor

•Ik tijdstip van de dag

voor tik betn.

Mol speciale Resin anti-

ophaalilnlsh

Van 3,50 tot 4,50

Uit voorraad af te
geven; alle soorten

Tuin- en Bloemzaden
KLUMPER

Dorpsstr. 17, Vorden

Te koop vers gedorst
ROGGE-en HAVER-
STRO.f 50.— p. 1000
kg., staande in het
Galgengoor te Vorden
R. Beunk, HengeloG.
B 77. Telef. 479.

Partij MANGELS te
koop bij J. A. Kelder
Zutphenseweg C 72

Te koop een partij
VOEDERBIETEN

H. J. Berenpas, Mossel

VOEDERBIETEN
te koop. J. W. Vrug-
gink, B 52.

±80 jonge HENNEN
te koop, WxR, 8 w.
Tevens jonge haantjes.
G. J. Beumer, Kerk-
straat 11, Vorden.

Een toom zware BIG-
GEN te koop, bij
T. Roeterdink, B 21

BIGGEN te koop en
17EIKEN,w.o. gesch.
v. bergroeden. D. Par-
dijs, Kranenburg.

Toom zware BIGGEN
te koop en vers ged.
HAVER-enROGGE-
STRO bij H. G. Olt-
voort, Wildenborch
D 82. N.o.z.

Toom zware BIGGEN
:e koop. H. J. Bulten
Warken, Warnsveld.

10 zware BIGGEN te
<oop. A. J. Vruggink
.Riethuis" Delden

BIGGEN te koop bij
. J. Eijerkamp, B 35

5 mooie BIGGEN te
coop. G. J. Arfman,

Wildenborch D 77



f f Het Binnenhuis
MEUBILEERINRICHTING

Vorden - Telefoon 314

Vaste tapijten
VOOR UW WONING

Cocostapijt (ook in karpetten)
Jabo-tapijt

Twistedmatting

',,Ploeg"-stoffen
Gordijnstoffen - Meubelstoffen

Ruitjesstoffen
Gegarandeerd kleurecht

Behangselpapieren
Grote voorraad, in alle prijzen

Zongordijnen
in alle maten voorradig.

f f

Voorjaar 1 956
Wilt u zich een rijwiel aanschaffen?
Doe dan een goede keus

KOOPT „GAZELLE"
Holl. beste rijwiel vanaf f 145.80
of „RUDGE" het beste wat de Ra-
leigh Fabrieken produceren, vanaf
f 179.—.
Kinderrijwielen vanaf f 69.75

Z/« in onze etalage de pracht sortering
Toer- en Sportr ij wielen.

Keuze uit meer dan 150 rijwielen.

FIRMA K. SIERSMA (H. Hüsken)
Overwelving 3 — Spoorstraat l

Herstelplaats voor rijwielen van elk
fabrikaat. Gediplomeerd personeel.

Goed gekleed gaan!
Kom bij LUTH eens aan!

H. LUTH • VORDEN
Afgeluusterd gesprek.
Jan wat heb ie altied de tuin er mooi bie
stoan, de spinazie en sla.
Joa kortom alles wat ie in oew tuin heb
stoan, elk joar heb ie er alles zo prachtig
mooi in. Noe mo'j mien 's vertellen woar
heb ie altied oe zoad van.
Dat zak oe vertellen Hent. Al joaren heb
ik het zoad gehad van A. Hobbel, Vlijmen
en 't bevölt mien best 't tuinzoad, mangel-
zoad en niet te vergetten het greszoad. Ie
wollen nog een stuk dichte zeien nemt dat
graeszoad van Hobbel en 't is van goeie
kwaliteit dack gewoon weg geen andere
meer hebben wil en ie kunt de tuinzoaden
zo kriegen bie

EYKELKAMP
in de Smidsstroate no. 12

Hie hef ok grei veur wormstekkigheid bi'j
worttls.
Noe Jan dan goa ik er direct hen en haal
mien tuinzoad doar en bestel 't greszoad.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Japonnen
Blouses
Rokken
Overgooiers
Toppers
Sportjacks
Regenmantels

in een grote sortering

voor lage prijzen

* *

Confectie

o r den
Manufacturen

Onze nieuwe 6-tons hefbrug!

Caltex-, Esso-,
Mobil'» Renault
Shell-oliën*

Wij werken met mo-
derne gereedschappen
en doorsmeerappara-
tuur*

Fa. G. Groot Obbink en Zn. - Tel. 221
Herencostuums
Sportcolberts
Pantalons
Jongenssport-

jacks
Culottes

JLtOoman
Confectie

KERKO
overhemden

in alle kleuren
vanaf f 12.50

orden
Manufacturen

Wilt U SNEL
en GOED
leren AUTORIJDEN.

*
DAN NAAR EEN

F.M.O.P.
Autorijschool.

*De aangewezen adressen
voor Vorden, Hengelo-G.
en omgeving

Seesing, „'t Groenedal"
Vorden en B. Regelink,
Varsselseweg Hengelo-GId.

Steeds de laagste prijzen!
250 gr. moccasprits 59 et
100 gr. chocolade-eitjes 53 et
l pot zilver-uitjes 45 et
l pot zoet-zure augurkjes 45 et
l grote pot piccalilly 55 et
l fles prima slasaus 74 et
1 dubbel pak custard 49 et
2 pakken maizena 35 et

Als extra reclame:
Boterhamworst, Bloedworst en
Rookvlees, 150 gr. 55 cent

LEVBNSMIDDBLBNBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

Plastic „GLAS"
voor kippenhokken
en eenruiters.
Ramen voor kippen-
hokken. Hardboard
in versch. maten.

Beltman, Warnsveld
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H.H. Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.
ROSSEL
is de man, die de prijs
betalen kan.
Vorden, Telefoon 283

't Is ons gebak-.
dot verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

JlWEI
De ragf i jne en toch sterke nylons.
Door de modieuze tinten en de
ideale pasvorm favoriet bij de
elegant-geklede vrouw.

•Smaragd'.f. 3,50

•Onyx*.... f. 3,90

•AgaatVf.3,95

•Parel», f. 4,25

incone kwaliteit
een garantie voor doeltreffendheid,
duurzaamheid en verantwoorde prijs.

Visser, Vorden
Altijd een bezoek waard!

Op z'n Paasbest
bent u pas met een
vlot voorjaarsmodel-
letje uit onze ruime

^^^Hf^^S^. moderne collectie»
i!S

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist*

Nutsgebouw ™
VORDEN

Exploitatie Jae. Miedema - Deventer

Wegens ziekte en bij-
zondere omstandighe-
den gaat de filmverto-
ning op 2e Paasdag

NIET DOOR

Een horloge . . .
een bezit roor uw leven, mits u een
goed horloge koopt.
De Prisma-sortering is geweldig en de
service is af.

FIRMA HARTENS,
Horloger - Vorden

Nutsbibliotheek Vorden
Hedenmiddag uitgifte van 77 nieuwe boe-
ken. 5 cent per boek per week.
Alle studieboeken kosteloos op aanvraag.
Geopend van 4—530 uur.


