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ZWEMBAD IN DE DENNEN
Woensdagavond hield 't Zwembad ,,In de den-
nen" haar jaarlijkse algemene vergadering,
onder voorzitterschap van Burgemeester v.
Arkel, welke echter slecht bezocht was.
Uit het jaarverslag van de heer Kettelerij
bleek dat het totaal aan ontvangsten
ƒ 4.586,97 heeft bedragen en de totaal uitga-
ven ƒ 5.182,—. Het exploitatietekort bedroeg
incl. afschrijvingen ƒ 1025,91. De administra-
teur, de heer Sessink, kreeg een compliment
voor 't correcte en zeer zuinig beheer, om-
reden hij ondanks dat in dit seizoen de ont-
vangsten ƒ 3.455,— minder bedroegen dan in
1955, 't tekort wist te beperken tot ƒ 1.025,91.
Het totaal aantal bezoekers in 1956 bedroeg
16560 (in 1955 was dit 37464).
De openingsdatum werd vastgesteld op 11 mei
a.s. Het theehuis zal in 1957 weer geëxploi-
teerd worden door de heer Voskamp. De rij-
wielstalling zal weer verzorgd worden door
de heer Schepers. De tarieven hiervan werden
als volgt gewijzigd.
Kinderen per seizoen ƒ 0.50. Volwassenen
ƒ 1.— Gezinsabonnementen voor rijwielstal-
ling worden alleen in spec. gevallen afgege-
ven, in overleg met het bestuur.
De tarieven van de zwemabonnementen blij-
ven voorlopig ongewijzigd.
Als oefenavonden voor de poloclub werden
maandag- en donderdagavond vastgesteld.
Het jaarlijkse polotoernooi zal gehouden wor-
den op zaterdag 10 augustus.

l'KIQS Baby-verzorging
met Babyderm-preparaten
H u i d j e van a l l e s m e t t e n vrij,
hoofdje rein met gezonde haargroei

BIOSCOOP
Zondagavond kunnen de muziekliefhebbers
genieten van de levensroman van Johann
Strauss. De figuur van de walsenkoning is
in deze film zeer goed getroffen en vrijwel al-
le bijfiguren zijn historisch en verantwoord
in het scenario gevoegd. Als muziek hoort U
de wereldberoemde walsen: Wiener Blut, Ge-
schichten aus dem Wienerwald, An der scho-
nen blauen Donau en andere. Geen kosten zijn
gespaard om deze film te maken tot een feest
van levensvreugde, klankenrijkdom en kleur-
schakering.

FEESTAVOND DER FIRMA SMIT
Het Vivo-levensmiddelenbedrijf F. Smit heeft
woensdagavond honderden bezoekers in het
Nutsgebouw een zeer gezellige avond aan-
geboden, die uitstekend geslaagd is.
De hoofdschotel werd gevormd door het be-
kende Aaltense cabaret-gezelschap ,,De Hei-
kneuters", dat met een geheel nieuw pro-
gramma de klantenkring der fa. Smit kostelijk
vermaakt heeft. Vooraf hield een vertegen-
woordiger van de fa. Ackerman een causerie
over koffie en iemand van de ERU-kaasfa-
brieken uit Woerden een praatje over kaas en
de mogelijkheden over het maken van har-
tige hapjes met kaas.
Vanzelfsprekend werden de aanwezigen vol-
op getracteerd op koffie, wijn, hartige hapjes
en kreeg elke huisvrouw aan het slot gratis
een rol beschuit en een reduktiebon op Acker-
mans koffie. Ook de gratis-verloting zonder
nieten slaagde uitmuntend.

HU' CASSETTE^

R. J. Koerselman

JAARVERGADERING P.v.d.A.
De afdeling Vorden van de PvdA hield maan-
dagavond in het Nutsgebouw onder leiding
van de heer G. Koerselman haar jaarvergade-
ring, die druk bezocht was.
In zijn openingswoord kon de voorzitter enke-
le nieuwe leden welkom heten. Uit het jaar-
verslag van de secretaris bleek dat het leden-
tal het laatste jaar flink was gestegen. De af-
delingskas bevatte een klein batig saldo. Uit
de vergadering werd de wens naar voren
gebracht om te komen tot oprichting van een
protestants-christelijke en een katholieke
werkgemeenschap. Een en ander zal nog na-
der worden besproken.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de bestuursleden, de heren G. J. Wuestenenk
en A. G. H. Lauckhart herkozen, terwijl in de
plaats van de heer Lammers, die zich niet
meer beschikbaar stelde wegens zijn verge-
vorderde leeftijd, werd gekozen de heer J. W.
Harwig.

Over het gemeentebeleid werd druk gedis-
cussieerd en wel speciaal over de riolering
en de drinkwatervoorziening.

KERKDIENSTEN zondag 7 april.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat.
10.30 uur Rev. Reginald Williams.

Jeugddienst.
Kapel Wildenborch.

10.30 uur Ds. J, Langstraat.
Geref. Kerk

9.30 uur en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 6 april van 5 uur tot en met
zondag 7 april Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Burgelijke stand v. 29 maart t.m. 4 april.
Geboren: z. van G. H. Voskamp en B. W.
Voskamp-de Greef.
Ondertrouwd: J. Scholten en W. Rippen;
J. A. Roghair en G. te Raa; G. J. Wolsink
en H. Lenselink; H. van Doorn en H. G.
Boerstoel.
Gehuwd: H. G. Harmsen en J, W. Norde ;
K. H. Lamberts en M. W. T. Huurneman.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 68 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47.— tot f 5 2 . — per stuk.
Handel was redelijk.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST ?
Om 10.30 uur spreekt Rev. Reginald
Williams, over het onderwerp: „De
vreemdtjj tijding ooit verkondigd''.

ir

De samenzang begint om 10.20 uur.

C.J.B.T.B.
De C.J.Bj^É|. afd. Vorden hield onder lei-
ding van^re heer B. Tuitert maandagavond
een algemene ledenvergadering.
Medegedeeld werd, dat op 7, 8 en 9 mei te
Hoofddorp de jaarlijkse bondsdagen zullen
worden gehouden.
Er zal getracht worden aan de op een nader
te bepalen datum te houden landdag te Vaas-
sen met een collectie kalveren van de afde-
ling deel te nemen.
Vervolgens hield de heer Tuitert een inleiding
over het onderwerp: „Kan de 200 miljoen ons
land redden?"
Spr. wees er op, dat minister v. d. Kieft heeft
beweerd, dat de landbouw zich onvoldoende
bij de tijd heeft aangepast. Doch, aldus spr.,
wil men mechaniseren, dan moet er een goede
basis zijn. Is dit niet het geval en gaat men
toch tot mechanisatie over, dan gaat de boer
daar moreel en geestelijk aan ten gronde.
De industrie is steeds drijvende gebleven op
de landbouw. Er moet zijn een arbeidsmoge-
lijkheid, doch tegelijk ook een bestaansmoge-
lijkheid. Economisch gezien werkt een groot
bedrijf.voordeliger dan kleine bedrijven, maar
kan men nu zeggen, dat de kleine boer maar
naar de industrie moet overgaan? aldus spr.
Dit kan volgens hem niet.
Dit alles neemt echter niet weg, dat men het
platteland geleidelijk ziet leeglopen. Hierte-
gen zal iets moeten gebeuren. Waarom moet
de landarbeider langere dagen maken of veel
meer arbeidsuren dan de fabrieksarbeider?
Wil het platteland bestaanszekerheid, dan zal
gezocht moeten worden naar een verkorte
arbeidstijd en evenredige beloning.
Ook het platteland heeft vrije tijd nodig ter
bestudering van de hedendaagse problemen.
Ook de plattelandsbevolking moet weten wat
er in deze wereld gebeurt.
Het is de boer, die zich ten nauwste met de
natuur en God, de Schepper aller dingen, ver-
bonden voelt. Het leven moet een harmonisch
geheel zijn en dit is alleen mogelijk als er een
geheel is met God, de Schepper, zo besloot de
heer Tuitert.
Vervolgens gaf de heer Wiltink een korte
beschouwing over zijn verblijf in de Noord-
Oostpolder te Ens bij de familie Eskes.

KEUKENGARNITUUR Fl. 27.«

R. J, Koerselman

ORANJEVERENIGING
In een in café Wahl gehouden vergadering
van de Oranjevereniging onder voorzitter-
schap van Mr. A. Baron van Westerholt van
Hackfort werd besloten om ook dit jaar het
Oranjefeest op 30 april te vieren. Het pro-
gramma zal weer voor elk wat wils bieden.
Om 8 uur zal de torenklok van de Herv. Kerk
een kwartier geluid worden.
Hierna vinden oriënteringsritten per rijwiel
plaats voor schoolkinderen. Ook kinderen van
15 jaar en ouder kunnen hieraan deelnemen.
In het Nutsgebouw zal de film ,,Dik Trom"
werden gedraaid voor kinderen van 6—10
jaar. 's Middags krijgen de kinderen, die nog
geen school bezoeken gelegenheid om gratis
te draaien in de draaimolen.
Het vogelschieten zal om 2 uur een aanvang
nemen. Na afloop zullen de schutterskoning
en zijn koningin een rijtoer door het dorp
houden. Verder vinden er volksspelen plaats
als motorrijden met hindernissen, vossenjacht
enz. Maandag 29 en dinsdag 30 april zal
de Chr. Toneelvereniging V.O.P. uit Doetin-
chem weer in Irene met een tweetal toneel-
stukken op de planken komen.
De autotocht voor ouden van dagen werd dit
jaar vastgesteld op l juni. Via Deventer,
Vaassen, Harderwijk, met bezichtiging van
de drooggelegde polder, en Uddelermeer, zal
een bezoek gebracht worden aan de speeltuin
„Prins Bernharddal". Ongetwijfeld belooft dit
een mooie tocht te worden.
De penningmeester, de heer G. Vögtlander,
gaf nog een overzicht van de financiële toe-
stand der vereniging, waarbij bleek dat er nog
een batig saldo was als overschot van het
feest van vorig jaar.

VOETBAL
Vorden I heeft zoals verwacht werd zondag
van Eibergse Boys III met grote cijfers ge-
wonnen. Vorden telde liefst 4 invallers, doch
dit deed aan het spel hoegenaamd geen af-
breuk. In het begin boterde het niet erg en
hadden de gasten al vrij spoedig een 2—O
voorsprong, ^ben de Vordenmachine op volle
toeren ging^piaien, kwamen er doelpunten
aan de lopenc^band, vooral na rust. De eind-
stand werd 7—3.
Vorden III speelde vooraf tegen Ratti II en

. heeft haar kéfis op het kampioenschap w-
te behouden door de Rattianen een 6—2 ne-
derlaag toe t^tjrengen. De gasten gaven kra-
nig partij, do^»eschikten niet over een voor-
hoede als di^^an Vorden, welke gezien het
gemiddelde van 6 doelpunten per wedstrijd
het maken van doelpunten wel verstaat.
Zondag gaat Vorden I op bezoek bij KDC III-
en zal hier wel meer tegenstand ontmoeten
dan in Vorden het geval was. Niettemin hou-
den we het op een Vordense zege.
Vorden II trekt naar Keyenburgse Boys III en
kan — gezien de sterkte van het huidige elf-
tal — zeker beslag leggen op één of beide
puntjes. De zwaarste wedstrijd krijgt onge-
twijfeld Vorden III zondag te spelen. Zij ont-
vangt dan Steenderen II, dat ook nog een
klein kansje heeft op de titel. Steenderen be-
schikt over een robuste ploeg en zal zich niet
zonder meer gewonnen geven. De Vordenaren
dienen dan ook met durf en enthousiasme te
spelen en vooral de voorhoede moet iedere
kans op een schot benutten. Dan is een zege
mogelijk.
Zaterdagmiddag speelt Vorden B in Zutphen
tegen De Hoven B.

JAARVERGADERING A.N.A.B.
De A.N.A.B. afd. Vorden hield in café Wahl
haar jaarvergadering. Door afwezigheid van
de voorzitter hield de heer Joh. Wahl, secr.,
een kort openingswoord, waarin hij in het bij-
zonder de districtsbestuurder, de heer Stien-
stra uit Deventer, welkom heette.
Het verslag van de penningmeester, de heer
Martinus, vermeldde een batig saldo. Uit het
verslag van de secretaris bleek dat de afdeling
per l jan. j.l. 64 leden telde. Hij wekte de le-
den op mede te werken om de afdeling tot nog
groter bloei te brengen. Elke vereniging, ook
de onze, aldus de secretaris, heeft behoefte
aan actieve leden, welke volop deelnemen aan
het verenigingsleven.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden
de aftredende leden L. W. Visschers en A.
Boers herkozen. In de vacature P. Roozendaal
werd gekozen de heer B. te Kamp. In de kas-
controle-commissie werd benoemd de heer D.
Eggink. Vervolgens besprak de heer Stienstra
in korte trekken de bestedingspeperking en
de loonpolitiek.
Hierop volgde een geanimeerde bespreking
en werden tal van vragen door spreker naar
genoegen beantwoord. De heer Wahl dankte
aan het slot de spr. en hoopte dat de leden
met het gehoorde hun winst zouden doen.

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

De Heikneuters
zingen van TirooL
De huisvrouwen
van VIVO deelt

de lakens uit!
250 gr. Ceylonschijf-
jes
licht in gewicht
10 punten 69 Ct

l pakje a 150 gr.
Zaanhagel
10 punten 68 Ct

Fles slaolie
Locarno
20 punten 188 Ct

250 gr. Petit Beurre
„Victoria"
10 punten 53 Ct

200 gr. chocolade
Truffels
10 punten 95 Ct

150 gr. aanrijg-
eitjes
5 punten 44 Ct

l blik sterk gecon-
centreerde toma-
tenpuré, samen met
l pak maccaroni
10 punten 48 Ct

Voor de schoon-
maak alles voor-
radig o.a. Kastpa-
pier, 3 rollen voor
10 punten 79 Ct

Zeemlap geheel
naadloos en zonder
dunne plekken,
100 garantie
25 punten f 3.5O

Deze week boeren-
Icverworst p. stuk [
500 gr. zwaar.

f 1.35

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

„Hu is het tijd"
voor het zaaien van:

Witte kool
Rode kool
Savoije kool
Peterselie
Selderij
Kropsla attract*

DERKSEN
Zutphenseweg

OOK VOOR

Motor-
maaiers

naar
Gebr. Barendsen

A.S. ZONDAG
Om 2 uur

Vorden III
Steenderen II
twee kampioens
gegadigden.



JAARFEEST HERVORMDE
JEUGDVERENIGINGEN

Onder leiding van mevr. Langstraat en de
heer Schut, onderwijzer aan de Bijzondere La-
gere Landbouw Huishoudschool hield de
C.J.M.V., „Math. 6 vers 33" en de C.M.V.
„Martha Maria en Zonnestralen" in Irone een
gecombineerd jaarfeest. Na opening door de
heer Schut hield mevr. Langstraat naar aan-
leiding van de geschiedenis van Roodkapje,
die even op het toneel verscheen, een be-
schouwing over de neiging van de mens om
een andere weg te gaan als door God aange-
wezen. Deze andere weg leidt ons evenals in
het sprookje tot de.wolven. De Vader heeft
ons Zijn Zoon Jezus Christus gezonden om
ons van de wolven te bevrijden, aldus mevr.
Langstraat. Zij wees er verder op dat het
hoofddoel der C. J. M. V. en C. M.V. is de
jongeren tot Christus te brengen, waardoor
levensmoed wordt verkregen.
De hoofdschotel van beide avonden was de
opvoering van het toneelstuk ,,De ruwe Bol-
ster". Dit stuk, dat door de leden van de beide
jeugdverenigingen op de planken werd ge-
bracht, kreeg een uitstekende vertolking.
Hierin kwam naar voren dat de beschaving
van de mens niet zetelt in het bezit van geld,
doch meer een kwestie van karakter is. Voor-
al de rollen van Van Es en de pleegdochter
werden bijzonder goed Vertolkt en de talrijke
bezoekers hebben met intense aandacht het
stuk gevolgd.
Aan het slot bracht een der leden van de
Jonge Mannenvereniging dank voor de lei-
ding aan mevr. Langstraat en de heer Schut
en bood als blijk van waardering beiden resp.
bloemen en sigaren aan. De avond werd door
de heer Schut met dankgebed gesloten.

VERKOOP NOTARISHUIS
Ten overstaan van de notarissen Van Balle-
goyen de Jong te Hengelo (G.) en Mr. J. Rom-
bach alhier had woensdagmiddag de toeslag
plaats van het notarishuis met tuin, groot 36
are. Het perceel was ingezet voor ƒ 14.950,—
en werd afgemijnd door de bewoner Mr. J.
Rombach voor de som van ƒ 22.761,—. Het is
gegund.

RATTI-NIEUWS
Waar het eerste elftal zondag j.l. vrij was
voor de competitie werd een vriendschappe-
lijke wedstrijd gespeeld tegen St. Walburgis I
uit Zutphen. Het werd een vlotte levendige
srijd, waarbij de Zutphenaren de Rattianen
dikwijls te vlug af waren en ook over een
betere lichaamsbeheersing bleken te beschik-
ken. De eindstand was 4—7 in het voordeel
der Zutphenaren.
Ratti II kon het in Vorden tegen Vorden III
dat kandidaat is voor het kampioenschap, niet
bolwerken en verloor op eervolle wijze met
6—2.
A.s. zondag komt voor Ratti I de zwaarste
wedstrijd van het seizoen n.l. de uitwedstrijd
tegen de koploper in de eerste klas RKZVC I
te Zieuwent. Zieuwent verloor verleden week
met O—l van hekkensluiter Erix, zodat er ge-
zien dit feit voor Ratti misschien thans een
kansje ligt, al zal dit uiterst klein zijn. In
ieder geval belooft het een spannende strijd
te worden, waarbij beide ploegen elkaar de
zege niet cadeau zullen geven.
Ratti II speelt op eigen terrein tegen Socii I
uit Vierakker, een ontmoeting die eveneens
voor de Rattianen nog niet gewonnen is, te-
meer daar de bezoekers alles op alles zullen
zetten, daar zij nog een kleine kans op de
hoogste titel hebben. Ratti a krijgt bezoek van
Zelhem a.

TAFELTENNIS
De tafeltenniscompetitie loppt ten einde. In
de derde klasse A der heren heerst momen-
teel de grootste spanning. Zowel het eerste
van NTTC alsmede Wijk 16 uit Deventer
wonnen beide hun laatste wedstrijden op het
nippertje met 6—4. NTTC I trof in de Toe-
komst III een volwaardige tegenstander, ter-
wijl Swift VII het Wijk 16 danig lastig maak-
te. Beide teams zij nu gelijk bovenaan ge-
ëindigd en zullen in een beslissingswedstrijd
moeten uitmaken, wie promotie wedstrijden
voor de 2e klasse zal mogen spelen. We ho-
pen het beste voor de Vordense heren!
NTTC II liet in de 3e klasse C een steek val-
len en verloor thuis met 4—6 van het be-
zoekende St. Lebuinus I.
In de 4e klasse A kon het vierde het ook niet
tot een zege brengen. NTTC sneuvelde in De-
venter met 7—3 tegen de Hoven V, terwijl
het derde in de 4e klasse B een 7—3 neder-
laag leed tegen SSVX I uit Zutphen.

N.T.T.C. I KAMPIOEN.
Donderdagavond ging een groot aantal belangstellen-
den naar Lochem om de beslissingswedstrijd om het
kampioenschap 3e klas A van de afd. JJsselstreek der
N.T.T.E. bij te wonen tussen onze plaatselijke ver-
eniging en Wijk 16 — I uit Deventer. Wie gedacht had
dat het een uitermate spannende strijd zou worden,
kwam bedrogen uit, want nadat Grotenhuis door een
overwinning op ter Beest Wijk 16 een l — O voorsprong
had bezorgd was het al N.T.T.C. wat de klok sloeg-
Eerst won Massen van Zandvliet (1 — 1) waarna Leurink
verloor van Lubbers (l—2). Toen moest ter Beest aan-
treden voor zijn tweede partij tegen Zandvliet en gaf
de Deventerman geen schijn van kans (3 — 1). Daarna
kon Lubbers vrij rustig beginnen aan de partij tegen
zijn grote rivaal Grotenhuis en won op fraaie wijze,
(4—1). Massen kon de laatste zege in de wacht slepen
zodat dit drietal thans zijn geluk mag beproeven in
de promotiewedstrijden voor een plaats in de 2e klasse.

K¥üfcÖt De Tand pasta van standing S
CARNAVALSCOMITé KRANENBURG

BIJEEN
Onder voorzitterschap van de heer H. Fol-
mer werd in zaal Schoenaker voor de mede-
werkers (sters) van het Carnaval 1957 een
bijeenkomst belegd, waarin de voorzitter de
talrijke medewerkers(sters) hartelijk dank
bracht voor hun daadwerkelijke hulp en het
vele belanggeloze werk ten bate van 't Jeugd-
werd in de parochie. Spr. kon aan de voorzit-
ter van het Oudercomité, de heer A. Dol-
phijn, een flink batig saldo overhandigen.
Ook Prins Willij I werd hartelijk dank ge-
bracht voor zijn bereidwillige medewerking
en ontving hiervoor een aangename herinne-
ring in de vorm van een bronzen herinne-
ringsmedaille met lint, hetwelk hem door de
voorzitter onder leide bijval van allen op de
borst werd gespeld. De heer Folmer dankte
allen ook speciaal voor de eendrachtige sa-
menwerking en hoopte, dat nu de financiële
zorgen van het Oudercomité aanmerkelijk
zouden zijn verlicht. Namens het Oudercomité
sprak de heer Dolphijn een kort dankwoord
tot allen voor hun grote activiteit. Staande de
vergadering werd een kas-commissie be-
noemd bestaande uit de heren W. Wolbert en
H. Hartman, die de bescheiden t.z.t. zullen
nazien. Geruime tijd bleef men hierna nog bij-
een, waarbij de heren A. Veldkamp en L. Wol-
bert nog een aardige declamatie ten beste ga-
ven.

OUDERMIDDAG St. MICHAELGROEP
Zondag j.l. werd voor de ouders der welpen
van de ,,St. Michaëlsgroep" Vorden-Kranen-
burg een oudermiddag gehouden met de be-
doeling om de ouders een indruk te geven,
wat er alzo gebeurt op een dergelijke bijeen-
komst en om hen zelf het spel van verkennen
mee te laten spelen. Allereerst stond er een
spoortocht op het programma met een op-
dracht, waarin stereisen waren verwerkt. Al-
le opdrachten werden stipt door de „senior-
welpen" uitgevoerd. Het ontcijferen der sein-
tekens vormde echter wel de grootste puzzle.
Als einde van de tocht werd er een welpen-
dans uitgevoerd. Terug gekomen in de blok-

Lentetijd
Schoonmaaktijd

Voor amateur schilder s
hebben wij voorradig
alle soorten

• Yerf en Behang.

*

Wij geven U gratis advies
omtrent de verwerking
van moderne kleuren.

Aanbevelend,

UiterweerdÓcfiildcrsftedrijf

NIEUWSTAD l

Het voordelige adres!

+

•
•

250 gr. heerlijke moccasprits 50 et
250 gr. Tosca, heerlijk koekje 65 et
6 eierkoeken 45 et
l gr. blik spinazie 65 et
1 gr. blik appelmoes 65 et
200 gr. paaseitjes 49 et
2 pakken Honigs vermicellisoep 75 et
1 pot prima pindakaas 69 et
500 gr. siamrijst 49 et
2 pakjes proco shampo 34 et
2 dozen meubelwas 96 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
^ Zutphenseweg Telefoon 415

Operetleverenijing Warnsveld
Maandag 8 april, 's avonds 8 uur
wordt in het Nutsgebouw te Vor-
den opgevoerd de prachtige ope-
rette

lm weissen Rössl
van Ralph Benatzky

if Overbekende melodien
if Prachtige decors
•fr Schitterende costuunis

Entree f 1.75 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken vanaf heden bij J. H. Schup-
pers, Dorpsstraat 11, Vorden.

hut kon men van de vermoeienissen uitblazen
en werd een kopje thee aangeboden. Tot slot
van deze oudermiddag werd door de waarn.
aalmoezenier pastoor H. Pensioen een lezing
gegeven over een pedagogisch onderwerp.
Het was een zeer geslaagde middag voor de
vele ouders, die hieraan medewerkten.

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

Weulen Kranenbarg
Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.'—; centrifuges
f 150.— ; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Laat de
schijnen!

Een zonnescherm
nodig, we maken
het gaarne.

fa G. Wjkuimes
Telef. 421' Vorden

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

U staat er goed bij!
Wala staat U goed

Deze corsetten, welke
in een groot aantal
modellen worden ge-
maakt, ondersteunen
op medisch verant-
woorde wijze. Geen
vrouw is te zwaar om
stijlvol te zijn in een
Wala.

Binnenband corset met
Flex-lront vanaf ƒ 22 '

Looman

Voor U geen
ktedingprobleem

meer dank zij

Gevraagd SCHOON-
MAAKSTER, om van
tijd tot tijd enige uren
zomerhuisjes schoon te
maken. Huize Medler,
Vorden.

Te koop z.g.a.n.
KINDERWAGEN en
babybadje. Vorden,
Zwarteweg 62.

Te koop 2 gave
AUTOBANDEN

15 inch (volkswagen).
P. J. Smith, ' tHoge43

Jonge KEESHOND-
JES te koop. Zieverink
Kranenburg.

Kippenhouders!
Denk er om, vrijdag
12 april laatste dag
van inleggen voor
legrassen.
19 april nog 275 w.l.
X hems-kuikens af te
geven, tegen concur-
rerende prijs

Weenk's Broederij
Linde, Telef. 559.

Te koop eetaardap-
pelen, noordeling en
een l % P.K. elektro-
motor.
D. Norde, „Wenne-
ker".

Te koop eetaardap-
pelen en haverstro.
B. Verkerk, achter 't
station.

Te koop jonge hen-
nen, 8 weken oud,
WxR. H. Robbertsen,
Opfokbedrijf, Delden.

Te koop 4 tomen
biggen bij G. W.
Winkel, 't Gazoor.

Tekoopnucht. vaars-
kalf, r.b. bij E. van
Zuilekom, Veldwijk,
D 82. N.o.z.

//. 4.95

Corsef «. Ï5.75

Pas-Tunette beha's

5 wetenschappelijk
berekende cupgrootten
per maat

Pas-Tunette corsetten

3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillemaal

H. LUTH, Nieuwstad
Te koop EETAARD-
APPELEN en VOE-
DERBIETEN.
Joh. Wesselink, Kra-
nenburg.
Te koop een toom
BIGGEN en 2000 kg.
HAVERSTRO.
E. J. Hukker. Delden.
Te koop een toom
BIGGEN. A. Hart-
man, D 39.
Te koop 6 zware
BIGGEN, dr. ZEUG
april-meia.d.tell., keuze
uit 3, alles B.B. en
GANZENEIEREN.
H. J. Rietman, War-
kenszweg 6, Warns-
veld.
8 zware BIGGEN te
koop. A. J. Vruggink,
„Riethuis" Delden.
Te koop 4 BIGGEN
bij Wed. Wolsing,
Raadhuisstraat.

Dansschool Houtman
geeft Privé-lessen aan
huis.

Aan de sleufjes
herkent u
Balastore

Wij verkopen de echte
Balastore zongordijnen. Die
met de sleufjes. Voor heerlijk
koele, frisse kamers met vol-
op licht en vrij uitzicht. U
hangt Balastore in een tel
en zonder moeite op. Vraag
ons de (lage!) prijs.

JOH. HEERINK

Balastore



Gevraagd net DAG-
MEISJE tot 's avonds
6 uur. Hotel 't Jacht-
huis, Warnsveld.

Gevraagd met l mei
een flink MEISJE v.
3 halve dagen p.w. of
WERKSTER.
W. Kieskamp, Nieuw-
stad 14.

Onze zaak is vrij-
dag 12 april wegens
huwelijk

gesloten.

Gebr. Barendsen
Afwezig

a.s. maandag, dins-
dag en woensdag.

Foto Dolphijn
Gevraagd per l mei
net MEISJE voor dag
of dag en nacht.
A. Jansen, 't Schoenen-
huis.

Gevraagd WINKEL-
MEISJE. Kistemaker.

Heer op leeft, vraagt
direct KOST ö IN-
WONINGbij weduwe
of klein gezin, P.G.
Brieven bur. Contact.

Te koop gevraagd l
of 2 lammeren. G. ten
Have, Stationsweg 2.

Te koop i.g.st. zijnde
Engelse KINDER-
WAGEN.
Zwarteweg 22.

Te koop l AQUA-
RIUM compleet met
verlichting en vis, inh.
200 Itr., en l aquarium
inh. 16 Itr.
Jan Wiltink, Wilden-
denborch.

Te koop een compl.
HERENRIJWIEL,
Gazelle. B. H. Leb-
bink, B 54.

SNELBROMMER te
koop. H. G. Stapper,
Burg. Galléestr. 15.

Te koop een g.o.h.
BROMFIETS, Solex.
Molenweg 20.

Weg. omst. te koop
aangeb. prima BROM-
FIETS, Kaptein Mo-
bylette. Te bevr. bij:
M. Premsela, p/a de
Heer M. H. Gotink,
Delden.

Te koop jonge KO-
NIJNEN. Lebbink,
Dorpsstraat.

Te koop een groot
STIERKALF. J. Mok-
kink, Mossel.

Te koop EETAARD-
APPELEN, noorde-
ling en MANGELS.
H. Ruumpol, Zutph.-
weg C 62.

Te koop 1000 kg.
VOEDERBIETEN.
G. H. Visschers,

Veldwijk.

Te koop VOEDER-
BIETEN. J. G. Huls,
D 87, Mossel.

Te koop MANGELS
bij L. Velhorst.

Te koop roggestro
aan balen en een par-
tijtje EETAARDAP-
PELEN, rode star.
R. Wesselink, C 3.

Frederik Eskes
en

Janna Wentink

hebben het genoegen U, mede
namens wederzijdse ouders, ken-
nis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben
op vrijdag 12 april a.s.
Kerkelijke inzegening in de Herv.
Kerk te Vorden om 11.30 uur
door de Weleerw. Heer Ds. J.
H. Jansen.

Vorden, C 71
april 1957.

X Vorden, D 68
U
X Receptie van 4 tot 5 uur in

Hotel Bakker te Vorden.
N
w Toekomstig adres: „Marie Louise"

't Hoge 47, Vorden.

Charmant gekleed gaan!
Ja dit wil iedere vrouw, en ook
de mannen zien dat graag.

Komt U eens keus maken, uit
onze steeds weer nieuwe kollek-
tie's

Deux-pieces, Japonnen,
Rokken en Blouses.
Popeline blouses, rever
en hoge sluiting, reeds
voor f 8.40.

Vasana-nylons in alle soorten. Nylons
zonder naad vanaf £ 2.60.

Doe als zovelen en maak ge-
bruik van onze kousen-spaar-
kaart.

Kousenreparatie prima en
voordelig!

H. LUTH, Vofden

Naar Italië
behoeft U niet te gaan.

*Ook bij ons vindt U
een prachtige kollektie

Queenies en
Baby-Queenis
in moderne uoorjaarstinten
en op de nieuwe Italiaanse
leest gemaakt.

Voor iets aparts naar

A. Jansen
't Schoenenhuis

Heden zaterdag 6 april

DANSMUZIEK
„Concordia" Hengelo-G.

Orkest „The Jocito's

Toneelver. V.O.P.
Medler

Uitvoering
op donderdag 11 en vrijdag 12
april in zaal Eykelkamp, 's
avonds 7.45 uur.

OPGEVOERD WORDT:

„Vader Landman"
Entree f 1.25 (bel. inbegr.)

Sparen zonder
geld op zij te

leggen ?
Bij ons kan dat, door
de stapels geldzegels
bij Uw boodschappen

250 gr. goudmerk
Koffie
f 2.18 plus 44 zegels

250 gr. blauwmerk
Koffie
f 1.72 plus 34 zegels

100 gr. goudmerk
thee
94 et. plus 19 zegels

100 gr, bruinmerk
thee
74 et, plus 15 zegels

l grote fles koffie*
melk
56 et. plus 11 zegels

l grote fles slaolie
188 et. plus 36 zegels

250 gr. Kreyenbroeks
allerhande
65 et. plus 10 zegels

250 gr. Vanille
toffee's
60 et. plus 12 zegels

200 gr, ananas-
sorbets
55 et. plus 10 zegels

Voor de zondag:
200 gr. gekookte
ham
99 et. plus 10 zegels

200 gr. boterham-
worst
59 et. plus 10 zegels

250 gr. vers gebr.
pinda's
63 et. plus 10 zegels

PARDIJS
heeft het voor U!

Hef tesfe,
hei n/euwsfe

in werkkleding

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 Vorden

Wij zijn er zeker van dat deze Alpas-overall aan
alle eisen zal voldoen - f 18.55*

Lonneker overalls, krimpvrij - f 12.95

Laat Uw jongens heerlijk ravotten in hun Lonneker
overall, het spaart hun kleren, krimpvrij, vanaf f 5*85

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 — Vorden

Met een bent U niet alleen het veiligst,

maar ook het voordeligst uit:

SoleX

reeds vanaf f 349.50

• een lage aanschaffingsprijs

• een lange levensduur

• de laagste onderhoudskosten

• én— zö'n service l

Komt U eens naar de nieuwe SoleX kijken bij:

A, G. TRAGTER
"ADVERTEERT IN CONTACT

Alles voor de
schoonmaak.

Bij aankoop van behang, ge-
reedschap en plaktafel in
bruikleen.

Drogisterij
„De Olde Meulle"
J: M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

V.V.V. Vorden

J almpasen
met muziek
op zaterdagmiddag 13 april om
4.30 uur vanaf Hotel Bakker.

Deelname: tot 12 jaar.

Opgave: uitsluitend bij sigarenmagazijn
Eijerkamp, tot zaterdag 13 april
12 uur.

Inlevering: zaterdagmiddag 13 april
van 1.30—2.30 uur in de zaal
van Hotel Bakker.

Prijsuitdeling
en tractatie: in Hotel Bakker, vóór

de optocht om ± 4 uur.

Wullink
voor Uw

SCHOENREPARATIE.

B.O.G. en B.O.L.H.
afd. Hengelo-Gld.

Op woensdag 10 april a.s.

Heropvoering
van het toneelstuk

„Het meisje met het
leeuwenjong"
(Eerste prijs provinciale to-
neelwedstrijd)

in zaal Langeler Hengelo-G., aan-
vang 8 uur. Toegankelijk voor ieder-
een. Entree f 1.— (bel. inb.). Leden
vrije toegang.

Kaarten in voorverkoop bij
de besturen en toneelspelers.

Breng kleur en fleur
in uw woning,

door nieuwe vitrage gor-
dijnen en overgordijnen*
Komt onze kollektie eens zien.
Vitrage met geborduurde rand
reeds vanaf l 2.50 p. mtr.
Cretonne reeds vanaf f 2.70 p. mtr

Vakkundig worden uw gordij-
nen gemaakt en gehangen.
Wilt u ze zelf maken, dan knip-
pen we ze gratis pasklaar voor
u.

Linoleum, Linofelt,
Balatum

H. LIÉ - Vonten



Snel nadert
de Pasen!

Wij ontvangen steeds de
nieuwste

Voorjaars- en Zomer-
modellen in confectie
voor Dames, Heren, Meis-
jes en Jongens

Voor al uw kleding HET ADRES

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard!
TEL. 381

Moderne loafer
in beige gekrompen leer.
Om zó mee weg te lopen.

f 21.90
WULLINK'S SCHOENHAJPEL

„ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIAL1ST'

SPORT-JACKS
voor Dames en Meisjes in
leuke nieuwe modellen.

SPORTCOLBERTS EN
PANTALONS

voor Heren en Jongens,
nieuwe dessins

Blouses
Regenmantels

Jumpers
Rokken

Komt U eens kijken, een ruime keuze
en voordelige prijzen!

LOOMAN
VORDEN

CONTACT
net olad, dat letterlijk verslonden wordt!

Heineken's
Bier

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) hetgeheim kent.

* Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

* De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed blijft.

Zaterdag 1 3 april

DANSEN
in het Nutsgebouw,

Muziek „The Moodchers"

„HET BINNENHUIS"
Meubilering

Vorden — Telefoon 3 H
A. POLMAN

Behangsel papieren
grote voorraad, vraagt staalboek

Balastore Zongordijnen
in alle maten voorradig

Onteigening ingevolge artikel
10 van de Wederopbouwwet.
Het hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat
vanaf 8 april '57 gedurende ééM^veek ter
secretarie van deze gemeentetHoor een
ieder ter inzage zal liggen het besluit van
de raad dezer gemeente, d.d. 26 maart '57,
no. 7, tot onteigening ten name van de
gemeente Vorden van de percelen en per-
ceelsgedeelten, gelegen tussen FMfcHoge en
de Zwarteweg, zoals aangegeve^^)p de bij
dit raadsbesluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte grondtekening en lijst, ver-
meldende de grootte van de te onteigenen
percelen en perceelsgedeelten en de namen
van de eigenaren en mede-eigenaren, welke
onteigening, zoals omschreven in de even-
eens bij dit raadsbesluit behorende toelich-
ting, zal plaats vinden ter verkrijging van
de beschikking over gemelde eigendommen
in verband met het bouwplan voor 70
woningwetwoningen, strekkende tot leniging
van de woningnood.

Vorden, 5 april 1957.

Het hoofd van het gemeentebestuur
van Vorden,
Van Arkel.

VOOR UW

Gazonmaaimactiiiies
HENK VAN ARK

HET JUISTE ADRES.
Telefoon 554.

Alleen zaterdag!
500 gram spek 80 et

500 gram rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et

200 gram gebraden gehakt 75 et
200 gram ham ICO et

200 gram tongenworst 60 et
200 gram Berliner leverworst 75 et

200 gram leverkaas 75 et
500 gr. Berner braadworst 175 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Regelink voor uw Rijbewijs

Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Grasperkscheerders

Wij kunnen U alle merken
leveren reeds vanaf f 33.50.

Ruime keuze.

Ook voor vakkundig slijpen en
reparatie het adres.

Gebr. Barendsen
Het Groene Kruis
afd. Vorden

Algemene Ledenvergadering
op donderdag 11 april in het wijk-
gebouw 's avonds kwart over acht.

1. Opening.
2. Notulen vorige Jaarvergadering.
3. Jaarverslag Sekretaris 1956.
4. Financieel verslag Penningmeester 1956.
5. Decharge Penningmeester, na verslag

Accountant en Kascommissie de heren
Potman en Hiddink.

6. Bestuursverkiezing:
voor het vertrokken Bestuurslid de Heer
A. Eggink, stelt het Bestuur als candi-
daat de Heer J. B. Vreeman, E 35 Linde.
Aftredend A. Plomp niet herkiesbaar,
candidaat zal ter vergadering gesteld
worden.

7. Rondvraag.
8. PAUZE.
9. Filmvertoning van eigen opname over

het werk van de medewerksters van het
Groene Kruis door de Hoogwelgeb.
Heer Baron E. von Mengden.

10. Sluiting.

Flatteuze motieven in

Novana fantasierib

Modieuze lingerie houdt jong!
De kantjes zijn grappig. De
soepele kwaliteit blijft onveranderd
mooi!

U kunt Novana fantasierib
kiezen in verschillende

lengte- en
breedtematen.

• met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect?

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar:

H. LUTH


