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FILMAVOND AUTO- EN MOTORCLLB
Vermoedelijk door dat er concurrentie was
van uitvoeringen van andere verenigingen
was de filmavond van de Vordense Auto-
en Motorclub „De Graafschapsrijders" maar
zeer matig bezocht. De avond werd aange-
boden door de Shell, die voor deze ge-
legenheid een aantal kleurenfilms over ver-
schillende motor-races, over Cura^ao met
zijn olieraffinaderijen e.a. Het was een wcl-
verzorgd programma, waarvan de aan-
wezigen zeer genoten hebben.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer Jaap Kette-
larij, slaagde voor het diploma Tuinbouw-
kunde.

MANEGE UITGEBRAND
Zondagmiddag brak door onbekende oorzaak
brand uit in de manege van Huize 'tKiefs-
kamp, eigenaar de heer v. d. Wall Bake.
Hoewel de brandweer v r i j spoedig aan-
wezig was en water kon geven, dank zij de
tankwagen, viel er niet veel meer te redden
en brandde de manege vrijwel geheel uit.

Kerkdiensten Zondag 19 April 1953
Ned. Herv. Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen Bed. H. Doop.
7.15 uur Ds J. Langstraat
Onderw. Vergeten vreugde.

Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat

Geref.Kerk.
9.30 uur Leesdienst
2.30 uur Ds Oegema uit Zutphen

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof

R.K. Kapel
7 en 8.30 uur H.Mis, 7.30 Lof.

Zondagsdienst Doktoren.
Van Zaterdagmiddag 18 April 5 uur t.m.
Zondagavond 19 April Dr De Vries

Weekmarkt.
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 69 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 36.— tot f 43.—
per stuk. De handel was redelijk

Vorden's Groene Kruis heeft
nieuw wijkgebouw

Met begri jpel i jke trots van bestuur en leden
van het Groene Kruis is Zaterdagmiddag
het n ieuwe wijkgebouw officieel geopend.
Het gebouw is wel niet overdadig groot,
doch het beantwoordt voldoende aan het
doel. Het is gebouwd op het terrein van de
Vordense Zuivelfabriek en zit er als het
ware aan vast. Hierdoor her 11 m.-u de be-
schikking gekregen over kouH en w u r m
dromend water via de leiding van de
zuivelfabriek. Het weinige buitenhoutwerk
aan dit stenen gebouwtje is groen geschil-
derd. Ter gelegenheid van de opening
wapperde de Groene Kruisvlag boven de
ingang. Na het binnentreden t re f t ons — na
een kleine garderobe gepasseerd te zijn -
een wachtkamer-consultat iekamer, welke
door inschuifbare. glazen deuren in t w e e ë n
gedeeld kan worden. De consul tat iekainer is
speciaal ingericht voor baby's. Er bevinden
zich vijf baby-boxen en de onmisbare weeg-
schaal. In de wachtkamer zijn diverse kasten
aangebracht o.a. een rubberkast voor het
bewaren van de gummi-artikelen. Via deze
gecombineerde kamer komt men in het
hoogtezonvertrek, uitgerust met een rustbed,
de hoogtezon en enkele andere benodigd-
heden. Vandaar heeft men weer toegang
tot een douche-cel met kleedgelegenheid.
Kr is verder een magazijn-ruimte voor het
opbergen van diverse materialen en met
o.a. een opbergkast voor matrassen, een
apparaat voor het opbergen van vier lig-
stoelen, een toilet en een ru ime zolder.
Achter het gebouwtje is nog een overdekte
ruimte, die kan dienen voor stalling van
kinderwagens. Het in te r ieur is l icht crème
geschilderd. Kr staan enkele vaste n as-
t a fe l s ; het g e b o u w t j e wordt centraal ver-
warmd door middel van propaangas. A l l e s
ziet er keurig ui t . De a r c h i t e c t u u r berustte
bij de heer Hakker . A.s. Dinsdag zal er de
eerste consul ta t ie -middag voor zuigel ingen
gehouden worden .

Receptie.

In de zaal van hotel Bakker is een receptie
gehouden, waar het bestuur en de w ijk-
zuster Gemmink vele gelukwensen in ont-
vangst hadden te nemen.
De voorzitter, dr W. Lulofs, wees er op dat
di t n i e u w e wi jkgebouw met de i n v e n t a r i s
grotendeels door vrijwillige bijdragen is
bijeengebracht. De kosten bedragen f15.500.
Aan v r i j w i l l i g e bijdragen is h i e r v a n bin-
nengekomen i' 7250; uit het bouwfonds is
bijgepast f 3750. zodat er nog een tekor t
is v u n f 3500. Dr Lulofs bracht dank aan
B. en X V . van Vorden voor de verleende-
subsidies en steun, verder de drie diaconiën,
de Boerenleenbank en de Marktvcreniging
voor de genoten subsidies, het Nutsbestuur

en de P.T.T. voor het gratis afstaan dei-
ruimte voor het opbergen der materialen in
de afgelopen jaren en het bestuur van de
Zuive l fab r i ek voor het afstaan van het ter-
rein^Hij riep een welkom toe aan de af -
gc^^Bdigdcn van de zusterverenigingen
Barcnem, Hengelo (G.), Lochem, Huurlo en
\\arnsveld. Velen, aldus de voorz i t t e r , heb-
hen aan de tptatandk0ming \ : i : i het ge-
bouw medegewerkt, he tz i j in geld, goederen
of arbeid. Hij dank te allen hiervoor en wel
in J^L bijzonder zijn medebestuursleden en
zus^J Gemmink, wie hij de sleutel over-
handigde om het gebouw te openen.
Van de gelegenheid'om het bestuur te.
feliciteren maakte allereerst burgemeester
\ an A r k e l gebruik, die sprak als lid, be-
stuurslid en als hoofd der gemeente. Mij
was er trots op dat het Groene K r u i s , w a a r -
van bijna iedereen in Vorden lid is, thans
over een modern uitgerust gebouw beschikt.
Het gemeentebestuur stelt de zegenrijke
arbeid op zeer hoge prijs. De burgemeester
hoopte, dat het gebouw in een grote be-
hoef te zou voorzien. Ds Langstraat sprak
namens de kerkeraad der Ned. Herv. kerk
en in het bijzonder namens de diaconieën.
De kerk bemoeit zich niet alleen met het
hart, doch ook met de sociale omstandig-
heden. Daarom is er vreugde voor de door
u geboden hulp aan zieken en hulpbehoe-
venden . Spr. w e n s t e hel Groene K r u i s Gods
zegen toe.
Namens de Gelderse vereniging het Groene
K r u i s sprak het bes tuurs l id , de heer Koe-
lof sen. Hij wees op de taak van het Groene
Kruis. Hij zag in het gebouw een tastbaar
en zichtbaar bewi j s van het Groene Kruis
van w a a r u i l de volksgezondheid wordt be-
vorderd. Hij merkte op, dat er voor
heel Gelder land door de overheid maar
f 75.000 aan subsidie word t vers!rekt . zo-
dat het moeilijk gaat iedere afdeling be-
langrijke financiële steun te verlenen, doch
zal n i e t t e m i n ook de afdeling Vorden zo-
v e e l s teunen als binnen het vermogen ligt.
Hij bood het b e s t u u r een e leet r ische klok
aan. \ ervolgens spraken nog de heer L.
Beumer namens de afdeling Barchem, de
heer J. v. d. l ' e > l namens de Marktver-
eniging en de heer \\esselink namens het
Nut . Ook een afgevaardigde van de Platte-
l a n d s v r o u w e n k w a m he t bes tuur feliciteren.
V e l e vin deze ge lukwensen gingen verge-
z e l d van een enveloppe met inhoud of van
een bloemstuk. Ook van enkele particu-
lieren en zakenlieden waren geschenken
binnengekomen, t e r w i j l een groot aantal
leden en belangstellenden van de gelegen-
heid geb ru ik maak te om het b e s t u u r te
fe l i c i t e ren .

Burgelijkc stand van 10—16 April 1953

G e b o r e n : z. v. M. G. Lijf logt en H. M.
Lijftogt-Zieverink.
O n d e r t r o u w d : P. H. S. Barnes en M.
C. Jonkvr. van Lennep.
G e h u w d : B. J. A. Pelgrom en C. M.
He u vers.

OPBRENGST COLLECTE
De Simavi-colleete, welke hier onlangs is
gehouden, heeft f 575,50 opgebracht.

COOP. ZUIVELFABRIEK
De jaarvergadering, we lke Woensdagmid-
dag in het Nutsgebouw werd gehouden, was
bezocht door een 80-tal leden.
De voorzitter, de heer J. B. Wuestenenk,
heette in het bijzonder de nieuwe leden uit
Almen-Harfsen welkom. Mededeling werd
gedaan, dat het aantal leden 657 bedraagt.
Er hadden 15 leden bedankt, terwijl er 69
waren toegetreden. Voor het diploma mel-
ken, waarvoor de cursus gehouden was
onder auspiciën van de fabriek, slaagden
60 leerlingen. Bij de bestuursverkiezing
werd in de vacature G. J. Holtslag (niet
herkiesbaar) gekozen de heer B. G. Lich-
jtenberg, tot commissaris in de vacature B.
G, Lichtenberg de heer H. G. Nijenhuis en
in de vacature G. Nijenhuis (niet herkies-
baar de heer G. Arfman. Door de toetre-
ding van 56 nieuwe leden uit Almen en
Harfsen was besloten het aantal commis-
sarissen met twee uit te breiden. Hiervoor
werden gekozen de heren G. Bieleman en
H. J. Kapelle. De rondvraag leverde geen
belangrijk nieuws op.

HET NUT BESTOND 135 JAAR
Ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan

departement V o r d e n van de M U
van 't Algemeen hee f t het be s tuu r

de leden een pret t ige avond aangeboden.
,,De Ghesellen van den Spele" voerden op
dcflkbarct-rcvuc ,,Je moei er maar op
komen." Hel is een buitengewoon genoeg-
lijke avond geworden.
Onder leiding van de heer John van Klburg
brachten de Ghesellen een nonstop r e v u e
van schetsen, levensliedjes, dans, muz iek ,
zang e.d.
John van Klburg was een beschaafd con-i
ferencier . Hij werd bijgestaan door Jan
Koopmans, die zich bovendien als een zan-
ger van formaat ontpopte. Tezamen mei
Corry van Beek, die eveneens over een
goede stem beschikt, vormden zij een u i t -
stekend duet, dat vooral in het slotiiummcr,
bestaande uil \Veense operette-melodieën
en Rijnlandse liederen, zang van uitstekend
gehalte liet horen.
Hoogtepunten in het programma waren o.a.
„Les trois Cloches", de dans van de k le ine
Parijse Nanette en de finale, waarb i j hel
gehele gezelschap in Weense klederdracht
in een Weense omgeving en onder kleur-
rijk licht met de populaire melodieën de
v e l e toeschouwers bekoorden. Een speciale
vermeld ing verdient nog Sascha Tamarinoff
onder wiens leiding de dansen w a r e n in-
gestudeerd en die vooral in het komisch
dansen uitblonk. Teddy Backers zorgde voor
de begeleiding.
De voorzitter van het Nut, de heer \Vesse-
link, deelde in zijn openingswoord mede.
dal vi j f jaar geleden reeds een uitgebreid
verslag was gegeven over het Vordensc
Nut van de oprichting af. Hii bleef daarom
maar even st i ls taan bij dit 27e lus t rum.
Spr. wees er op dat men in deze jachtende,
tijd weinig aandacht schenkt aan het gees-
telijk en culturele leven, dat het Nul t r a c h t
te brengen. De taak van het Nul is het
bevorderen van volksgcluk en volksont-
wikkeling. Hii dankte alle vrouwen en
mannen, die het Nut in de afgelopen 135
jaren hebben gediend. Gesteund en gedra-
gen door sympathie van alle Nutsleden,
hoopte spr. de toekomst mei v e r t r o u w e n
tegemoet te gaan. De heer Wesselink be-
sloot met de dichtregelen van V o n d e l
„Indien 't gemeen, u roept, bezorgt het als
uw eigen".
De dames van het gezelschap moesten aan
hel einde een bloemenhulde in ontvangst
nemen.



VOETBAL
Hoewel de wedstrijd Vorden—Brummense
Boys voor de competitie van wein ig be-
lang meer was, is er toch — vooral door
Vorden — vrij goed gevoetbald. Dit vond
ook wel enigszins zijn oorzaak iu het f e i t ,
dat de Brummense Boys slechts met tien
spelers waren gekomen. Vooral in de eersle
helft was het verschil in kracht duidelijk
merkbaar en moest de Boys-achterhoede,
die toch heus niet zwak was, met kunst
en vliegwerk voorkomen dat er doelpunten
vielen. Die kwamen er — dank zij het
vlotte spel van de Vorden-voorhoede —
toch en wel twee voor de rust en één daarna
Het is verheugend dat de voorhoede zo
schotvaardig is en er niet getalmd werd
een schot te lossen. Ook de beide vleugel-
spelers deden het uitstekend en keer op
keer daalden de mooiste ballen voor het
doel neer. In de achterhoede deed inval-
ler H. Wentink nog zeer nut t ig werk. In
de tweede helft toen de stand 3—O was,
kwamen de Boys krachtig opzetten, doch
veel schutters waren er niet bij, zodat Biel-
derman in het doel niet veel moeilijke bal-
len te verwerken kreeg. Door niet op tijd
in te grijpen, kreeg de linksbinnen van de
Boys een pracht kans om van dichtbij te
scoren, wat hij dan ook niet naliet. HJn zo
kwam het einde met een verdiende 3—l
overwinning van Vorden.

V orden 2 verspeelde haar laatste kans op
het kampioenschap in Borculo, door hier
met niet minder dan 5—O van een sterk
Keüni3 te verliezen. Vorden 2 beschikte
nog wel over een vrij sterk elftal althans
op het papier, doch er wilde nu eenmaal
niets lukken.
Vorden 3 deed het al niet veel beter en
verlooi met 4—l van Be Quick4, terwijl
een verzwakt junioren A liefst met 11—l
tegen Ratti A ten onderging.
Voor a.s. Zondag staan er wegens de inter-
land wedst r i jd geen wedstrijden op het pro-
gramma.

GROSL1JST „GEMEENTEBELANG"
„Gemeentebelang" zal met de volgendi
candidatenlijst aan de gemeenteraadsver-
kiezing deelnemen: H. B. rCmsbroek sr.,
l l e rm. Bouwmeester ( JNieuw Kikkenberg) ,
K. G. J. Kuypers, B. Berenpas (Prinsen-
hoeve), J. \\ . Kinsbroek. Zutphensewcg. \V.
H. J. Kornegoor ('t Hietveld), A. J. Schol-
len, Uuurloseweg, B. H. Norde ('t I l e u v e -
l ink) en J. L. van Houte.

DICK VAN RIJN SPRAK
Onder auspiciën van de voetbalver. Vorden
heel l de bekende radio-reporter Dick van
liijn in Vorden een eauserie gehouden over
sportgebeurtenissen en in het bijzonder
over de Olympische Spelen. Hij wees op
de grote verbroedering, die er van de sport
kan uitgaan en wat ook de bedoeling is
geweest van de oprichter der Olympische
Spelen, de Franse Baron Pierre de Gouber-
tin. De eerste spelen, in 1896 gehouden in
Athene, bracht slechts 200 deelnemers op
de been; thans in Helsinki waren dit er
7000. Om met succes te kunnen deelnemen
moet de sportdeelnenier zowel mentaal als
l ichamel i jk tot het ui ters t - - getraind zijn.
Vooral op hardheid, w a n t dat ontbrak bij
vele Hollandse deelnemers. En hierbi j k w a m
spr. terecht bij de voetbalsport. Wil men
in deze sport iets betekenen, dan kun men
— vooropgesteld dat men de nodige aan-
leg heeft — alleen wat bereiken door
t r a inen en nog eens t r a in . -n en daarbij het
roken en drinken al te schaffen. Wanneer
de wil en het enthousiasme aanv\e/ ig is,
kan ook in kleinere verenigingen op deze
wijze zeer veel bereikt worden. Daar de
spelers zich tegenwoordig maar we in ig ont-
/eggen, is het met ons spelpeil wat voet-
ballen betreft, droevig gesteld. De leden
moeten zelf w e e r de hunden uit de mouw
steken, waarbij het bestuur alleen r i ch t -
lijnen aangeeft en zorgt voor de leiding.
De overwinning van onze prof s in Frank-
rijk is, aldus spr., voor het grootste deel
te danken aan de onverzettelijke wi l , w a n t
de Franse profs voetbalden minstens zo
goed, zo niet beter. Spr. had daarom graag
deze Nederlandse profs in ons eigen land
een wedstrijd willen zien spelen tegen een
buitenlands profs-elftal.
Na de pauze beantwoordde spr. een a a n t a l
vragen, waarna de heer LammerSi voorz.
van „Vorden" spreker dank bracnt voor
zijn interessante en vaak met humor door-
spekte eauserie. Er was helaas maar een
matige publieke belangstelling.

CANDIDATENLIJST V.V.D.
In de candidatenlijst voor de a.s. gemeente-
raadsverkiezingen van de V.V.D. is nog
een verandering gekomen.
De heer H. Bannink heeft zich nl. beschik-
baar gesteld als candidaat voor de Wierse.
De lijst van de V.V.D. is nu samengesteld
als volgt:
H. Wesselink (dorp), H. S. J. Albers (dorp),
Mr A. Baron van Westerholt van Hackfort,
H. Bannink (Wierse), Mevr. M. G. van
Mourik-Spoor, H. Wesselink (Hakkerij),
G. Bossel (Delden), J. H. Schuppers (dorp),
W. F. Eskes (Delden), H. Bargeman
(Nieuw ekamp).

MODESHOW
Door de fa Visser wordt in de zaal van
Hotel Bakker binnenkort een modeshow
gehouden van de nieuwste voorjaars- en
zomermodellen in dames- en kinderkleding.
Daar de herfstshow bij de bezoeker zeer in
de smaak is gevallen, zal ook nu de be-
langstelling zeker weer groot zijn. Voor bij-
zonderheden zie advertentie.

STAMBOEKKEURING V.L.N.
Onder grote belangstelling had Donderdag-
morgen hier de stamboekkeuring plaats.
Goedgekeurd werden de paarden van de
volgende eigenaren: Gronings Type, J. A.
Lenselink, H. Lenselink en J. Brummelman.
Geld Type: B. J. Bosch, N. NijendiJK, J.
Burkink, E. Heuvclink, Vierakker, J. S.
Kloosterboer, Laren, B. G. Lichtenberg,
G. Bogchelman, Wed. J. G. Kornegoor,
Linde, B. H. Koning, E. J. Berenpas, A.
J. Koning 2. In het hulpstamboek werd een
paard opgenomen van J. B. Voskamp.
Keurmeesters waren de heren Slijkhuis,
Gijtenbeek en Rouwenhorst.

RATTI-NIEUWS
Door dat Ratti Zondag tegen Rietmolen ]
met een onvolledig elftal (door omstan-
digheden speelde Ratti met acht man) uit-
kwam, werd deze uitwedstrijd met 5—2
verloren. Desondanks hebben deze acht
spelers de wedstrijd van hun leven ge-
speeld. Vooral voor de rust was het doel
der thuisclub geen moment zonder gevaar
en moest hun doelverdediger alle zeilen
hij^Éteii. Het gelukte Ratti om ca 10 min.
na cle aftrap de score te openen uit een
prachtige voorzet van links, wfelke onhoud-
baaj^door de rechtsbuiten werd ingekopt;
0-4B De Ratti-spil beheerste in deze
periode het gehele middenveld en zette
met forse schoten de uit drie man be-
staande voorhoede aan het werk, die op
hun beurt de fraaiste schoten op de Riet-
molen-veste afvuurden. Net voor de rust
bracht een onhoudbaar schot voor Riet-i
molen de gelijkmaker l—1.
Na de thee maakte de thuisclub het eerste
doelpunt 2—l, onmiddellijk gevolgd door*
de gelijkmaker 2—2.
Een kleine inzinking in de defensie kostte
Ratti in een kwartier tijds een drietal doel-
punten 5—2.
De reserves wisten van de talrijk geboden
kansen in de thuiswedstrijd tegen K.D.C. 3
geen gebruik te maken en moesten met een
3—2 nederlaag genoegen nemen. De A-
junioren behaalden een glansrijke 14—l
overwinning op Vorden A en continueerden
daarmee hun ongeslagen record.

TAFELTENNIS
De eerste twee promotiewedstrijden zijn
voor Dio I in een nederlaag geëindigd. De
ui twedst r i jd Ie Doetinchem tegen D.T.C. 2
werd met 8—2 verloren. Het ontbrak hie»
niet aan spanning hetgeen wel blijkt uil
het .feit, dat verschillende partijen eerst na
dr ie sets beslist werden. Woensdag kwam
\ c t i e f 2 (Aalten) op bezoek en wisten de
gasten hier beide puntjes te veroveren door
met 6—4 te winnen. J. Eijkelkamp (Dio)
was in prima vorm en wist alle drie par-
tijen te winnen, doch A. Wolbert en H.
Hartman konden het niet bolwerken en
moesten zich na goed verweer gewonnen
geven. Het dubbelspel werd een o v e r w i n -
ning voor Dio.

PADVINDERSACTIE
Onder het motto „Een heitje voor een kar-
w e i t j e " ' verr icht ten de \ ordense padvinders
van de „David I Alfordgroep", de v e r k e n -
ners van de St. Michaëlsgroep en gidsen en
kabouters van de „Maria-Goretti-groep".
in de week na Pasen a l l e r h a n d e werkjes.
Deze actie bracht het p r ach t ige bedrag van
ruim f 175.— op. De leiders :-n leidsters
van de Vordense groepen zijn de ingezete-
nen zeer erkentelijk voor hun enthousiaste
medewerking.

HONDERD JAAR KROMSTAF
In het kader van de landelijke feestviering
ter herdenking van het Eeuwfeest van het
herstel der Kerkelijke Hiërarchie in ons
land, heeft de parochie Vorden-Kranen-
burg dit feit op waardige en feestelijke
wijze herdacht. Het plaatselijk comité
„Honderd Jaar Kromstaf" had Zaterdag en
Zondag een tweetal avonden georganiseerd.
De dansavond werd druk bezocht door jong
en oud. Het „Orkest Zonder Naam" zorgde
voor de begeleidende muziek en veelsoortige
attracties o.a. grabbelmand, rad van Avon-
tuur e.d. zorgden er voor, dat het publiek
zich naar hartelust kon amuseren. Het
hoogtepunt van deze 2-daagse feestviering
vormde de Zondagavond, welke „Bonte"
avond in passende sfeer werd gevierd. De
voorzitter van het plaatselijk comité, de
heer H. Folmer, opende de avond. Na het
openingslied „Hoomse Blijdschap" volgde
er een rijk gevarieerd programma, waaraan
door jong en oud werd meegewerkt, met
als hoogtepunt het optreden van het be-
roemde duo „Dika" Derksen (Vreeman)—
H. Folmer, waar hartelijk om gelachen
werd.
Tijdens de pauze draaide het Rad van
Avontuur op volle toeren. Het ensemble
„Amicata" zorgde op verdienstelijke wijze
voor pittige muziek. Pastoor H. Ponsioen
bracht aan het einde dank aan allen voor
de buitengewoon goede wijze waarop beide
Kromstafavonden waren gevierd. Al met
al waren beide avonden een groot succes,
zowel wat het bezoek betreft, als het
financiële resultaat.

dasf die geen

„DAS
Met deze stropdas heb ik geen

is" gekocht! Zo'n mooie tint
tessin, zo prettig in het dragen.

. kreuk vrij.
Tientallen dessins en kleuren kun-
nen wij u presenteren.
Kom er vandaag een uitzoeken,
dan bent u morgen het heertje!

H. Luth, Nieuwstad, Vorden

Voor goed verzorgd DRUKWERK

Drukkerij Wollers, Hieuwstati, Tel. 404
Te koop: 25 a 35 mooie jonge hennen, ge-
kruist R.I R. x W.L. van prima legstammen.

G. J. BARINK, Nieuwstad

NIEUW!

notenkoekjes
Bakker Schurink

Telefoon 384

Verloren een leren
handschoen van Warn-
veld naar Vorden.
Terug te bez. bij
H. J. Vreeman Zwar-
teweg 28

7 weekse jonge hen-
nen te koop bij
R. A. Engberts,
Lochemseweg Vorden

Een r.b. maalkalf te
koop, l jaar oud.
A. Meenink „Oost-
poort" Vorden

Te koop 1ste nabouw
voran en ijselster poot-
aard. J. W. Wesselink
't Elshoff

Te koop nuchter r b.
vaarskalf. D. A. Len-
selink Specop Linde.

ze goed en vCotf

Te koop een rasechte
dobbelman, 9 maanden.
H. Winkels, C 151,
Veldwijk Vorden

Te koop toom beste
biggen en gierpomp.
G. J. Wunderink
Kranenburg

Toom zw. biggen te
koop. H. Waenink bij
't Zwembad

Te kcop 40 mooie,
jonge hennen, 7 w. oud.
D. J. Maalderink
Zutphenseweg C 67a

Te koop neurende en
versgekalfde Friese
koeien m. beste melkl.
Erk. witte handelsstal
G. Vlogman Hackfort

Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje

Jan Willem Jacob
(Wim)

A. Bruggeman
A. Bruggeman-

Rietman
Vorden, 10 April '53

Bij ons vertrek naar
Canada worden alle
vrienden en bekenden
hartelijk gegroet.

Fam. J. SMEENK

^E. HYLKEMA
Tandarts

zoekt een assistente.
Schriftelijk aanmelden.
Dorpstraat 5, Vorden.

Gelegenheid gevraagd
om vacantie door te
brengen van 18 Juli
t.e.m. l Aug.a.s.Wordt
verlangd een zitkamer,
slaapgelegenheid voor
vier pers. en gebr. v.
keuken. Br. letter V,
bur. Contact.

Mevr. Ds. Langstraat
vraagt voor zo spoe-
dig mogelijk een NET
MEISJE voor dag of
dag en nacht. Zutph.
weg 44.

Flinke werkman heeft
na 5 uur enige uren
vrij voor alle werkz.
heden. Te bevr. adv.
bur. Te Slaa.

Pension „Nuova"
Aangeboden een paar
mooie ineenlopendeka-
mers met balcon, zeer
geschikt voor echtpaar.
Zutph.weg 83.

Te koop gevraagd een
in goede staat zijnde
wasmachine. Brieven
Bur. v. d. blad.

Jonge konijnen te koop
Nieuwstad 31.

Te koop bouvier, reu,
l Va jr oud, gecoupeerd
zeer waaks.
G. J. Reintjes, Mossel

Te koop 2 dr. gelten,
a.d. telling l en 10 Mei
B. Zents Jr. Bokslag.

Te koop 4 a 5 biggen.
H. G. J. Horstman D88
Mossel, n.o.Z.

Aanstaande Woensdag
nog plm. 275 reds kui-
kens af te geven. Wie
wil nog kalkoenkuikens
mestkuikens. Ookloon-
broeden. Weenks
Broederij Linde.

Te koop gevraagd een
in goede staat verke-
rend kolenfornuis en
een 2 pers. ledikant.
Inlichtingen bur. Con-
tact

Te koop 2e hands he-
ren rijwielen met lamp
E. J. Lettink rijwiel-
handel.

Aan komen lopen een
bruine jachthond bij
B. Berenpas, Mossel,
D HOa,

Heden:

gesorteerd gebak
Bakker Schurink

Telefoon 384



óe/i nieuw cocostapijt f
Komt u dan onze mooie collectie eens
zien, of vraagt stalen. Mooie dessins,
100 breed. Prijzen p. M vanaf f 4.25

Joh. Heerink
Stoffeerden) - Zutphenseweg - Vorden

BEZOEKT ALLEN

op 22 en 23 April

DE BAZAR
ten bate van de Chr. kleuterschool

in het N. Herv. Jeugdgebouw
te WICH1VYOND

Opening 22 April om 3 uur 's middags

Tweede avond om 7 uur geopend.

VeIer Iei attractie s l

Voor goede schoenreparatie
kunt u toch beter terecht bij

H. G. WULLINK
Schoenreparatie-inr. - Dorpsstraat 4

De zaak voor de betere schoenreparatie

Per l Mei a.s. kan geplaatst worden aan
de Nutskleuterschool

een meisje
hetwelk genegen is de Opleidingscursus
voor kleuteronderwijzeres te volgen.
Zij ontvangt hiervoor een tegemoetkoming
in het cursusgeld plus een kleine maande-
lijkse vergoeding.
Aaiun. bij mevr. v. Mourik-Spoor, Vorden.

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Dep. Vorden

Woensdag 22 April, om 8 uur

verzorgd door de K.L.M., met
haar nieuwste films:

„At your service"
(een ontmoeting in de lucht)

„Europian Holiday"
(vliegvacantie in Europa)

Toegang alle leeftijden

Toegang voor leden en l huisgenoot
a 30 et p. persoon. Niet-leden 50 et

Deze leerzame en interessante films worden
voor de SCHOOLGAANDE JEUGD des
middags om 3.45 uur gedraaid a 10 et p. kind

Chr. Meisjesvereniginy te Vorden
Ringvergadering te Lochcm
op a.s. Maandag 20 April.

Vertrek van het postkantoor om half zeven

100 gram fruitstaafjes. . 22 et
250 gram frou frou . . 55 et
1 busje nootmuskaat . . 38 et

JUuncnscnotel:
50 gr. tongeworst
50 gr. rookvlees pf
50 gr. Haagse leverw. Uil U l
50 gr. boerenmetw.

Tel. 350

KISTEMAKER

MAANDAG 27 APRIL DINSDAG 28 APRIL

's avonds 8 uur

MODE-SHOW
in zaal Bakker te Vorden

Onze mannequins zullen u de nieuwste

Voorjaars- en Zomermodellen tonen.
V J

Kaarten aan onze zaak verkrijgbaar a f 1.—

GRATIS THEE-COMPLET

.381 V J.oï3J_jlx

Te koop gevraagd tegen f l i nke contante
betaling, alle soorten Meubels, gehele en
gedeeltelijke Inboedels, Mahonie stoelen
en tafels, Radio's, Naaimachines, Vloer-
kleden, Antiek enz.

ROEMERMAN, Polsbroek 45, ZUTPHEN
Tel. 3701

Steeds in voorraad prima gebruikte Meu-
bels tegen zeer lage prijs.

Jonge Kerk, Vorden

löeg roeting sa vond
op D
in geb

rdag 23 April 7.30 uur
Irene.

Alle nieuwe lidmaten worden verwacht!

Zonnesclgjpmen
en

maken wij in alle maten-

Vraagt stalen en prijzen.

Joh* Heerink stoffeerde^
Zutphenseweg - Vorden

E n toch ...er is maar één CONTACT

U blijft jeugdig,

als u Tarvobrood eet.

SCHURINK
bakt het voor u!

„ tlu is net tijd

voor het zaaien van
winterwortelen, kool-
raap, zuring, numenia,
bieslook.

Zaadhandel Derksen

Hebt u last van vogels
in uw tuin? Koopt dan
een pakje ^fc

vogelverschrikkers
a 80 cent bij

Gebr. Barendsen

Onze verf is

Schilderskwalileit
Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Gedipl. Drogist

SPECIALE AANBIEDING

tegen abnormaal lage prijzen

Werkhemden, tweedstof

Overhemden, vastboord

f 3.90

, 3.90

Effen poplin Overhemden
fijne kwaliteit, krimpvrij
met vastboord en reserve boord ,, 5.90

Khaki werkhemden 6.50

Jongens khaki hemden
prima kwal. m. korte mouw, leeft. 6-10 jr. ,, 3.25

„ 10-14 jr. „ 3.50

Geruite jongensblouses
met lange mouw, leeft, l O-H jr. ,, 3.25

Nachthemden, keper flanel
met gebloemde garnering ,, 5.50

J^ro/itecrl van deze tijdelijke aanbieding!

RAADHUISSTR., VOROEN

eze wee
Bussink kant koek \'2 kg . . : . : 42 et
Boterhamkorrels 250 gram . . . . 4f) et
Zuivere bijenhoiiing per pot . . . 110 et
Gestampte muisjes per pak . . . 42 et
Humbonen 200 gram 55 H

EXTRA GOEDKOOP!

200 gram vruehtenhagel en l rol
beschuit voor 53 et
150 gram gebraden gehakl, iets
f'ijns op de boterham 48 el

Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
Telef. 232

U gooit het geld niet in de sloot,
Adverteren maakte zakenmensen groot.

U behoeft geen kuikens te verliezen

aan COCCIDIOSIS

NOXALINE is superieur bij het
voorkomen en genezen daarvan
e n , . , het is VOORDELIGER!

EEN PRODUCT VAN
LAB. Dr DE ZEEUW

Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. v. d. WAL - Gedipl. Drogist

Bond van Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden

Wie van de leden heeft interesse om
DINSDAG 12 MEI met het bestuur

mee te gaan naar de
Provinc. Voorjaarsvergadering te Rekken?

Inlichtingen en opgave voor 25 April
bij de secretaresse.

Wij leveren u voor ieders beurs

een Empo ol Union rijwiel
voor dames, heren of kinderen,
in normaal- of sportuitvoering (kleur)
Kinder-driewielers en Autopeds
Dubbele en enkele tassen,

met en zonder raam
Kinderzitjes, voor- en achterop
Buiten- en binnenbanden, alle maten
Reparatiedoosjes, groot en klein
Poets- en onderhoudsmiddelen.

voor lak en chroom
Reflectoren en achterlichten

Snelbinders, sloten, zadel sponsdekken
en verder op rijwielgebied alle voor-
komende onderdelen.

Ook voor reparaties uw adres

A. G. Tragter, Zutph.weg

Wenst u
uw stoelen opnieuw te laten bekleden?
Vraagt u ons dan eens stalen en prijzen.

't Valt u zeker mee!

Joh. Heerink
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden

H.H. Landbouwers!
l l rb t u interesse bij een n ieuwe

wagen op luchtbanden?
Komt u dan bij ons eens zo'n nagen be-
kijken. Wij leveren u deze legen de bil-
Jijkste prijzen.

Het adres voor autowagens

GEBR. BARENDSEN



Dit is de ideale
voor alle bedrijven.

Capaciteit 400 L in 2 minuten
Opvoerhoogte 3.50 m.
Met lichtnetmotor 3/4 P.K.

Ook te leveren zonder motor met poelie.

Henk van Ark - Vorden

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Sparkoff i i ' (met 40
l pak l la \ -rmout
Bitterkoekjeapudding 100 gr
Ananaspudding 100 gr . .
Huinbonen 100 gr . . .
Frou frou 2 5 0 g r . . . .
Jams Ie soort, div. smaken .

f 2,1»
39 et
20 et
25 et
30 M
<>0 et
5<> et

Voor de Schoonmaak alle artikelen,
o.a. emmers met 5 en 10 kg zeep

REMMERS

Wij komen graag even bij U

J. B. Gerritsen, 't Hoge 64, Vorden

Deze week bieden wij iets nieuws aan
in de Dorpsstraat

(fielfise Ólaolie TEGEN BILLIJKE PRIJS
250 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

100 gr.
100 gr.

500 gr,
200 gr,
200 gr.

koffie 172 et
thee 56 et
ham 50 et
rookvlees 50 et
paarden-

rookvlees 40 et
plockworst 50 et
drogemetw. 45 et

100 gr. ontbijtspek 32 ct
100 gr. gekookt

ontbijtspek 38 ct
100 gr. tongeworst 25 ct
100 gr. bloedworst 18 ct

leverworst 18 ct
hoofdkaas 20 ct
preskop 18 ct

100
100
100

gr-
gr.

Heden Zaterdag als extra reclame:
vet spek 90 et 200 gr. ham
gebr. gehakt 60 et 200 gr. ontbijtspek
gev. ontb.spek 55 et

200
200 gr. boterhamw.

80 et
50 et
55 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

' LEVERANCIER
VOOR, ftLLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL.17Q

Drukwerk
Wolters, Nieuwstad

Als nieuw worden uw matrassen
wanneer wij ze voor u overtrekken en bij-
vullen. Ook van oude verenbedden maken
wij prima matrassen. Vraagt stalen en prijzen.

JOH. HEERINK
Stoffeerderij - Zutphenseweg - Vorden

CentraKoopt bij de UUIli l U kruidenier

net scheelt stukken!

Deze week:

250 gr Marie biscuit .
250 gr Petit Beurre
250 gr Brusselse Kennis
200 gr Moe c ji stangen .
200 gr prima peprnnunl
200 gr Zure pepermunt
200 gr Vrachtenblokjes
1 Blik dope r \ \ U - n . .
1 Blik appelmoes .
500 gr z. gesmolten rundv

37 ct
37 et
42 ct
55 c t
:>9 ct
39 ct
45 ct
69 i-m
<i5 cW
(>5 c t

PARDIJS
heeft het voor

Uw grasperkscheerder
zo scherp als een mes?

U weet het adres:

Alleen bij Henk van Ark

- --

Ik stapte met „Carla" in
het huwelijksbootje!

„Carla" is dat prachtig* PAS-AAN
servies, waarvan ik bij mijn verloving

enkele delen ten geschenke kreeg.
Regelmatig kocht ik er iets bij. Op mijn

trouwdag had ik zodoende een keurig,
compleet servies. K "̂

En mocht later Iets breken,^ dar)
kan Ik er altijd alles weer bij krijgen. Een

prettig systeem l / l\\\
Een grote sortering PAS-AAN serviezen

vindt U bij

pas
Prospectus verkrijgbaar ——__ -—*-

N/CO KËUNE
Tel. 289 - Vorden

Uw PAS-AAN leverancier.

Heeft u iets nieuws nodig in uw woning?

GORDIJNSTOFFEN
Enorme sortering in

Vitrages . . . . vanaf 85 ct
Overgordijnstoffen vanaf f 2.70

Velours . . . . vanaf f 6,75
Vraagt u onze stalen eens!

STOFFERING
Uw stel of club van
nieuwe stof
Ze worden vakkundig gemaakt

*

*

*

VLOERBEDEKKING
te kust en te keur in

Balatum

Vast tapijt
Cocos 50 - 70 - 100 - 140 breed

Wilt u prijsopgaaf? Vraag het ons.

MATRASSEN
Bijvullen van uw kapokmatras.
En van uw verenbedden maken
wij een prachtig celmatras.

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Landbouwers!
Wij betalen steeds de
hoogste prijs voor kip-
pen en hanen. Vraagt
prijs en u verkoopt.
Porto- en telf. worden
vergoed en ze worden
gratis uitgezocht.

W. ROSSE L
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Glimmers
een heerlijk nieuw koekje

30 ct per 100 gram

Bakker Schurink

Groot Enzerink
Magnetiseur

Elke Zaterdag
spreekuur v. 5-6 u.
Zutph.weg 58 Vorden


