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VROEG BEZORGEN!
Daar volgende week Zaterdag (Koninginne-
dag) geen post wordt bezorgd, moet Contact
reeds Vrijdagmorgen verschijnen. H.H. adver-
teerders moeten er dus rekening mee houden
dat de advertenties een dag eerder dan ge-
woonlijk in ons bezit dienen te zijn. Na Don-
derdagmorgen 10 uur kunnen geen adverten-
ties meer worden aangenomen! Denkt u er
goed aan?

CHR. LANDBOUW HUISHOUDSCHOOL
Officiële opening

Op Woensdag 27 April des middags 2 uur zal
de Chr. Landbouwhuishoudschool officieel
worden geopend. Na het openingswoord van
Dr, Ir. B. de Hoogh, voorzitter van de centrale
commissie voor het Chr. Landbouwhuishoud-
onderwijs in Gelderland, zal de officiële ope-
ning geschieden door Mr. Ir. M. Goote, hoofd
van de afd. Nijverheidsonderwijs van het
Ministerie van O.K. en W.
Hierna wordt het gebouw bezichtigd. Na de
toespraken van de genodigden zal mej. M. v.
d. Kamp, directrice der school, het woord voe-
ren, waarna het slotwoord wordt gesproken
door de heer A. J. Lenselink, voorzitter van
de commissie van beheer van de school te
Vorden.
Voor belangstellenden bestaat Donderdag-
middag van 2— 4 uur gelegenheid de school
te bezichtigen.

HERV. VROUWENGROEP
Maandagavond waren veel leden van de Herv.
Vrouwengroep in het catechesatielokaal sa-
men gekomen om te luisteren naar Mej. Van
Dam, directrice van „Kindertoevlucht" te
Brummen, die een lezing hield over het vluch-
telingenvraagstuk in West-Duitsland. Mej.
Van Dam heeft vorig jaar tesamen met een
groep docenten een tocht gemaakt langs de
vluchtelingenkampen. Zij bezocht daar o.a.
een meisjestehuis, waar de meisjes voor aller-
hande beroepen worden klaargemaakt. Even-
zo is er ook een tehuis voor jongens. Verder
vertelde ze, dat vele vluchtelingen nu al jaren-
lang woonden in de voormalige bunkers, zon-
der voldoende licht en ventilatie, vreselijke
woonoorden. Daar alleen al in Westfalen, een
gebied zo groot als Nederland, 6 millioen
Oost-Duitsers ondergebracht moesten worden
(omdat daar de meeste industrie gevestigd is
waar deze mensen werk kunnen vinden"), kan
men begrijpen voor welke ontzaglijk moei-
lijke problemen het West-Duitse rijk geplaatst
wordt, temeer daar voor de eigen bevolking
bijna geen woonruimte meer beschikbaar was
door de vele bombardementen. In het voor-
malige munitiedepot Espeldinge hebben veel
boeren uit Silezië zich een woning weten te
bouwen. Hier wordt een gigantisch werk ver-
richt. Toch blijven er veel schier hopeloze ge-
vallen over; mensen, die door het eindeloos
heen en weer trekken zonder ooit een mens-
waardige woonruimte te vinden, worden afge-
stompt. Ter typering van deze laatste groep
las mej. Van Dam enkele passages voor uit
het boek „Zij vielen uit Gods hand".
Als men van al deze ellende hoort kan men
niet dankbaar genoeg worden als men hier
een goede woning heeft, al is die soms klein,
en al moet men er wel eens lang op wachten.

KERKDIENSTEN Zondag 24 April.
Irene.

9 uur Ds J. H. A. Doeschot, van Haarlo.
10.30 uur Eerw. Heer H. W. Obbink

cand. t. d. H. Dienst, te Utrecht
Medlerschool

10 uur Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Dr C. N. Impeta,
van Wolfheze

R.K. Kerk
7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 23 April van 5 uur t.e.m.
Zondag 24 April Dr De Vries, telef. 288.

(Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 15 t.m. 21 April.
Geboren: d. van H. A. Pellenberg en H. J.
Pellenberg-Nijkamp; d. van B. Voskamp en
E. A. J. Voskamp-Hemeltjen- d. van J. Stok-
kink en J. Z. Stokkink-Golstein.
Gehuwd: A. H. Bosch en G. J. Welsink.
Overleden: M. J. Maertzdorff, vr., 5 dagen.

YVeekmark t
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 94 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 47.— tot f 53.—

Handel was tamelijk vlug.

WIELERRONDE
Onder verwijzing naar de in dit blad geplaat-
ste advertentie, i.z. het sluiten van wegen in
verband met de door de Oranjevereniging al-
hier op Zaterdagmiddag, 30 April a.s. te orga-
niseren Wielerronde, worden de ouders ver-
zocht hun kinderen tijdens deze wedstrijd zo-
veel mogelijk bij zich te houden en te beletten,
dat deze op de rijbaan van het parcours kun-
nen komen.
Houders van honden dienen deze thuis te hou-

en, daar honden bij een dergelijke wedstrijd
e grootste ongevallen kunnen veroorzaken.

MEDALLTEST
Dansschool Kroneman hield op 14 April in
Hotel Bakker zijn jaarlijkse Medalltest, waar-
bij ook veel ouders door hun aanwezigheid
blijken van belangstelling gaven. De bedoeling
jan deze tests, welke zijn ingesteld door de
lederl. Bond van Dansleraren, is, dat de leer-

lingen aan het einde van het seizoen bepaalde
proeven moeten afleggen, waaruit hun vaar-
digheid moet blijken en bij slagen een insigne
met diploma ontvangen. Er werd deze keer
deelgenomen door 45 leerlingen.
De jury, bestaande uit de heren Gelderman uit
Apeldoorn en Reiners uit Goor, gaf te kennen,
dat de prestaties op hoog peil stonden. Dat
enkele leerlingen er niet in slaagden, het ver-
eiste aantal punten te behalen, kwam vooral,
omdat de zenuwen bij hen een woordje mee-
spraken. Twee prijzen, uitgeloofd door de
heer Kroneman voor het hoogst aantal be-
haalde punten, werden gewonnen door A.
Wullink en Alie Kamperman.

Dit jaar voor het laatst
Op 5 Mei herdenken wij de tiende verjaar-
dag van onze bevrijding. Het lustrumjaar,
ook voor u!
U moogt gerust de bange tijd en de narig-
heid van de jaren 1940—1945 trachten te
vergeten.
Wat u echter nooit moogt "vergeten is:
dat er vele duizenden dappere vrouwen en
mannen hun leven gaven in het verzet om
Nederland en ook u te bevrijden;
dat de Stichting '40—'45 de zorg op zich
genomen heeft voor 6000 gezinnen van na-
gelaten betrekkingen van verzetsslachtofFers
en hen, die door het verzet invalide zijn
geworden;
dat de Stichting '40—'45 volgens door des-
kundigen gemaakte berekeningen nog vijf
millioen gulden moet inzamelen om aan al
haar verplichtingen te kunnen voldoen;
dat de Stichting '40 — '45 in dit lustrumjaar
verwacht, dat het Nederlandse volk bereid
zal zijn om het ontbrekende bedrag bijeen
te brengen;
dat de Stichting '40—'45 dit jaar voor het
laatst een dringend beroep op u doet om ten
bate van de verzetsslachtoffers bij te dragen
aan de laatste inzamelingsactie.
Wat is de vrijheid, waarvoor velen hun leven
gaven, u waard? Is het u een dankoffer waard?
Gaarne vertrouwen wij dat uw antwoord
op deze vraag „ja" zal zijn.
De Stichting heeft, zoals gezegd, nog vijf
millioen gulden nodig. Die komen er, maar
daarbij is ook gerekend op uw bijdrage.
Deze bijdrage zal van u worden gevraagd

rekenen wij nog op U J
door middel van een huis-aan-huis inzameling,
welke in onze gemeente in de periode van
25 April t.m. 5 Mei gehouden zal worden.
Laat ook in de gemeente Vorden het parool
zijn: Eerst offeren —dan feestvieren!

Onderstaand comité beveelt deze laatste in-
zameling van ganser harte bij alle ingezetenen
van de gemeente Vorden aan.
Laten wij hen gedenken, die vrouw en kin-
deren aan ons in de bangste jaren van ons
volksbestaan opgedragen hebben.
Foor de?e vrouwen en kinderen te helpen
lossen wij de ereschuld in die wij allen op
ons genomen hebben.

Het comité van aanbeveling:
A. E. van Arkel A. J. Lenselink
J. van Amerongen W. N. Lulofs
Ds E. J. Duursema A. J. Meijer
B. R. Eykelkamp Mevr. Mokkink-Seesing
H. Folmer J. V. Plas
H. J. Gotink Past. H. C. A. Pensioen
Mevr. M. Har'ng-Koetsier G. J. van Roekei
H. F. Helmink J. Rombach Jr.
H. A. Hoogsradt W. H. Ruiterkamp
Ds J. H. Jansen G. Schouten
Mevr. Jansen-van Soest J. G. Vedders
Mevr. Kraaijkamp-Slagman Mevr. Visser-Dollekamp
H. I. Kip K. H. de Vries
A. j. Klein Ikk ink Mevr. v. d. Wall Bake-
G. Koerstlman Del Court tot Krimpen
J. C. van Langen G. J. Wuestenenk
Ds J. Langstraat A. J. Zeev<«lkink
Mevr. Langstraat-v. Manen

Namens het plaatselijk bestuur van de
Stichting '40—'45:

A. Plomp, voorz.
D. Norde, secr.-penn.

BIOSCOOP
Hedenavond kunnen de liefhebbers van „Tar-
zan"-films hun hart ophalen. Het verhaal
speelt zich af in de jungle van Oost-Afrika,
waar een troep ivoordieven opereert, met aan
hun hoofd de mooie avonturierster Lyra. De
film geeft prachtige natuuropnamen, veel
spanning en avontuur. Aan het einde verplet-
teren de olifanten de vijanden van Tarzan en
komt deze als overwinnaar uit de strijd te
voorschijn.
De toegang is vanaf 14 jaar.

LAATSTE NUTSAVOND
Op de laatste Nutsavond trad de Vordense
Amusementsvereniging met het blijspel „Hotel
Cinquille" voor het voetlicht. De verwachtin-
gen waren blijkbaar hoog gespannen, want
geen enkele Nutsavond was zo druk bezocht
als deze. Er was geen plaats onbezet. De vele
bezoekers hadden alle lof voor de A.V.V., die
van het stuk een prima vertolking gaf. Dank
zij het feit dat de oude Nutsdécors gedrapeerd
waren met doeken en gordijnen, en het inte-
rieur sfeervol was ingericht, waande men zich
inderdaad in de ontvangstzaal van een Frans
hotel, waar zich mysterieuze en vaak zeer zon-
derlinge taferelen afspeelden, die allen min of
meer verband hielden met een valse-munters-
bende, welke hier haar operatie-terrein had.
Er zat sfeer en spanning in het stuk en aange-
zien alle rollen uitstekend bezet waren, werd
het een opvoering, waarvan iedereen volop
heeft genoten. Zonder uitzondering werd er
vlot en met Franse flair geacteerd en zelfs het
kleinste rolletje was nog goed bezet. De voor-
zitter van het Nut, de heer H. Wesselink,
bracht aan het slot hulde aan het gezelschap
voor deze mooie Nutsavond. In het bijzonder
dankte hij de regisseur, de heer Vrugterman,
welke hij een presentje aanbood. Ook de heer
en Mevrouw Pongers, beiden oud-leden van
de A.V.V. en wonende in Beilen, betrok hij in
zijn hulde voor het feit dat zij nog kans had-
den gezien om in dit stuk belangrijke rollen
te vervullen zonder veel repetitie-avonden te
hebben bijgewoond. Alle dames-medewerken-
den kregen een bloemetje.

ij de opening van de avond gaf de voorzitter
n recapitulatie van de Nutsavonden van dit

seizoen, waarvan er meerdere maar zeer matig
bezocht waren. Gezien het feit dat deze Nuts-
avond voor het eerst op Zaterdagavond ge-
houden werd en de enoime belangstelling
hiervoor, meende spr. het in het vervolg in
deze richting te moeten zoeken. Hij hoopte

an het publiek meer suggesties voor de
amenstelling van het programma te mogen

ontvangen. Verder herinnerde hij de leden aan
de cursus beeldhouwkunst, welke op 11 Mei
gegeven wordt door Jan Miechels uit Arnhem.

JUBILEUMUITVOERING D.E.V.
Het is een goede gedachte van het bestuur
van de Toneelvereniging D.E.V. geweest om
ter gelegenheid van de herdenking van haar
10-jarig bestaan het door film en boek be-
kende toneelspel ,,De Beste jaren van ons
leven" op te voeren.
Het Nutsgebouw was tot in alle hoeken bezet.
De voorzitter, de heer Joh. Harmsen, sprak
een welkomstwoord tot de aanwezigen, waar-
in hij in het bijzonder welkom heette de af-
gevaardigden der plaatselijke verenigingen.
Hij wenste tenslotte allen een gezellige avond
toe.
Zoals we van D.E.V. gewend zijn was er reeds
dadelijk contact met de zaal toen Al. Step-
henson, sergeant infanterie US terug kwam
uit de oorlog, met Fred Derry, luitenant lucht-
macht en Homer Wermels, spastisch verlamde
matroos en deze hun gedachten naar voren
brachten over de afgelopen vier jaren van
oorlogsgeweld.
Zonder iets af te doen van de overige spelers
en speelsters bleken de 3 bovengenoemde
hoofdfiguren zeer rolvast te zijn, waardoor het
stuk dan ook zeer goed tot zijn recht is ge-
komen.
Aan het slot yan de uitvoering (het was in-
tussen al middernacht geworden) gaf de voor-
zitter aan de diverse afgevaardigden die zulks

. wensten gelegenheid hun felicitaties over te
brengen. Hiervan maakten een 5-tal vereni-
gingen gebruik. In totaal hadden 26 vereni-
gingen aan de uitnodiging gehoor gegeven.
Deze afgevaardigden lieten hun gelukwensen
allen vergezeld gaan met een enveloppe met
inhoud.
De voorzitter dankte dan ook aan het einde
allen voor hun goede wensen, in het bijzon-
der het Gemeentebestuur en het Nutsbestuur
voor hun belangstelling en het afstaan van
het Nutsgebouw voor de gehouden repetities.
De heer J. Roozendaal dankte namens de ver-
eniging de heer Joh. Harmsen, die 10 jaar de
leiding van de vereniging op zich had willen
nemen en zulks nog zal doen.
Rest ons nog te melden dat diverse bloem-
stukken het podium versierden o.a. van de
Afd. Vorden van het N.V.V., de R.K. Toneel-
vereniging „Internos", het Vordens Dames-
koor en de Muziekvereniging ,,Concordia".
Een gezellig bal besloot deze zeer geslaagde
jubileumuitvoering.



ZWEMVERENIGING V.Z.V.
Dinsdagavond werd in de zaal van de heer
Bakker een ledenvergadering van de Vorden-
se Zwemvereniging V.Z.V. gehouden onder
voorzitterschap van de heer. J. V. Plas. Deze
dankte het Bestuur van het Zwembad ,,In de
Dennen" voor het gratis beschikbaar stellen
van het bad. Ook het Nutsbestuur werd in de
dank betrokken voor zijn medewerking om in
de Oude U.L.O. school te mogen oefenen. De
vereniging beschikt thans over een tweetal
doelen, twee ballen en lijnen voor het afzet-
ten van het speelveld, wat mede te danken
is aan het Gemeentebestuur van Vorden dat
de nog jonge vereniging ƒ 150.— in eens
schonk om daarvoor materialen aan te schaf-
fen. Spr. dankte het Gemeentebestuur voor
deze flinke ruggesteun. Het plan bestaat om
twee zeventallen te vormen zowel uit de heren
als uit de dames. In het komend seizoen zullen
ongeveer 12 wedstrijden kunnen worden ge-
speeld. In het kader van de V.V.V.-actie zal
er op 9 Juli a.s. weer een waterpolowedstrijd
worden gespeeld, opgeluisterd met muziek. De
contributie werd voor leden van 15 jaar en
daar beneden vastgesteld op ƒ 2.10 en voor
oudere leden op ƒ 3.10. Het bestuur zal pogin-
gen in het werk stellen om het Zwembadbe-
stuur te verzoeken voor de leden der vereni-
ging enige reductie op de abonnementsprijzen
toe te staan.
Om de nog jonge vereniging in het zadel te
helpen moeten de leden zoveel mogelijk mede-
werking verlenen om donateurs voor de ver-
eniging te winnen, aangezien daardoor een
vast inkomen voor de vereniging ter beschik-
king komt. Binnenkort zal dan ook op de Vor-
dense ingezetenen een beroep worden gedaan
om de vereniging met een vrijwillige gift te
willen steunen. Het ledental der vereniging be-
draagt momenteel 60.

NATIONALE KANARIE-TENTOONSTELLING
Het hoofdbestuur der Ned. Bond van Kanarie-
fokkers heeft aan de kanarievereniging ,,De
Vogelvriend" Vorden e.o. toestemming ver-
leend om in het najaar 1955 te Vorden een
Nationale Kanarie-tentoonstelling te organi-
seren.
Op deze acht-daagse tentoonstelling zullen
vogels uit geheel Nederland ingezonden kun-
nen worden. B. & W. hebben voor het houden
van deze tentoonstelling reeds hun goedkeu-
ring verleend.

PLATTELANDSVROUWEN
Onder voorzitterschap van mevr. Visser—
Dollekamp hield de Bond van Plattelandsvrou-
wen haar bijeenkomst in Irene. Door me j.
Weekhout uit Borculo werd op prettige en
boeiende wijze haar persoonlijke indrukken
weergegeven over haar reis naar Amerika,
welke zij twee jaar geleden met vier platte-
landsjongeren mocht maken.
Aan de hand van lichtbeelden vertelde zij van
het leven op de Amerikaanse boerderiien; al-
les is er op de praktijk ingesteld en het werk
gebeurt zoveel mogelijk mechanisch. Men is
op zelfverzorging aangewezen: het brood
wordt thuis gebakken; huis en stallen worden
zelf gebouwd en onderhouden. Het vereni-
gingsleven is er zeer intensief en ook op zelf-
doen ingesteld; ieder lid neemt 3 maanden de
leiding van de bijeenkomsten op zich. Ditzelf-
de geldt ook voor de organisaties van jonge-
ren van 12—21 jaar.
Verder vertelde me j. Weekhout interessante
bijzonderheden over de 4 H club, die een grote
plaats inneemt in het leven van de platte-
landsjongeren.
Tijdens de pauze was er gelegenheid om de
handwerken te bezichtigen, die de leden van
de handwerkclub gemaakt hadden. Zeer fraaie
stukken waren te bewonderen.
Mevr. Visser dankte de spreekster voor haar
interessante causerie en de dames van de
handwerkclub voor hun keurig verzorgde
tafels.

DE KNUPDUUKSKES
Het eerste optreden van de folkloristische
dansgroep de Knupduukskes voor een groep
van ongeveer 40 dames uit Den Haag en om-
geving, die vanwege de Stichting 1040—1945
een poosje op de Konijnenbult verblijven, is
een groot succes geworden. Verscheiden da-
mes waagden een dansje met een Gelderse
boer, tot grote hilariteit van de aanwezigen.
Allen werden onthaald op koffie met krenten-
brood.

BILJARTKAMPIOEN
Na drie dagen van spannende biljartwedstrij-
den in café de Boer te Zutphen, is onze plaats-
genoot de heer H. Lijftogt kampioen geworden
van afd. I van de Zutphense Biljartbond e.o.

SCHOOL-VOETBAL
Uitgaande van de voetbalver. „Vorden",
jeugdvoetbal, werd vorige week Vrijdagmid-
dag een tournooi gehouden van scholen uit
onze gemeente. Onder begunstiging van lek-
ker voetbalweer werd met overgave, sportief
om de eer gestreden, met het volgende resul-
taat: 1. O.L. school Dorp, 2. Chr. school Dorp,
3. Chr. school Wildenborch en 4 R.K. school
Kranenburg.
Na afloop van de wedstrijden werd door de
voorzitter van v.v. Vorden, de heer W.
Kuijper, aan de aanvoerder van de O.L. Dorps-
school de prijs uitgereikt. Deze bestaat uit een
aardig wisselbekertje, welke driemaal gewon-
nen moet worden alvorens deze definitief in
bezit kan komen. De O.L. school won hem nu
voor de tweede maal. De heer Kuijper sprak
er zijn voldoening over uit, dat hij mocht ver-
nemen dat er fair gespeeld was. Hij hoopte
dat de jongens ook in de toekomst het „fair-
play" tot hun devies zouden maken. Rest nog
te vermelden dat de spelers tijdens de pauze
een tractatie kregen. Met een driewerf hoera
aan de organisatoren behoorde deze geslaagde
voetbalmiddag weer tot het verleden.

VOETBAL
Vorden I heeft de nederlaagreeks Zondag
voortgezet door met 4—O van Markelo te ver-
liezen. In hoofdzaak is deze zware nederlaag
te danken aan het feit dat de doelman enkele
malen geheel onnodig een steek liet vallen,
terwijl verder het binnentrio niet alleen te slap
speelde, doch bovendien schotloos was. Vor-
den was in het veld zeker niet de mindere,
zelfs waren er vele perioden dat de bezoekers

- dank zij het prima spel van de Vordense
middenlinie — op eigen helft teruggedrongen
werden. In de voorhoede waren ditmaal de
beide vleugelspelers vrij goed op dreef, doch
hun vele voorzetten hadden geen resultaat.
Bij Markelo moest het veelal komen van de
linksbuiten Schippers, die een groot aandeel
had in de vier doelpunten. Met rust was de
stand 1—0.
Vorden II won royaal van Steenderen III met
liefst 8—O, een verdienstelijke prestatie.
A.s. Zondag trekt Vorden I naar Pax. Gezien
de derby-sfeer, waarin deze wedstrijden veel-
al gespeeld worden, valt er van de uitslag
weinig te zeggen, temeer daar Vorden haar
elftal voor de zoveelste maal weer eens ge-
wijzigd heeft. Mogelijk brengt dit enige ver-
betering.
Vorden II speelt om 12 uur een uitwedstrijd
tegen Ratti II.

TOESLAG WOONHUIS
Dor^«lagmiddag had in café de Zon, ten
over^raan van notarissen van Ballegoijen de
Jong en Rombach, de toeslag plaats van het
woonhuis, Stationsweg 21 alhier, dat was in-
gezet voor ƒ 3990.—.
Het werd gekocht door de heer 'H. J. Steen-
kamp uit Hengelo (G.) voor ƒ 4170.—.

A TOEDIENING H. VORMSEL
NaaPwij vernemen zal op Maandag 2 Mei a.s.
na de H. Mis van 9 uur in de parochiekerk op
de Kranenburg door Mgr. Dr. Alfrink, Aarts-
bisschop-Coadjutor te Utrecht, het H. Vorm-
sel worden toegediend, aan de vormelingei?
uit de parochie Vorden—Kranenburg.

RATTI-NIEUWS
Daar het eerste elftal j.l. Zondag geen compe-
titiewedstrijd had, werd een vriendschappe-
lijke ontmoeting gespeeld in Zieuwent tegen
de sterke eerste klasser R.K.Z.V.C. I. Hoewel
beide ploegen een invaller hadden werd het
een faire en sportieve strijd, waarbij de span-
ning niet ontbrak. Ratti won met 4—3.
Het derde elftal verloor thuis van Keijenborg-
se Boys III met 2—7.
A.s. Zondag kan het voor Ratti een belang-
rijke dag worden. Doordat Noordijk I, de grote
rivaal van Ratti, met 6—l j.l. Zondag verloor
van Deo I en dus verder afzakte, zijn de kam-
pioenskansen voor Ratti I aanmerkelijk ge-
stegen. Wanneer de Rattianen in de uitwed-
strijd tegen Rietmolen I een gelijkspel behalen
is het kampioenschap een feit. Rietmolen is
op eigen terrein een sterke tegenstander, zo-
dat de Ratti-ploeg alles op alles zal moeten
zetten, want er hangt te veel van af. De vele
supporters, die ongetwijfeld deze ontmoeting
niet willen missen en hun elftal willen aan-
moedigen, zullen een grote en onmisbare
steun blijken te zijn.
De Ratti-reserves spelen 's morgens op eigen
terrein een belangrijke ontmoeting tegen hun
plaatsgenoten van Vorden II, terwijl Ratti III,
vermoedelijk Zaterdagavond, een uitwedstrijd
heeft tegen Steenderen III. De A-Junioren
gaan Zaterdag naar Voorst B.

K.A.B. FEESTAVOND
De Kath. Arbeiders Beweging afd. Vorden-
Kranenburg hield voor de leden en genodig-
den weer haar jaarlijkse feestavond, welke
zeer geslaagd is. De dag werd 's morgens in-
gezet met een H. Mis en Alg. H. Communie
tot intentie van de overleden en levende leden
der afdeling. Hierna werd een koffietafel aan-
geboden bij Schoenaker.
's Avonds kwamen de leden weer bijeen in
zaal Schoenaker voor de feestelijke viering.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de
heer J. C. van Langen, alleen welkom, speci-
aal het cabaretgezelschap Hielken uit Dieren.
De voorzitter gaf hierna een korte terugblik
over het afgelopen winterprogramma. Hij
spoorde de afdeling, die nu 73 leden telt speci-
aal aan, mee te doen aan de grote ledenwer-
ving$actie, die op touw is gezet. Spreker deel-
de nog mede, dat de termijn voor aanmelding
voor de Passiespelen binnenkort wordt geslo-
ten en deze reis alleen doorgaat, als er genoeg
animo voor bestaat. Vervolgens trad het ge-
zelschap Hielken op met een programma dat
zeer in de smaak viel. Er heerste dan ook
spoedig een gezellige stemming.
De voorzitter was de tolk van allen toen hij
in zijn slotwoord het gezelschap hartelijk dank
betuigde voor het geboden programma. Het
was met recht een geslaagde avond.

J.B.T.B.-AVOND
Onder voorzitterschap van de heer A. Lichten-
berg Jr., „Waarle"' hield de Jonge Boeren- en
Tuindersbond van de A.B.T.B, in combinatie
met de A.B.T.B. en Boerinnenbond een ont-
wikkelingsavond bij Schoenaker. Vooral van
de zijde der jongeren was er een behoorlijke
belangstelling. De heer Wentink, Pluimveedes-
kundige van de Handelsraad der A.B.T.B. uit
Didam, behandelde het onderwerp „Kwali-
teitsverbetering van de eieren". Spr. gaf diver-
se practische wenken en wees er vooral op,
dat schone eieren, vooral in verband met de
export, een eerste vereiste zijn.
De voorzitter dankte de spreker, na afloop,
eveneens voor het beantwoorden van de vele
vragen. Hierna werden nog enkele mededelin-
gen gedaan. Voorts werden de diploma's uit-
gereikt van de gehouden cursus in motoren-
kennis.

HEIDEBRAND
Maandagmiddag brak er op de Kranenburg op
een stuk hei achter het R.K. kerkhof brand uit.
doordat kinderen met vuur speelden. Omwo-
nenden wisten met behulp van takken erger
te voorkomen en waren de brand spoedig
meeste^^ngeveer 100 m2 heide werd een
prooi

ei^Ongeveer
d^Pvlammen.

090R ft» OOO» VUKVWJ •

R* J« Koerselman
Burg. Galléestraat 12

Telefoon 364

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Adverteer in

CONTACT

ti'ai had oeiv baas toch,
van mergen, buurvrouw? He $loog et
peerd en effen later gooiden 'e de kru-
wagen onder in de graven ...

O mense. schei uut, ik hadde gin tarvobrood
meer op de schale. Ik hoppe, dat Schurink
gauw kump, dan is 'e op slag weer beteer!

Tarvobrood,
de juiste voeding, ook voor u!

Óchurluk bakt heil

Ver. tot bevordering van het Landbouw-, Tuinbouw- en
Huishoudonderwijs op Chr. grondslag, te Vorden

Voor allen die belang stellen in de

CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL
bestaat op Donderdag 28 April 's middags van 2—4 uur
gelegenheid om het nieuwe gebouw aan de Baaksweg te
bezichtigen.

Bestuur en personeel hopen, dat velen van
deze gelegenheid gebruik zullen maken.

HET BESTUUR

A.S MAANDAG 25 APRIL houden wij onze

CONTACT-AVOND
in zaal Bakker» Aanvang half acht

Er wordt een prachtige FILM vertoond en VIER MERK-
FABRIKANTEN zullen u laten zien en proeven van hun
producten. Het geheel wordt omlijst met gezellige muziek.

Toegangsbewijzen zijn aan de winkel
GRATIS verkrijgbaar»

W. PARDIJS, VéGé-kruidenier

Wegens huwelijk flinke
HULP in de huishou-
ding gevraagd.
Aanm. Mevr. Garssen
Enkweg 19

Wie heeft Zaterdag
16 April een verkeerde
FIETS meegenomen
bij fa. J. W. Albers?
Bertus Golstein wil
zijn eigen fiets terug
hebben.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

R» J* Koerselman
Burg. Galléestraat 12

Telefoon 364

Kopriemen
voor koeien, om ze
bij het melken vast
te zetten.

PRIMA PRIMA

Aanbevelend

G. W. Luimes
Telefoon 421

Heren-
Pantalons

voor de zomer

vanaf ff 25.—
KLEERMAKERIJ

Schoenaker
Ruurloseweg 41
Telefoon 478 Vorden

Wij hebben ze
in voorraad!
De nieuwe Balastore

Zongordijnen
in alle maten.

Woninginrichting
JOH. HEERINK
Zutphensew. Vorden

H.K. Landbouwers!
Selecteer uw kippen,
daar de prijzen nu
nog hoog zijn!

Ze worden door ons
vakkundig uitgezocht,
Telefoon wordt vergoed.

W. ROSSEL
Pluimveehandcl, Tel. 283

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters
Nieuwstad 12

Stoelen stofferen,
Matrassen opknappen
Zonneschermen
Vloerbedekking
Alles op het gebied
der stoffeerderij!

Aanbevelend

G. W. L U I M E S



Op 11 April werd
ons een dochtertje
geboren, dat op 17
April helaas weer
van ons werd weg-
genomen.
G.H.L.Maertzdorff
J. Maertzdorff-

Poelder
Vorden, Nieuwst 7

WONINGRUIL.

Aangeb. ruime bene-
denwoning met grote
tuin, gelegen aan harde
weg omg. Vorden.
Gevraagd goede wo-
ning in het dorp.
Brieven letter D bur
Contact.

Wie heeft er een ver-
keerde donker blauwe
broek, op de Gymna-
stiekuitvoering van 12
Maart, meegenomen.
Gaarne terug te be-
zorgen bij Warnshuis,
Nieuwstad 53.

Gevraagd net kamer-
werkmeisje Hotel „'t
Jachthuis", Warnsveld

Te koop gevraagd
ouderwets schrijf-
bureau en ronde ta-
fel met of zonder stoe-
len Br. letter B bur.
Contact.

Te koop een kolen-
fornuis en huishoud-
kachel.
Zutphenseweg C 68.

Te koop een compl.
waterpompinstalla-
tie, 350 L.
G. M. Jansen, B 94
Vorden.

Te koop aangeb. een
tuinameublement ,
f 50. Te zien vanaf
Maandag bij Vogtlan-
der, Zutphenseweg 77

Te koop cirkelzaajr-
machine, klein model,
bij H. J. Ruiterkamp,
Timmerbedrijf , E 33,
Vorden, Tel. 531.

Te koop Philios rn-
dio, prima f 60. — en
Mejjatron radio m.
luidspreker voor in-
bouw f 25 — .
Te bevr. 't Hoge 29

Eetaardappelen te
koop (noordeling) H.
Hogeslag, Hackfort.

Te koop toom
bij J. Mokkink, D 90
't Medler.

Te koop een» toom
bigjren bij H. B.irkink,
„de Sticht" Wichmond
5 drag. varkens te
koop, a. d. telling 1-8
Mei. B Verkerk, ach-
ter 't station.

maal te koon
r. b., a. d. telling 28
April, wit bedr.
H. J. Eggink, Mossel
D 107.
5 beste BIGGEN te
koop bij D J.Wonnink
Hackfort C 40
Te koop 40 jonge
HENNEN, sussex x
reds en 20 jonge wi t t e
leghorns. B. Koers,

D 127b Kranenburg
Te koop een nest jonge
Belg. HERDERS, m.
stamb., v. certificaat
politiehond. J. Vlog-
man, b.h. Enzerinck
Een toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
Delden B 35.
Te koop wilgen RIK-
posten. Joh. Wesselink
Kranenburg

HENK VISSCHERS
en

X
X

HANNY OLTHOF

hebben de eer U, mede namens W
wederzijdse ouders, kennis te ge- u
ven van hun voorgenomen huwe- ^j
li jk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op Donderdag 28
April 's voormiddags 11 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
De Kerkelijke inzegening zal plaats heb-
ben in de Geref. Kerk te Vorden om
11.30 uur v.m. door de Weleerw. Heer ft
Ds. J. H. Jansen, Ned. Herv. Predikant W
te Vorden.

Vorden, C 88 „ .. .„„ ^
X
X
X Vorden, D 52

X
X

April 1955.

Toekomstig adres: Almenseweg C 1531,
Vorden.

u
Receptie van 3.30—5 uur n. m. in Hotel Bakker
te Vorden.

XZo de Heer wil hopen onze geliefde u
ouders

B. Wagenvoort

en

G. J. Wagenvoort-Slöetjes

op Maandag 25 April hun 25-jarig
huwelijk te gedenken.
Dat zij nog lang gespaard mogen blij-
ven is de wens van hun dankbare
kinderen en verloofden.

VORDEN, Delden B 92, 1955.
,,Timmermanshuis".

Gelegenheid tot feliciteren van
2.30 tot 3.30 uur aan huis.

u
Q Op Vrijdag 29 April a.s. hopen

Q H. Wijchman

x
X G. Wijchman-Schuitfl^iker
X hun 40-jarige echtvereniging te her-

denken.

Receptie van 4—5.30 uur in de
zaal van Lettink.

X
X
X

3*C*

Wij verzoeken de winkeliers hun
zaken te willen sluiten op Zater-
dag 30 April (Koninginnedag) na
l uur.
Alsmede op de Nat. Feestdag 5
Mei, de gehele dag.

Vord. Winkeliersver.

Jonge Kerk - Vorden

De bijeenkomst van Dinsdag 26 April

gaat niet door.
Inplaats daarvan komt de

Begroetingsavond
MET DE NIEUWE LIDMATEN

op Dinsdag 3 Mei om 8 uur in
gebouw Irene

Alle jonge lidmaten zijn hartelijk welkom l

Meimarkt Hengelo-GId.
Woensdag 27 April
de gehele dag

DANSMUZIEK
Aanvang v.m. 11 uur

Aankomende kantoorbediende
gevraagd, liefst Mulo en enige
praktijk en

Jongste bediende.
Gems, Metaalwerken Vorden

Woensdag^ 27 April

Grote Meimarkt
9 uur opening door de Voorz. der Marktvereni-
ging.

Aanbieding oorkonde aan het Erelid Dr. A. Meinders

*9.30 uur aanvang

Groot Standwerkersconcours,
waaraan deelnemen de beste standwerkers van Nederland.
Na afloop prijsuitreiking in café Maresch.

Tijdens de markt worden aan vrouwelijke bezoeksters bonnen uitgereikt,
waaronder zich waardebonnen beuinden.

Aan aanvoerders van biggen worden eveneens per aange-
voerde big, enveloppen uitgereikt. In totaal f 200,— aan
geldprijzen.

De waardebonnen zijn geldig tot 's middags 1 uur
in alle kramen en winkels.

Op de marltf is muziek- en geliiiflsinstallatie aanwezig.

Het Bestuur Hengelose Marktver.

Af te geven:
Gecreosoteerdepalen in de maten 1.20m.,
1.60 m., 1.80 m. en 2.50 m. tegen scherp
concurrerende prijzen.
Balen wit hooi - Pakken stro.^^
Weder ontvangen balen fijn turf^rooisel

Alle soorten kunstmeststoffen:
Kalkammonsalpeter, Kalksal-
peter Zwavelzure Amoniak,
Chilisalpeter, Granimi^Ap x 10
x 10, N.P.K. 12 x 10 x W, Fos-
faatammon, Magnesiumhou-
dende Kainiet, Kalizout 20%,
Kalizout 40%, Patentkali, Slak-
kenmeel, Korrelsuperfosfaat,
Fertifos, Dolomietkalkmergel,
Poederkalk, Kieseriet, enz.

Fa. J. W. ALBERS
Telef. 232

Zoals met grote zorg 'n bloemist zorgt
voor zijn kas,

Zo goed zorgt voor Uw huis altijd
Shell Butagas.

Beperkt verkrijgbaar
DR. OETKER
RECLAME-PAKKET
verpakt in aardig poppenhuis/e

*
INHOUD:

6 pak Flan pudding
3 pak van. suiker
l fl . citroen aroma
l zakje Backin
l zakje sauspoeder
l pak custard poeder
l pak maizena
l pak zelfr. bakmeel
l pracht receptenboek

1.23
0.18
0.20
0.12
0.08
0.35
0.30
0.47

Totaal f 4.93

Zolang de voorraad strekt
voor t 2.93

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

ALS U EEN

Motorrijwiel
gaat kopen, dan moet U de
zekerheid hebben, dat U het
beste koopt wat U in een be-
paalde prijsklasse kunt krijgen
Alleen N.S.U.
kan U die zekerheid geven.

Prijzen vanaf f 998.-
Agent voor Vorden en omgeving

A.G.Tragter
P.S. Wij leveren U ook de

NS.U. BROMFIETS
in de kleuren: beige, groen
en zwart.
Prijs f 535,— compleet

Tocht ouden van Dagen
Bij voldoende deelname en indien de
financiën het toelaten is de Oranjever,
voornemens een DAGTOCHT per bus
naar Schiphol en de Bloembollen te or-
ganiseren, inplaats van de bekende
middaguitgang met particuliere auto's.
Zij, die aan deze tocht willen deelnemen,
gelieven zich voor 28 April schriftelijk
op te geven bij H. G. Poesse, met op-
gave van wat zij willen bijdragen. Zij,
die aan de gewone uitgang de voorkeur
geven, gelieven dit ook op te geven.

Het Qranje-Comité

H.H. Pluimveehouders
van Kranenburg,
Medler en Linde

Wij blijven Vrijdags Pluimvee ont-
vangen.
Boodschappen worden tot Donder-
dagavond aangenomen bij café
Schoenaker, Kranenburg, Tel. 214
en Broederij Lebbink, op 't Onstein,
Tel. 439.

Aanbevelend

Fa. H. F R A N K E N
HENGELO-G., Telefoon 295



Schuimrubbermatrassen
uit voorraad leverbaar.

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

Vraagt stalen en prijzen*

JOH. H E E R I N K
Zutphenseweg

Nutsbibliotheek Vorden
Geopend Zaterdag 4—5% uur
Dinsdag 4 % — 5 % uur.

Romans, Defectieve romans, jonge meisjes-
Romans, Populair Wetenschappelijke boeken
Kinderboeken.

5 cent per boek per week.

VOOR BRUILOFTEN ENZ.

zijn wij ruim gesorteerd in

practische en luxe
geschenken

Ophouwserviesen
R. J. Koerselman

Burg. Galléestr. 12 - Tel. 364

School met de Bijbel
Het Hoge 40

Aangifte van leerlingen
Kinderen, die voor l Oct. a.s. zes jaar
zijn en die na de zomervacantie de
school hopen te bezoeken kunnen wor-
den opgegeven (liefst spoedig) bij het
hoofd der school de heer A. J. Zee-
valkink.

Leerlingen die naar Lyceum, Mulo,
enz. gaan ontvangen in de hogere
klassen extra lessen.

Denk aan Uw licht (Uw rijwiellamp moet
branden)

Anders valt U in DURE rechtbankhanden ..

A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

Notarissen Mr. J. Rombach te Vorden en
H. Sj. Tromp te Zutphen zullen op Woensd.
27 April en 11 Mei a.s. te 14 uur in café ,,de
Zon" te Vorden, afzonderlijk en in combi-
natie, resp. bij inzet en toeslag, publiek
verkopen:

Een dubbel Woonhuis
met tuinen te Vorden Julianalaan 7 en 9,
groot 6.93 are, elke woning bev.: grote ka-
mer, kamer-keuken, hall, W.C , bijkeukentje,
schuur (9: bovendien grote houten schuur)
Boven: 3 slaapk. overloop, grote zolder.
7: huur f 30680 p. jr. Lasten f 18.47 p. jr.
9: huur f 358.80 p. jr. Lasten f 20.78 p. jr.
Te bezicht.: Maandag 2—4 uur. Aanv. en
bet : uiterlijk 15 Juni 1955.

Zwembad „In de Dennen"
Algemene
vergadering

op Donderdag 28 April 's avonds

9 uur in Hotel Bakker.

Het Bestuur

Vraag niet hoe het kan,
maar profiteer er van I

12 spritsstukken 49 et
200 gr. prima toffee's 49 et
2 blikken soepgroente 49 et
2 grote bussen schuurpoeder 49 et
2 grote rollen beschuit 49 et
l grote fles prima slasaus 69 et

Als extra reclame:
250 gr. prima koekjes 45 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

Koninginnefeest 30 April a.s.
Nationale feestdag 5 Mei a.s.

TE HENGELO-GLD.
DANSMUZIEK

Aanvang 7 uur Gratis dansen

Wat zit er achter?
Een horloge kan mooi zijn van buiten.
Maar . . . wat zit er achter de wijzer-
plaat ? Een uurwerk kopen van feilloze
nauwkeurigheid bij een vertrouwd vak-
adres, dat gaat er mee door !

Fa. MARTENS - Horloger
Prisma vertegenwoordiger

V.V.V. Vorden
Algemene Ledenvergadering
op Dinsdag 26 April, 's avonds 8 uur
in de zaal van Hotel Bakker.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag Kascommissie 1954.

Bezing Kascommissie 1955.
ïezing Bestuursleden. Aan de beurt

van aftreden zijn: J. Bielderman, Bar. P.
A. v.d. Borch en H. Luth (allen herkiesb)
Candidatea voor deze verkiezing kunnen tot de
aanv. der verg. bij het bestuur worden ingediend.
Zomerprogramma 1955.
Roadvraag.

ming van de films:
'elkom in Holland", kleuren-geluidsfilm

b. ,,De Schoenmaker en de Hoedenmaker",
teken-kleurenfilm met geluid.

c. „Wind en Water", geluidsfilm.
12. Sluiting.

M. TERPSTRA, secretaris

Afsluiting wegen
Burgemeester en Wethouders der Gemeen-
te Vorden brengen ter openbare kennis,
dat tijdens de door de Oranjevereniging
alhier te organiseren Wielerronde op Zater-
dag 30 April a.s. van 's middags 2 uur tot
omstreeks 5 uur, de navolgende in de kom
van het dorp gelegen wegen voor het ver-
keer zullen worden gesloten:
Wilhelminalaan - Groeneweg - Enkweg *
Burg. Galléestraat (tot Insulindelaan) - In-
sulindelaan - Molenweg - Wilhelminalaan.
Ds sluiting van deze wegen zal door bor-
den worden aangegeven.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
27 April

(Meimarkt)

te Hengelo (611)
De Marktverenig-ng

Gevraagd voor spoedige indienst-
treding *

een magazijnbedËende
en een jongen
voor lichte werkzaamheden.

Aanm. bij f a. D. A. Roeloisen D.J.zn.
Berkelkade 15 — ZUTPHEN

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

Voorjaarsjaponnen
Zomerjaponnen
Zomerrokken
Korte jasjes
Toppers

Voor een regenachtige
dag enorm gesorteerd
m

Poplin mantels
in alle kleuren - vlotte
modellen

Het hangt voor
U klaar»

Het feest der vrouwen!!!
Wij helpen U met de schoonmaak want het
gaat vlugger wanneer U goede materialen gebruikt

Wij hebben voor U:

Alle soorten Borstelwerk, Witkwasten, Sponzen,
Zemen (uitsluitend Ie kwaliteit), Dweilen, enz.

Kastpapier (ook afwasbaar), Kastranden, Punaises

REINA Koudwaterverven, Witkalk, afwasbare
Synthetische muurverf (zeer geschikt voor stallen,
waskamers, enz.), Hoogglanzend plasticlak, SU-
PRALUX de ideale lak voor keukens, kamers,
auto's en ijzerwerken, gemakkelijk en voordelig
te verwerken. Verder: Blac Varnis (Parafinelak),
Droog zwartsel, Kalkgroen, Kalkblauw.

Mooie sortering Behangpapier en Randen, Plak-
sel (desgewenst gereedschap ter leen)

Diverse soorten was, o.a. onze eigenbereide met
zuivere bijenwas en zuivere terpentijn.

Motwerende middelen, Motzakken, Gimp, papier
en Plastic.

Uw vitrage behandeld met onze Waterproof-
middelen voorkomt gele kringen.

DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE"

J. M. v.d. Wal
* Beslist ook Uw Drogist

Vandaag Extra Reclame!
1 pak vet voor 60 cent

500 gr. spek 89 et 200 gr. pekelvlees
200 gr. boterham w. 60 et 200 gr. ham

200 gr. rookvlees 100 et

65 et
100 et

Beleefd aanbev. . KRIJT Dorpsstraat 32

Een „grondige"

schoonmaak begint

met VILTZEIL

Krommenie

VISSER
VORDEN

heeft keuze te over


