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MOTORCROSS TE HENGELO (G.)
Zondag 5 mei a.s. zal Hengelo (G.) weer in het
middelpunt van de belangstelling staan bij alle
motorsportliefhebbers in de wijde omtrek. Im-
mers deze zondag zullen op het bekende cir-
cuit „'t Zand" te Hengelo (G.) de jaarlijkse
motorterreinwedstrijden gehouden worden
voor senioren en juniorenrenners in de zware
en lichte klassen.
Dit jaar is het evenement dubbel zo spannend
omdat de kampioenschappen van Gelderland
verreden worden.
Gezien de steeds toenemende snelheden heb-
ben de organisatoren het nodig geoordeeld
een dubbele afzetting voor het publiek te moe-
ten aanleggen. Ook is het circuit nog op vele
plaatsen aantrekkelijker en overzichtelijker
gemaakt.
Nu al is bekend dat de meest prominente rij-
ders uit de motorterreinsport hier aan de start
zullen komen.
Zoals steeds worden de wedstrijden nu ook
weer verreden onder auspiciën van de KNMV.

R. J. KOERSELMAN

LAATSTE NUTSAVOND
Zonder aan de overige Nutsavonden van het
afgelopen seizoen tekort te doen mogen we wel
zeggen dat de toneelavond, die de leden don-
derdagavond werd aangeboden, ongetwijfeld
de beste van het seizoen is geweest.
De toneelgroep „De Hoveniers" uit Bilthoven
trad als sluitstuk van het Nutsseizoen op met
het Franse blijspel „Jeugd" van Claude Andric
Puget. Wit dit groepje amateurs hier heeft
laten zien was toneelspel van de bovenste
plank, althans voor amateurs. Het nogal cri-
tisch aangelegde Vordense publiek was da
ook na afloop unaniem vol lof over het ye
toonde spel, zoals we hier helaas maar weinig
te zien krijgen.
Het stuk, dat door 6 jongelui (3 dames en 3
heren) gespeeld werd, bracht ons naar een
klein Frans plaatsje, waar 5 jongelui gezelli
kibbelen en fantaseren over de liefde en w
er alzo aan vast zit. Als er in het stuk plotse
ling een piloot komt opdagen, die met zijn
vliegtuig een noodlanding moest maken, be-
ginnen de perikelen eerst goed.
Hartelijk is er gelachen om de zotte situaties,
waarin de verliefde jongedames en de jaloerse
heren kwamen te verkeren. Het stuk werd wel
bijzonder vlot ten tonele gebracht en zou ze-
ker bij een minder goed gezelschap een mis-
lukking geworden zijn, want het was verre van
gemakkelijk te spelen.
Nu werd het een volledig succes, dat beloond
werd met een langdurig applaus, hetgeen de
voorzitter van het Nut, de heer H. Wesselink,
nog eens met woorden onderstreepte en hoop-
te dit gezelschap nogmaals in Vorden terug te
zien, bij welke wens de vele aanwezigen zich
ongetwijfeld aansloten.
Bij de opening van deze laatste Nutsavond
wees de voorziter er op dat hij nu niet bepaald
enthousiast was over het bezoek van de afge-
lopen Nutsavonden. Er was dit seizoen bijzon-
der weinig belangstelling. Het eigen departe-
ment verdient meer belangstelling van de Ie-
den. Hij hoopte dat de leden voor het komen-
de Nutsprogramma veel suggesties bij het be-
stuur zouden indienen.
Voorts deelde hij mede dat het eerste team
van de Nutstafeltennisclub gepromoveerd is
naar de 2e klas. Dit team bestaat uit de heren
J. Lubbers, W. Massen en N. ter Beest. Ook
het 2e team van deze club heeft dit seizoen
voortreffelijk gespeeld.
Rest nog te vermelden dat de dames aan het
slot een bloemetje werd overhandigd. Een
waardig slot aan een druk Nutsseizoen.

Huid genezing. . . . . . . . , *p.
l ezondne id

Puistjes verdrogen door Purol-poeder

VOETBAL
Van de vijf elftallen was zaterdagmiddag al-
leen Vorden B in touw. De jongelui gingen bij
Be Quick C op bezoek en verloren met 5—0.
A.s. zondag ligt de competitie ook voor de
Vordense elftallen stil. In de morgenuren
speelt daarom een versterkt derde elftal tegen
Vorden I. Het is een proefneming in verblind
met de nog komende zware wedstrijden van
het derde elftal.

KERKDIENSTEN zondag 28 april.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.30 uur Bed. Hl. Doop.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. Langstraat,

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. C. Padmos,

van Geesteren
R.K. Kerk

7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 27 april van 5 uur tot en met
zondag 28 april Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 18 t.m. 25 april.
Geboren: z. v. M. J. Lebbink en G. H.
Lebbink-Bosch; z. v. J. Kettelerij en H.H.
Kettelerij-Wolsink; z, v. G. H. Slagman en
H. J. Slagman-Aalderink.
Ondertrouwd: L. J. Rietman en T. F. te
Kiefte; J. Nijhuis en H. J. Barendsen.
Gehuwd: J. Wentink en H. J. Brummelman.
Overleden: K. G. Rouwenhorst, oud 76 jr.;
A. M. Neyenhuys, oud 55 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 88 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.—tot £55.— per stuk.
Handel was redelijk.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN.
In de koffiekamer van het Nutsgebouw kwa-
men de Plattelandsvrouwen bijeen om
luisteren naar mevr. Otten-Schipper,
van de vereniging van exploitanten van
electriciteitsbedrijven in Nederland.
Mevrouw Otten hield een zeer interessante
lezing over: „Kleine electrische toestellen in
de huishouding". Spreekster vertelde
de K.E.M.A., waar de fabrikanten hun
stellen kunnen laten keuren op doelmatigheid,
veiligheid en soliditeit, waarna ze het Kema-
keuringsmerk mogen dragen. Tevens werden
veel toestellen getoond, zoals snelkokers,
waterketels, melkkokers, broodroosters,
koffieperculators, comforen e.d. Daarbij werd
gedemonstreerd hoe op verschillende ma-
nieren melk gekookt kan worden zonder dat
ze overkookt; hoe krentenbrood heerlijk ge-
roosterd kan worden en hoe geurige koffie
gezet kan worden.
Aan het eind van de avond verzocht de
voorzitster, mevr. Klein Brinke-Gotink, de
avond te besluiten met het zingen van het
eerste couplet van het Wilhelmus, ter ere
van de a.s. verjaardag van H.M. Koningin
Juliana, de beschermvrouwe der plattelands-
vrouwen.

LEDENVERGADERING B.O.G.
De B.O.G. afd. Vorden hield in hotel „Het
Wapen van Vorden" een goed bezochte leden-
vergadering, onder leiding van de heer H. Pel-
grum.
Bij de opening werden in/onderheid welkom
geheten de heer G. J. Wuestenenk van 't Ad-
dink alsmede een aantal nieuwe leden. Vervol-
gens weid medegedeeld dat op 25 april de
laatste stalwedstrijd in dit winterseizoen zal
worden gehouden. Dan zullen ook de diplo-
ma's van deze wedstrijd worden uitgereikt.
De heer A. J. Huurneman, directeur van de
zuivelfabriek, zal dan spreken over melkprijs
en wat daarmee samenhangt.
De voorzitter wekte de leden op om op 3 mei
a.s. de bondsvergadering te Arnhem te bezoe-
ken , waar m i n i s t e r Mansholt het woord zal
voeren. Tenslotte deelde de voorziter mede,
dat de g i f t van ƒ l voor de Prot. Ned. Jonge-
ren Gemeenschap en de jaarlijkse contributie
b i jna geheel aan de penningmeester is afge-
dragen, wat verblijdend werd genoemd.
De heer G. J. Wuestenenk behandelde vervol-
gens op beknopte, doch duideli jke wijze het
onderwerp landbomvpolitiek.
Na beantwoording van enige vragen dankte
de voorzitter de spreker voor z i j n duidel i jke
uiteenzetting.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, mej. N. Eykeücamp „De
Weerd" Linde, behaalde aan de r.k. school
•voor opleiding tot Huislioudlerares te Poster-
holt (L.) het diploma r.k. Huislioudlerares.

DE HEER K. G. ROUWENHORST
OVERLEDEN

Op 76-jarige leeftijd is overleden de heer G.
G. Rouwenhorst, oud-hoofd van de bijzondere
school op het Hoge.
De heer Rouwenhorst is van 1916 tot 1946
hoofd van genoemde school geweest. Voordien
was hij werkzaam als onderwijzer te Huis ter
Heide.
Hij was een man met grote liefde voor het
onderwijs en de school, welke laatste onder
zijn leiding een sterke uitbreiding onderging.
De heer Rouwenhorst heeft zich niet alleen
met het onderwijs beziggehouden, doch ook in
het dorpsleven een rol van betekenis gespeeld.
Op menige vereniging heeft hij zijn stempel
gezet.
Zo was hij mede-oprichter en voorzitter (tot
1940) van de afd. Vorden van de C.B.T.B. Na
zijn aftreden als voorzitter werd hij benoemd
tot ere-voorzitter.
Niet alleen in Vorden werkte hij mede aan de
oprichting van een afdeling van de C.B.T.B.,
doch ook in de omtrek. Mede door zijn werk
zijn diverse afdelingen tot stand gekomen, o.a.
te Hummelo.
Voor het landbouwonderwijs heeft hij veel ge-
daan; in Vorden gaf hij landbouwcursussen.
De heer Rouwenhorst behoorde tot de oprich-
ters van de vereniging voor ziekenhuisverple-
ging en was destijds hoofdbestuurslid van het
streekverband „De Graafschap" van verenigin-
gen voor ziekenhuisverpleging. Tot 1940 fun-
geerde hij als voorzitter van de Vordense ver-
eniging.
In de oorlogsjaren werden de verenigingen
voor ziekenhuisverpleging ondergebracht bij
de Nezifo in Den Haag. Van deze vereniging
is de heer Rouwenhorst enkele jaren bestuurs-
lid geweest.
Hij was verder nog oprichter en enkele jaren
voorzitter van de chr. muziekvereniging „Sur-
sum Corda".
De heer Rouwenhorst is ook bestuurslid ge-
weest van het Groene Kruis, het zwembad, de
Oranjevereniging en de chr. onderwijzersver-
eniging.

R. J. KOERSELMAN

OUDERAVOND BIJZONDER LAGERE
LANDBOUWSCHOOL

Onder leiding van de heer W. G. Ruiterkamp
werd in het gebouw Irene een ouderavond van
de bijzondere lagere landbouwschool gehou-
den, welke tevens afscheidsavond was voor de
gediplomeerden van de school.
Burgemeester van Arkel, lid van de commissie
van toezicht wenste de pas gediplomeerden ge-
luk. Spreker hoopte dat ze nu na het volbren-
gen van de schooljaren de gelegenheid moch-
ten vinden ook in de praktijk de opgedane
kennis ten uitvoer te brengen.
Hierna werden de oud-cursisten toegesproken
door de secretaris van de G.M. v. Landbouw,
de heer G. J. Wuestenenk, die mede sprak na-
mens de C.B.T.B. Bij zijn felicitatie spoorde
hij de gediplomeerden aan de opgedane kennis
te onderhouden en zo mogelijk nog te vergro-
ten. Leest geregeld en doelbewust de diverse
landbouwbladen en sluit u aan bij een der
plaatselijke standsorganisaties, aldus spreker.
Namens de B.O.G. en C.J.B.T.B. afd Vorden,
sprak de heer H. Pelgrum, voorzitter van de
afd. B.O.G. Naast zijn gelukwensen wekte ook
deze de jongeren op zich als actief lid bij een
der jongeren-organisaties aan te sluiten.
De heer Ruiterkamp sprak namens het be-
stuur der school. Deze wees de jongeren er op
te proberen naast het behaalde succes de ken-
nis algemene ontwikkeling te vermeerderen.
Namens de gediplomeerde cursisten dankte de
heer G. M. Florijn uit Gorssel de leraren voor
het genoten onderwijs en bood de heren G. J.
Bannink en H. W. Ellenkamp een cadeau aan.
Tenslotte werden door de heer Jonkma, land-
bouwdeskundige van de Westzaanse Veevoe-
derfabrieken, een drietal kleine films ver-
toond.
Met een slotwoord van de heer Bannink en
het gezamenlijk zingen van de Avondzang
werd deze druk bezochte en goed geslaagde
ouderavond besloten.

BIOSCOOP
Zondagavond draait de kleurenfilm Johnny
Guitar in het Nutsgebouw. Het is een film
met zeer veel actie en een enorme spanning.
Twee vrouwen bestrijden elkaar fel, omdat
beiden op dezelfde man verliefd zijn. Alle be-
woners van de streek mengen zich in deze vete,
zodat wilde taferelen zich afspelen. Joan Craw-
ford en Sterling Hayden vertolken de hoofd-
rollen.



VORDENSE ZUIVELFABRIEK
Onder voorzitterschap van de heer J. B. Wues-
tenenk hield de Coöp. /uivell'abriek alhier een
algemene ledenvergadering in de /aal van
hotel Bakker. De opkomst was /.eer goed.
In z i j n openingswoord wees de voor/.itter er op
dat er thans betere voornit/ichten bestaan ten-
op/idite van de garantieprijzen van de melk.
De directeur, de heer Huurneman, gaf vervol-
gens enige mededelingen over de stand op de
fabriek, waarbij h i j wees op de aanschaf van
een nieuwe stoomketel, waardoor veel met
stoom kon worden geproduceerd en daardoor
veel meer machines in werking konden woi
den gesteld.
De directeur besprak vervolgens de balans en
resultatenrekening alsmede het jaarverslag
1956.
Het ledental bedraagt thans 627. Het bestuur
wordt gevormd door de heren A. J. Lenselink,
secretaris; J. B. Wuestenenk, voorzitter; B. G.
Lichtenberg, D. J. Tjoonk, G. W. Winkel en
G. Bieleman.
In dienst van de fabriek z i jn 56 personen.
In 1956 werd l melkcursus gegeven en wel op
het bedrijf van de heer J. B. Wuestenenk
Voormelker was de heer j. M. Wuestenenk
Aan deze cursus namen 19 leerlingen deel. Dit
is eigenlijk te weinig. Van de cursus 1955 be-
haalden van de 27 kandidaten 23 het diploma
goed melken.

Kwaliteit der produkten
Door het zuivelkwaliteitscontrole bureau werd
20 keer een monster boter genomen. Het waar
dec i j fe r was 8,1. Voor het gehele land was dit
c i j f e r 7,2. Het waardecijfer voor de boter was
3,96. Gemiddeld waardecijfer 3,83.
De kwaliteit van de kaas was over het alge
meen genomen /eer goed. Op de kaaskeurin
gen werd evenals op de boterkeuringen ook
dit jaar weer een bron/en medaille gewonnen.
Het gemiddelde waardecijfer van de aan de
producent geleverde kaas was 8,77.

Veeziektebestrijding
Het jaaronderzoek bij de t.b.c.-bestrijding ver
liep zeer gunstig. Er werden nog geen positieve
reacties geconstateerd. Enkele V.Z.-reacties
moeten nog worden opgeruimd. De enting
tegen mond- en klauwzeer is dit jaar wederom
ter hand genomen, zodat alle bedrijven vol-
gens wettelijke bepalingen tegen mond- en
klauwzeer geënt z i j n . Nu de horzelbestrijding
reeds enkele jaren goed ter hand werd geno
men z i j n de voordelen hiervan nu wel te zien
Er komen dan ook steeds minder horzelbulten
bij de runderen voor. Bij de aboitusbestrijding
geven de leden hun volledige medewerking.
Hoewel een der moeilijkst te bestrijden dier-
ziekten b l i j k t toch wel dat de leden er alles
aan gelegen is. ook deze ziekte onder de knie
te krijgen.

Uitbetaling.
De indeling is als volgt: kl I 8.338.264 kg, kl

II 3.836.380 k£j, kl 'ill 1.17-1.601 kg, kl IV
4.509 kg. Totaal' 13.653.757 kg.
Voor Ie klas melk werd 35 cent per 100 kg
betaald boven de normale prijs. Voor de 2e kl
de normale prijs . Voor de 3e en 4c kl werd
resp. 0,5 en l cent per kg afgetrokken. Totaal
werd aan premie u i t b e t a a l d f 29.183 en in-
gehouden ƒ 7418.

Procluktie en afzet.
Geproduceerd werd 162.994 kg boter.
10.759.975 kg melk werd tot kaas verwerkt.
Hieruit werd bereid Gouda vol-vet 966.544 kg
en Edamse 10 J 150.273 kg, afgeleverd werd
in totaal 1.115.126 kg kaas.
Verder werd geproduceerd 8.750 kg magere
walsenpoeder, waarvoor werd gebruikt 101.170
kg ondermelk en 579.130 kg weibrokken. Af-
geleverd of opgelost werd in totaal 95.235 kg
melkpoeder en 625.230 kg weibrokken.

Melk- en melkprodukten.
Aan de leden werd geleverd 694- kg onder-
melk, 160.307 kg karnemelk, 7.114.709 kg wei
en 162.080 kg spoeling. Engros werd geleverd
649.284 kg volle melk en 96.727 kg ondermelk.
De balans vertoont een reserve van ƒ 18.930.
De exploitatierekening sluit met een totaal be-
drag van ƒ 4.347.074.
Bij de bestuursverkrezing werden de heren G.
W. Winkel als bestuurslid, W. H. J. Kornc-
goor en D. Pa rd i j s (n l len herkiesbaar) als com-
missarissen herkozen, terwijl in de plaats van
de heren Joh. Regelink en G. W. Stegeman,
resp. als commissarissen werden gekozen d;
heren G. Bargeman en H. Smeenk.
Over de aankoop van een kannenwasmac l i ine
werd ruim een uur gediscussieerd. Men kon
echter n ie t tot overeenstemming komen.
Bij de rondvraag werden enkele vragen beant-
woord. Tenslotte (h ink te de voorzitter de dire-
teur met z i j n s ta l van medewerkers voor het
bereikte resultaat in het afgelopen boekjaar.

DAMCOMPETITIE
Uitslagen van de onderlinge Damcompctitie
over 3 weken:
Geerken-Hoevers 0-2; Wijen—Oukcs 0-2;
Mussel ink-Groene 2-0; Faber-Hesselink 0-2;
Hoevers-Berkelder 1-1; Laniiners-Hiddink
!—0; Wansink-Kl. Bramel 1-1; Versteeg-

Roozendaal 0-2; Hiddink—Geerken 0-2; Brèn-
ker-Wentink afgelast; Hiddink-Groene 0-2;
Masselink-Versteeg 2-0; Hoevers-Kl. Bramel
1-1; Oukes-Wansink 1-1; Lammei s-Hesse-
Imk 2-0; Wijen-Geerken afgelas t ; Groene-
Breukèr 0-2; Berkelder-Wentink a!-elasi;
Wijen—Masselink 1-1; Hoevers-Lammers 0-2.

EINDLES BIJZONDER LAGERE
LANDBOUWSCHOOL

In tegenwoordigheid van Ir. J. J. Manschot,
ambtenaar van het Rijkstoezicht op het land-
bouwonderwijs te Zutphen, werd woensdag-
middag in het schoolgebouw de eindles van de
cursisten van de school gehouden. Mede waren
aanwezig de bestuursleden alsmede enige leden
van de commissie van toezicht.
Na door de leraren te z i jn ondervraagd kon
aan alle leerlingen van de examenklas door Ir.
Manschot het diploma worden uitgereikt, t.w.
aan: G. Dimmendaal, W. J. Eggink, H. J. Par-
dijs, B. Rossel, A. Vruggink, J. W. Zuurveld en
H. J. Klein Geltink, allen te Vorden; G. H.
Bretveld, R. Pelskamp en H. J. Zemmelink,
allen te Hengelo (G.); L. J. T. Bannink, H.
J. Bouwhuis, G. J. Meijerink en A. Rossel, al^
len te Laren (G.); G. Heijink, J. Jansen, H.
Nieuwenhuis, B. J. van Zeyts en G. H. Florijn,
allen te Gorssel; H. J. Kapper te Warnsveld;
J. Kieskamp te Lochem; G. A. Hissink en G.
j. F. Wiggers uit Zutphen.
Als leraren fungeerden de heren G. J. Ban-
nink, hoofd der school en H. W. Ellenkamp,
waarnemend hoofd en M. J. Koerselman, land-
bouwwerktuigkundig leraar.
Bij het reeds eerder gehouden examen land-
bouwbedrij f sleer slaagden de volgende cursis-
ten: J. A. Berenpas, A. Knoef, G. Kreunen, J.
F. A. Mullink en H. J. Wecnk te Vorden; M.
H. de Greef, me j. j! H. de Greef, A. J. G.
Rossel en G. J. Tjoonk allen te Vierakker
(Warnsveld) en G. Kets te Warnsveld.
Hierbij waren tegenwoordig de heer Scholts,
ambtenaar belast met het Rijkstoezicht, enige
bestuursleden en de leraren G. T. Bannink en
H. W. Ellenkamp.

R. J. Koerseiman
ORIëNTERINGSRIT

De Vordense auto- en motorclub „De Graaf-
schaprijders" opende het seizoen met een
orienteringsrit over een afstand van ruim 70
km. Er namen niet minder dan 73 auto- en
motorrijders deel. De start was nabij hotel
Bakker, vanwaar via Almen, Harfsen, Laren,
Barchem weer terug werd gereden naar Vor-
den. De ij^fcagen waren:
Motoren: TT W. Brekveld, Brummen, 3 straf -
punten; 2. J. Plagman, Zutphen, 4 strafp.; 3.
H. J. Brands, Zutphen, 5 stralp.; 4. J. F. Hart-
man, 6 strafp.; 5. D. j. Rouwenhórst, Vorden,
10 strafp.; 6. P. v. d. Cruysem, Zutphen, 12
st . rafp . ; na^ting 7 en 8 D. J. Kruissink en J.
Top, De\ll[Her.
Auto (33 deelnemers): 1. W. Schouten, Zut-
phen, 6 strafp.; 2. C. H. v. d. Heide, Apel-
doorn, 9 strafp.; 3. G. te Winkel, Almen, 13
strafp.; 4. K. Muller, Enschede, 25 strafp.; 5.
B. Sipkema, De Krim, 31 strafp.; 6. H. Ebbing,
/elhem, 32 strafp.; 7. H. v. d. Zande, Apel-
doorn, 34 strafp.
De wissel beker voor de vreemde club met het
grootste aanta l deelnemers werd gewonnen
door de MAC ,,Zutphen", evenals de wissel-
beker voor de club met de beste drie presta-
ties.
De organisatoren kunnen terugzien op een uit-
stekend geslaagde rit, waarvan de andere weg-

cen hinder hebben ondervonden,
omdat het in hoofdzaak over secundaire wegen
voerde.
De eerstvolgende rit wordt gehouden op He-
melvaartsdag, in samenwerking met de clubs
uit Zutphen en Almen.

KEUKENGARNITUUR Fl. 2745

R. J. Koerselman
DE VALLENDE STER

Op uitnodiging van de Herv. Jeugdraad werd
paasmaandag in 't gebouw Irene de religieuze
f i lm ,,De vallende ster" vertoond. Ds. Lang-
straat gaf een korte explicatie van de f i l m die
de str i jd in deze wereld tussen de engel des
lichts en de satan probeert uit te beelden.
Aan het slot dankte Ds. Langstraat, de t a l r i j k e
aanwezigen voor hun komst en hoopte dat het
resultaat van deze avond mocht z i j n dat iedere
bezoeker een stukje evangelie mee naar huis
mocht nemen.

DODELIJK ONGEVAL
De zo bekende zuster Neijenhuis van het her-
stellingsoord „De Decanye" alhier , is tweede
paasdag door een auto aangereden, toen zij na-
bi j de boerderij ,,llct Weezenloo" te Warns-
veld uit de bus stapte en onverwacht de r i jweg
overstak. Hoewel de autobestuurder krachtig
remde kon hij een aanr i jd ing niet meer voor-
komen. Met een ernstige schedelbasis lractuur
en een beenbreuk werd mej. N. naar het Alg.
Ziekenhuis te Zutphen vervoerd, waar z i j spoe-
dig na aankomst overleed.
De deernis van de dorpsgenoten gaat vooral
uit naar de bejaarde moeder van zuster Neijen-
huys.

DE KNUPDUUKSKES
Reeds thans krijgt de dansgroep „de Knup-
duukskes" een uitgebreid programma af te
werken.
Op 30 april wordt opgetreden voor de Oranje-
vereniging te Deventer. Voor de V.V.V. te Zed-
dam zal deze zomer acht maal worden gedanst.
Vijf keer gaan de Vordenareii naar Barchem
om te dansen voor de Stichting 1940—1945; 25
mei / i jn zij in Del fz i j l .
Besprekingen z i j n nog gaande met Barneveld
en Nijmegen.

Tere huid?
Babyderm-zeep

VOGELPEST
O]) 't bedrijf van de landbouwer W. in Hack-
fort is vogelpest geconstateerd. 200 dieven z i j n
afgemaakt .

POSTDIENST
Op maandag 29 april kunnen dagbladen wor-
den afgehaald van 18—19 uur. Op dinsdag 30
apri l is de postdienst gesloten. Telegraafdienst
van 8—9 uur geopend.

TAFELTENNIS
N.T.T.C. I 2e klasser

Na het kampioenschap in de 3e klas behaald
te hebben, wist N.T.T.C. I in de promotiewed-
strijden op schitterende wijze het 2e klasser-
schap te veroveren. Deze prestatie werd be-
reikt door eerst Roskam V uit Apeldoorn
(eveneens kampioen 3e klas) met een klinken
de 8—2 nederlaag naar huis te sturen. Vervol-
gens moest de zware thuiswedstrijd tegen de
Hoven I I uit Deventer (ook een 3e klas kam-
pioen) aangebonden worden. Dit werd een
uitermate spannend treffen. Lubbers wist zo-
wel technisch als tactisch zi jn drie partijen op
sublieme wijze te winnen. Massen en ter Beest
wisten hieraan ieder een winstpunt toe te
voegen. Na een zeer spannende dubbelpar t i j
(21-19, 22-24, 21-18) hielden de Vordenaren
beide puntjes thuis.
Woensdagavond moest de laatste wedstrijd ge-
speeld worden tegen Proventia III (ged<
deerde 2e klasser) in Apeldoorn. Deze werd
met Van Kampen als invaller met 6—3 ge-
wonnen.
Zo is dan N.T.T.C. I uit drie promotiewed-
str i jden, waaruit alle zes punten in de wacht
werden geslea^L 2e klasser geworden. Bravo!
Moge de heJJPook in hun nieuwe afdeling
een goed figuur slaan!

RATTI-NIEUWS
In de laatste competitiewedstrijd zijn de Rat-
tianen niet bijzonder gelukkig geweest. De
Kranenburgej^Étrokken naar Eibergen, waar
zij in de ploejPRin S.V.D.E.S. I een tegensta n
der troffen, die zich niet liet overtroeven en
de zege met 4—1 in eigen home hield.

Ratti kwam met een verzwakt elftal in het
veld en vooral in de voorhoede viel het gemis
aan schutters op. Reeds in de eerste minuut
gelukte het S.V.D.E.S. uit een hoekschop de
score te openen. De gasten konden zich ten-
slotte aan het overwicht der thuisclub niet
meer onttrekken en na twintig minuten kon
Eibergen via Verdaasdonk uit een wirwar van
spelers ^le stand op 2—0 brengen. Ratti gal
het weliswaar niet op, maar de aanval len wa-
ren te doorzichtig, zodat de Eibergse achter-
hoede deze telkenmale kon onderscheppen.
Nog voor rust werd het 3—0.
Na de rust probeerden de Rattianen energiek
hun achterstand in te halen. Bij een der ge-
vaarlijke aanvallen, die Ratti lanceerde, ver-
oorzaakte een D.E.S. speler een strafschop, die
onberispelijk in een doelpunt werd omgezet.
3—1. De stand werd evenwel nog tot 4—1 op-
gevoerd, door een misverstand bij de Ratti-
achterhoede.
De reserves hebben in een wedstrijd, waarin
zij een duidelijk overwicht hadden aan het
kortste eind getrokken, want zij verloren te
Wichmond—Vierakker van de Soci i-reserves
met 5—4. Voor rust had Ratti via Derksen en
Koers een mooie 4—0 voorsprong weten te krij-
gen, doch helaas wist men deze voorsprong na
rust niet te verdedigen en kon de thuisclub
tenslotte de punt jes thuis houden.
Voor a.s. zondag 28 april z i jn er zowel voor
de Senioren als Junioren geen wedstrijden
vastgesteld in verband met de interlandwed-
s t r i jd Nederland—België.

Nodiphterit-Halié
de entstof tegen pokken en diphte-
rie, bij pluimvee (met controle-
merk der rijksseruminrichting) van
Dr. De Zeeuw.

Steeds vers verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

lUCTISMS'NECUTE

OLS UCT WOMTVOKI,
Bakker SCHURIHK

Ook nu weer
Vwo doelt de

lakens uit!
250 gr. Biesjes
in roomboter gebakken
10 punten 68 Ct

2 grote rollen
beschuit
10 punten 58 Cl

250 gr. Novalines
het populaire biskwie-
tje
10 punten 39 Ct

l pak Kolibri tafel'
koeken
10 punten 53 Ct

Pindakaas
(m.c. millon) p. gr. pot
10 punten 99 Ct

200 gr. echte choco-
ladevlokken
voor heel veel boter-
hammen
10 punten 58 Ct

Groot blik haring in
tomatensaus
10 punten 81 Ct

Afdruiprek
onverslijtbaar en
reuze gemakkelijk
40 punten f 3.95

Bij aankoop van 2
blikken groente 20
punten extra.

Bier (pilsner)
halve liter
5 punten 40 Ct

•

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281 "M

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

30 april (Koninginne-
dag) na 12 uur ge-
sloten.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Juist iets voor U*
Beter — Goedkoper
Vraagt inlichtingen bij:

Keune, Stationsweg
Van Ark, Wildenborch

Fil. Coöp. „De Boggelaar"
Brummelman, Delden

Ruiterkamp, Linde



Inplaats van kaartjes

Met grote blijdschap
en dankbaarheid ge-
ven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

HENRI
J. Kettelerij
H. H. Kettelerij-

Wolsink
Rietje

Vorden, 20 april '57.
Het Hoge 35.

Echtpaar met 3 kin-
deren zoekt van 21
juli tot 3 aug. PEN-
SION in Vorden of
omgeving. Brieven bur.
Contact.

Te koop WEIDE-
POMP met bak.
W. L. Winkel, C152

Te koop g.o.h. KIN-
DERWAGEN.
Te bevr. bur. Contact.

Jonge KONIJNEN te
koop bij Vruggink,
B 91, Delden.

Te koop 40 jonge
HENNEN, 8 weken
oud bij B. Antink,
Linde. N.o.z.

Te koop jonge HEN-
NEN, E.L.xH., 7 wk.
oud. K. Hoetink, 't
Hoge 13.

Te koop EET AARD-
APPELEN, noordel.
Wed. A. J. Marsman,
Zutphenseweg C 67.

Te koop EETAARD-
APPELEN, ijsselster.
A. J. Klein Ikkink,
Wildenborch,

Te koop 25 stuks beste
BIGGEN en een par-
tijtje EETAARDAP-
PELEN, ijsselster.
J. Brummelman, 't Al-
derkamp.

Te koop 2 dragende
VARKENS, l e worp,
uitgeteld 5 mei.
W. Klein Bramel,
C 112, Galgengoor.

BIGGEN te koop bij
G. Wuestenenk, Wei-
deman.

Te koop een toom
BIGGEN en een zw.b.
VAARSKALF.
W. Rietman, „Olden-
kamp", Hackfort.

Te koop toom BIG-
GEN bij H. J. Pardijs
Mossel.

Te koop een toom
BIGGEN bij Wed. H
KI. Bleumink, C 101,
bij de Bramel.

Te koop toom BIG-
GEN bij G. J. Eijer-
kamp, B 35.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
T. Roeterdink, B 21,

Te koop dr. F.H.
VAARS, m.g. prod.,
14 mei a.d. teil., t.b.c.-
en abortus-vrij.
B. G. Lichtenberg,
„het Waarle".

Te koop 40 jonge
HENNEN, 10 weken
oud, E.xR.
Raadhuisstraat 32.

Op de tweede paasdag is op 76-jarige
leeftijd van ons heengegaan onze
lieve man, vader, behuwd- en groot-
vader

de Heer K. G. Rouwenhorst

Vorden:
J. M. E. Rouwenhorst-Wessels

Huis ter Heide (U.):
K. A. A. Rouwenhorst
J. B. Rouwenhorst-Nusselder

's-Gravenhage:
W. Rouwenhorst

Zutphen:
J. W. Rouwenhorst
H. Rouwenhorst-Eggink

Nieuwe Pekela:
G. A. de Jong-Rouwenhorst
C. R. de Jong

Zutphen:
H. Rouwenhorst
G. H. Rouwenhorst-Luitjes

Vorden:
J. M. E. Rouwenhorst

en kleinkinderen

De teraardebestelling heeft inmiddels
plaatsgevonden op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Vorden, 22 april 1957.
Ruurloseweg 11.

Hiermede vervullen wij de treurige
plicht U kennis te geven van het
overlijden, door een noodlottig onge-
val, van onze lieve Dochter, Zuster,
Schoonzuster en Tante

Adriana Maria Neyenhuys

in de leeftijd van 55 jaren.

Uit aller naam:
H.

Den Haag
22 april 1957.

Vorden

De begrafenis heeft plaats g
dag 26 april 1957 op de
Begraafplaats te Vorden.

vrij-
mene

Zeer tot ons leedwezen overleed op
22 dezer, ten gevolge van een nood-
lottig verkeersongeval, onze trouwe
medewerkster en collega

Mejuffrouw A. M. Neyenhuys

Haar heengaan heeft ons diep
getroffen.

Wij bewaren goede herinneringen aan
datgene dat zij voor onze patiënten

en ons heeft gedaan.

Bestuur en personeel van
De Decanije en het
Van Hasselt-paviljoen.

Vorden, 26 april 1957.

Onze verkoopruimte
is verplaatst van de nood"
winkel naar het nieuwe
pand

Zutphenseweg 15.

Fa. HARTENS
Horlogerie - Opticien - Wapenhandel

Koninginnefeest Vorden
DANSEN

in het Nutsgebouw, aanvang 7 uur.
Muziek „Songs and Rhythm".

Entree f 1.—•. Dansen vrij.

Heineken s
Bier

•k Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) het geheim kent.
Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer gosi blijft.

Motorterreinwedstrijden
(kampioenschappen van Gelderland)

zondag 5 mei a.s. op het circuit

„'t Zand" te Hengelo-GId.

Aanvang training 12 uur, wedstrijden 13.30 uur.

LANGE DAGEN! MEER TIJD!

George Seesing
voor Autorijles.

Gediplomeerd en erkend instructeur.

Meldt U spoedig en U start meteen.
Ruurloseweg D 19 — Telefoon 358

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 Vorden

Hef beste,
het nieuwste

in werkkleding

H.H. Landbouwers.

Kopriemen
voor koeien,
de tweeduizend vier-
honderd al reeds ge-
maakt. Wel een be-
wijs dat 't praktisch
is.

fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

„Nu is het tijd"
voor het zaaien van:

Pompworiel
Nantes

Zomer andijvie
Doperwten

krombek
Spruitkool
Wintcrwortcl

DERKSEN
Zutphenseweg

Hard-Board
Kleine maten vanaf
f 1.— per m~.

r̂ Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

Voor Balastore zon-
gordijnen, zonnescher-
men enz. enz.

Komt met ons praten,
en 't komt in orde.

fa» G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 421

Viert Koninginnedag

bij café Denk.
Optreden van de bekende

accordeonnist Hoevers.
Entree vrij.

J

Kwaliteit is onze reclame!
VANDAAG

500 gram spek 80 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram leverkaas 75 et
200 gram Berliner leverworst 75 et

500 gr. gesm. vet 55 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Vriendelijk verzoek
in bruikleen gegeven gereedschappen
zoals Witkwasten, Verfkwasten, Schra-
pers, Plamuurmessen, Behangersborstels
enz. welke u niet meer nodig heeft, terug
te bezorgen, opdat wij hiermede weer
andere cliënten kunnen gerieven.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

Voor pompen:
hei- en pulswerk.

Verder:

Dakbedekking, Loodgieters-
werk, Elektra.

Fa. Pongers

Weest verstandig en koopt
direct voorde laagste prijs!

•

•

•

250 gr. Gracia, heerlijk koekje 55 et
250 gr. prima biskwie 35 et
2 gr. rollen beschuit 49 et
1 pot aardbeienjam 59 et
2 pak custard 48 et
l fles slasaus 68 et
250 gr. prima vruchtengries 45 et
1 pak staalwol 25 et
2 gr. rollen closetpapier 25 et
l pak, 5 stukken huishoudzeep 39 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Voor alle soorten

DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden



Het van ouds bekende en vertrouw-
de adres voor al uw

Grond*. Glans- en
Standverven
voor binnen- en buitenwerk is

Drogisterij „De Olde
Meulle".

Verder Reina- en Plastic-koudwater-
verven. Onze Synthetische muurverf
met zeep afwasbaar, zeer geschikt
voor keukens, stallen, waskamers.
Pracht kollektie behangselpapieren
en randen.

Nieuw !
Supralux ,,Goud-
merk'1
speciaal voor buitenwerk.
De verf waar U jaren plezier
van zal hebben.

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist
„'t Is een voldongen feit,
v.d. Wal verkoopt kwaliteit".

Koninginnefeest Hengelo-GId.
Dinsdag 30 april

DANSMUZIEK
met orkest. Vrij entree. Gratis dansen.

Aanvang 7 uur.
Concordia - Langeler - v.d. Weer

Wissink's
Autorijschool

Gediplomeerd Instructeur

Loch.weg D 46, Wildenborch

Gevraagd flink persoon
voor het zagen van brandhout, met tractor.

Goed loon.

Aanmelden: Fa. H. J. Eggink
Medler - Vorden

H.H. Landbouwers!
WIJ HEBBEN VOOR U

drinkwatervoorziening.
*

Door uw vee zelf te bedienen
weidepompen.

Altijd fris en schoon water.

Fa. PONGERS

J
Ciir. Landhouwhuishoudschool

TE VORDEN

Met september kunnen er leerlingen
geplaatst worden in:

l» Primaire opleiding (na6 j* l.o«)
2» Opleiding voor huishoud as-

sistenten (na 2 j* pr. opL)
3. l of 2 daags vervolgklas

naaien*
4» Avond naai- en knipcursus.

Opgave voor l juli. Inlichting op
dinsdagmiddag van 2-—4 uur aan de
school.

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengeio-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Dansschool Houtman
geeft Privé-lessen aan
huis.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

SeesSng

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

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. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

W Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor

£i m vee.

. -stencilmachine.
Géén inkt, géén stencils.
7 kleuren in één drukgang.
1000 afdrukken van één
moederblad. Compleet 135.-
Vraagt demonstratie van dit
stencilwonder aan Int. Im-
port Central, Selterskamp-
weg 14, Bennekom.

Bij Pardijs 10 pCt.
korting in gratis

geldzegels, dat loopt
lekker op!

DEZE WEEK:
l tube tandpasta
75 et plus 15 zegels
hierbij een prima tan-
denborstel voor 10 et

l blik doperwten met
wortelen
69 et plus 14 zegels
2e blik voor 49 et

l fl slasaus
94 et plus 19 zegels

l blik haring in to-
matensaus
87 et plus 17 zegels

250 gr janhagel
60 et plus 10 zegels

250 gr allerhande
65 et plus 10 zegels

Vlees duur?
Koop een pak Trionor
diepvries-vis.
Voor 1.30 en u heeft
een grote pan vol
vlees, voldoende voor
5 a 6 personen.
Volkomen graadloos!

heeft het voor U!

Zie dat vrouwtje van mij
eens veel sparen...

Dank zij de 10% korting van De Spar.
Allemaal guldens en tientjes
voor gezellige dingen.

Geldig van 25 «pril - 2 m«l

Prijswijzigingen
voorbehouden

Bent u al aan bet
sparen voor d*
zomerreis naar

Duitsland?

De drie Spar

Jubileum-verrassingen

SOOgr.THEE-BISCUITS
slechts 69 et, 1 4 zegels

bij aankoop van 1 00 gram
SPAR-THEE a 94 et
en nog 1 9 Sparzegels

1 fles volrode zoete
SPAANSE ALCIERA
a 298 et en 60 zegels

1 tot de rand gevuld blik
SPERZIEBONEN

è 119 et

65 cl, 13 zegel»

49ct,10ztgtk

Voordallg «n... 1O% korting In Sparxag.U

Rlnse appelstroop, beker of pot . 50 et, 10 zegels

Boerenmetworst, 100 gram . . 52 et, 10 zegels

Kaas, 250 gr. niet scherp toch pikant 89 et

Oranje hagel, 250 gram . . . 39 et, 8 zegels

Jamaica rumbonen, 150 gram . 54 et, 11 zegels

Lichte chocolaadjes, 100 gram

Luxe melange,
een heerlijk Sparsnoepje, 150 gr.

Krakelingen, 200 gram (ijn gebak 69 cl, 14 zegels

Oesters, (sprits) 250 gram . . . 59 d, 12 zegels

EXTRA
Bij 1 blik LUNCHWORST 340 gr. slechts
1 26 et NU 3 pak MARGARINE
van 1 23 voor 98 et
en toch 1 0% korting

Allaan bij wlnltaller» met dlapvri«i-contal««r i

Diepvries-kabeljauw,
pak 450 gram. . . . 11 Oct, 22 zegels

• r:

Voor de
zonnige
dagen:

Toppers
Suede-jasjes
\ Jasjes

Voor de
regenachtige

dagen:

Regenmantels
Ottoman-mantels

Gabardine-mantels
De kollektie, die voor U ,,geknipt1

is, hangt voor U klaar!

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard!

TEL. 381

Sinds jaren duizenden tevreden - bezitters in Nederland l

En dagelijks ondervinden zij dat het op een SoleX niet

alleen veilig rijden is, maar ook voordelig rijden:

de laagste onderhoudskosten én.... zó'n service l

/raagt U eens de uitgebreide SuleX-folder of een proefrit bi j :

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

SoleX reeds vanaf f 349.50


