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HEMELVAARTSDAG
Daar volgende week donderdag (Hemelvaarts-
dag) voor ons als werkdag uitvalt verzoeken
wij dringend de advertenties zoveel mogelijk
reeds dinsdag te willen opgeven.

KINDERBESCHERMING
In de week van 7—12 mei a.s. zullen leden
van de Bond van Plattelandsvrouwen de lan-
delijke kinderbeschermingscollecte in onze
gemeente houden.
Deze collecte werd de laatste jaren in de
maanden oktober/november gehouden, maar
de nadelen hiervan waren landelijk zeer
groot, zodat het bestuur van de samenwerken-
de Kinderbeschermingsorganisaties besloten
hebben om voortaan in de meimaand te laten
collecteren.
De baten van deze collecte komen ten goede
aan 52 instellingen van alle gezindten. 7500
kinderen hebben uw hulp nodig. Stel de da-
mes niet teleur en geef met milde hand. Het
is voor de Nederlandse misdeelde jeugd.

Zondag 6 mei om 10.30 uur

Jeugddienst
in de Herv. Kerk.

Spreker: Kapt. L. ter zee J. van
den Blink, Vlootpredikant te A'dam,

Onderwerp: „Wij mensen . .."
De samenzang begint 10 minuten voor
de aanvang van de dienst.

DIAMANTEN BRUIDSPAAR
Zondag 29 april herdachten de heer en me-
vrouw Nienhuis onder grote belangstelling
hun 60-jarige echtvereniging. Een schat van
boemen getuigde van de sympathie welke het
echtpaar hier nog altijd geniet. Hoewel de

N i e n h u i s /ich voor enige jaren w < • • .
hogr leeftijd uit het openbare leven heelt
teruggetrokken, blijft de grote werklust waar-
mee hij vroeger talrijke bestuursfuncties heeft
vervuld, bij menige vereniging in dankbare
herinnering voortleven. Het oudere personeel
der Coöp. Zuivelfabriek liet ook merken dat
ze hun vroegere directeur niet vergeten wa-
ren; vergezeld van hun vrouwen kwamen ze
het echtpaar Nienhuis gelukwensen, onder
aanbieding van een prachtige bloemenmand.
Juist deze hulde heeft de heer Nienhuis wel
bijzonder getroffen.
Hieronder volgt een opsomming van de func-
ties welke de heer Nienhuis in Vorden heeft
bekleed:
van 1894—1940 directeur der Coöp. Zuivelfa-
briek Vorden, van 1900—1935 secretaris van
de af d. Vorden der G.M.v.L., van 1905—1950
bestuurslid der Boerenleenbank, waarvan tot
192.1 als secretaris, daarna als voorzitter, van
1911—1951 secretaris van de Landbouw
Onderlinge, vanaf 1900 bestuurslid van het
Nut. Verder was hij mede-oprichter van de
onderlinge Brand- en Stormverzekering en van
de Bad- en Zweminrichting. In 1934 werd hij
ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubi-
leum benoemd tot ereburger der gemeente
Vorden. Voorwaar een prachtige staat van
dienst.

KON. ONDERSCHEIDING
Zoals we vorige week reeds in het kort ver-

meldden, heeft Vorden er een geridderde in-
woner bij. Vrijdagmorgen heeft nl. burge-
meester Van Arkel namens H. M. de Koningin
de versierselen, verbonden aan de onderschei-
ding ridder in de orde van Oranje Nassau, op
de revers gespeld van de heer H. B. Emsbrock,
directeur van de Empo Rijwielfabriek. Deze
Kon. onderscheiding betekende een bekroning
voor het vele werk, dat deze in het belang van
Vorden heeft gedaan.
Niet alleen is de heer Emsbroek de grondleg-
ger van de Empo Rijwielfabriek, welke aan
vele inwoners werk verschaft, doch ook op
ander gebied was hij actief. Zo had hij namens
Gemeentebelang zitting in de gemeente.
en werd daarna tot wethouder benoemd, wel-
ke functie hij tot 1952 vervulde. Ook in ver-
se hillende verenigingen had en heeft hij nog
een bestuursfunctie. Ze beijvert hij zich zeer
voor de V.V.V., waarvan hij penningmeester
is.
Dat de geridderde vele gelukwensen in ont-
vangst had te nemen, spreekt vanzelf. De
muziekvereniging Concordia bracht vrijdag-
avond een serenade.

Voor goed verzorgd DRUKWERK

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

ORANJEFEEST
Het Oranjefeest werd reeds zaterdagavond in-
gezet met de eerste opvoering in Irene van
het toneelstuk ,,Dicky" door de Chr. Toneel-
vereniging „V.O.P." uit Doetinchem. De zaal
was totaal uitverkocht en de aanwezigen heb-
ben een genoeglijke avond gehad met deze
vermakelijke detective-geschiedenis. Het
strijkje OBK, eveneens afkomstig uit Doetin-
chem zorgde voor de muzikale omlijsting.
Koninginnedag werd ingezet met een kwartier
klokgelui, waarna om 9 uur een oriënterings-
rit voor schoolkinderen per fiets gehouden
werd. Om half tien was er een oriënteringsrit
per fiets voor ouderen. Tegen 10 uur trokken
de schoolkinderen met muziek van Concordia
voorop naar de Bleek, waar de morgen werd
doorgebracht met het houden van wedstrijden
en talrijke spelletjes, waarvoor aardige prijs-
jes beschikbaar waren gesteld. Bij het vogel-
schieten, dat 's middags op de Bleek werd
gehouden, werd koning de heer H. Bannink,
Kranenburg, die zijn echtgenote koos als ko-
ningin, de rest van de prijzen viel als volgt:
r. vleugel G. H. Mennink, 1. vleugel G. J.
Kamperman, staart J. Uenk. Aantal deelne-
mers 120.
Boogschieten: l H. van Ark, 2 W. Sessink,
3 J. Golstein.
Buksschieten: 1. A. Tragter, 2 Peppelman,
Varsseveld, 3 Welmers, Zulphen en 4 D. B.
Eskes, Vorden.
Bij de zuivelfabriek werden wedstrijden in
het ringrijden per dogcar gehouden voor
dames. De uitslag hiervan was: l mevr.
de Kamp—Hilferink, 2 mevr. Mombarg—Par-
dijs, 3 mevr. Klein Brinke—Wesselink, 4 mej.
G. Wesselink, 5 mevr. van Til—Klumper, 6
mevr. Lettink—Teerink, 7 mevr. Horstman,
8 mej. G. Nijenhuis. Hiervoor bestond een
zeer grote deelname.
Hooislaan: l J. Wickart, 2 H. Berkelder, 3 W.
Huetink, 4 D. Slokkink.
Kopslaan, dames^B| mevr. Spiegelenberg—
Nijenhuis, 2 mevnIPMeulenbrugge—Wentink.
Kopslaan, heren: l J. Pardijs, 2 H. Polman,
3 Mulderije Jr., 4 Th. Nijenhuis.

rink, Hengelo (G.), 2 H. Meulenbru^;
Huizinga.
Motorrijden met hjj^rnissen: l J Wijnbernen
Hengelo (G), O sli^J^inlen, 2 P. Grootenboer,
40 strfpnt, 3 C. Bongers, 45 strfpnt, 4 B. Go-
tink, Hengelo (G.) met 60 strfpnt.
's Avonds maakte de nieuwe schutterskoning
met zijn koningin in een open rijtuig een
rondgang door het dorp. In Irene werd een
herhaling van het toneelstuk „Dicky" gege-
ven, waarvoor opnieuw grote belangstelling
was. Op het dorpsplein stonden een aantal
kermis-attraclies w.o. een draai- en zweefmo-
len, die het vooral 's middags nogal druk
hadden. In verschillende gelegenheden werd
er 's avonds druk gedanst, zodat het geheel
een minder eentonig verloop had dan vorig
jaar.

PADVINDERIJ
De laatste weken zijn de Vordense padvinders
wel druk in de weer. Was het in de paas-
vakantie de actie ,,Een heitje voor een kar-
weitje", dit weekeinde werd uitgemaakt welke
troep in het district Zutphen de sterkste pa-
trouille had. Tot dit district behoren Zuphen,
Voorst, Gorssel en Vorden, met in totoal 7
troepen.
De wedslrijden beslonden uit kampeertechniek
in de ruimste zin van het woord, 's Zaten
werd het kamp geopend door de D.C., die
mededeelde dat Vorden met de heitjes-actie
alle drie prijzen in de wacht had gesleept. Na
de opening moesten de verschillende tenten
worden opgebouwd, 's Avonds was er een
kampvuur, waarbij elke groep iets ten beste
moest geven. Hiervoor werden ook punten
gegeven. Na het kampvuur was er een wed-
strijd in het seinen met lantaarns,
's Zondagsmorgens werden ze gewekt met
hoorngeschal, waarna ochtendgymnastiek,
Ihee zeilen enz. Om 9 uur werd een ,,korte
aandacht" bijgewoond. Daarna loog men vlug
aan het. werd voor hel middagmaal, hetwelk

<;nd uit aardappelen, bruine bonen,, spek-
een sinaasappel. Om half

moesten /o k l a a r s U i a n voor een onder-
• /ookin-s loehr . , waarvan ze om half vier b
moeslen zijn met een volledig verslag en
kaarl van de tocht. Daarna moest in anderhalf
uur het gehele kamp worden afgebroken, alle
sporen u i U u wis! en de bagage op de fietsen
worden geladen, waarna de uitslag werd be-
kend gemaakt. Een groep uit Zutphen kreeg
de Ie prijs en Vorden de 3e; voorwaar geen
slecht resultaat.
Maandag hadden de padvinders St. Jorisdag,
welke om 7 uur werd begonnen mei hel hijsen
der vlag. De avond werd mei een gezellig
kampvuur doorgebracht. Het waren drukke,
doch mooie dagen.

KERKDIENSTEN zondag 6 mei.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. F. van der Heijden, van Lochem
10.30 uur Ds. J. van den Bl ink, vlootpredi-
kant te Amsterdam. Jeugddienst

Kapel Wilde nb i-
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 7 uur Ds. E. J. Duursema.

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

Donderdag 10 mei
Herv. Kerk

10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk

9.30 uur Ds. E. J. Duursema.

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 5 mei van 5 uur tot en met
zondag 6 mei Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 27 april t.m. 3 mei.
Geboren: z. van J. Gotink en D. Gotink-
de Jong; d. van J. te Hennepe en G. te
Hennepe-Bussink.
Gehuwd: H. Schotsman en P. Th. van Lon-
den; P. J. Brinkman en J. W. Maandag.
Overleden: H. J. Abbink, vr., wed. van B.
Wunderink, 83 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f 54.— per stuk.
Handel vlug.

OUDERAVOND
BIJZ. LAG. L^^BOUWSCHOOL

In de zaai van Irei ^^ d de ouder . ,vond van
de b i j / ; , k'.g. landbouwschool gehouden. De

\. J. Le
L aantai i s (oude;

1 42 tal leerl ingen, die. j u i s t een
week tevoren waren^ediplomcerd op de of-
ficiële eindles. ^fc
Er werd een f i lm v^Woond over het nieuwe
vak handvaardigheid • op de landbouw-
school. Aansluitend hierop hield het Hoofd der
school, de heer G. J. van Roekei, een praatje
over het praktijk-onderwijs, wat verduidelijkt

i met een aantal lichtbeelden.
Na de pauze volgde het afscheid van 42 l
lingen die de school gaan verlalen. Twee leer-
lingen hielden een causerie over een onder-
werp uil hel boerenbedrijf.
De volgende leerlingen hebben afscheid ge-
nomen: H. Maalderink, W. M. Hissink, W. B.
J. Lichlenberg, D. J. Rouwenhorsl, A. H. Bleu-
mink, B. G. Reinljes, A. Nijenhuis, G. J. W.
Zweverink, J. W. Winkel, K. Meenink, G. H.
Nijenhuis, A. J. W. Memelink, D. J. Pardijs,
J. A. Korenblik, W. Onstenk, H. J. Klein
Geltink, Th. Nijenhuis en J. B. Lenselink uil
Vorden, G. J. Luesink, E. Maalderink, H.
Maalderink, H. J. van Brandenburg, A. J.
Makkink uil Hengelo (Gld.), J. W. Breukink,
T. Reesink, W. Bakkerweerd, J. Chr.Veldhorsl,
M. C. Schoulen uil Brummen; E. H. Hoog-
kamp, G. Kels, A. H. van Hassel uil Warns-
v < hl; G. H. Willemsen, H. W. Wiegman
Jansen uil Zulphen; B. A. Mulderij en J. R. W.
Tjoonk uit Steenderen; W. A. Roe ter cl i n k u i t
Eefde; K. I. Schaap en J. van Middelkoop uit
de Sleeg; M. H. J. van Sloten en A. Tek<
burg uit Voorst en D. J. Nijman uit Almen.
De nu oud-leerlingen werden door burgen:
ter van Arkel toegesproken namens de Com-
missie van Toezicht, door de heer R u i l e r k a m p
namens de C.B.T.B. en de G.M.v.L. en door de
heer Tuilerl namens de B.O.G. en de C.J.B.T.B.
Aan de beide leraren en aan de leerkrachl
voor landbouwwerkluigen werd door deze
leerlingen een cadeau aangeboden.
Hierna volgden nog enkele komische films,
dit zeer in de smaak vielen bij de jongeu n.
De avond werd besloten met hel zingen van
enkele coupletten van ons Volkslied.

K.A.V. ORGANISEERDE MODESIIOW
De onlangs opgerichte afdeling der Kut h. Ai b.
Vrouwenbeweging, alhier, organiseerde in
zaal Schoenaker op-de Kranenburg een i n -
show. Door een bekende firma werden hierna
verschillende kledingstukken, vooral voor de
a.s. zomer vertoond. De dames loonden vooral
bewondering voor de leuke sortering van
eoin iuun iek leed jes en pakjes, zowel voor meis-
jes als jongens. Ook diverse soorten zomei-
jurken, mantelpakjes, manlels, jassen en ge-
wone, dagelijkse stev üng konden
goedkeuring wegdragen. Tijdens de p
werden de dames getracteerd.

RATTI-NIEUWS
De met veel spanning tegeinoel . ^e / iene ont-
moeting tegen P a x u i l I I ' t m M - l u werd d < >
be/oekors met 2---1 gewonnen. Dit was voor

! | 1 i l a ag op i
ds o k l . :

der groots spel I J H / ,
van begin tol eind vol spanning was. Pax
kwam na 25 min. op goedkopu wijze
doelpunl, loen de Ratli-keep,., de hal had
geslagen, waarna deze legen een been van een
Pax-speler belandde en zo in hel dor! stu
o.i. echter .in olr-side positie. 0—1. Ti.
len laler kon middenvoor Boerman mei
goed schot de sland op 0—2 brengen. In do
Iweede helft pakle Ratti beter aan en z i j
' "« ld s loods hol beslo win hol. s . ,|r
Pax-voorhoede n i e l meel zo
De rechlsbuilen kon diverse malen de ver-
dediging passeren, doch in laatste instantie
stuitte hij op de keper. Ook een mooie kop-
bal van middenvoor Lichlenberg had beter lot
verdiend, terwijl even later de lat a.-
moesl verlenen. Na een h a l f uur kon d<
middenvoor mei een mooi schol
achterstand ve rk l e inen 1—2. <
spanning kwam hel eindi
Ual t i kon nh o e l i j k m a k e n , zodat Pax
bijna zeker is van hel kampioenschap.
De andere Ralti-elftallen waren vrij. A.s. zon-
dag zijn hel eersle en Iweede team vrij. Ratti
III, terwijl ook de junioren vrij z i j n .

ST. JORISDAG 1956
De welpen van de St. Michaëlsgroep hebben
op waardige wijze de jaarlijkse St.

ierd. 's Morgens werd om 8 \r,
opgedragen door de aalmo Kap . n.
Polanen. Om kwart voor 9 uur volgde

litionele vlaggenparade, waarb i j de aal-
k hield < her-

innerde aan de moed en t rouw van
's Avonds waren allen weer present en
ook het Groepscomité op deze Si. Jou

iwoordig. In met

4-tal j
htig geïnstalleerd, na

lof te hadden >d. Er werden nog ver-
schillende aardige l i ed) r waarna
het jaarverslag, waaruit bleek, dat de Groep
thans 22 leden telt, zeer goed door de welpen
werd geacleerd. Ook hel verhaal, hetwelk
door de heer Veldkamp werd ve, l e id .
in de smaak.

K.V.P. AVOND
In zaal Scho
houden voor de K.V.P. l
kringsecretaris te A r n h e m ,
ure verhind , h ie ld de voor/,;
de Stalenkring Zulphen, de heer I i .
te Steenderen, een inleiding over „We.
stemmen wij op de K.V.P." Spr. zette uiteen
hoe de K.V.P. een beginselpartij was, die wil
dienen vanuit een bepaald.

• \ving. Vervolgens besprak de !
hierna de verschillen tusi par-

tijen onderling. De l , ,orci_
' iema nog verschillende ,\ be-
iving hebbende op de ac l i ,

Vervolgens h i e l d do heer H. Folmer, penn.
M aak, waarin hij o.a. n

dat binnenkorl een Bn zai
worden georganiseerd, waarvoor veel belang-

d t ve rwach t . E v , • , . , - r d o n de
jongeren aangespoo;
Jongeren-appèl te Arnhem, l
Z u t p h e n een avond woie

• ing Zutphen, waarop
kers het woord zullen voeren.

VOETBAL
Vorden 1 1 speelde /oud. , j ] j

w e d s h i j d op eigen i . rrein, •.
door Socii op het. nippertje met 3—2 gewon-
nen werd.
Vorden was in het veld /oker n ie t de m i i
en /elfs had de sta;
dien de schi

elpunthadaf
In h den beide partij*
elkaar onder on een j ; e h j k spel h . u i d .ui ook

Vorden b speelde op ver_
dienstelijke wed

i 3—0 nederlaag huiswaa
Voor a.s. zondag staal a l l , . | , - j j , |
R.K.D.V.V. II (Doesburg) — Vorclon fl O]
programma.
Op /omlag 13 mei /.al Vorden l

n le-
gen Erix l u i l I . i eve ldo .

Contact wordt in 7/<SV5 Vordense gezinii(>n
ye.lezen ; dut is zeker ,r>r>(J meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles/



B.O.G.
In hotel Brandenbarg vergaderden de leden
van de afdeling Vorden van de B.O.G. onder
voorzitterschap van de heer H. Pelgrum. Na
enkele mededelingen i.z. de landdag te Twello
en de algemene vergadering op 2 mei a.s. te
Arnhem, werd bij monde van de heer W.
Zweverink verslag uitgebracht over het finan-
cieel beheer van de penningmeester, de heer
G. Wolters.
Na de pauze kwamen ook de dames van de
B.O.L.H. ter vergadering en werden door
garage Vlaswinkel uit Zutphen lichtbeelden
vertoond van binnen- en buitenlandse reizen.
Naar wij vernemen zal op maandag 14 mei a,s.
in een gecombineerde bijeenkomst van B.O.G,
en B.O.L.H. door de heer Kolk uit Laren Gld.
een boekbespreking worden gehouden.

gesteld: Groene Kruis afd. Vorden ƒ 250,—;
Groene Kruis afd. Warnsveld ƒ 50,—; Kleuter-
school, Vorden ƒ 100,—; Rode Kruis ƒ 25,—;
Blindenvereniging, Zutphen ƒ 10,—; warm
drinken overblijvende schoolkinderen ƒ 252,-;
Bijenver. Vorden ƒ 25,—; Fokveedag ƒ 171,45;
Varkensfokdag ƒ 75,—; Reddingsboot ƒ 100.
Bij de bestuursverkiezing werden herkozen de
aftredende heren G. J. Kok en H. Wesselink,
terwijl bij de Raad van Toezicht het aftreden-
de lid, de heer E. Pardijs, herkozen werd.
Tenslotte werd nog besloten om het presentie-
geld, dat vanaf de oprichting reeds op 50 cent
stond, te verhogen tot ƒ 1.— voor elk lid dat
de vergadering bezoekt. Men hoopt mede
hierdoor meer belangstelling van de leden te
krijgen.

IVOROL: De Tandpasta van standing
TENTOONSTELLING VAN SCHILDERIJEN
In het schildershuis Blaauboer in de Smids-
straat alhier wordt van 5 mei tot l juli een
tentoonstelling gehouden van werkstukken,
welkte gemaakt zijn door leden van de schil-
dersclub te Hengelo O. We willen de Vor-
denaren gaarne aanmoedigen er eens een
kijkje te gaan nemen. Meermalen werd hier
al een tentoonstelling georganiseerd welke
zeer de moeite waard was en we verwachten
dat dit ook nu weer het geval zal zijn.
Voor bijzonderheden raadplege men de ad-
vertentie.

6,4 MILJOEN SPAARGELD BIJ DE
BOERENLEENBANK IN VORDEN

Het tegoed van spaarders bij de Coöp. Boeren-
leenbank te Vorden bedroeg per l jan. j.l.
ƒ 6.377.807,60. Dit werd medegedeeld op de
algemene ledenvergadering, welke vrijdag-
avond werd gehouden.
Er werd over 1955 ƒ 450.432,44 meer ingelegd
dan terugbetaald, terwijl de bijgeschreven
rente ƒ 148.519,80 bedroeg.
Het aantal spaarboekjes was gestegen tot
4079 (vorig jaar 3962). Gemiddeld stond er
per boekje ƒ 1563.— tegen ƒ 1460.— vorig
jaar.
De rentevergoeding bedraagt voor direct op-
vraagbare spaargelden 21/2ü/o en voor spaar-
gelden voor l jaar vast 2%"V<>.
Voorschotten. Er werd aan voorschotten
ƒ 43.461,60 meer verstrekt dan terugontvan-
gen. In het totaal bedroegen de voorschotten
tegen hypothecaire zekerheid ƒ 1.042.574,11
en tegen andere zekerheid ƒ 74.737,60. De
rentevoet voor hypotheken bedroeg 3
Aan rechtspersonen bedroeg het voorschot
ƒ 534.950,—.
Aan rekeninghouders was op 31 dec. j.l. ver-
schuldigd ƒ 261.155,14. Door deelnemers aan
het schoolsparen werd in 1955 alleen door in-
levering ingelegd ƒ 5488,50 (v.j. ƒ 4119,30).
Een vermeerdering dus van ƒ 1369,20. De*
totale inlagen bedragen ƒ 23.868.—. Het aan-
tal deelnemers bedroeg op 31 dec. j.l. 560.
Uit de rekening en verantwoording kunnen
we melden dat op de gebouwen ƒ 2000,— kon
worden afgeschreven, waardoor deze thans
voor ƒ 10.982,80 op de balans staan. De dub-
bele woning staat — na afschrijving van
ƒ 2000,— voor ƒ 14.000,— op de balans. Het
reservefonds bedraagt thans ƒ 244.135,26.
De totale omzet bedroeg ƒ 22.209.868,49.
De winst over 1955 bedroeg ƒ 10.463,60 en
werd met algemene stemmen overgebracht
naar het reservefonds.
Uit het uitvoerige jaarverslag van de kassier,
de heer H. J. Kapelle, kunnen we mededelen
dat het aantal leden 502 bedroeg (v.j. 479). In
de samenstelling van het bestuur kwam geen
wyziging, evenmin als in de Raad van Toe-
zicht.
Het 50-jarig bestaan der bank werd op waar-
dige wijze herdacht, waarbij met voldoening
werd geconstateerd dat het blijvend geschenk
aan de inwoners, nml. de verlichting van de
wijzerplaten der dorpstoren, met vreugde ont-
vangen is, hoewel de aanleg hiervan een v r i j
kostbare geschiedenis was. Er werd voorts
geconstateerd dat het steeds moeilijker wordt
voor de spaargelden een rendabele belegging
te vinden, temeer omdat de spaargelden steeds
maar blijven stijgen.
Over het agendapunt verlening subsidies deel-
de de voorzitter, de heer B. Rossel, mede dat
er enkele nieuwe aanvragen zijn binnenge-
komen, waardoor het limiet van ƒ 1000,—
overschreden wordt. Deze aanvragen betref-
fen het Groene Kruis te Warnsveld met ƒ 50
en de Reddingsboot met ƒ 100.—.
Daar de bank ook in de gemeente Warnsveld
vele leden telt was hot bestuur er voor om
deze subsidie aan het Groene Kruis aldaar te
verstrekken. De subsidie voor de Reddingboot
wordt landelijk door de Boerenleenbank ver-
strekt omdat de agrarische bevolking de Ned.
Reddingmij, een reddingboot wil aanbieden.
Bside subsidies konden de goedkeuring der
vergadering wegdragen.
Er werd nog een vraag gesteld waarom de
Jongveekeuring geen subsidie kreeg. De se-
cretaris, de heer H. J. Gotink, meende dat dit
niet schriftelijk was aangevraagd, hetgeen ver-
eist is.
Hierna werden de subsidies als volgt vast-

Voor de zomer!
Sterke sandalen met ingebouwde
steun* Griekse sandalen van Fort,
Robinson en Quick,

A. JANSEN - 't Schoenenhuis

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"

OPENING
op zaterdag 12 mei a.s. n.m. 2 uur.

Abonnementen verkrijgbaar op dins-
dag 8 mei a.s. van 7.30—8.30 uur

n.m. in Hotel Bakker.

Tegelijkertijd kunnen obligatiehouders,
die geen gebruik maken van een
abonnement tegen verlaagd tarief,
gratis verkrijgen op vertoon van obli-
gatie's: 2 dagzwemkaarten of 4 dag-

strandkaarten.

Het Bestuur.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Gaiiéesiraat 34
's Maandags gebracj^^ 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Empo Rijwielfabriek, Vorden
vraagt personeel tot 35 jaar, voor:

de Magazijnen t

•
de Rijwiel- en Bromfiets-
montage,
•
de Lakkerij en Biezerij,
•
de Framebouwerij,
•
de Slijperij,

alsmede
Aanwas Schilders,
•
Electro Monteurs-Bank-
werkers,
•
en Leerjongens ter op-
leiding*

Inlichtingen bij: de Heer W.
H. Sessink, Enkweg 17, Vorden
en bij de fabrieksportier.

WITTE SCHOENEN, ook voor hen
die losse steunzolen dragen.

A. JANSEN
't Schoenenhuis

V. V. V. VORDEN

Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 8 mei, 's avonds 8.30 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 1955
7. Verkiezing Kascommissie 1956
8. Verkiezing Bestuursleden. Aan de beurt

van aftreden zijn: G. W. Eijerkamp en
W. Kamperman (allen herkiesbaar).
Candidaten voor deze verkiezing kunnen
tot de aanvang der vergadering bij het
bestuur worden ingediend

9. Zomerprogramma 1956
10. Rondvraag
11. Vertoning van enige geluidsfilms, welke

beschikbaar zijn gesteld door de Ameri-
kaanse Ambassade te den Haag.

12. Sluiting
M. TERPSTRA, secretaris

PLAAG UZELF TOCH NIET
LANGER,

die likdoorns en eeltplekken
zijn zo verdwenen.

Ook dikke en ingegroefde nagels,
worden vakkundig en steriel be-
handeld.

STEUNZOLEN
VOLGENS
GIPSMODEL
AAN ZIEKEN-
FONDS
o.az.o.

VOETVERZORGINGX

3.3 AN SE N l

Steeds de laagste prijzen!
l pot bramenjam 55 et
l pot aardbeienjam 58 et
500 gr. vermic&^39 et
l blik spercieb^ph 79 et
l blik appelmoes 79 et
Bij aankoop 250 gr. koffie 250 gr.

biscuit voor 25 et
Als extra reclame:

Gebr. gehakt, leverworst en
ontbijtspek 150 gr. 53 cent

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Vriendelijk verzoek
aan onze clientèle, die gereed-
schappen van ons in bruikleen heb-
ben, zoals Wit- en Verfkwasten,
Schrapers, Plamuur- en Stopmessen,
Behangersborstel e.d., en deze niet
meer nodig hebben, deze terug te
willen bezorgen opdat wij hiermede
anderen weer kunnen helpen.
Ook Babyweegschalen, dienietmeer
nodig zijn zouden we gaarne terug
ontvangen daar er velen op wachten.
Onze hartelijke dank.

Drogisterij „De Olde Meulle"

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

H.H. Veehouders!
Bestel nu hang-
riemen en hang-
kettingen.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Te koop dr. VAR-
KENS, eind mei a.d.
telling bij Gr. Bramel,
Mossel, D 94.

Te koop 4 zware
BIGGEN. H. Bosman,
bij 't zwembad.

Te koop BIGGEN
bij J. Koerselman,

„'t Joostink"

Te koop g.o.h. KO-
LENFORNUIS en 'n
g.o.h. 2 pits electr.
KOOKPLAAT.
H. J. Stokkink, War-
ken, Warnsveld.

Te koop een dr. F.H
MAAL, a.d. teil. 15
mei, m.l. ter inzage.
Tevens roggestro te
koop bij M. J. Wueste-
nenk, C 11, Hackfort
Vorden.

Laat de zon maar
schijnen.

Zonneschermen
maken wij aan
de lopende band.
Wanneer voor u?

G. W. Luimes
Telef. 421

Sinetex repkleding
verovert de wereld

een geheel nieuw produkt
onverslijtbaar
water- en winddicht
zuurbestendig
reukloos
afwasbaar en kleurecht
kreuk herstellend
blijft onveranderd, zelfs bij 25° vorst en 130° hitte

*Damesmantels en Herenjassen ff 19.75.

Looman - Vorden

Verhuis
in huis

Geef uzelf de vreiu
devann icuw Vil tzci
De moderne en >;«
wilde vloerb. i l >
Ic in .H, die van sleu
k.r-ners fleurkamt;
maakt. En ... Viltzeil &;
is /eer voordelig! s

Wij hebben een |
ruime collectie voor- £J
radig.

VISSER
VORDEN

VILTZEIL
Krommenie

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.

In alle soorten en maten verkrijgbaar bij:

L. SCHOOLDERMAN

f n de sleuf je s
zit het geheim van

BALASTORE
zongordf/nen

Kamers waarvan de zon
broeikassen maakt, blij-
ven heerlijk koel als er
Balastore hangt, het mo-
derne zongordijn met de
sleufjes. De hitte blijft
buiten, het licht komt nor-
maal binnen. In enkele
tellen kan iedereen Bala-
store ophangen. Bij ons
verkrijgbaar op alle raam-
breedtcn.

VISSER - VORDEN



Voor de vele bewij-
zen van medeleven,
ondervonden tijdens
de ziekte en bij het
overlijden van onze
lieve vader, groot- en
overgrootvader

Harmen Norde

betuigen wij u onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
G. Hesselink
„'t Spieker"

Vorden, mei 1956.
B 74.

Echtpaar van z.g.h.
zoekt twee gemeubi-
leerde kamers met bad-
kamer (of gebr. hier-
van), en volledig pen-
sion in rustige be-
schaafde omgeving.
Brieven of Tel.nr.
558121, Mevr. Bak-
ker-Boelen, Tapijtweg
23, Den Haag.

Wegens familiefeest is
onze zaak
maandag 1 mei de
gehele dag

gesloten
Pb. Jac. Sessink,

Kranenburg.

Wil degene, die met
de Meimarkt in Hen-
gelo-Gld. per abuis
een verkeerde groen-
grijze gabardine Fal-
conjas plus witte pa-
tentsteek das heeft
meegenomen bij Hotel
Langeler, deze ruilen
bij E. }. Reugebrink,
Aaltenseweg 8, Hen-
gelo-Gld.

Wie heeft per vergis-
sing zaterdagavond 28
april in Irene een ver-
keerde tweedjas mee-
genomen. Gaarne in-
ruilen bij D. Wesse-
link, C 49, Hakkerij.

Hotel
„de Konijnenbult"
vraagt voor 's mor-
gens van 9-11 uur 'n

juffrouw
voor lichte werkzaamh.

Gevraagd per l juni
een FLINKE HULP
voor enkele morgens
of middagen of een
DAGMEISJE.
Mevr. Haring,

„Buitenzorg"

Ter overname aange-
boden een staande ra-
diogrammofoon, tegen
redelijke prijs.
H. Folmer,

Kranenburg

Te koop een z.g.a.n.
jersey MANTEL-
PAKJE, maat 40-42.
H. Bannink, Kranen-
burg.

Op maandag 7 mei a.s. hopen onze
lieve ouders

Ph. Jac. Sessink

en
E. J. M. Sessink-Greuters

de dag te herdenken, dat zij voor 25
jaar geleden in de echt werden ver-
bonden.
Dat God hen nog lang moge sparen
is de wens van hun dankbare kinderen.
Kranenburg, D 130, mei 1956.

Gelegenheid tot feliciteren aan
huis van 4— 5 uur.

ĵ ^p J£*-~J^~-J^.~J£*~~J&~^^^+.~^&*--J£^.-Jfc*-~J&*-^£*^-J&^^&^*2£^^^^^

X In verband met verbouwing van
X ons pand hebben wij met ingang X
j van maandag een noodwinkel in- Q

Q gericht aan de

jj Decanyeweg - {j
jj Hoek Zutphenseweg jj
n Wij werken met man en macht om in X
^ de korst mogelijke tijd onze verkoop ^
M en reparatie afdeling weer op het V
y normale peil te brengen en verzoeken y
Q U voor de komende week om clementie. Q

jj Fa. Wed. fl. B. Marlens*
X Horlogerie — Optiek ft
X Goud en Zilver X

A.S. ZONDAG
TE HENGELO-GLD.
kampioenswedstrijd

Pax l - Zelbem l
Aanvang 2.30 uur

Het juiste japonnetje
PASSEND BIJ UW
FIGUUR,

heeft LUTH voor u en . .
niet duur.

Komt eens heerlijk snuffelen en
ziet onze leuke modellen.

Reeds vanaf f 10.50.

ELKE WEEK WEER
NIEUWE.

H. L U T H
Nieuwstad
Vorden

Wie met de mode mee wil doen,
draagt Jansens zomerschoenen»

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Ctir. Muziekver. „Sursiim Conto"
De niet-werkende en werkende le-
den van „Sursum Corda" worden
opgeroepen tot de jaarlijkse

Ledenvergadering
welke gehouden wordt in
„Irene" op maandag 7 mei
a.s 's avonds 8 uur.

Het Bestuur .

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

'n Sportcombinatiet
Dan éérst een
Oxford passen!

In onze uitgebreide collectie
solide Oxford sport-colberts
en -pantalons vindt U
zeker de combinatie
die U bevalt.
Wij zullen U graag adviseren.

OxforS

L Schoolderman

KRIJT'S
Berner Braadworst

uit eigen worstkeuken, dus
altijd uers en fantastisch
lekker.

Extra reclame, alleen zaterdag
500 gr* spek voor 79 et»

DORPSSTRAAT 32

TENNIS
Racket's voor beginners vanaf f 11.50

„ t» gevorderden van f 18.75
tot f 60,—
Dames tennisshort's, alle maten f 5.95
Heren „ „ „ „ f 8.75
'^sfNISBALLEN ALLE MERKEN.

NoordsterSportmagazijn,Zutphen
Nieuwstad 2.

Heden zaterdag 5 mei
(bevrijdingsdag)

gratis DANSEN
HENGELO-GLD
Aanvang 6 uur.

fllJJI^ M ?*»r*f.~~ .-' ^

De aroom/apon
van onze c o l l e c t i e .

CharmaOt zomerjurkje
in Turks motief. Fraaie
hafclljn. Ruim vallende
plooirok.

75

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!

Algemene ^Woningtelling 1956.
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden vestigen in verband met de op 7
mei a.s. aanvangende woningtelling 1956
de aandacht van de ingezetenen op het
onderstaande.
1 De bedoeling van de woningtelling, die

in de maanden mei en juni plaats vindt,
is om een zo Juist mogelijk beeld te ver-
krijgen van de wijze waarop de bevol-
king is gehuisvest. De aldus verkregen
gegevens zullen mede kunnen bijdragen
tot de verbetering van de volkshuisvesting
en de weg kunnen wijzen om de nog
steeds nijpende woningnood te bestrijden.

2 Behalve de soort woning, de bouwwijze,
de indeling, ouderdom, huurprijs enz. zal
ook worden gevraagd hoeveel personen
in elke woning leven.
De door U verstrekte gegevens zullen
niet dienen voor vordering van woon-
ruimte. Ook is het niet de bedoeling
na te gaan of personen clandestien zijn
gehuisvest, dan wel dat andere maat-
regelen ten aanzien van Uw woning of
de daarin wonende personen zullen
werden opgenomen.

3 Verzocht wordt de door de woningtel-
ler gevraagde gegevens zo volledig mo-
gelijk te verstrekken en hem in de ge-
legenheid te stellen te controleren of de
verschillend* vertrekken in het perceel
in overeenstemming zijn met de voor de
telling gegeven richtlijnen. De juiste da-
tum waarop de tellers verwacht kunnen
worden is niet vast te stellen.

4 Verder wordt verwezen naar de huis aan
verspreide folders.

Vorden, 2 mei 1956.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
A. E. VAN ARKEL

De Secretaris,
J. V. PLAS

Nutsgebouw ™
V O R D E N

Exploitatie }ac. Miedema - Deventer

Zaterdag 12 mei, S uur
De opzienbarende speelfilm

Grazige Weiden
(The green Pastures)

met : Rex Ingram, Oscar Folk en mede-
werking van het beroemde negerkoor
van Hall Johnson.
Vervaardigd naar het gelijknamige to-
neelstuk van Mare Connelly.
Geheel door negeracteiirs gespeeld.
Een zeer menselijke f i lm, die U diep
zal ontroeren . . . maar U tevens blij
zal maken.

Toegang 14 jaar D
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr 11
EXTRA : De complete en zeer uitgebreide
reportage van het burgerlijk en kerkelijk
huwelijk van Prins Rainier en Grace Kelly
in Monaco.

PLASTICGLAS
Door onze enorme omzet
Plasticglas voor f 4 * — per m%
Kippcnhokramcn f 9 » — per stel*
Vraagt monsters bij
„Bewi" Houtwaren, Molenweg 85

Zutphen

Schildershuis Blaauboer - Vorden

Voorjaarstentoonstelling
van 5 mei tot 1 juli 1956

HENGELOSE SCHILDERSCLUB

Werken van: F. Boersma, J. Klinkert ,
J. Niks, B. Haverkate, Hengelo (O.).
Geopend: alle werkdagen van 10-17
uur, zon- en feestdagen van H-17 u.

Voor U geen
kledingprobleem

meer dank zij

Beha il. 4.95

Corsef il 15.75

Pat'Tunette beha's

5 wetenschappelijk
berekende cupgrootten

per maat

Pas-Tunette corsetten

3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillemaat.

LUTH
Vorden

Te koop een goed
onderhouden dames-
rijwiel bij Wed. Ver-
steege, C 63.

Te koop EET AARD-
APPELS, Rode ster
en Gininke.
D. A Lenselink,

„Specop"

Te koop toom BIG-
GEN bij B. Rouwen-
horst, b.h kerkhof.

Toom BIGGEN te
koop H. W. Mullink.
Mossel D 155.

BIGGEN te koop bij
H. Lijftogt, b.h. kerk-
hof.

Te koop r.b. VAARS-
KALF bij H. Weenk,
B .20.

ook Uw
keuze!

WALA - beha
speciaal ontworpen voor
jeugdige figuren. Satijn met
kantgarnering f 2,95

Onze WALA
moof-

specialisfe
adviseert U

gaarne in
de paskamer

Pos eersf,
kies dan.'

LOOMAN
Vorden



ogen . . .
zal Moeder op Moederdag
opzetten als ze van LU TH
zon mooie

Peignoir»
Nachthemd,
Pyama»
Onderjurk (ook nylon),
Nylonst enz» enz.
krijgt.

*Een pracht collectie cadeaux
voor Moederdag, in alle prijzen,
vindt u bij

H. LUTH
Telefoon 396, Vorden

Licht en soepel
zijn onze moderne queenies
in prachtige kleuren.

A. JANSEN - 't Schoenenhuis

Met onze helderwitte afwasbare

Synthetische Muurverf
verkrijgt U een gemakkelijk schoon
te houden, dus steeds hygiënische
stal.

Ook voor melk- en waskamers
ideaal.

Gemakkelijk te verstrijken op
iedere gave muur.

Verder alles voor de schoon-
maak.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Hemelvaartsdag
dansen

in Concordia
Hengelo Gld.
Aanvang 6 uur.

Orkest „The Rhythmen
Players"

In verband met He-
melvaartsdag verval-
len a.s. week de
normale sluitings-
middagen.

Vordense Winkeliersver.

Excursie C.B.T.B., afd. Vorden
Bij genoegzame deelname zal op
18 mei een bezoek gebracht wor-
den aan de bollenvelden en ,,de
Keukenhof"» Ook nict-leden van
harte welkom» Vermoedelijke kos-
ten plm» £ 7 » — »
Opgave VOOR 10 mei bij Z. Regelink,
C 94; G. J. van Roekei; A, J. Lenselink.

HET BESTUUR.

„Gazelle" en
„Rudge" rijwielen

Keuze uit meer dan
150 Tour-, Sport-
en Kinderrijwielen

Fa. K. Siersma
Overwelving 3

Tel. 2824, Zutphen
Verkoop - Inruil

Verhuur

Hl Landbouwers
Wij vragen kippen en
hanen en willen sterk
bewijzen, dat wij be-
talen de hoogste prij-
zen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283
Telef.kosten worden
vergoed.
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Kopriemen
voor koei&nü
Voorjaar 1956 reeds
twee duizend drie hon-
derd en vier en negen-
tig verkocht. Zet ook
uw koebeest tijdens het
melken daaraan vast.

G. W. LUIME
Telefoon 421, 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. Nipiiis, Zutphen
Laarstraat 5

-k JAPONNEN
* TOPPERS
* ROKKEN

JUMPERS

Een retourtje

Zevenaar - New York

„Jij gaat naar Amerika", had z'n baas plotse-
ling gezegd. „De kans van je leven, want zélf
heb ik het te druk." Zo begon de assistent van
het handelskantoor in Zevenaar zijn grote
avontuur.

New York! Wolkenkrabbers! En een drukte.
Hij zou zich verloren gevoeld hebben als hij
niet overal een stukje van thuis gevonden
had: Heineken's Bier. „Hier ook al", had hij
zich afgevraagd.

Ja, ook daar. 96 % van het uit Nederland in
de U.S.A. geïmporteerde bier is He^fcten's.
En dat zegt wat. Want het biervei^uik in
Amerika is 61 liter per hoofd van de bevolking.
Heineken is niet voor niets de grootste expor-
teur van Pilsener Bier ter wereld! In Barchem
en Biak, in Buurse en Buft'alo, in Borculo en

Ook in New York
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want: —

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn Bier
een langdurige rijpingstijd

• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
is te houden

.
Bombay, overal wordt precies hetzelfde bier j
gedronken: Heineken's Bier. /

Als onze assistent weer terug is, vraagt ieder-'
een hem honderd-uit over dat land-waar-alles- j
mogelijk-is. „Eerst een glas Heineken's", zegt
hij, „want dat was m'n troost in moeilijke
uren. De mensen daar drinken het ook zo
graag . . ."

Heineken's Bier

*******

Nieuwe modellen

Grote sortering

Lage prijzen

Looman -Vorden

Deto-tours
Ook in Vorden hebben wij thans een
agentschap gevestigd en wel bij Sigaren-
magazijn Jan Hassink, Raadhuisstraat
14, Telefoon 332»

Vraagt op dit adres inlichtingen over Uw vacantie-
trips en andere reizen, zowel voor binnen- als bui ten land,

Eerste klas materiaal - Uitmuntende
verzorging.

DETO-TOURS, DEVENTER

C O L L E C T E
van V t.e.m. i^

'/ n
2m "11161

/) /r/ 7
voor hel misdeelde kind

Verbond van algemene instellingen

voor kinderbescherming.

Grote financiële instelling heeft

hypotheekgelden beschikbaar.
Rente vanaf 3%%, op nieuwbouw tot 85%.

Aflossingsysteem naar keuze

Tevens medewerkers gevraagd

*Brieven onder nummer 5 bureau van dit blad,


