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BIOSCOOP
Morgenavond kan men de grote Duitse film-
komiek Hein/ Rühmann in een alleraardigste
f i l m bewonderen. H i j speelt de hoofdrol in
„De tante van Charlie", een film met allerlei
verwikkelingen en grappige misverstanden.
In de vooroorlogse jaren is hier het/elfde ge-
geven als toneelstuk opgevoerd en we herin-
neren ons nog hoe er gelachen is om de dolle
situaties waarin de pseudo-tante, die eigenlijk
een man is, komt te verkeren en waaruit hi j
y.ich slechts met de grootste moeite weet te
redden. De f i l m biedt nog /oveel meer moge-
lijkheden en Hein/, Rühmann zal er wel voor
zorgen dat alle komische momenten tot hun
recht komen!

Het Groene Kruis
maakt bekend, dat er dit jaar weer

enige kinderen naar zee
gestuurd kunnen worden.

Opgave zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk voor 18 jnei bij Zr. Stoop,
tussen l en 1.30 uur in het wijkgebouw.

STILLE TOCHT
Vele deelnemers sloten y.ich zaterdagavond aan
voor de stille tocht naar de algem. begraaf-
plaats. Burgemeester van Arkel legde namens
het gemeentebestuur en de ingezetenen een
krans op de graven der gesneuvelde geallieer-
den mili tairen en op het symbolische graf van
de gevallenen uit Vorden. Nadat 2. minuten
st i l te in acht waren genomen zong het Vordens
mannenkoor een lied. Vele deelnemers strooi-
den bloemen op de graven. De kranslegging
en de stille tocht op de Kranenburg en de
herdenkingsdiensten in de kerken waren dit-
maal vervallen. De diensten werden zondag-
morgen gehouden.

en p ij n w e g -
w r i j v e n m e t
D A H PO

VOETBAL
Voor de G.V.B.-bekerronde speelde Vorden I
een uitwedstrijd tegen Eefde I, welke in een
5—0 nederlaag eindigde.
Vorden verscheen, evenals Eefde, met enkele
invallers binnen de lijnen, doch dat verhinder-
de niet om een vrij goed veldspel te ontwik-
kelen. Voor het doel was het echter met Vor-
den hopeloos mis en werd zo lang getreuzeld
met het schieten, dat de robuste achterhoede
van Eefde telkens weer met succes kon in-
grijpen. In de Vordense achterhoede klopte
het deze middag al evenmin. Er werden kost-
bare fouten gemaakt, die de Eefclenaren goed-
koop aan doelpunten hielpen. Het schutters-
probleem is voor Vorden nogal altijd het
grootste probleem.
Vorden III had meer succes en won in de
bekerronde van Keyenburgse Boys II met 5—1.
Het spelletje, dat de meeste spelers van het
derde echter vertoonden was maar /eer pover.
Het was maar goed dat de Boys met 9 man
speelden, want anders had Vorden nog lang
niet gewonnen. Vooral de backs van Vorden
waren verre van safe. De Boys profiteerden
hier echter niet van, want de gemakkelijkste
kansen werden gemist. „Massy" als rechtsbui-
ten maakte twee juweeltjes van doelpunten.
A.s. zondag wordt de competitie verder alge-
werkt. Vorden I ontvangt Reüni I I , dat over
een sterk e l f t a l beschikt , zodat Vorden wel an-
ders voor de dag moet komen dan j . l . /omlag
om succes, te hebben. Vorden II speelt daar-
voor ook op eigen terrein tegen Socii 11 en
moet deze weds t r i jd kunnen winnen.
Vorden I I I heelt v r i j a f .

R. J. KOERSELMAN

NIEUWS VAN DE B.O.L.H. EN B.O.G.
AFD. VORDEN

Naar we vernemen werd dooi' de Aid. Vorden
v. in de B.O.L.II . CM) B.C).(i. besloten om op
U I mei a.s. haar j a a r l i j k s u i t s t a p j e te maken
n.l. naar de Geres D r u k k e r i j te Meppel, de
kwekerij Moerheim te Dedemsvaart, de Bor-
dmi r fab r i ek en het K.I. station te Almelo. De
deelnamekosten voor dit re i s je per tour ingcar
bedragen ƒ5,— per persoon. De leden worden
vervolgens er op gewezen dat. de uitgeleende
boeken van de gecombineerde leesbibliotheek
u i t e r l i j k 2(i mei a.s. weer in de boekenkast
aanwezig moeten / i j n .

JAARVERGADERING VORDENS
MANNENKOOR

Onder voorzitterschap van de heer A. Bielder-
man werd maandagavond in de koffiekamer
van het Nutsgebouw de jaarvergadering van
het Vordens Mannenkoor gehouden. Na een
kort welkomstwoord door cle voorzitter kreeg
de secretaris, de heer H. Oonk, het woord. In
z i j n uitvoerig jaarverslag werden de diverse
gebeurtenissen van het afgelopen verenigings-
jaar naar voren gebracht. Er waren verschil-
lende nieuwe leden tot het koor toegetreden.
De penningmeester, de heer A. van Zuilekom,
deelde mede dat er een batig saldo in kas was.
De voorzitter dankte beide bestuursleden voor
het vele werk dat zij in het afgelopen jaar in
dienst van het koor hadden verricht. Bij de
bestuursverkiezing werd in plaats van de heer
G. Klein Selle, die zich wegens drukke werk-
zaamheden niet weer herkiesbaar stelde, ge-
kozen de heer K. Spiegelenberg, terwijl de
heer P. de Rijk werd herkozen. De voorzitter
dankte de heer Klein Selle voor het werk dat
deze als lid van het bestuur voor het koor
heeft mogen verrichten.
Vervolgens werden enkele interne zaken be-
sproken. De voorzitter deelde mede dat er op
7 j u l i a. s. in de muziektent alhier een concert
zal worden gegeven in samenwerking met het
Doetinchems Mannenkoor. Verder spoorde hij
de leden aan trouw op de repetitie te komen.
Hier is de laatste tijd al veel verbetering in
gekomen. Na de rondvraag welke weinig stof
tot spreken opleverde, dankte de voorzitter de
directeur de heer D. Wolters voor het belang-
rijke en vele werk dat deze in het belang van
het koor had verricht.

DANSEXAMEN,
Dansschool M. J. Kroneman hield in Hotel
Bakker haar jaar l i jkse medaltest, waarbij ook
veel ouders door hun aanwezigheid bl i jk van
belangstelling gaven. Op deze test dansten de
leerlingen de verschillende variaties, die zij in
«Ie moderne dansen hadden geleerd. Dit werd
door een jury beoordeeld en bij het behalen
van een voldoe^B^aantal punten, ontvangen
zij van de Neder^Bond van Dansleraren een
insigne en een certificaat als bewijs dat zij tot
de betere dansers behoren. Deze beoordeling
geschiedt niet per paar, maar persoonlijk waar-
bij ook gelet wordt op houding, stijl en cor-
rect dansen. De bedoeling van deze examens
is, om het danse^A» een hoger peil te brengen
en om het mogefrjK te maken, dat iedere leer-
ling- van iedere bonafide dansschool in staat
zal z i jn tezamen te dansen. Daarom wordt door
alle bij de Nederl. Bond van Dansleraren aan-
gesloten dansscholen éénzelfde lesprogramma
onderwezen. Wij leven in de eeuw van de di-
ploma's. De mens is nu eenmaal behept met
de wens officieel bevestigd te zien, dat hij iets
presteert, een zekere graad van bekwaamheid
heelt bereikt. Zo is het met voetballen (Ie klas-
se, 2e klasse enz.), met gymnastiek (in graad-
diploma's), zo zien we het ook bij dansen
(brons-, zilver- of goud-diploma's) met bijbe-
horend insigne. Het behalen van het dans-
insigne heeft in tegenstelling met andere in-
signes een tweedelig doel; naast persoonlijke
voldoening, is het een herkenningsteken voor
andere dansers. In 't kort kunnen we dus zeg-
gen: voor de auto heeft men een rijbewijs, voor
cle dansvloer een medaltest-insigne. Op deze
gehouden test werden voor het bron/en insigne
slechts 2 leerlingen afgewezen. Met lof der
l'ury slaagden Mini Vruggink, Jenny Norde,
J a n s j e /weverink, Lien Loman en Harry Hil-
l 'e r ink. Voor het zilveren insigne slaagde Wil-
ly Oosterink en voor het gouden insigne (ver-
plicht te behalen aanta l punten 20) Alie Kam-
perman met 33 punten.

Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

55 JAAR GETROUWD
Donderdag was het 55 jaar geleden dat het
echtpaar Kreunen— - G r u n d m a n , ui t de buur t -
schap Mossel, in het huwel i jk trad. De bruide-
gom is 83 j a a r en cle bruid 79. Beide z i j n nog
zeer kras en genieten een goede gezondheid.
Vanzelfsprekend heelt het hun niet aan be-
langs te l l ing ontbroken.

ONTSLAG AANGEVRAAGD
De heer J. G. Vedders, hoofd dei O. L. dorps-
school, heeft om gezondheidsredenen als zo-
dan ig ontslag gevraagd per I september a. s.
De heer Vedders is meer dan 25 j a a r als hoofd
aan de/e school verbonden geweest en heeft
het leerlingental in die tijd sterk zien toe-
nemen. Velen /u i l en hem s l e c h t s node- zien
vertrekken.

KERKDIENSTEN zondag 12 mei.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.

9 uur Eerw. Heer G. D. Vosschers,
van Barchem.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 11 mei van 5 uur tot en met
zondag l 2 mei Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Burgelijke stand van 3 t.m. 9 mei.

Geboren: z. van G. van Bemmel en M. A.
van Bemmel-Hellewegen; z. van A. J. van
Holst en F. J. van Holst-Berenpas.
Ondertrouwd: A. H. J. Huiskes en A. F.
Hartman.
Gehuwd: G. ƒ. Wolsink en H. Lenselink;
A. M. Kok en A. B. Buunk; L. J. Rietman
en T. F. te Kiefte.
Overleden: B. Muis, echtg.van K. A. Uyten-
houdt, 51 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 104 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 5 5 . — per stuk.
Handel was vlug.

GOEDE VRIJETIJDS-BESTEDING.
Mevr. Haverkamp-Olthuys behaalde op de
Provinciale wedstrijd in handwerken, ge-
organiseerd door de Bond van Plattelands-
vrouwen afd. Geldjüand, welke in Dode-
waard werd gehoVin, een 3e prijs met een
lampekapje in Perzisch ajour. Een prachtige
prestatie!

BEGIN VAN BRAND DOOR
BLIKSEMINSLAG

Bij een kort, doch ^fci hevig onweer, gepaard
gaande met hagelb^Hk, sloeg maandagmorgen
de bliksem in een grote eik, nabij 't Zwaantje,
aan de Hengeloseweg.
Ook de draden van het elektrische net schijnen
daarbij geraakt te zi jn , waardoor in verschil-
lende huizen lampen en zekeringen stuk spron-
gen. Bij H. inwonende bij J. aan de Henge-
loseweg, veroorzaakte dit tevens een begin van
brand, wat echter spoedig geblust kon worden
Eveneens werd hier een ruit vernield.
Ook in het dorp Vorden sneuvelden door de
zware trillingen van de donderslag enkele rui-
ten. De eik was tot op de grond versplinterd.
Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.
Voorts sloeg de bliksem op de Kerktoren,
waardoor de verlichting van de wijzerplaten
's avonds niet meer functioneerde.

GESLAAGD
De heer A. J. Oldenhave, smid in de buurt-
schap Delden, slaagde voor het rijksdiploma
hoefsmid.

VOOR BEROEP BEDANKT
Ds. E. J. Duursema heeft voor het beroep naar
de Geref. kerk te Ruinerwold—Koekange
(Dr.) bedankt.

GELDERS MELKEXAMEN
Naar we vernemen zullen, uitgaande van de
Coöp. Zuivelfabriek, op 23, 24 en 27 mei a.s.
's avonds de examens worden gehouden voor
het Gelders melkdiploma. Hieraan kunnen
deelnemen de leerlingen van de melkcursussen
195(> of diegenen, die reeds eerder een derge-
l i jke cursus gevolgd hebben.

RATTI-NIEUWS
Zondag j.l. ging de bekerwedstrijd: Neede II—
Ratti I niet door, terwijl ook de wedstrijd
Ratti II—Rietmolen II vanwege het slechte
terrein en de weersgesteldheid werd afgelast.
Ook de/e week staat er voor Ratti maar één
wedstrijd op het programma. Het eerste is
v r i j , doch de reserves gaan naar Pax II te
Hengelo (Gld.). Deze competitiematch is door
de Ratti-reserves nog lang niet gewonnen, daar
Pax over een goed geschoolde ploeg beschikt.
De junioren zijn vrij.

GESLAAGD
C)n/e plaatsgenoot de heer F. A. B. Wolbert
behaalde te Apeldoorn aan het St. Lidwina-
Ziekenhuis, aldaar het diploma R.K. Zieken-
verpleging A.
De heer Fr. Rouwen, „Viersprong", behaalde
te Doetinchem aan de Rijksambachtsschool
liet diploma Metselaar.

UITSTAPJE R.K. BOERINNENBOND
De plaatselijke afdeling van de R.K. Boerin-
nenbond „St. Martha" heeft haar jaarl i jkse uit-
stapje gemaakt, dat begunstigd werd door
mooi weer.
32 Dames vertrokken donderdagmorgen reeds
voor dag en dauw per touring-car in de rich-
ting Zutphen. In snel tempo ging het via
Voorst—Apeldoorn en Amersfoort naa i Soest,
waar een koffiemaaltijd werd gebruikt. In
Soestdijk werd het Koninklijk paleis bezich-
tigd en was er op een kruispunt even voor het
paleis nog een aardig intermezzo, waar Prins
Bernhard de prinsessen leerde auto rijden. Via
Baarn bereikte men Hilversum, waar de ver-
schillende studio's werden bekeken en het
prachtige stadhuis. Via de Loosdrechtse plas-
sen bereikte men tenslotte het einddoel: de
bloemententoonstelling Keukenhof te Lisse.
Hier raakte men bijna niet uitgekeken op de
pracht en kleurenrijkdom der bollen, water-
en rotspartijen. De terugweg werd gemaakt
over Noordwijkerhout en Zandvoort langs de
Noordzee naar Haarlem en van hieruit naar
Schiphol, waar de modernste vliegtuigen en
straaljagers vielen te bewonderen. Ook werd
Amsteruam nog aangedaan met zijn Paleis op
de Dam, St. Nicolaaskerk, Nat. Monument,
Kalverstraat enz. Om 7 uur was men weer in
Hilversum waar het diner alle eer werd aan-
gedaan.
Ook op de terugreis was de stemming opper-
best en zeer volaaan arriveerde het gezelschap
dan ook tegen 11 uur weer op de Kranenburg.

UITVOERING „MISSA QUARTA" OPUS 9
Zondagmorgen heeft de parochie Vorden—
Kranenburg een kennismaking gehad met het
R.K. Jongemannen-Internaat uit Zutphen en
het Paviljoen „Werkseveld" te Almen. In de
parochiekerk op de Kranenburg werd 's mor-
gens de Plechtige Hoogmis gezongen door het
R.K. Kerkkoor van dit Internaat. De H. Mis
werd opgedragen door Rector P. Kok van het
St. Walburgis-Ziekenhuis te Zutphen, tevens
aalmoezenier. Op voortreffelijke wijze werd
door dit Zutphense Koor de meerstemmige
„Missa Quarta" Opus 9 van C. Jasper uitge-
voerd, terwijl de wisselende gezangen eveneens
door de eigen Scola werden verzorgd. De uit.
te voeren werken werden ingestudeerd en
stonden onder leiding van de heer J. Smets,
terwijl het orgel wera bespeeld door de heer
M. Bensing.

R. J. KOERSELMAN

K.A.V. BIJEENKOMST
In café de Zon hield de plaatselijke afdeling
van de Kath. Arb. Vrouwenbond haar laatste
maandelijkse bijeenkomst. De presidente
Mevr. A. Woltering—Eykelkamp kon een groot
aantal dames verwelkomen benevens de nieu-
we kapelaan pater Ruigt. Allereerst werd het
K.A.V.-bondslied door allen gezamenli jk ge-
zongen, waarna de voorzitster kapelaan R u i g t
als nieuwe Geestelijk Adviseur installeerde, / i j
sprak de hoop uit, dat jjater Ruigt het advi-
seurschap langer zou bekleden dan z i j n voor-
gangers en ook zijn beste krachten voor de af-
deling zou geven. Pater Ruigt dankte voor de
hartelijke woorden tot hem gesproken e n
sprak een kort woord ter kennismaking. H i j
hoopte nog lang in Vorden te blijven en ]>ret-
tig met bestuur en leden te kunnen samen
werken tot bloei van de afdeling.
Vervolgens werd het jaarlijkse uitstapje be-
sproken. Besloten werd om op donderdag l (i
mei e.k. een tocht te maken naar Enschede e n
omstreken. Hier zullen diverse bezienswaardig-
heden worden bezocht als het Twents Mu-
seum, St. Jacobuskerk, snynagoge, vliegveld
etc., terwijl tot besluit van de tocht 's avonds
zal worden gedineerd in Lonneker. Een 15-tal
dames gaf zich spontaan voor deelname op.
Men bleef hierna nog enige t i jd gezellig b i j -
een, waarna de voorzitster deze laa t s te ont-
wikkelingsavond besloot met dank aan dr
leden voor hun trouwe opkomst t i jdens de af-
gelopen seizoen-bijeenkomsten.

NIEUWE KAPELAAN BENOEMD
Door de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr.
Alfrink, is de z.e. pater Pannen i us Ruigt
o.f.m., tot kapelaan alhier benoemd.
Pater Ruigt werd geboren op l j u l i 1920 te
Den Haag en ontving de H. Priesterwijding
op Laetaf e-zondag 1 9 I ( > te Weert.
Hij was nadien vooral werkzaam als ass is ten t
en genoot veel bekendheid als missirpredi-
kant . Hij was het laatst kapelaan aan de K i a n -
ciscanerparochie van de Heiweg te Nijmegen.



DE COÖP. BOERENLEENBANK IN VORDEN
HAD EEN GOED JAAR

(2e deel)
Uit het jaarverslag kunnen we het volgende
mededelen:
Het aantal leden vermeerderde met 10 en be-
droeg per l jan. j.l. 512. De presentiegelden
voor de ledenvergaderingen werden verhoogd
van ƒ0,50 tot ƒ l,— per lid. In het bestuur
was geen wijziging gekomen.
Spaargelden.
Op 31 dec. j.l. waren in omloop 4111 spaar-
boekjes met een gemiddelde van ƒ 1628,— per
boekje.
In 1956 werd ingelegd ƒ2.076.399,11 en terug-
betaald ƒ 1.922.007,62, zodat meer ingelegd
werd dan terugbetaald ƒ 154.391,49, tesamen
met de bijgeschreven rente ad ƒ 161.534,08 be-
droeg de vermeerdering ƒ315.925,57.
Het bedrag aan spaargelden bedroeg op 31
dec. j.l. in het totaal ƒ6.693.733,17. De rente-
vergoeding voor direct opvraagbare spaar-
gelden bedroeg 21/Wo.

R. J. Koerselman
Aan voorschotten werden verstrekt voor
ƒ217.000,— en terugontvangen ƒ139.821,30;
totaal aan uitstaande voorschotten per 31 dec.
j.l. ƒ1.194.490,41, waarvan ƒ1.066.727,— aan
hpotheken en de rest tegen andere zekerheid.
De voorschotten aan rechtspersonen bedroe-
gen op 31 dec. j.l. ƒ503.312,50; de leningen
aan publiekrechtelijke lichamen ƒ 36.100,—.
Het aantal rekeninghouders vermeerderde met
13 stuks en bedraagt thans 165.
Het schoolsparen bleek zich in 1956 gunstig
te hebben ontwikkeld. Sedert 1947 werd bij-
eengespaard een bedrag van ƒ 29.296,—, welk
bedrag alleen door dubbeltjes werd bijeenge-
bracht, hetgeen weer eens te meer het spreek-
woord „Vele kleintjes maken één grote" tot
waarheid maakt. In 1956 werd door de jeugd
ƒ5428,— ingelegd.
De totale omzet van de bank bedroeg
ƒ 24.766.390,97.
Tenslotte vestigde het jaarverslag de aandacht
op de aandacht op de ingetreden geldschaar-
ste, welke zich vooral in de eerste 3 maanden
van 1957 deed gevoelen. De uitzettingen zijn
in deze periode toegenomen met ƒ 975.000,—,
terwijl de spaargelden zijn verminderd met
ƒ 150.000,—.

R. J. Koerselman

In tijden van geldschaarste als thans wendt
elkeen zich tot de boerenleenbanken om voor-
schotten en deze kunnen beslist niet aan alle
aanvragen voldoen. Het bestuur zal dan ook
elke aanvraag en in het bijzonder de grote,
kritisch moeten bekijken, waarbij de voor-
schot- en credietverlenging aan particuliere
landbouwers voorrang moet hebben. Hoe meer
er dus aan spaargelden binnenkomt, des te
beter kan de bank aan de crediet-aanvragen
voldoen.
Aan het slot van de vergadering, die zoals ge-
woonlijk maar door zeer weinig leden bezocht
werd, bracht de voorzitter, de heer Rossel, har-
telijk dank aan de kassier met zijn staf van
personeel voor het vele werk door hen in
dienst van de bank verricht en in het bijzon-
der voor het keurig verzorgde jaarverslag.

Uw voordeel Ons gemak

Velen profdeerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

A.S. ZONDAG

12 uur Vorden II - Sociï II

2 uur Vorden l - Reüni II

rG EMS MODEL 300/2500

Complete bedrijfsgelede
leidingnetten worden
door ons geheel vrij-
blijvend begroot.
Inclusief elektr. aan-
leg, veedrinkbakken,
sanitair enz.

Verder verzorgen wij
gaarne Uw:

Loodgieterswerkzaamh.,
Elektr. Installatie,
Butagas, Radio,
Televisie, Uzerwaren,
Gereedschappen,
Huishoud.art, Lampen.

Landelijk erkend
Installateur,
Loodgieters,
Gas, Water
en Elektra

G E MS
Compleet gemonteerd

dus

weinig plaatsingskosten.
Vol automatisch

ca. 300 L. drukketel

Praktisch geruisloos
2 cyl. zuigerpomp

Motor O 75 PK draaistr.

Laag stroomverbruik
l m3 water v. 0.2 Kw. stroom

De beste
pompinstallatie

welke te koop is.

Cap. 2500 L./uur
zware drukketel lOatm.

In eigen bedrijf
vervaardigd.

Ook te leveren met
lichtnetmotor.

Volle garantie.

Onderdelen voorradig.

De meest ideale watervoorziening voor
A woningen, boerderijen,J)eclrijven, garages

En normale fabrieKsprijs geen f 845.--

zolang de voorraad strekt NU voor t 675.-
Beperkte voorraad. Ook leverbaarWia Loodgieter Installateurs.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijf blad van elke echte Vordenaar!

Abonnementsprijs slechts f 2.80 p. jaar

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

15 mei
(Pinkstermarkt)

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Voor kwaliteit steeds ons adres!
500 gr. Berner braad worst 175 et

500 gram rookworst 180 et
500 gram spek 80 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et
200 gram Berliner 75 et

200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Steeds de laagste prijzen!

•
••
•
•
•

250 gr. Rolandjes, heerlijk koekje 65 et
250 gr. Wiener dessert 65 et
l pak fijne wafelkoeken 58 et
200 gr, gemengde snoep 49 et
500 gr. siam-rijst 49 et
500 gr. zachte zeep 39 et
250 gr. Zaanse cacao 75 et
l groot pak custard 49 et

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 59 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Wullink
voor Uw

SCHOENREPARATIE.

De N.V. P.G.E.M.
maakt bekend, dat wegens
noodzakelijke werkzaamhe-
den a,s» zondag 12 mei op
bepaalde uren GEEN
STROOM aanwezig is in de
onderstaande straten:

Raadhuisstraat, Nieuwstad, Dorpsstraat, In-
sulindelaan, Molenweg, Burg. Galléestraat,
Zutphenseweg, Smidsstraat.

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengeïo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

HarcUBoard
Kleine maten vanaf
f L— per m".

r̂ Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

Best brood
dat brood van

SCHURINK



Met grote blijdschap
en dankbaarheid ge-
ven wij u kennis van
de geboorte van onze
zoon

Jan Albert
(Bertje)

A. J. van Holst
FJ.N.vanHolst-

Berenpas

Vorden, 7 mei '57.
't Hoekske.
-*̂ *" "••uy*'̂ *fr**' ~^y ^A^*^^fr^"^y"^^*"

Wegens huwelijk
woensdag 15 mei de

gehele dag

gesloten.
Wed. Tolkamp

Kranenburg.

Wegens huwelijk is
onze zaak

a.s. zaterdag 18 mei
de gehele dag

gesloten.

Gebr. Barendsen
Biedt zich aan een net
MEISJE, voor 3 dag.
per week.
Te bevr. bur. Contact

Dame zoekt ZIT-
SLAAPKAMER, zon-
der pension, per l
sept. a.s. Brieven on-
der no. 63 bureau van
dit blad.

Te koop zeer goed
onderhouden Sparta
MOTORRIJWIEL,
250 cc.
Staringstraat 13.

Te koop groot KIN-
DERLEDIKANT,
z g a.n. Ruurlosew. 15

Te koop l BROM-
FIETS, g.st., met
nieuwe banden. Te
bevr.bij H.Zweverink,
Lage Lochemseweg 17,
Warken, Warnsveld.

Te koop best MAAL-
KALF, l week oud
en een in goede staat
zijnde CIRKELZAAG
4 zagen. Wed. H. W.
Brumcnelman, B 6.

Te koop een best
nuchter r b. VAARS-
KALF bij G. H, Vis-
schers, Veldwijk, C 118

Te koop een r.b. dra-
gende MAAL, abor-
tus-vrij, goede melk-
lijsten, 15 mei a.d.
telling. H. M. A.
Helmink, E 79.

BIGGEN te koop en
2 paar hoge zwarte
JONGENSSCHOE-
NEN, maat 38, 40 bij
Pardijs, „Lange End"

Te koop een toom
BIGGEN bij Bijenhof
Wildenborch.

Te koop een toom
BIGGEN bij A. H.
Bruil, Delden.

Te koop l jongens-
fiets, l emaille fornuis-
pot met binnenpot en
aftapkraan, l bascule,
l paar z.g.a.n. jongens-
schoenen, bruin, mt. 40.
J. H. W. Eskes. B 96.

N.o.z.

CONTACT
hét blad voor Vorden

Jozefus G. J. Tolkamp

en
Wilhelmina J. B. Siemes

zijn voornemens elkaar het H.
Sacrament van het Huwelijk toe
te dienen op 15 mei, 's morgens
om 9.30 uur in de Parochiekerk
van St. Johannes de Doper te
Zutphen, waarna tot hun inten-
tie een plechtige gezongen H.
Mis zal worden opgeHragen.

Vorden, Kranenburg D 144

Zutphen, Hellenraetplein 29
mei '57

Toekomstig adres: Kranenburg
D 144, Vorden.

,
Receptie van 4-5 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg.

Bob Nijhuis

en

X
X
Xw Jo Barendsen U
X hebben de eer U, namens weder- X
X zijdse ouders, kennis te geven X
W van hun voorgenomen huwelijk, W

waarvan de voltrekking zal plaats u
vinden op zaterdag 18 mei.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Q
Kerk te Vorden om 10.30 uur X
door de Weleerw. Heer Ds. R. X
Riphaagen. V

Hengelo-O., Tulpstraat 11
mei '57. ft

Vorden, Zutphenseweg 23 W

Receptie van 5.30—6.30 uur in f
Hotel Bakker te Vorden. X

XToekomstig adres: Zutphenseweg u
23. Vorden.

XA ... . . . . n

Maandag 13 mei hopen
ouders

G. Sarink

lieve

en

H. Sarink-Boschloo ^P

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat ze nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun zoon

WIM

Vorden, mei 1957.

Gelegenheid tot feliciteren woens-
dag 15 mei in hotel Bakker
van 3.30 tot 5 uur.

Q D. V. hopen op vrijdag 17 mei onze Q
\ lieve ouders, behuwd- en grootouders A

Jan Lenselink

H X
X Harmina Lenselink Klein Bramei X

X XQ de dag te herdenken, dat zij voor 45 (
Q jaar in de echt werden verbonden. Q
X Dat zij nog lang voor elkaar en voor X
X ons gespaard mogen blijven is de X
M wens van hun dankbare kinderen, be- W
u huwd- en kleinkinderen. u

X Gelegenheid tot feliciteren van 3 X
tot 4.30 uur.

X Vorden, mei 1957.
X „'t Hövelink".

liLoederclacj f
Geeft Moeder eens een mooie
gekleurde

Fietstas.
Zij zal er blij mee zijn.
Zie onze etalage.

Kijk ook eens naar onze goedkope
fietsen. Wij hebben er succes mee.

Barink's Rij wiel handel

Geheel onverwachts nam God heden
Zijn kind, onze lieve man en vader

Berend Muis

tot zich in Zijn Vaderhuis.

Hij werd 51 jaar.

God heeft alle benauwdheid van hem
genomen.

K. A. Muis-Uytenhoudt
Truus
Jantsje
Harm
Miepje
Elsje

Vorden, 6 mei 1957.
Insulindelaan 20.

De begrafenis heeft plaats gehad op
vrijdag 10 mei op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Met groot leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van

de Heer B. Muis»

Procuratiehouder van onze
Vennootschap.

Directie en
Personeel
Empo Rijwielfabriek

Vorden, 6 mei 1957.

Zet u het oude pa-
pier weer klaar?
Zaterdag 18 mei ko-
men wij het ^jveer
halen!

CONCORDIA

EXTRA AANBIEDING
Zolang de voorraad strek!

l blik appelmoes
l

Bij aankoop van
voor 79 et.

l blik erwten en wortelen
voor 39 et.

H.G.V.- Winkelier HILFERINK, 'i Hoge

r
MOEDERDAG

Keurkollektie geschenken voor
iedere beurs!

R. J. Koerseiman
Burg. Galléestraat

J
„JONGE KERK"

Begroeting'savond voor nieuwe
lidmaten.

Alle lidmaten worden woensdag 15 mei 8
uur verwacht in Irene, om de nieuwe lid-
maten, die dit jaar hun belijdenis hebben

gedaan, te begroeten.
Voor u hoopt te spreken de Weled. Heer
D. van Katwijk, fabrikant. Onder werp: „Wat
doen wij met ons geloof in ons dagelijks

leven".
Na de pauze vertoning vanenkele kleurenfilms

De kommissie

MOEDERDAG!
EVEN NAAR

REMMERS
die heeft keuze in doosjes bonbons,
enz. enz.

Te koop een toom
BIGGEN.
A. Hartman, D 39.

Te koop 3 grote
KEULSE POTTEN.
P. Rouwen, „vier-
sprong", E 62.

Te koop noordeling
EETAARDAPPELS,
en een z.g.a.n. STORT-
KARWIEL, met as,
4-duims.
H. A. Pellenberg,
C 121.

Te koop een toom
mooie BIGGEN en
plm. 240 jonge HEN-
NEN, 7 w. oud,
W.xH. H. Wiltink,
D 58. N.o.z.

Te koop een jonge
neurende KOE, F.H.,
t.b.c.- en abortusvrij.
G. J. Groot Jebblnk,
Almenseweg.

Voor Moederdag
een pracht sortering

Tassen
fa G. W. LUIMES

Telefoon 421

Voor motor- of
handgazonmaai-
machines

het juiste adres

Henk van Ark
Spot koopje.
Splinternieuwe Elektr.
NAAIMACHINE
Compleet in koffer,
desgew. gem. bet.
Brieven no. 6 bureau
Contact.

„Hu is het tijd"
voor het zaaien van:

Brussels witlof
Boerenkool
Stokslabonen
Stoksnijbonen
nog wat late
Doperwten

DERKSEN
Zutphenseweg

Reclame
aanbieding
voor deze week.

Bij aankoop van 3
pak Vege margarine
plus 15 zegels, 3 grote
chocoladerepen voor

29 cent

250 gram allerhande
van Kreyenbroek.
Enorm succes!
65 et plus 10 zegels

200 gr. lillyput fruit
55 heerlijk frisse snoep-
jes voor
55 et plus 10 zegels

250 gr. pure choco-
ladehagel
68 et plus 10 zegels

250 gr. boterhamkor-
rels
49 et plus 10 zegels

150 gr. droge snij-
worst
79 et plus 10 zegels

Kocht U reeds onze
graatloze diepvriesvis?
Goedkoop, gezond
en lekker.

Wie heeft DROOG
paarderookvlees ?

PARDIJS
heeft het voor U!

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

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

OOK U
kunt nog profiteren van
de sensationele aanbie-
ding matrassen, divan-
bedden en stalen slaap-
kamers»

Er zijn van beiden nog maar enkele
stuks voorradig.

Joh. Heerink,
Woninginrichting, Vorden

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Bij al de geschenken die u aan
Moeder geeft met „Moederdag"
behoren steeds

BLOEMEN
Ruime keuze voor elke beurs.
Het adres is U bekend:

Derksen, Zutphenseweg, Tel. 334



altijd
5 punten

Ook in de mei-
maand deelt Vivo
de lakens uit I
2 blikken Spinazie
„De zon op uw tafel"
voor
15 punten f 1*39

Cocoskransjes
met die heerlijke cocos-
smaak, 250 gram

68 et

Bij 250 gr. marga-
rine, het populaire
merk „Locarno"

39 et

Bloemenchocolade
de bloembollen op uw
schaaltje, 150 gram
10 punten 69 Ct

Zomersnoep
200 gram
10 punten 38 Ct

Tutti-Frutti
150 gram,
gelijk aan l kg. vers
fruit
10 punten 53 Ct

Cacao
nu nog 250 gr. voor
10 punten 84 Ct

Beker appelstroop
5 punten 49 Ct

Bier
„Posthoorn". fantas-
tisch goede kwaliteit
per halve liter
5 punten 47 Ct

Slasaus
alleen bij
„Locarno",
20 punten

ons merk
per fles

94 et

Groot blik ananas
inhoud 10 schijven,
voor de lage prijs van

ff 1.43

Palingworst
met die heerlijke smaak
100 gram

47 et.

Snij worst, 150 gram
72 et

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

VOOR MOEDER
Elektr. wasmachine met
wringer en schakelaar

jtranaf f 298.—.
Centrifuge's vanaf f 175.—.
Verder stofzuigers, strijk-
ijzers, snelkokers, thee-
lichtjes, koffiemolens en
schexnerlampjes.

FA. S L A G E R

Heden zaterdag 11 mei
en zaterdag 18 mei a.s.

DANSEN
in Concordia te Hengelo-GId.

18 mei Orkest „The Moodchers".

Nutsgebouw1™
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 12 mei* 8 uur
De dolle klucht in kleuren

Charlie's Tante
met: Heinz Rühmann.

Zo heeft U nog nooit gelachen.
Neemt Uw zakdoek mee!

Toegang 18 jaar.
Verwacht t zaterdag 18 mei, 8 uur
De kostelijke operettefilm in kleuren

In einer kleinen Konditorei
(Ich hab' mein Herz in Heidelberg

verloren)
met: Eva Probst, Paul Hörbiger, Adrian Hoven,

Dorit Kreysler.
Vier harten vinden elkaar in de roa^fctische

sfeer van oud-Heidelberg. ^^
TOEGANG VOOR ALLE LEEFTIJDEN.

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schappers, Dorpsstr 11, Telaf. 373

Gevraagd: een dagmeisje
Hotel „Het Jachthuis", Warnsveld

Geschenken waar u
moeder een plezier mee
doet!

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 342

Heineken's
Bier

ir Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) hetgeheim kent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

* De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

'i l blijft.

Daar zal ze blij mee zijn!
Damesvest

wollen jersey
opgewerkt
16.65

Damesvest
heel modern

gestreept
24.65

Damesvest
H-lijn, grof gebreid en
geheel doorgeknoopt
29.85 - 17.75

Alleen het beste is goed voor haan

Broderie
damesblouses

9.25

Zomer-
pullovers

dwarsstreep
meerkleurig

8.95

Pullovers
3/4 mouw

effen kleuren
4.75

Kousen ̂  Schorten ̂  Ontbijtlakens
REDUCTIEBON 1
Baddoeken» uni-kleuren»

mooie kwaliteit» van be-
kende fabriek» alleen op

reductiebon 2.28

REDUCTIEBON II
Tegen inlevering van deze
bon ontvangt U f L — re-
ductie bij aankoop van 'n
dames garnituur of onder-
jurk*

A. WOLSING Textiel Vonten

introduceert een
nieuwe manier
van kousen kopen
U koopt Uw prachtige nylons veilig
beschermd in een zak je, maar U kiest ze
op de hand uit de prachtige complete
Danion collectie. Want op de Danion
Selector (die handig e draai- standaard)
vindt U alle kwaliteiten, kleuren en
prijzen.

_j^L_ Keurt, kiest, koopt Uw kousen
é » op de Danion Selector.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fa VISSER

Burg. Galeestraat 5
VORDEN

l Bi/ de betere zaken:

Geef Moeder
een nuttig geschenk!

Leuke Favorita schorten in mooie doos
verpakt vanaf f 5*50»

Tasje Swan zakdoeken f l«80

Setter-Set Nylons/geminderd vanaf f 2*95

Hollandia Onderjurken»
pracht sortering» mt» 38» vanaf f 4.10

RAADHUISSTR.. VOROEN

MOEDERDAG!
Geef Moeder gerust,
wat Vader ook lust.

Wijnen en Gedistilleerd.
HOTEL B A K K E R

Was het koud?
Toch nadert de zomer.

Koopt nu een bromfiets.
Wij leveren ALLE MERKEN!
Komt U eens praten

Barink's Rijwiel- en Broüifietshandel

Reoelink voor uw Rijbewijs
Varss.wej; l, Hengelo G., Tel. 06753-234

f >
Vordense Bad- en Zweminrichting

„IN DE DENNEN"

OPENING
hedenmiddag 2 uur.

Prijzen zwemabonnementen als voor-
gaande jaren.
Prijzen rijwielstalling als o.st.:

Personen 16 jr. en ouder: p. dag 10 et.
Abonnementen f 1. —.
Onder 16 j r . : p. dag 5 et. Abonne-
ment 50 et.


