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NUTSFLORALIA
Als men de vruchtbomen weer in bloei ziet
komen en de zon vrolijk schijnt, de tulpen en
narcissen bloeien dan wordt het tijd voor
Nuts Floralia om de stekplanten uit te reiken.
Dit zal gebeuren op dinsdag 5 juni. Voor die
tijd moet er echter opgegeven worden wie
stekplantjes hebben wil. Daarom moeten alle
schoolkinderen vanaf 6 jaar die stekplanten
willen hebben zich bij het Hoofd van hun
school opgeven. Degenen, die naar Zutphen
op school gaan en de dames en heren, die zin
en tijd hebben om een stekplantje op te kwe-
ken kunnen zich voor 20 mei opgeven bij
Mevr. Emsbroek—Steenman, Insulindelaan,
Mevr. Hylkema, Dorpsstraat, Mevr. van Mou-
rik—Spoor Apotheek, en voor degenen die
in de buurtschappen wonen bij de Hoofden
van de scholen. De kinderen krijgen voor 40
cent een Geranium en een Afrikaan, de oude-
ren voor 50 cent een Fuchsia en een begonia.
Bovendien krijgt men bij de keuring voor de
tentoonstelling nog kans op een mooie prijs.
De cursus in bloemschikken wordt ook weer
gegeven en daar de heer van Driel uit Apel-
doorn zo goed in de smaak in gevallen, zal
deze weer aangezocht worden om de cursus
te leiden. Dit wordt nog nader bekend ge-
maakt. De uitreiking voor de schoolkinderen
heeft weer op de scholen plaats (dinsdag
5 juni). Voor de groten heeft de uitreiking
in de koffiekamer van het Nutsgebouw plaats
eveneens 5 juni van 4—5 uur.

HANDWERKTENTOONSTELLING

A.s. woensdagmiddag organiseert de Bond
van Plattelandsvrouwen een handwerkten-
toonstelling in de koffiekamer van het Nuts-
gebouw. De dames hebben een cursus gevolgd
in handwerken en leerbewerking. Het resul-
taat daarvan zal nu woensdag te bewonderen
zijn. Naar men ons mededeelde zijn er prach-
tige werkstukken bij.

VOETBAL
Voor Vorden I is het a.s. zondag een belang-
rijke dag. Zij ontvangt dan bezoek van Erix I
uit Lievelde, de kampioen van afdeling N
der 2e klasse GVB. Beide elftallen zullen spe-
len om één plaats in de eerste klasse en van-
zelfsprekend hoopt de Vorden-aanhang dat
dit Vorden zal zijn.
De wedstrijd is echter nog lang niet gewonnen,
integendeel. Erix beschikt over een potige
ploeg, welke met vlag en wimpel kampioen

haar afdeling werd. Zij zal natuurlijk
alles op alles zetten om ook Vorden aan haar
zegekar te binden.
Vorden heeft het voordeel van eigen terrein
en daar het elftal volledig zal uitkomen,
kunnen beide punten zeer zeker in Vorden
blijven. Daartoe moeten alle spelers van het
begin tot het einde, ook al is er een achter-
stand, blijven werken en vooral de voorhoede
mag geen kans voorbij laten gaan om op het
doel te schieten. Het tempo zal in deze wed-
strijd ongetwijfeld de doorslag geven en als
Vorden dit weet op te voeren, door snel en
goed te plaatsen, dan is er een goede kans op
de overwinning. De eerste klap is een daalder
waard.

JAARVERGADERING EN FEESTAVOND
K.A.B.

De Kath. Arb. Beweging afd. Kranenburg—
Vorden hield in zaal Schoenaker een druk be-
zochte feestavond. Voorzitter de heer J. C.
van Langen heette in zijn openingswoord allen
welkom, speciaal de dames der K.A.V, die
eveneens waren uitgenodigd. Spr. betreurde
het, dat de Geest. Adv. Kap. Polanen, wegens
ziekte niet aanwezig kon zijn en sprak de
wens uit, dat de G.A. spoedig zijn taak weer
zou kunnen vervullen. Hierna gaf de voor-
zitter een kort overzicht over het afgelopen
winterseizoen. Hieruit bleek, dat elke maand
een ontwikkelingsavond was gehouden, waar-
voor goede belangstelling had bestaan. Het
ledental der K.A.B, bedraagt momenteel 75.
De heer van Langen wees vervolgens op het
grote nut van een eigen organisatie. Tot slot
wees de voorzitter nog op de z.g. Lanteern-
boeken, uitgaande van de K.A.B., waarover
de plaatselijke agent nadere inlichtingen kon
verschaffen.
De propagandist van „Herwonnen Levens-
kracht", de vereniging voor T.B.C, patiënten,
de heer B. Eykelkamp alhier hield hierna een
korte toespraak, waarin hij zeide, hoe de
donateursactie in Vorden succesvol verliep
en Vorden in het kader van de landelijke wed-
strijd per l jan. j.l. op de 2de plaats stond.
Per l juli 1955 bezette men de 10de plaats. Dit

, was te danken aan de ijverige propagan-
disten aan wie spr. een woord van dank
bracht. Inplaats van de heer A. Garritsen, die
wegens drukke werkzaamheden zich moest
terugtrekken werd als propagandist voor de
Kranenburg voorlopig benoemd Mej. L. Hart-
man. Het jaarverslag van de penningmeester,
de heer J. Krauts vermeldde een batig saldo.
Na dit officiële gedeelte van de avond, kwam
de feestelyke helft. Door verschillende leden
werd hieraan meegewerkt. Zo amuseerde men
zich kostelijk met de „spraakwaterval", de
hersengymnastiekwedstrijd tussen groepen
dames en heren, 2 x 1 = 1 etc. Ook de heer
Krauts, die een uitstekend conferencier bleek,
wist de aanwezigen met zijn verhalen over
historische voorvallen wel op zijn hand te
krijgen. In de pauze werden allen ruim ge-
tracteerd.

KERKDIENSTEN zondag 13 mei.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat
10.30 uur Ds. J. Langstraat, Bed. Hl. Doop

Med l er school.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 12 mei van 5 uur tot en met
zondag 13 mei Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmark t .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 87 biggen, waarvan de prijzen,
varieerden van f 55.— tot f 61.— per stuk.
Handel redelijk.

•

Burgelijke stand v. 3 mei t.m. 10 mei.
Ondertrouwd: A. J. Memelink en R. J.
Dekker, A. J. Denkers en G. Wassink,
G. Kleine en B. W. Hilhorst.
Gehuwd: J. A. M. Wolsink en W. P. M.
Tolkamp.
Overleden: W. Menkhorst, oud 70 jr.,
vr., echtg. v. G. Nijenhuis; G. B. Velhorst,
oud 75 jr., vr., wed. van H. J. Nij land;
G. B. Aaytink, oud 69 jr., v r , wed. van
J. H. Harmelink, eerder van J. E Ribbink.

HET GEZIN EN DE FEESTEN IN HET GEZIN

Op uitnodiging van de Herv. en Geref. Vrou-
wenverenigingen alhier sprak maandagavond
j.l. in het gebouw Irene over bovengenoemd
onderwerp Mevr. Wartena uit Winterswijk. De
belangstelling voor deze lezing was zeer goed
te noemen.
De presidente van de Herv. Vrouwenvereni-
ging Mevr. Jansen—van Soest sprak een kort
welkomstwoord. N|̂ t aanleiding van enkele
verzen uit Lucas l^Bield Mevr. Jansen een
korte toespraak ovei „Het ene nodige".
Mevr. Wartena begon hierna haar rede met
te zeggen dat zij hedenavond een z&«r belang- •
rijk onderwerp aan zou snijden. Immers het
gezin is de cel van de maatschappij. Het is
van groot belang d^ttaet gezin geestelijk ge-
zond is. De grondvi^buding is wel de vader
en moeder in het gezin. De verhouding tussen
man en vrouw moet in orde zijn wil het ge-
zinsleven tot volle bloei komen. We bezitten
de kinderen niet voor ons eigen plezier doch
de ouders moeten van hun kinderen gelukkige
en flinke mensen zien te maken. Men moet het
kind, indien het zulks verdiend heeft, recht-
vaardig straffen, opdat het kind er beter van
wordt. Ouders moeten ook het vertrouwen
van hun kinderen hebben wil er iets van het
gezin terecht komen. Men moet warmte aan
de kinderen betonen en openstaan voor hun
vragen waarmee zij soms op bepaalde leef-
tijden mee zitten te tobben. Ook de beroeps-
keuze speelt een voorname rol in het gezins-
leven. Het is soms wel eens gemakkelijk, al-
dus spr., om een dortiter thuis te hebben doch
ook dienen de ouders een open hart te bezit-
ten indien het kind soms graag een beroep
naar zijn of haar keuze wil. De ouders moeten
dan bereid zijn een offer daarvoor te brengen.
Hiervoor zijn wel enkele uitzonderingen b.v.
bij ziekte van de moeder. Het heerlijkste is
dat het gezin groeit tot een hechte gemeen-
schap. Wanneer een gezin leeft bij één Heer
en vraagt naar Zijn Wil, dan straalt zulk een
gezin liefde en warmte naar buiten uit.
Nadat de thee was rondgediend kwamen en-
kele vragen o.a. de viering van „Moederdag",
het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest enz. ter
sprake.
Hierop gaf de spreekster een duidelijk ant-
woord aan de vragenstelsters.
Mevr. Jansen dankte tenslotte de spreekster
voor haar boeiende rede en sloot deze zeer
leerzame bijeenkomst met dankgebied.

BIOSCOOP

De film, die vanavond in het Nutsgebouw ge-
draaid wordt, is wel van een geheel am
strekking dan we gewend zijn.
In „Grazige Weiden" wordt ons de visie ge-
toond van de primitieve negerziel op de ver-
halen van het Oude Testament.
In zijn kinderlijk naïeve mentaliteit transpo-
neert de neger uit de Zuidelijke Staten van
Noord Amerika deze verhalen in voor hem
begrijpelijke termen: de hemel lijkt op de
mooiste landschappen van Luisiana en Caro-
lina,- daar gebakken vis een zijner lievelings-
gerechten is, genieten de engelen in de hemel
voortdurend van gebakken vis — in een
eeuwigheid die veel lijkt op een aaneenscha-
keling van aardse vakantiedagen — doch zon-
der dat dit ook maar één ogenblik leidt tot
ontwijding van de heilige voorstelling.
De prachtige Oud-Testamentische verhalen
zien wij in de film, zoals zij groeien in de
verbeelding van een klein neger-meisje, dat
aandachtig luistert naar de vertelling van de
neger-dorpspjedikant, tijdens het zondags-
school-uur.

NATIONALE HERDENKINGSAVOND
Ook in Vorden wordt helaas de deelname aan
de zgn. Stille Tocht naar de graven van ge-
allieerde militairen op de Alg. Begraafplaats
telkenjare kleiner. Ondanks de goede weers-
omstandigheden was de deelname voor Vor-
den gering.
Burgemeester van Arkel legde een krans op
de graven van de gesneuvelde bondgenoten
en op het symbolische graf van hen, die vielen
uit Vorden.
Na de twee minuten plechtige stilte zong het
Vordens Mannenkoor het prachtige Ecce quo
modo moritur. In aansluiting hierop werd in
de Ned. Herv. Kerk een gezamenlijke herden-
kingsdienst gehouden, waarin voorgingen ds.
Duursema en dr. Jansen, welke laatste sprak
naar aanleiding van Psalm 40. De Chr. Zang-
vereniging Excelsior verleende haar mede-
werking aan deze dienst door het zingen van
een tweetal lieden. Ook deze dienst was slecht
bezocht.
's Morgens was er een korte plechtigheid op
het R.K. Kerkhof in de Kranenburg, waar de
burgemeester — na afloop van de kerkdienst
in de R.K. Kerk, een krans legde op de graven
der gevallenen en waar eveneens na afloop
van deze plechtigheid 2 minuten stilte in acht
genomen werd. Het zangkoor sloot deze plech-
tigheid met het zingen van een lied.

CHR. MUZIEKVER. „SURSUM CORDA"
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda"
kwam maandagavond in de bovenzaal van
Irene in ledenvergadering bijeen onder leiding
van de heer H. J. Radstake. De opkomst was
zeer goed.
Nadat de voorzitter allen een kort welkomst-
woord had toegesproken volgde een bespre-
king om „Sursum Corda" nieuw leven in te
blazen door het aantrekken van oud-leden of
door het werven van nieuwe leden. Binnen-
kort zullen een 4 tal jeugdleden tot de ver-
eniging toetreden.
Uit het verslag van de penningmeester, de
heer G. W. Scholten, bleek dat er een batig
saldo in kas was. Het instrumentenfonds even-
wel was, wat de financiën betreft, maar matig.
De vereniging telt thans 22 leden.
Het bestuur trad in verband met bijzondere
omstandigheden en block af, terwijl de be-
stuursleden zich wel weer herkiesbaar stel-
den. ^^
Na gehouden stemmi'^»verden tot bestuurs-
leden gekozen de heren H. J. Radstake, G. W.
Scholten, H. Robbertsen, G. Klein Geltink, T.
H.innsen. Joh- Lenderink. en M. II. Gotink.
De functies werden als volgt verdeeld: M. H.
Gotink, voorzitter, G. Klein Geltink, secre-
taris, Joh. Lenderink^^nningmeester.
Ten bate van het inM|bientenfonds zal een
oud-papieractie op touw worden gezet.
De oud-secretaris, de heer A. Plomp, werd
dank gebracht voor het vele werk door hem
ten behoeve van de vereniging verricht en
wel in het bijzonder voor de zeer vele arbeid
verbonden aan het organiseren van het con-
cours en verloting ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum in 1955.

JAARVERGADERING VVV VORDEN
In de dinsdagavond gehouden jaarvergadering
van V.V.V. richtte de voorzitter, de heer Van
Arkel, naar aanleiding van klachten, zich in
het bijzonder tot de ouders en opvoeders van
de jeugd om toe te zien, dat de jongelui zich
niet meer bezondigen aan baldadigheid en
vernielingen. Telkenjare worden banken ver-
nield en de weinig rustieke bruggetjes, die
Vorden bezit, voor een gedeelte gesloopt, zo-
dat men hiervan nog slechts met uiterste voor-
zichtigheid gebruik kan moken.
Ook blijkt men maar weinig gebruik te maken
van de papiermanden, welke bij de banken
zijn geplaatst, want als dank voor het aan-
genaam verpozen ligt de grond dikwijls be-
zaaid met schillen en dozen.
De voorzitter hoopte, dat mede door de steun
van de ouders en opvoeders dit vandalisme tot
het verleden zal gaan behoren.
Wat het plaatsen der banken betreft: er zullen
dit jaar vier nieuwe banken meer in het cen-
trum van het dorp worden geplaatst, dit op
verzoek van enkele ouderen, die niet zo ver
meer kunnen wandelen.
De vergadering vond vier stuks te weinig en
had gaarne gezien, dat het bestuur ook op
andere punten in de gemeente, b.v. in Linde
enkele banken plaatst, temeer omdat hier vele
mooie plekjes zijn.
Het bestuur zal dit verzoek in overweging
nemen, hoewel er nogal kosten mee zijn ge-
moeid.
De voorzitter wees verder nog op de wedstrijd
in de mooiste tuinen, waarvoor als juryleden
zijn aangezocht de heren De Waal uit Zutphen,
Vreeman uit Lochem en Berkenbosch uit
Eefde, allen vakmensen.
De muziektent krijgt nu, dank zij een-subsidie
van de gemeente een permanente verlich-
ting. Verder deelde de voorzitter nog mede,
dat in verschillende bladen en tijdschriften,
zelfs in Duitsland, artikelen waren verschenen
over het bekende „knopenlaantje" in Vorden,
hetgeen een mooie reclame is voor V.V.V.,
aldus spr.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
Terpstra, bleek, dat het bezoek van vreemde-
lingen aan Vorden weer groter is geweest dan
in voorgaande jaren. Dit komt aldus spr.,
doordat Vorden meer en meer bekendheid
krijgt bij de vakantiegangers. Daarnaast vra-
gen ook meer verenigingen en instellingen,
pers- en radiomensen inlichtingen over Vor-
den en het natuurschoon.

Vooral in de maanden juli en augustus moest
een zeer druk bezoek van gasten worden ver-
werkt, wat zeker geen gemakkelijke taak
bleek te zijn. Het aantal pensions en gemeu-
bileerde kamers met gebruik van keuken is
nog altijd te klein in verhouding tot het aan-
tal aanvragen. Wegens het gebrek aan een
waterleiding gaan ook nog veel gasten Vorden
voorbij.
Het inlichtingenbureau bij de heer Eijerkamp
bewees weer onschatbare diensten. Van de
10.000 folders werden er ongeveer 500 ver-
spreid over verschillende V.V.V.'s, reis-
bureaus, A.N.V.V. e.d.
De banken werden in het voorjaar weer ge-
plaatst, bij iedere bank werd een papiermand
aangebracht.
De deelname aan de Palmpasenoptocht was
zeer behoorlijk. Er was veel werk gemaakt
van de Palmpasens.
Ook het zomerprogramma is als goed ge-
slaagd te beschouwen, dank zij de medewer-
king van de Vordense Winkeliersvereniging
vooral tijdens de feestweek. De medewerking
van de verenigingen t.a.v. het uitvoeren van
een aantrekkelijk programma werd door
V. V.V. zeer gewaardeerd.
Wel werd in 1955 het gemis gevoeld van een
feestverlichting, zoals in het jubileumjaar,
doch om financiële redenen moest hiervan
worden afgezien.
Voor de „Achtkastelentoghten" bestond een
groeiende belangstelling. Er werd door 302
volwassenen en 348 kinderen aan deelgeno-
men. Een enkele keer kwam het voor, dat
tijdens de rit een fotoreportage werd gmaakt
voor publicatie in tijdschriften.
Bij het secretariaat werden 864 schriftelijke
verzoeken om inlichtingen ontvangen. Verder
werden 64 telefonische en 28 mondelinge in-
lichtingen verzocht.
Samenvattend kan worden geconstateerd, al-
dus de heer Terpstra, dat het afgelopen jaar
voor V.V.V. gunstig is geweest.
Het verslag van de penningmeester, de heer
H. B. Emsbroek, meldde aan ontvangsten
./ 1509,80 en aan uitgaven ƒ 1984,90, waarin
begrepen een bedrag van ƒ 800 voor de aan-
schaffing van nieuwe folders. Er was nu noe
in kas ƒ 208,16.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de leden, de heren G. Eyerkamp en W. .Kam-
perman herkozen.
.Vervolgens zette de voorzitter, de voornaam-
ste punten van het zomerprogramma uiteen.

t uitgebreide programma vermeldt vanzelf-
sprekend in eerste instantie de achtkastelen-
tocht per rijwifel, welke iedere woensdagmid-
dag van 4 juli t.m. 29 aug. gehouden zal wor-
den. Voor het verdere deel van het program-
ma hebben bijna alle aangezochte verenigin-
gen hun medewerking toegezegd. Zo organi-
seert de motorclub diverse oriënterings- en
andere ritten. De Vordense zang- en muziek-
verenigingen zullen weer concerten geven in
de muziektent. De gymnastiekvereniging
Sparta zorgt voor gymnastiekdemonstraties.
Het Vordense ensemble „Songs and Rhythme"
geeft een uitvoering op de Konijnenbult. Ook
de boerendansers zullen weer ettelijke malen
hun medewerking verlenen. Er zijn avondwan-
deltochten en fietstochten uitgezet en touw-
trekwedstrijden en politiehondendemonstratie
geprojecteerd.
De Poloclub houdt in 't kader der V.V.V.-
attracties een waterpolo-toernooi; ook de
ruiterclub zal een demonstratie-avond geven,
evenals de tafeltennisclub.
Na afloop van deze zeer slecht bezochte ver-
gadering werden nog drie kleuren- en geluids-
films vertoond door de heer Dolphijn. De
films waren afgestaan door de Amerikaanse
ambassade in Den Haag.

SCHIETWEDSTRIJD TE VORDEN
In hotel Bakker te Vorden werden door het
district Vorden van de Kon. Ned. Jagersver-
eniging schietwedstrijden op de 6 mm buks
gehouden. Voor deze wedstrijden waren even-
eens uitgenodigd de leden van de rijkspolitie
ter plaatse en de jachtopzieners.
Vóór de aanvang verwelkomde de heer P. A.
baron Van der Borch tot Verwolde de aan-
wezigen. Deze wedstrijden, aldus spr., die dit
jaar voor de tweede maal worden gehouden,
dienen mede om de onderlinge band tussen
jagers, politie en jachtopzieners te verste-
vigen.
De door de vereniging beschikbaar gestelde
groepsprijs werd gewonnen door de rijkspolitie
met 230 punten,- no. 2 werden de jachtop-
zieners met 189 en no. 3 de jagers met 159
punten.
Op de individuele baan werden de door diver-
se personen beschikbaar gestelde p r i j zen , ge-
wonnen als volgt:
1. wachtmeester W. Wolf 43 pt., 2. wachtmees-
ter H. de Groot 36 pt., 3. wachtmeester J. van
Zeeburg 36 pt., 4. H. J. Rolhman sr. 36 pi . ,
5. G. Vosselman 33 pt., 6. H. Olthof sr. 32 pt.,
7. L. Emsbroek 30 pt., 8. A. J. Koning 28 pt.,
9. P. A. baron van der Borch tot Verwolde
28 pt., 10. J. J. v. d. Peijl 27 pt, 11. opper-
wachtmeester B. Bolt 27 pt.
De poedelprijs was voor de heer G. Branden-
barg.
Bij de prijsuitreiking sprak baron Van der
Borch een woord van dank aan hel. adres van
de schenkers van de prijzen.
Namens de rijkspolitie dankte de postcomman-
dant, opperwachtmeester Bolt, voor de u i t -
nodiging en voor de goede onderlinge samen-
werking.

Wegens plaatsgebrek eerst heden geplaatst.
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VERGADERING C.J.B.T.B.
Onder leiding van de heer B. Tuitert vergader-
de de Afd. Vorden van de C.J.B.T.B. De voor-
zitter heette alle aanwezigen van harte wel-
kom in het bijzonder de heer H. Pardijs, ass.
rijkslandbouwvoorlichtingsdienst.
De heer Pardijs hield een inleiding over
„Mechanisatie op het gemengde bedrijf".
Spreker weer er op dat men thans leeft in
een tijd dat mechanisatie op elk bedrijf meer
en meer de overhand verkrijgt. Het kan in
de landbouw gezien worden als een besparing
en verlichting van arbeidskracht, besparing
vari paardekrachten en een verhoging der
produktie. Besparing op arbeidsuren, aldus
spr. is steeds nog geen kostenbesparing. Al-
vorens men tot mechanisatie overgaat moet
men de kosten nauwkeurig berekenen d.w.z.
bij een tractoraanschaffing moet men beden-
ken dat rente, aflossing enz. plm. 18°/o per
jaar bedraagt. Ook bij een dalende conjunc-
tuur blijft rente, aflossing enz. op een zelfde
peil. Bij aanschaffing van dergelijke machines
moet men steeds overwegen wat de kosten
per jaar zijn en wat er mede wordt verdiend.
Na beantwoording van enige vragen bracht de
voorzitter de spreker dank voor zijn duidelijke
uiteenzetting.
Er werd medegedeeld dat aan de heer J. Hicl-
dink het diploma goed grasland was toege-
kend tijdens de graslandkeuring 1955. Voor
deelname aan deze keuring voor het jaar
1956 gaven zich een flink aantal leden op.
Als leden der keuringscommissie voor de Afd.
C.J.B.T.B. Afd. Vorden werden benoemd de
heren J. Hiddink en J. Heijink. Voor het be-
zoeken van de Bondsdag te Utrecht-op 30 en
31 mei alsmede op l juni a.s. werden enige
leden ingeschreven. In plaats van een excur-
sie-reis zal de Landdag te Aalten midden
augustus a.s. worden bezocht.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der
afdeling in het najaar 1956 zal getracht wor-
den een feestavond te beleggen.
Hierna sloot de voorzitter deze goed bezochte
vergadering met dankgebed.

•
Zlnep

Huidzuiverheid - Huidgezondheid

PUR O L
En puistjes verdrogen door Puro lpoeder

ROGGEPAP.
(Een verhaal van een olden veldwachter)

Veldwachter wezen in de moblesatiejaoren
19H—1918. . . dat was mien een baantjen!
Neet, dat et een onplezierig werk was, och
nee, dat mag ik neet zeggen, maor 't brach
nogal volle drukte met. Ie mosten overal
achteran zitten; net zo goed achter de boeren
as achter de smokkelders.
't Sprekt vanzelf da'j daor van allerhande
staaltjes bie met maakten. Zo mosten wie
alle huuze rond um te zeen of ter ok rogge
of ander grei te volle was. Ie troffen et
meestpart ongeliek: den enen had volle en
den anderen weinig. Maor een betjen rogge
veur pap leet ie de boeren wel hollen. Ie
mosten léven en laoten léven en dat waar-
deerden de boeren ok wel. Waormet ik
maor zeggen" wil dat ik met mien huushol-
ding in die jaoren gin gebrek heb ehad!
Met een scheppel rogge was ie in die dagen
de konink al te rieke af. 't Heugt mien nog
goed hoe 'k daor is een heel gedoe met
heb ehad.
't Was bie een groten boer da'k een schep-
pel rogge krege veur eigen gebruuk, 'k Was
d'r lekker met, dat snap ie. 'k Bonne mien
de zak goed vaste achter op de fietse en
in mien beste humeur toerden ik nao huus
opan. Onderweg waren mien gedachten al
bie de roggepap, die mien vrouw mergen
zol kokken.
Maor toen ik bie huus kwam en et paksken
van de fietse wol halen, hoeven dat neet
meer. De zak zat er nog wel achterop, maor
de rogge was der uut. Toe 'k mien dat is
goed bekekke merkten ik al gauw hoe dat
zo ekommen was. De punte van de zak had
nogal hftps lege ezetten en was eengaal
langs de speken efiedeld. Toe moest er wel
een gat in kommen en deur dat gat was

Gevraagd een halve
dag per week een
WERKSTER.
Inlichtingen Adv.bur.
te Slaa.

Te koop toom BIG
GEN bij E. J. Wenne-
ker, Veldwijk C 57

Te koop 5 zware
BIGGEN bij R. J.
Kornegoor, Koekkoek-
straat, Vierakker.

Oud goud, zilver
en sieraden woiv
den door ons te-
gen de hoogste
dagkoers inge-
kocht»

Juwelier LOHMAN,
Beukerstraat 43,

Zutphen
Tel. K 8750-3751

Schitterend
zijn onze nieuwe
modellen

kinderwagens.
We hebben ze in alle
prijzen voorradig.
Ook in

wandelwagenljes
zijn we ruinwgesor-
teerd. M|

Joh. Heerink
Woninginrichting
Zutphensewe$
Telefoon 3J

Uit voorraad
leverbaar:

Ruime sortering

Gazelle en
Rudge Rijwielen

Keuze uit meer dan
150 modellen, in
diverse kleuren

fa K. Siersma
Overwelving 3

Tel. 2824, Zutphen

Kopriemen
voor koeien!!
Voorjaar 1956 reeds
drie duizend honderd
en negentwintig ver-
kocht. Zet ook uw
koebeest tijdens het
melken daaraan vast.

G. W. LUIMESmien rogge verdwenen ...
'k Hoeven der ok heel n e e t a n t e twiefelen j Telefoon 421, Vorden
want toe ik de weg afkek zag ik in et maon-
lich de roggestrepe gaon zowiet a'k zeen
konne. 't Lek net of Klein Duumken gangs
was ewes.
Gelukkig was et al late en leep ter gin mense
op straote. Wat zollen ze elachen hebben
as ze mien een half uur lang hadden zeen
vegen um de strepe zo wiet meugelijk van
huus vot te kriegen!
In ieder geval, de vrouw hoeven den an-
deren dag gin roggepap te kokken.

VORDEN en CONTACT
Twee namen die niet meer te scheiden zijn \

Pseudo-
Vogelpest

Verzekert hiervoor uw
kippen.
Inlichtingen bij advert.
bur. te Slaa. Tel. 484

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

In alle soorten en maten verkrijgbaar bij:

L. SCHOOLDERMAN

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
16 mei

(Pinkster-markt)

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

r
Nog geen keus gemaakt voor

ilLoederdag f

Geef haar een paar leuke

Zomerpantoffels.
WULLINK

heeft ze voor U in voorraad.
Onbetwist, de Schoenenspecialist.

Herv. Gemeente Vorden
De avond met de collectrices v,h.
Verjaardagsfonds is tot nader aan-
kondiging uitgesteld»

Waarom anders lopen
en niet bij Grootenboer kopen ?

250 gr. cocosbanket 59 et
250 gr. croquetten-biskwie 29 et
200 gr. vruchtentoffees 39 et
500 gr. erwten 30 et
500 gr. spliterwten 35 et
l pot bramenjam 55 et
l pot rode pruimenjam 52 et
l grote fles slaolie 139 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

VANAF HEDEN WEER

mestkuikens te leveren.
Beleefd aanbevelend.

H. Burkink, Kuikenbroederij, Wichmond
Telefoon K 67

de kous
met de 9 levens!

Koop niet „zo-maar" nylons.
Maar vraag Vasana's l Extra
mooi, extra duurzaam, want

Vasana heeft de
Resin anti-ophaalfinish l

van 3.50 tot 4.50

Voor de Pinksterdagen!
Geminderde nylons, 30 der-
nier f 2.80

Kristal nylons met zwarte
naad f 2.95

Naadloze nylons f 2.60

Nylons met donkere hiel,
30 dernier f 3.50

LOOMAN
VORDEN

Voor Moederdag
hebben wij voor u een
prachtige sortering
lampekappen en
kronen.
Ook stofzuigers en andere
elektrische huishoudelijke
apparaten.

Firma SLAGER

ZOMERSE DAGEN

lachen U reeds toe.

Overhemd blouse In een
goede kwaliteit poplin.
Aangeknipte mouw. In
diverse modetinten.

9.25
Royale poplin klokrok
Uiterst voordelig.

1475

Blouse met Italiaanse
boothals, zeer mo-
dieus. Poplin met
charmante gar-
nering.

13.50
Vlotte bakvis-
rok. Mooie
poplin in frisse
kleuren.

11.75

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!

Onze noodwinkel is gereed dus . • . . kunnen
wij U weer ontvangen. Ondanks de zeer be-
perkte ruimte is onze voorraad zoveel als mo-
gelijk geëtaleerd en kunt U ruim keuze maken
in horJogerie, goud, zilver en optiek.

FIRMA HARTENS,
de opticien, die altijd voor U klaar staat!

Adres : Decanijeweg- hoek Zutph.weg

Uw voordeel Ons gemak

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

Vrolijke Pinksterdagen!
Meisjessportjacks

Blouses
Plooirokjes

Jurkjes
Spijkerbroeken

in leuke modellen, diverse kleuren

Looman -Vorden



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank,
aan allen, die hun
medeleven betoond
hebben tijdens de ziek-
te en na het overlijden
van onze lieve vader,
groot- en overgroot-
vader

Hendrik Eggink

fam. H. Eggink
Vorden, mei 1956.
„Leunk"

Aan allen, die hun
medeleven en belang-
stelling hebben be-
toond, tijdens de ziek-
te en bij het over-
lijden van onze gelief-
de echtgenoot en vader

Hendrik Willem
Brummelman

betuigen wij onze har-
telijke dank, inzonder-
heid aan de buren voor
de bewezen hulp.

G. R. Brummelman-
Lenselink

en kinderen
Vorden, mei 1956.

Wegens familie-
feest woensdag 16
mei de gehele dag

gesloten.

Bakkerij Hartman
Gevraagd wegens
dienstpl. t immerman-
machinaal houtbewer-
ker, 17 a 20 jr.
fa. Meulenbrugge.

Te koop gevraagd 'n
g.o.h. KIPPENHOK,
voor 10 kippen.
J. v.d. Loop, Stations-
weg H.

Weggelopen (Hemel-
vaartsdag), buurt Lin-
de, zwarte langharige
HOND, luisterend n.
de naam Robbie
E. te Veldhuis, Sta-
tionsweg 16.

KINDERFIETSJE te
koop, v. leeft. 4 a 7
jr. Enkweg 10, Vorden

MEISJESFIETS te
koop, m. 24 X l y2
wielen, remnaaf en
lamp, i.z.g.st.
Burg. Galléestraat 34

Te koop een z.g.a.n.
HERENRIJWIEL,
merk Batavus b'j B.
Schepers, Kleine Veld
Vorden.

Te koop een z.g.a.n.
WEIDEPOMP, prijs
billijk. H. J. Berenpas,
„Groot Veldkamp",
D 32.

Te koop een FOR-
NUISPOT, geschikt
voor voerpot.
Nieuwstad 27, Vorden

Een HOOIHARK te
koop. G. Klein Lebbink
Brandenborch.

H.H. Vogelliefhebbers!
Te ruil grote buiten
VOLIÈRE met kana-
ries voor motor, liefst
D.K.W. bouwjaar '38
tot '40, 125 of 200 cc.
Inlichtingen bij „Bewi"
Houtwaren, Molenw.
85, Zutphen, na 6 uur
en zaterdags.

10 a 20 duizend STE-
NEN te koop van
„Hoekendaal".
Te bevragen bij café
„de Zon" Vorden.

Te koop een beste r.b.
WEIDEPINK.
L. Pardijs, C 16.

BIGGEN te Jcoop bij
J. Koerselman, 't Joos-
tink".

Te koop BIGGEN bij
B. H. Koning, Linde.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
G. J. Klein Ikkink.
D 80, Wildenborch.

N.o.z.

Antonius H. B. Dieks

Catharina" A. 'Hartman

geven u kennis van hun voorge
nomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op
woensdag 16 mei.

Vorden, mei 1956.

Receptie van 4*— 5 uur in Hotel
Bakker.

X
X

r i

. K

In plaats van kaarten
Zaterdag 19 mei a.s. hopen onze lieve
ouders, behuwd- en grootouders

H. Kettelerij

en

H. J. A. Kettelerij-Bruggeman

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en klein-
kinderen.

Vorden, mei 1956.
't Hoge 35.

Receptie van half 4 tot half 5
in café „de Zon", Zutphenseweg
te Vorden. U

Heden nam de Here tot Zich, na een
kortstondige ziekte, nog geheel onver-
wacht, onze landvrouwe en huisgenote

Gerarda Barta Velhorst
weduwe van H. J. Nijland

in de ouderdom van 75 jaar.

Dat zij ruste in Vrede.

fam. G. H. VISSCHERS

Heden overleed, nog on^pwacht,
onze lieve moeder en grootmoeder

Gesiena Berendina Aaytink
weduwe van J. H. Harmelink

eerder van J. E. Ribbü

in de ouderdom van 69 jaar^

Uit aller naam :
G. J. Ribbink
A. Ribbink-Bosch

Vorden, 9 mei 1956.
't Hoge 7.
De begrafenis zal plaats hebben zater-
dag 12 mei 1.45 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden. Vertrek van-
af 't Hoge 7 om 1.15 uur.

Hutsfloralia Vorden
Opgave van stekplanten voor de kinderen
van de dorpsscholen bij de Hoofden der
scholen. Kinderen, die naar Zutphen op
school gaan en voor de groteren voor 20
mei 1956 bij Mevr. Emsbroek-Steen-
man, Insulindelaan ; Mevr. Hylkema, Dorps-
straat en bij Mevr. v. Mourik-Spoor.
Prijs der stekplanten: kinderen 40 cent,
groteren en kinderen naar Zutphen 50 et.
Uitreiking dinsdag 5 j u n i '56 voor de
schoolkinderen op scholen.
Voor degenen, die zich bij de adressen op-
gegeven hebben dinsdagmiddag 5 j u n i in
de koffiekamer van het Nutsgebouw van
half vier tot half vi j f .

Sterke Jongenssandalen met half
jaar garantie zool.

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist*

KRijrs
Berner Braadworst

uit eigen worstkeuken, dus
altijd vers en fantastisch
lekker.

Extra reclame, alleen zaterdag

500 gr» spek voor 79 et»

DORPSSTRAAT 32

Koopt voor Moederdag
een nuttig
GESCHENK

PRACHT SORTERING:

Selter-Set Nylons
Favorila Schorten
Swan Zakdoeken
Hollandia Ondergoederen
enz., enz.

L. Schoolderman
VORDEN

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

A. JflNSEN - 't Schoenenhuis
Vorden groeit!

Inderdaad, het aantal woningen breidt
zich gestadig uit (al gaat het voor velen

lang niet vlug genoeg).
De oplage van Contact houdt gelijke
tred met de groei van Vorden. Nu zijn
reeds 1185 Vordense gezinnen op Con-
tact geabonneerd; de overige 65 lezen
samen met de buren, wat hun slechts
'n voordeel van 2% et p. week oplevert.
Ook in de directe omgeving van Vor-
den zoals Wichmond, Vierakker, Lees-
ten, Warken, Barchem, Noordink enz.
gaan steeds meer gezinnen er toe over

zich op Contact te abonneren.

Een verstandig besluit! Nooit immers
kreeg u zoveel profijt voor zo weinig

geld.

ns.
'zo'n

H.H. adverteerders! Benut ui
Geen enkel blad heeft in Vord*

grote lezerskring.

CONTACT, hét blad van Vorden!

Oranjevereniging
Waardebonnen s.v.p. inleveren bij
de Penningmeester Vogtlander, Zut-
phenseweg 77.

Geef Moeder
een leuke tas of aardige
byou bij haar nieuwe voor-
jaarstoiletje.

*ZIE ETALAGE

R. J. KOERSELMAN
EEN ECHTE HULDE

voor Moederdag
koopt u bij

TEL 381VISSER

Zwembad „In de Dennen"
OPENING
hedenmiddag 2 u.

Prijzen zwemabonnement als voorheen.

Prijzen rijwielstalling als 1955 n.l.:

Personen 16 jr. en ouder p. dag 10 et.
Abonnement 75 et.

Personen onder 16 jr. per dag 5 et.
Abonnement 40 et.

Gezinsabonnement f 2.—.

Wat een kou deze winter en wat
zijn er een bloemen en planten
bevroren.

Ook bij u in de huiskamer?

Geef Moeder dan nu met
Moederdag
een nieuwe collectie

Kamerplanten.
EEN PRACHT GELEGENHEID.

En 't beste adres is daarvoor

D E R K S E N , Zutphenseweg 13
Telefoon 334

ONTVANGEN
Pracht sortering Zonnebrillen,
Badmutsen en Badtassen.
Zonnebrandoliën en Creme's,
Anti Muggen- en Vliegenstiften
Parfum- en Deodorantstiften.
Diverse Eau de Colognes en
Parfums.

Dus ook voor Moeder-
dag naar
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

De timmerzaak van
Gebr. Brummelman wordt op dezelfde
voet voortgezet door

G. J. Brummelman
B 70a, Vorden - Tel. 574.

Fa. G. Groot Obbink l Zn.

PLASTICGLAS
Door onze enorme omzet
Plasticglas voor f 4 » — per m2»
Kippenhokramen f 9 » — per stel*
Vraagt monsters bij
Bewi" Houtwaren, Molenweg 85

Zutphen

Per 1 juni a.s. is op ons kantoor
plaats voor een

JUFFROUW
Leeftijd 16 jaar of ouder.
ULO-opleiding strekt tot aanbe-
veling.
Aanmelding dagelijks.

„HAVO" BORSTELFABRIEK
Vorden

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

A. JANSEN
't Schoenenhuis

VOOR MOEDERDAG

Schorten
Onderjurken
Zakdoeken
Blouses
Kousen
Ontbijtlakens, enz,

A. WOLSING - VORDEN



X
X
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X
X
X

Groot Festival te Vorden
op zaterdag 19 en maandag 21 mei (2e
Pinksterdag) te houden op een schitte-
rend gelegen terrein nabij Huize Vorden.

Georganiseerd door de Muziekuer. „Concordia'.

Deelname van korpsen uit de hoogste afdelingen der
Kon. Ned. Fed. voor Har m. en Fanfare gezelschappen.

Aanvang zaterdag 3.30 uur.
Aanvang maandag 2.30 uur.

Na afloop Groot Lunapark o.a. Dans-
tent, Autoscooter enz.
Entree festival f 0.50, kinderen beneden 16 jr. f 0.25

1
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

f Dames japonnen
Toppers
Blouses
Rokken
Regenmantels

Volop keuze
Lage prijzen

Volop keuze
Lage prijzen

Herencostuums
Sportcolberts
Pantalons
Regenkleding

Looman - Vorden

Heeft U onze 0

Noorse Kabeljauw of Schelvis
al geprobeerd ?

Doe het vandaag nog. Ieder, die het al geprobeercr
heeft is er weg van.

Geen graat en veel lekkerder als verse
vis.

Goed nieuws voor hen, die zoutloos
moeten eten.

In voorraad van Anton Hunink, zoutloze
Ham, Snijworst, Boterhamworst en Lever-
pastei.

Pardijs heeft hel voor U!
Voor VISITEKAARTJES naar

Drukkerij Wolters, Vorden

ook de H ER EN
passend in de kleren l

Costuums
Sport Colberts
Sport Pantalons

TEL. VISSER

die juist bij uw kleding
passen hebben wij voldoende
in voorraad, in de ni&uwste
snitten.

Kijk eerst bij

Wullink's Schoeuhandel
„Onbetwist dt Schoênênspecialist"
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 342

Voor al uw reizen en uacantietrips
naar de

DETO-TOURS Deventer
Vraagt inlichtingen bij Sigarenmagazijn
Jan Hassink, Raadhuisstraat H, Tel. 332

Voegloze massief gouden

verlovingsringen
in alle maten en voordelige
prijzen.

Tevens een enorme keuze dames-
en herenpolshorloges en 'n pracht
collectie Junghans Pendules vindt
u bij

Fa. B. Wentink & Zn.
Horlogerie - Vorden

Nederlandse Bood v. Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

Handwerktentoonstelling
op woensdag 16 mei van 2.30—5 uur ii
de koffiekamer van het Nutsgebouw!

TOEGANG VRIJ.

Corsetten en
Bustehouders

Prima coupe en pasvorm, met volle
garantie.

Prijzen corsetten vanaf f 12.75
Bustehouders vanaf f 1.95

A. Wolsing, Vorden
Zomerflats in rood en blauw vanaf

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist,,

MOEDERDAG
zondag 13 mei

Dan hebben wij een ru ime sortering in

Gebak

Luxe dozen bonbons

Heerlijke taarten

Aanbevelend :

H. J. ter Huerne - Tel. 293
Geef Moeder een lekkere taart,

Zij is het meer dan waard l

Geef Moeder een hoek
met Moederdag!
Firma HIETBRINK

EMPO RIJWIELFABRIEK
te Vorden (Tel. K 6752 Nr. 241)

vraagt met spoed

PERSONEEL
voor alle afdelingen, ook ongeoefen-
den of mensen, die nog niet in het
rijwielvak gewerkt hebben (liefst tot
35 jaar).

* Uitstekende
waarden.

arbeidsvoor-

* Opneming in het pensioen-
fonds.

* Uurloon op basis C.A.O.
Groot-Metaal met gemeten
tarieven en dispensatie
van het College van Rijks-
bemiddelaarst.a.v. de pres-
tatiebeloning.

* Vergoeding v. reiskosten.

Voor aanmelding en het verkrijgen
van nadere inlichtingen ('s avonds na
werktijd): Vorden: W. H. Sessink,
Enkweg 17, Vorden of bij de fabrieks-
portier (overdag van 8-12 en van 1-
5.30 uur).

* Is het moeilijk U persoonlijk
te melden, dan kunnen wij U,
na opgaaf van uw juiste adres,
aan huis bezoeken.

Licht en soepel
zijn onze moderne queenies
in grijs, zwart en beige.

A. JANSEN - 't Schoenenhuis

Die MOTTEN
motten kapot.

Bescherm uw kostbare kleding
tegen Mottenvraat met onze

Motwerende middelen,
Plastic Mottenzakken,
enz.
Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

A.s. zondag

DE BELANGRIJKE
PROMOTIE-
WEDSTRIJD

Vordenl-Erixl
Lievelde

AANVANG 2 UUR.

Voor de grote
en kleine beurs:

een passend cadeautje
voor

ïlLoedcrdag.
ZIE ETALAGE.

R. J* Koerselman

ink voor uw Rijbewijs
Varss.weg |, Hengelo G., Tel 06753-234

School met de Bijbel
Het Hoge 40

Ledenvergadering
op woensdag 16 mei a.s. om 8
uur in de school.

AGENDA o.a.
Jaarverslagen
Rekening en verantwoording
Bestuursverkiezing (aftr . herkiefb . )

TROUWE OPKOMST GEWENST.
Het Bestuur

II slaat er oon
goed figuur
moe

J*

/: r, -
'/tf/fl

Wala zijsluiting,
corset met Flex-
Iront is zo soepel
als Uw eigen huid.
Brede elastieken

klinken
maken
dat deze
Wala
zeer ge-

schikt voor iedere
buiging of strek'
king is.En door het
Flex-front worden
priemende balei-
nen en een om-
krullende boven-
kant vermeden.

Zijsluitingcorset met
Flexfronft f j •> nr

Beha « 12'95

2.80

LOOMAN
Vorden

„Gazelle" en
„Rudge" rijwielen

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

Fa. K. Siersma
Overwelving 3

Tel. 2824, Zutphen
Verkoop - Inrui l

Verhuur

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H.H. 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.

Toom BIGGEN te
koop bij H. Decanije,
Galgengoor.

Te koop EETAARD-
APPELEN, noorde-
ling en ijsselster.
H. Derksen, Polweg 7
Wichmond,

Te koop rode ster
EETAARDAPPELS
W. Klein Bramel, C
112 Vorden.

Te koop EETAARD-
APPELEN, rode ster
en noordelingen bij J.
Lenselink, Mossel.

Te koop goed onder-
houden KOLENFOR-
NUIS. Bevr. fa. Mar-
tens. Vorden.

Te koop van afbraak
pannen, kozijnen, deu-
ren en brandhout,
fa. Marlens, Vorden.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.


