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UITVOERING SURSUM CORDA
Onder leiding van haar dirigent de heer A.
M. Garritsen gaf de Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda Dinsdagavond in Irene haar
jaarlijkse uitvoering. Na gezamenlijk Ps. 150
vers l te hebben gezongen, kon de voorzitter
der vereniging, de heer H. J. Radstake, een
volle zaal welkom heten.
In zijn openingswoord wees spr. er op, dat
het dit jaar voor Sursum Corda een jubileum-
jaar zal zijn, aangezien in de maand Decem-
ber a. s. de vereniging 25 jaar zal hebben be-
staan. Dan zal een jubileumuitvoering op
touw worden gezet. In de maand Augustus
a. s. zal er gezamenlijk met de Chr. Gem. Zang-
vereniging Excelsior een openluchtconcours
worden georganiseerd. Spr. dankte ook de di-
rigent dat hij gedurende al die jaren dat Sur-
sum Corda heeft bestaan, getrouw op zijn
post is geweest.
Het muziekprogramma dat uit een 6-tal num-
mers bestond werd achtereenvolgens afge-
werkt. Een drietal marsen klonken opgewekt
door de zaal, terwyl de fantasie „Fête Lan-
guedocienne" van L. Christol prachtig werd
vertolkt. Het muziekprogramma werd afge-
wisseld door samenzang.
Ook dit jaar was weer de medewerking van
een toneelclub uit Hengelo (G.) ingeroepen.
Thans werd opgevoerd een spel van het land
in drie bedrijven „Onrust om een hoefnagol"
door Jan Vijl.
Zoals we telkenjare van deze speelsters en
spelers gewoon zijn is ook dit stuk weer een
succes geworden. De gehele zaal leefde met
smid Stevens en zijn dochter Gees mede. De
rol van Mr. Wagenmaker werd zeer mooi ver-
tolkt. De andere medespelenden, we kunnen
/e niet alleen bij name noemen, hebben ook
zeer zeker hun beste beentje voorgezet.
De voorzitter dankte aan het sot de toneel-
groep voor het prachtig spel en hoopte een
volgend maal weer een beroep op het gezel-
schap te mogen doen.

MUNHARDT'S
voorkinderen,merThijm en Honing

PROPAGANDA-AVOND
NED. ROODE KRUIS

Voor een goed bezette zaal draaide Zaterdag-
avond in het Nutsgebouw de film ,,De ge-
heimzinnige kogels van Dr Erhlich", die ons
het een en ander liet zien van de ellende, die
de wereldoorlog teweeg gebracht heeft, en op-
namen gaf van de bloed-transfusiedienst.
Vooraf vertelde Dr Beekhuis uit Eefde inte-
ressante bijzonderheden over het Ned. Roode
Kruis, zowel in oorlogstijd als in tijden van
vrede, bijv. de waternoodsramp van 1953.
Ook andere belangrijke takken van dienst
werden door hem besproken. Hij wekte de
aanwezigen op om het werk van het Ned.
Roode Kruis te steunen door zich op te ge-
van als lid. Men kan zich daartoe wenden tot
mevr. van Lennep, ,,De Kiwi", Zutphenseweg.
De minimum contributie bedraagt ƒ 1. — per
jaar.
,s Middags was het Nutsgebouw goed bezet
met de jeugd, die wel genoten heeft van de
films die er gedraaid werden.

OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
In de koffiekamer van het Nutsgebouw werd
de jaarlijkse ouderavond van de Nutskleuter-
school gehouden.
De heer Wesselink bracht dank aan allen die
hadden mede gewerkt aan het weslagen van
het Sint Nicolaasfeest,
Alvorens mej. Nijkamp sprak over leugen,
angst en fantasie bij onze kinderen, zette zij
't grote nut van de schoolmelkvoorziening
uiteen. Op verzoek van het hoofd der school
mej. Wiggers, deelde zij mede, dat de school
gaarne de beschikking zal krijgen over gele-
zen geïllustreerde tijdschriften ten dienste
van het kleuteronderwijs.
Vele ouders maken zich ongerust als zij mer-
ken dat hun kind jokt of iets ontvreemdt. Men
moet echter bedenken dat een kind en speci-
aal een kleuter niet het volle besef van het
mijn en dijn kent. Het jokken is vaak een
gevolg van angsten voor straf of van fantasie,
welke voortvloeit uit een zekere wens of zelf-
verbeelding. De taak der opvoeding is een
moeilijke taak. Vaak worden de kinderen
voor eisen gesteld waaraan zij niet kunnen
voldoen en dan begint het kind te fantaseren.
We moeten dan ook alles doen om het ver-
trouwen van de kinderen te winnen en hen
niet voor het onmogelijke plaatsen. Ten op-
zichte van het kind moeten wij in ons gedrag
altijd eerlijk zijn.

VOETBAL
Vorden I zal a. s. Zondag de competitie weer
hervatten met een uitwedstrijd tegen Keyen-
burgse Boys I, hetgeen lang geen gemakkelij-
ke opgave is. Van de overige elftallen speelt
alleen Vorden A.

KERKDIENSTEN Zondag 6 Februari

Gebouw Irene
9 uur Ds J. H. Jansen
10.30 uur de Heer J. H. Schellingerhout.
Jeugddienst. Onderwerp • „Vermoeidheid en
Verwachting".

Kapel Wildenborch
10.30 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds W. G. Scheeres, van Eefde

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 5 Febr. van 5 uur t. e. m.
Zondag 6 Febr. Dr Lulofs, Telefoon 256
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 84 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 46.— tot f 60.—

Handel was vlug.

Burgelijke stand van 28 Jan.t.m. 3 Febr.
Geboren: 2 z.v. H. W. Besselink en H. J.
Besselink-Remmelink; z.v. H. Tjoonk en W.
J. Tjoonk-Vriezen; z.v. A. Th. M. Wolsing
en A. M. Wolsing-van den Bosch.
Ondertrouwd: G. J. Wagenvoort en H. Po-
terman.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST

Het was voor het echtpaar J. H. Menkhorst en
J. Menkhorst—Mennink Donderdag een blijde
dag. In goede gezondheid mochten zij de dag
herdenken waarop zij voor 50 jaar geleden
door de band des huwelijks aan elkander wer-
den verbonden. Ter gelegenheid van dit feit
vond in de zaal van café Lettink 's avonds een
receptie plaats waarvan een zeer druk gebruik
werd gemaakt gezien de populariteit die het
echtpaar in deze gemeente geniet. De gouden
bruidegom is n.l. jarenlang meteropnemer ge-
weest bij de P.G.E.M. en in zijn functie als zo-
danig in menig gezin kwam. In tegenwoordig-
heid van familie, vrienden en bekenden, waar-
bij de nodige cadeaux en bloemstukken niet
ontbraken, werd dit heugelijk feit in gezellig-
heid gevierd.
Ook vertegenwoordigers van de P.G.E.M. uit
Doetinchem lieten niet verstek gaan en zo
kwamen de heren Koers en Hendriks de jubi-
laris en echtgenote hun gelukwensen aan-
bieden.
Verder de heer en Mevr. Thate, bij wie de
jubilaris vele jaren als machinist in dienst is
geweest, de burgemeester, Ds. en Mevr. Jan-
sen. De beide plaatselijke muziekvereningen
Concordia en Sursum Corda brachten het gou-
den echtpaar een serenade wat zeer op prijs
werd gesteld. Bij monde van de heer E. Klum-
per als voorzitter van de muziekvereniging
Concordia werd de jubilaris dank gebracht
voor het vele jaren lidmaatschap van deze
vereniging. Ook de heer H. J. Radstake, wens-
te als voorzitter van Sursum Corda het jubi-
lerende echtpaar geluk met deze mijlpaal.
Het is dan ook voor het gouden echtpaar een
onvergetelijke dag geworden.

KOMT U OOK a.s. Z O N D A G 6 FE», naar de J E U G D D I E N S T ?
in Irene. Aanvang half elf.
Hier spreekt de heer J. H. Schellingerhout over het on-
derwerp: „VERMOEIDHEID EN VERWACHTING"

^ JAARFEEST GEREF. M.V. EN J.V.
Vrijdagavond hielden de Geref. Meisjes- en
Jongelingsvereniging in het gebouw Irene ge-
zamenlijk hun jaarfeest. De voorzitter der
J.V. de heer A. Schouten kon in zijn openings-
woord een groot aantal bezoekers verwelko-
men.
Na een keurige inleiding van mej. A. Schol-
ten over „Wat doen wij met de Bijbel" wis-
selden zang en voordrachten elkaar af.
De heer H. Potman gaf de jaarverslagen op
rijm weer.
Na de pauze werd opgevoerd het toneelstuk
in 3 bedrijven „Niet onze Wegen" van Kees
de Remonte.
Dit stuk werd prachtig vertolkt door de mede-
spelenden. Getuige de stilte die er gedurende
de opvoering in de zaal heerste, genoten de
aanwezigen kennelijk van dit ernstige stuk.
Het slotwoord werd gesproken bij afwezig-
heid van Ds Duursema door de heer M. Hoge-
weij, ouderling van de Gerf. Kerk alhier, die
tevens deze zeer geslaagde avond met dank-
zegging sloot.

GEZINSZORG
Mej. Riek Bruntink slaagde te Hengelo (O.)
voor het getuigenschrift gezinsverzorgster,
zodat nu bij het Groene Kruis alhier drie op-
geleide verzorgsters werkzaam zijn.

MARKTVERENIGING
Onder voorzitterschap van de heer G. J. Wues-
tenk hield de Marktvereniging haar ledenver-
gadering. De voorzitter memoreerde het over-
lijden van de heer Makkink, jarenlang be-
stuurslid der vereniging. In zijn plaats werd
zijn schoonzoon, de heer M. J. Wuestenenk
gekozen. De aftredende bestuursleden werden
bij acclamatie herkozen.
De navolgende subsidies werden verleend:
Afd. Vcrden van het Groene Kruis f 150;
Nutr.kleutcrschool f 155; R.K. Kleuterschool
f 70; R.K. jonge boeren- en tuinderbond f 40;
R.K. Boerinnenbond f 50; B.O.G. f 60; B.O.L.H,
f 60; C.J.B.T.B. f 40; C.B.P.B. f 40; Bond van
Plattelandsvrouwen f 75; Stierenverenigingen
Delden, Mossel, en Kiefskamp ieder f 50; Fok-
veedag M.R.Y. en F. H. vee resp f 125 en
f 100; Varkensfokdag f 75; Landbouwschool
f 150; Landbouwhuishoudschool f 200; Lande-
lijke rijvcreniging f 150; Bijenvereniging f 50;
Rattenbestrijding f 40; Wegenfonds f 536.
Een tweetal aanvragen moest helaas worden
afgewezen, daar de desbetreffende verenigin-
gen niet beantwoorden aan het doel van de
loterij.

t LEZING MEJ. HOEKENDIJK

aandagavond kwamen de Ned. Herv. en Ge-
ref. Vrouwenverenigigen in gecombineerde
vergadering bijeen, onder leiding van mevr.
Haring, presidente van de Geref. Vrouwenver-
eniging. Na het zingen van Ps. 68 : 10 en het
lezen van een gedeelte uit Joh. 5 sprak mevr.
Haring een kort openingswoord, waarbij zij
inzonderheid welkom heette, mej. Hoekendijk
uit Heemstede, die sprak over haar ervarin-
gen in Finland en haar indrukken aangaande
het werk van Mathilde Wrede. Zij begon met
er op te wijzen dat het gevangenwezen in Fin-
land op de hoogste plaats der Europese landen

'staat. Men kent er meer strafbare feiten dan
in Nederland, bijv. niet werken. Zo is het daar
ook strafbaar, wanneer de vader van een ge-
zin dit niet behoorlyk onderhoudt. Het ge-
vangenwezen is er als het ware een herop-
voeding. Ook worden gevangenen vaak bij
particulieren tewerk gesteld.
Mathilde Wrede werd door het woord van 'n
Evangelist nl., „Alzo lief heeft God de wereld
gehad" tot een volgelinge van Jezus. Nadien
bezocht zij zowel de zware als lichte gevange-
nen en trachtte hen tot Jezus te brengen. Zo
ook bracht zij een moordenaar tot Gods won-
derbaar licht. Dat thans het gevangenwezen in
Finland op zulk een hoog peil staat is mede
te danken aan de liefde en toewijding van
Mathilde Wrede. i
Voorts besprak mej. Hoekendijk nog de hou-
ding van de Finnen t.o.v. Russen en Duitsers,
alsmede enkele andere onderwerpen.

BIOSCOOP
Miedema brengt hedenavond een luchtig
filmprogramma in het Nutsgebouw. „Roman
Holiday" is de geschiedenis van een prinses
die met haar gevolg een goodwill-toer maakt
door Europa. Het protocol eist dat een pro-
gramma wordt afgewerkt volgens vooraf
vastgestelde richtlijnen. Dit verveelt de prin-
ses echter in hoge mate, want zij is een
levenslustig ding en hunkert naar het leven
en de romantiek van een gewoon mensen-
kind. Zij weet aan de aandacht van haar ge-
volg te ontsnappen en men kan zich indenken
dat allerlei avonturen door haar worden be-
leefd. We zullen verder niets van haar beleve-
nissen verklappen, zodat u de spanning van
deze hoogst amusante film ten volle kunt ge-
nieten. De hoofdrol wordt vertolkt door
Audrey Hepburn, door velen de grootste ster
genoemd sinds Greta Garbo.



GROENE KRUIS

Uit het verslag van het Goene Kruis delen wij
mede:
Door Zr. Stoop werden o.a. de volgende be-
zoeken afgelegd: ziekenverpleging 2035,
kraamzorg 15, zuigelingenzorg 357 en t.b.c.
bestrijding 108. Er werden 155 zittingen ge-
houden van het consultatiebureau. 105 zuige-
lingen werden nieuw, ingeschreven.
Vanwege het Dr Lulofsfonds werden 8 kinde-
ren uitgezonden en 2 kleuteruitzendingen ver-
zorgd. Het fonds wordt ieder jaar aangevuld
met de opbrengst van de Emmabloemcollecte.
Mej. Oosterink verzorgde 24 bevallingen met
275 verzorgingsdagen. Door drie gezinsver-
zorgsters werden 41 gezinnen geholpen, met
694 verzorgingsdagen.
De heer Plomp, secretaris van het Groene
Kruis bracht dank aan de zuster, de kraam-
en gezinsverzorgsters voor het vele opoffe-
rende werk dat zij verrichtten. Mevr. Rom-
bach werd dank gebracht voor de voortreffe-
lijke leiding van de gezinszorg.
Na afloop der vergadering heeft Baron von
Mengden nog een filmvertoning gegeven van
eigen gemaakte opnamen van de Waternoods-
ramp 1953 en van Oogstwerkzaamheden in
Vorden, die zeer in smaak vielen.

G.O.S. AFDELING LINDE

Onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok
werd in café Eijkelkamp te 't Medler de jaar-
lijkse ledenvergadering van de afdeling Linde
van de G.O.S. gehouden. Aan het door de sec-
retaris, de heer Klein Bleumink, uitgebrachte
jaarverslag kan worden ontleend, dat de to-
taal-omzet over het boekjaar l Juli 1953 tot
en met 30 Juni 1954 bedraagt ƒ 850.863,88 of
wel ö 101.073,99 meer dan het vorige, boek-
jaar. In procenten weregegeven een stijging
van 13.5"'o.
Het aftredende bestuurslid, de heer H. J.
Kaemingk te Barchem, werd met algemene
stemmen herkozen.
Door de heer Banis te Almelo werd een in-
leiding gehouden. Spreker deed belangwek-
kende mededelingen omtrent de werkwijze
van de G.O.S. en de Vleescentrale. Op deze
inleiding volgde een geanimeerde gedachten-
wisseling en werden diverse vragen door spr.
uitvoerig en duidelijk beantwoord. De voor-
zitter dankte aan het slot de heer Banis har-
telijk voor diens vlot en zakelijk gesteld be-
toog.

UITVOERING CONCORDIA

Door Concordia werd Woensdag een uitvoe-
ring in het Nutsgebouw gegeven, waarvoor
vrij veel belangstelling bestond. Hoewel het
corps klein bezet is, stond het gebodene op
vrij goed peil. Onder leiding van de heer D.
Wolters werd een 8-tal nummers ten gehore
gebracht, w.o. een tweetal marsen, de
„Strauss Herinneringen" en de
,,Die schone Galathé" van Suppé.
Vooral laatstgenoemde kreeg een goede ver-
tolking en behoorde tot de best uitgevoerde
nummers, evenals de mars Abschied der Gla-
diatoren.
Het bleek bij dit concert weer eens dat de
muzikanten van Concordia stuk voor stuk hun
partij beheersen, hetgeen bij zulk een kleine
bezetting wel een vereiste is.
Het concert werd afgewisseld door een duo
trompetisten. De solisten waren de heren G.
Meyer en J. Lauckhart.
De voorzitter, de heer E. Klumper, deelde bij
de aanvang van de avond mede, dat de heer
v. d. Cruysum uit Zutphen zo vriendelijk was
geweest om deze uitvoering de baspartij voor
zijn rekening te nemen van een der leden,
waarvoor hij hem hartelijk dank Dracht. Hij
deelde verder nog mede dat het aantal jeugd-
leden gelukkig zich in stijgende lijn beweegt.
Na de pauze trad de tcneelafdeling van Con-
cordia voor bet voetlicht met de klucht ,,Hen-
kie" van Jac. Braun. Evenals bij de eerste op-
voering voor de Bosbrandweerlieden, werd er
cok nu daverend gelachen om de komische
verwikkelingen, welke Henkie te weeg bracht.
Het stuk liep vlot en er werd goed spel te
zien gegeven, zodat het gezelschap aan het
slot een hartelijk applaus in ontvangst had te
nemen.
Op 19 Februari hoopt Concordia weer een
Carnavalsavond te geven, waarbij voor de
origineelste en mooiste costuums aardige prij-
zen beschikbaar gesteld worden.

ZENDINGSNIEUWS
A.s. Maandagavond komt onze vroegere
plaatsgenoot, de heer J. van Kempen spreken
over zijn werk op een zendingsschool in
Nieuw-Guinea. Ook worden een paar film-
stroken vertoond. Hoewel deze avond uit-
gaat van de Herv. Zendingsvereniging zijn
andere belangstellenden ook van harte wel-
kom.

CONTACT-AVOND GEMS
In Hotel Bakker werd Zaterdag de eerste
Contact-avond gehouden van de onlangs op-
gerichte Gems-personeelsvereniging.
Na de muzikale inleiding van de „Gitaro's",
werd een kort inleidend woord gesproken
door de voorzitter, de heer H. J. van Leeuwer,
waarin hij op het nut van de vereniging wees
en van dergelijke avonden. Hierna werden in
een vlot tempo de verschillende muziek-,
zang- en toneelnummers afgewerkt, die zeer
in de smaak vielen en welke geheel door
eigen krachten verzorgd werden. Hierna bleef
men nog geruime tijd gezellig bijeen, waarna
allen voldaan huiswaarts keerden na deze
goede start van de jonge Gemsvereniginp.

GEREF. JEUGDCENTRALE

Enige weken geleden is hier een Geref. jeugd-
centrale opgericht. Zij stelt zich ten doel ge-
durende het winterseizoen enige bijzondere
avonden te beleggen. A.s. Dinsdag komt men
voor het eerst bijeen. Dan zal de bekende
schrijver J. W. Ooms een spreekbeurt ver-
vullen. Voor bijzonderheden wordt naar de
advertentie verwezen.

VEILIG VERKEER

De plaatselijke afdeling van het Verbond
voor Veilg Verkeer geeft a.s. Dinsdag een
filmavond, die voor een ieder gratis toegan-
kelijk is. De nieuwste films van het Verbond
zullen worden vertoond, o.a. de nieuwe brom-
fietsfilm.
Het gehele programma heeft betrekking op
alle weggebruikers en gezien het steeds toe-
nemende gevaar op de wegen hoopt het be-
stuur, dat deze leerzame avond zeer goed be-
zocht zal worden.

TAFELTENNIS

Nu de competitie weer op volle toeren draait
behaalt het Ie team van de Nutsclub goede
resultaten. 21 Januari speelden ze tegen Toe-
komst III uit Lochem. J. Lubbers wist alle
drie partijen te winnen en W. Massen zorgde
voor de rest, zodat na een spannende strijd
beide punten mee naar Vorden gingen. 26
Januari kwam het sterke A.K.T. I uit Deven-
ter op bezoek. Ook nu werd door Vorden fel
gestreden en bleven de puntjes hier. Van dit
sterke team wordt nog veel verwacht.
Het 2e en 3e team brengen het er minder
goed af. Het 2e team verloor 18 Januari van
P.V.R. II met 7—3 en op 25 Januari van Kop-
peling I met 8—2. Het 3e verloor 21 Januari
van Koppeling II met 9—l en 28 Januari va
D.T.T.C. III met 10—0.

J.B.T.B. ONTWIKKELINGSAVOND
Onder voorzitterschap van de heer A. Lich-
tenberg hield de J.B.T.B. een goed bezochte
ontwikkelingsavond. De voorzitter heette spe-
ciaal welkom de heren H. Pardijs en Bongers
uit Wichmond resp. hoofdassistent en assiste
van de Rijkslandb. Voorl. Dienst.
De heer Pardijs hield hierna een inleiding
over „De bemesting van de landbouwgewas-
sen". Op duidelijke wijze zette spr. uiteen,
het nut van bemesten, de percentage's van
de meststoffen voor de diverse gewassen als
rogge, aardappelen, maïs e,a, granen.
Na de pauze werd er van de gelegenheid tot
vragen stellen druk gebruik gemaakt.

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B.
Ditmaal stond de avond in het teken van
„Herwonnen Levenskracht", de vereniging
tot t.b.c.-bestrijding. Het verheugde de voor-
zitter, de heer J. C. van Langen, de zaal zo
goed bezet te zien. Voor de pauze werd de
populair-wetenschappelijke film van Kees
Strooband „De strijd tegen de tuberculose"
vertoond. Ook werden er opnamen vertoond
van „Berg en Bos" te Bilthoven, de K.A.B.-
instelling waar de leden weer lichamelijk her-
stel vinden. Hier worden thans nog plm. 600
mensen verpleegd. In de pauze sprak de heer
Welie van het Hoofdbestuur van H.L. uit
Utrecht een propagandistisch woord. Er gaven
zich 17 nieuwe donateurs op, zodat het aan-
tal thans 79 bedraagt. Na de pauze werd er
een fraai bij programma vertoond o.a. met
Abbott Kc Castello, op visvangst in Roemenië,
tekenfilmpjes e.a.

RATTI-NIEUWS
Nu Koning Winter voorlopig weer gevlucht
is, l i jkt het er op dat er a.s. Zondag weer volop
gevoetbald wordt. Een combinatie van R a t t i -
ell tallen speelde j.l. Zondag reeds 'n oden-
pal t i j t j e om weer in conditie te komen. Beide
ploegen waren aan elkaar gewaagd, want de
u i t s l a g werd 3—3. Deze week speelt Ratti tegen
Deo en ge/ien het verschil op de r a n g l i j s t kan
het een zege voor de thu i sc lub worden, mi ts
de tegenstander niet wordt onderschai.
Voor Ratti II staan de /aken er heel anders
voor. Die moeten Zondag te Baak tegen de
koploper Baakse Boys I vechten voor het be-
houd van de tweede plaats.

EERSTE LUSTRUM
R.K. BOERINNENBOND

'Tijdens een feestelijke bijeenkomst van leden
c ' i i genodigden herdacht de R.K. lioerinnen-
bond .,St. Martha" afd. Vorden—Kranenburg
z i j n eerste lustrum, 's Morgens werd er een
H. Mis met Alg. H. Communie opgedragen
in de parochiekerk, waarna 's avonds de fees-
telijke herdenking in /aal Schoenaker plaats
vond. In haar openingswoord heette de voor-
ritster Mevr. Gr. Mokkink—Seesing in het bij-
ronder welkom Pastoor H. Ponsioen, de
Geest. Adviseur Kapelaan /. Frankhuij/en en
de districtsleidster Mevr. l l a r m s e n uit Vier-
akker. Na het zingen van het Boiulslied werd
de jubilerende vereniging toegesproken door
de d i s t i i e tsleidster, die b e s t u u r en leden na-
mens het Hoofdbestuur de beste gelukwensen
overbracht . H i e r n a memoreerde de secreta-
resse in een uitgebreid verslag de geschiede-
nis van de afgelopen 5 j a ren ; o.a. bleek hier-
u i t , dat op ,r> Febr. ! ! ) • ) ( ) de o p r i c h t i n g p l a a t s
vond. De bond, die bedoeld is voor de ge-
huwde en ongehuwde boerinnen, als ook voor
a l l e n , die / i rh „p la t t e l andsv rouw" voelen, tel-
de a a n v a n k e l i j k !>() leden en t h a n s méér dan
50. Vervolgens r icht te de Geest. Adviseur Ka-
pelaan F i a n k h u i j / e n zich tot het jubilerende
bestuur en de leden. Spr. wenste hen geluk
met deze bereikte mijlpaal en wees op de ge-
zonde geest, die er in de Bond heerst. De
G.A. sprak tenslotte de hoop uit, dat de jubi-
leiende afdel ing in de toekomst steeds crescen
do mocht gaan. Het verdere gedeelte van de
avond bleef men in gezellig samenzijn bijeen

TAFELTENNIS
Dio speelde in Deventer tegen Actief I. Act iel
won mei het kleinst mogelijke verschil (6—4).
T. Jansen scoorde voor Dio 2. winstpunten,
B. Schoenaker Jr. en H. Har tman ieder één.

Door diverse omstandigheden was het niet
mogelijk onze jaarlijkse prijslijst van Tuin-,
Bloem- en Landbouwzaden op tijd te doen
verschijnen. Door een aantal advertenties,
die geplaatst worden tegen de zaaitijd, zal
de prijslijst 1955 worden vervangen.
Het jaar 1954 is voor de zaadoogst wel zeer ^ongunstig
geweest, waardoor van verschillende zaden een tekort
werd verwacht. Het gevolg hiervan is aanzienlijk ho-
gere prijzen dan vorig jaar. Ondanks vele moeilijkheden,
hebben wij voldoende kwaliteirszaden in voorraad.

U kunt nu beginnen met:

500 gr. 250 gr. 100 gr.
Spinazie, A'dams reuzenblad 1.— 0.70 0.30
Onder glas
Tuinbonen, vroege witkiem 1.50 0.80 0.40

„ Express 1.70 0.90 0.45
Doperwten, lente dopper 2.70 1.45 0.60

100 gr. 10 gr. pakje
Bloemkool, Remme 2.25 0.40
Radijs scharlaken rode 0.90 0.20
Raapstelen groene 0.90 0.25

gele 1.05 0.25
Namenia 1.10 0.30
Kropsla Meikoningin 0.60 0.25
Snijsla witte dunsel 1.90 0.30
Wortelen Amsterdamse 3.50 0.55 0.35

W. van Kesteren & Zn.
Bloemisterij en Zaadhandel

Telefoon 206

J^riina kuikens
van de volgende rassen wor-
den u geleverd door

W. Jansen, Burg. Galéestr. 59
Wit Leghorn X R.I.R.
Welsumer X R.I.R.
New Hampshire x R.I.R.
Welsutners

Telefoon 337 K.B. 9620
Uitsluitend van eigen bedrijf.

Vereniging voor Veilig Verkeer Vorden
Dinsdag 8 Febr. a.s. 's avonds 7.45 uur

in zaal Bakker

filmavond
verzorgd door het Verbond v. Veilig Ver-

keer te Utrecht.
Gratis entree. Toegang 18 jaar.

Verzuimt deze leerzame avond niet!

blijde •ntina flijcie verwachting
Maak uw geluk compleet met een keurig en degelijk

van LUTH - NIEUWSTAD 4
BABY-UITZET

Zie etalage



Met grote vreugde ge-
ven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje

Johannus Petrus
Maria
(Jan]

A. Wolsing
A. Wolsing-

v. d. Bosch

Vorden, 2 Febr. '55
Nieuwstad 7

Voor de vele en har-
telijke blijken van be-
langstelling; bij ons 40-
jarig huwelijksfeest on-
dervonden, betuigen
wij onze hartelijke dank

W. A. Derksen
J. H. Derksen-

ter Bogt

LINDE, Februari '55
E 35

Gevraagd
NET MEISJE

v. d. of d. e. n.
Hotel 't Jachthuis,

Warnsveld

Gevr. wegens dienst-
plicht der tegenw.
z.s.m.
flinke Boerenknecht
voor alle voorkomen-
de werkzaamheden.
N.H. R. Wesselink,
Hoogkamp

Te koop zw.b. dr.
maal, 8 Febr. a.d. teil.
W. Vlemingh, E 63
Noordink, Hengelo-G

Te koop een 2-jarige
ingeschr. merrie Gr.S.
bruin met aftekeningen
betuigd en zeer mak,
ook op de weg bij
G. Vliem, Linde E 32

Te koop voeraardap-
pels. D. J. Jansen,
„Schoolhuis"

Wildenborch

Te koop r.b. vaarskalf
4 weken oud en een
vette schot.
D. Beek, Het Hoge 61

Hypotheekgelden
beschikbaar.
Rente vanaf 31/2%.
Op nieuwbouw 80 %
van de netto stichtings-
kosten.
Zutphens Assurantie-
kantoor G. J. A. Ter
Horst, Nieuwstad 83
Zutphen, Tel. 2810

't Is ons gebak-.
dat verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

A.s. Zondag

Ratti I -
Deo I

Aanvang 2 uur

Te koop de helft of
vierdel van een vette
maal bij de Wed. H.
Weenk E 44 Linde

Te koop een toom zw.
biggen bij G. H. Bes-
selink, E 73a Linde

(bij de Boeze)

Te koop dr. varken
D.L. a. d. t. 12 Febr.
Joh. Norde, E 21

Linde

Te koop een cirkel-
zaagstoeltje bij Klein
Kranenbarg, Hackfor-
terweg 23, Wichmond

Te koop 2 pinkkalve-
ren, l van 12 en l van
10 rand oud.
D. J. Janssen, 't Wissel
Hengeloseweg B 4

Te koop biggen, keuze
uit 2 tomen Vruggink,
„Riethuis" Delden

Te koop te Vorden, Stationsweg 21, een
burgerwoning met voor- en achtertuin, bev.
4 kamers, keuken, bijkeuken, enz. Vraag-
prijs slechts f 5000.—.
Zij, die belangstellen in dit perceel geven wij in
overweging een deskundige te raadplegen, daar het
huis uitermate wordt afgekamd. Huurder heeft voor
dit perceel f 4000.— geboden. Bod gevraagd.
Nadere inlichtingen en te bevragen bij Numan's
Makelaarskantoor, Nieuwstad 83, Zutphen, Tel. 3535.

CENTRA
Bij f 5»^ boodschappen,
éénmaal l pot tomatensoep
van 57 cent voor 35 cent»

250 gr. koffie, roodmerk geen 2.48
maar 2.23

250 gr. koffie paarsmerk geen 2.08
maar 1.87

2 pakjes Royco kippensoep
met ganzebord gratis 0.96

2 pakjes pudding
2 rol beschuit, 12 stuks per rol
Augurken per pot
Rumbonen, 100 gram
Bonbons, 100 gram
Hollandse Kermis, 250 gram
Sprits stukken, 6 stukken voor
Pennywafels, per stuk

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

T. van der Lee
Het Hoge

0.25
0.39
1.25
0.37
0.50
0.43
0.25
0.10

Heden heeft God tot zich genomen
ons lief dochtertje en zusje

SWANA ELISABETH

in de ouderdom van bijna 4 weken.
Baron en Baronesse van Dorth
tot Medler-de Weichs de Wenne
Josine, Mechteld, Gijsbert

Hengelo-G., l Februari 1955
't Zelle

Het Warnsveldse Groene Kruis zoekt meisje
ter opleiding tot gezinsverzorgster, liefst
uit de omgeving.

Vereisten: minstens 19 jaar,
primaire opl. huish.sch.,
prima gezondheid.

Aanmelding en inlichtingen na tel. afspraak
K 6750-4163 bij de leidster der gezinszorg:
Mevr. Gerrits, Vord. Binnenweg 25 Warns-
veld.

EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK, VORDEN

heeft plaats voor:
a. Typiste, leeftijd 16-20 jaar, Mulo
of gelijkwaardige opleiding is vereist.
b. Aankomend bediende (Mnl. of Vrl.)
leeftijd 16-20 jaar. Vlot kunnende typen

Personen van 18 jaar en ouder worden in het
Pensioenfonds opgenomen.
Sollicitaties zowel mondeling als schriftelijk.
Inlichtingen worden ook eventueel verstrekt
door de heer D. Luichies, Insulindelaan 29,
Vorden, (Alleen 's avonds).

Zendingsavond
Op Maandag 7 Februari 7.30 uur in Irene

De heer J. van Kempen spreekt over zijn
werk als hoofdonderwijzer op een van de
Zendingsscholen in Nieuw Guinea.
Een paar f i lmstroken over 100-jarig be-
staan van de Zending op Nieuw Guinea
worden vertoond.
ledere belangstellende is hartelijk

»

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

la. Marlens - Horloger - Vorden

FILMAVOND
De ver. „Rekkense Inrichtingen" komt op
Maandag 14 Februari des avonds 7.30
uur in Irene met de film

„Kinderen voor de rechter"
HOUDT DEZE AVOND VRIJ.

's Middags f i lm voor de kinderen.
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij
mevr. ten Broeke, 't Hoge. Zie adv. in het
volgend nummer.

Uw huis zal anders worden.
Meer comfort in Uw woning
door Shell Butagas.
Uw taak wordt lichter, de gezellige
sfeer intenser, 't Koken gaat sneller,
zuidelijker, gemakkelijker. Warm
water voor keuken, was, bad: zo
maar voor het aftappen, wanneer
U wilt. Goede verwarming, vlotter
strijken . . . .
Vraag eens uitvoerige kleurenfolder
of een demonstratie bij U thuis.
Kies een prettig leven ras ;

En maak het waar

door

Shell Butagas.

flfd. Vorden Geld. Mij. v. Landbouw
Behandeling van de nieuwe

* JACHTWET
door de Weled. Gestr. Heer Mr. J. O.
Thate te Gorssel op Donderdag 10 Febr.
a.s. 's avonds 8 uur in Hotel Brandenbarg.

Toegang vrij voor iedere belang-
stellende. Het Bestuur.

Wij gunnen U
't licht in de ogen wel, ja zelfs de mid-
delen om uw ooglicht te beschermen en
te behouden.

Fa. Martens,
de opticien die steeds voor U klaar staat.

HOUTVERKOPING
Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo
Gld. zal op Maandag 14 Februari 1955,
om 10 uur v.m. in Hotel Langeler te
Hengelo Gld. publiek verkopen ruim
300 percelen hout. t.w.:

Voor het Burgerweeshuis
te Zutphen

Onder Hengelo Gld.:
in Sletterinkheide a.d. Aaltenseweg:
no's l t.m. 20 dennen voor rikken
slieten.
in de bossen v.h. „Klooster":
no's 21 t.m. 37 dennen voor rikken
slieten.
in het eikenbos b.h. Kervel:
enige perc. eiken voor timmerhout
posten.

Onder Linde:
op het „Maalderink":
no's l t.m. 14 zwaar els- en berkenhout.
op „de Vossenberg", achter de Viersprong:
no's l t.m. 22 dennen voor rikken en
slieten.
op het Hissink, achter de Voskuil en in
het bosje b.d. Bargkappe:
no's l t.m. 22 dennen voor rikken en
slieten en enige perc. lariks voor klaver-
ruiters.

Onder Vorden:
in de bossen op het „Hiemken'' b.d. Al-
menseweg:
no's l t m. 45 dennen voor rikken en
slieten.

Onder^Warken:
a.d. spoorbaan bij Gr. Starink:

en

en

en

m
no's l t.m. 19 dennen voor rikken en
slieten.
no's 20 t.m. 34 eikjes aan hopen voor
posten en brandhout.

Vooj^flevr. van Sonsbeeck-
Helmich te Heino-O.

in „het Kattenbos" bij het Kervel te
Hengelo Gld.:
no's l t.m. 13 fijnspar aan hopen voor
sporen en slieten.
no's 14 t.m. 22 zwaar hakhout v. brand-
hout en bonenstokken.
te Varssel in de bossen „de vier Blokken"
(bij v. Leijden):
no's l t.m. 42 dennen voor rikken, slie-
ten en bonenstokken.

Voor de Herv. Gem. te Zutphen
Op „de Branderhorst" te Hengelo Gld.:
no's l t.m. 6 zwaar eiken slaghout
no's 7 t.m. 21 eiken voor timmerhout en
posten.

Voor de Herv. Gein. te Hengelo-G.
Onder Hengelo Gld.:
in het bos tegenover Langwerden a.d.
Ruurloseweg:
no's l t.m. 5 eiken voor timmerhout en
posten.
in het Kerkenbos b.d. „Kreil":
no's 6 t.m. 25 dennen voor rikken en
slieten.

Voor de Herv. Diaconie te
Hengelo-G.

Op „het Sieblek" te Hengelo Gld.:
3 perc. en massa (34 st.) peppels voor
klomphout en 3 perc. peppels voor balken-
slieten. ^anw. H. Wolsheimer.

Voor Mevr. Bovenkerk te
Hengelo-G.

Onder Hengelo Gld.:
in het bos achter Bretveld b.d. Ronde Venne:
no's l en 2 dennen voor slieten.
In het bos bij het woonwagenkamp a.d.
Ruurloseweg:
no's 3 t.m. 16 dennen v. rikken en bonen-
stokken

Kosten 10% voor kopers.
Betaling uiterlijk 15 Maart 1955 ten
kantore van genoemde Notaris.



Voor al uw vlees en vleeswaren
NAAR DORPSSTRAAT 32

Snaterden
500 gr. spek 100 et
100 gr. leverworst 15 et
100 gr. tong worst 25 et
100 gr. ham worst 30 et
100 gr. rund. rookvl. 48 et

100 gr. gekookte ham 48 et
2 rookworsten 119 et
500 gr. balkenbrij 25 et
100 gr. gebr, gehakt 35 et
100 gr. ontbijtspek 32 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Speciale /Cousenaanbieding

Zeer fijne linksgeweven kousen 1.69 p. paar
Nylons met zwarte en gewone naad 1,95 p. paar
Pracht collectie Setter-Set Nylons

vanaf 3.95 per paar

RAADHUISSTR.. VORDEN

P.S. Kousenreparatie's t.e.m. Donderdagavond gebracht
kunnen Zaterdags weer gehaald worden.

SPAR FEESTAVOND
De Spar-VVinkeliers houden op
Maandag 28 Febr. weer met hun
clientèle een

in het Nutsgebouw.

*
Voorziet U tijdig van toegangskaarten om teleurstelling
te voorkomen. Kaarten vanaf heden Zcjf^lag verkrijgbaar
bij Uw Spar-Winkelier

Eskes - Grootenboer - Remmers

•
•
•
•
•
•

VANAF HEDEN

Interessante
HUISHOUDWEEK

Ontbijtlakens 7.60 - 5.65 • 4.98

Witte Damast tafellakens
130x160 7.50 - 6.98

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
+
+
•
•

Speciale prijzen:
Theedoeken,

gezoomd en gelust 0.75
Prima Theedoeken,
hal! l innen, div. kleuren 1.48

Prima theedoeken,
grote maat 1.18

Kleine baddoekjes O.48

Graslinnen lakens
150x235 5.95
160x235 6.95
180x235 7.95

Gebord. «raslinnen lakens
160x240 8.45
180x240 9.65

Slopen 1.7O - 1.58 1.28

Baddoeken
Prima Keukendoeken, diverse kleuren 2.5O - 1.5O

Badstoiwashandjes, per 4 stuks O.88
Grote witte Baddoeken 1.98 '

BON
Bij inlevering van deze bon
en prachtige keukenbaddoek

voor 98 cent

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
+

den taxi ï
voor snelle en
correcte be-
diening met Ie
klas wagens is
Uw adres:

Arie Tragter

SANALAK
kunstmatige

Z E U G E N M E L K

verkrijgbaar bij

Drogisterij
De Olde Meulle
J. M. van der Wal
Beslist Uw drogist!

Zo als altijd betalen
wij de hoogste prij-
zen voor alle soorten

Pluimvee

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telefoon 283

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Een ridder droeg in vroegere eeuwen een
kuras,

De ridderlijke man schenkt nu z'n vrouw:
Shell Butagas

Lekkere Kaassoorten
Voor ontbijt en toast
Doosjes kaas met ham

„ „ kerry
„ „ tomaat

t, selderij
per doosje a 100 gram 45 cent

Boeren belegen kaas (heel lekker)
100 gram 36 cent

Speculaas
voor op de boterham en bij de koffie

250 gram 37 cent

Op VIVO-aanbieding t.m. Don-
derdag 150 punten.

Profiteer van onze wekelijkse
Vivo-aanbiedingen, en u spaart
voor waardevolle geschenken.

SMIT* Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke weck iets nieuws, altijd wat goeds

Gereformeerde
JEUGDCENTRALE

DINSDAG 8 FEBR. 1955

zal de bekende Schrijver,

de heer J. W. Ooms
in IRENE spreken over

, (JLet ooek in ons leven

AANVANG 7.30 UUR

TOEGANG GRATIS

Accordeon-
lessen

J TE VORDEN.
Thans bestaat gelegenheid zich op te
geven voor club- of privélessen.
Aanmelden Maandagsavonds v. 7.30-
8.30 uur bij A. Bannink, muziekleraar-
Dirigent, in café Bioemendaal, Sta-
tionsweg, Vorden.

Onze Februari-aanbieding
Huiskamerkappen van f 65.—

voor f 20.—

Slaapkamerschalen van f 7.90
voor f 3.25

Butagaskappen van f 18.—
voor f 15.—

Kop en Schotels van f 1.35
voor f 0.98

G EMS - Vorden

dit uit l

HET KOMT U VAN PAS!

't Timmerhuis Zutphen levert u o.a.
Hardboard, zachtboard, tegel-
board (afwasbaar), vuren-,
eiken- en mahoniehout, triplex,
panlatten, tengels, profiel- en
sierlijsten, vliegtuigbouwdozen,
beits, enz , enz.
Vraagt u eens inlichtingen bij

't TIMMERHUIS — Waterstraat 6
Zutphen — Telefoon 4301


