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ENQUÊTE REUMA ONDERZOEK
In „Contact" van 25 februari j.l. deelden w.ij
mede, dat bij ongeveer 2200 inwoners dezer
gemeente, in de leeftijd van 15 tot en met 64
jaar, een onderzoek zal worden ingesteld naar
reumatische aandoeningen. Het betreft hier
personen geboren na 15 april 1892 en vóór
15 april 1941.
Daar het onderzoek beperkt dient te blijven
tot 2200 personen, zijn enkele gedeelten van
het dorp en de buitenwijken uitgevallen.
De enquête-formulieren zullen in de week van
5 tot en met 10 maart a.s. aan de daarvoor in
aanmerking komende personen worden toe-
gezonden.
De op de formulieren voorkomende vragen
dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden
ingevuld.
De formulieren behoeven niet te worden
teruggezonden, doch worden door de huisbe-
zoeksters, leden van diverse Vordense vrou-
wenverenigingen, aan huis opgehaald.

NUTSCURSUS JAN MICHELS
Maandag 7 maart komt de heer Jan Michels
uit Arnhem wederom een cursus geven, dit
keer over de primitieve schilderkunst. Deze
cursus heeft eigenlijk geen aanbeveling nodigr
het feit, dat de heer Michels dit jaar voor de
derde maal in Vorden komt om een cursus te
geven en dat er zich reeds zoveel cursisten
opgegeven hebben, spreekt boekdelen. De
koffiekamer is echter groot, er kunnen altijd
nog veel mensen bij. Heeft de Vordense jeugd
geen interesse voor de schilderkunst? Van het
volgen van zo'n cursus heeft men zijn verdere
leven altijd pleizier en nut, het maakt iemands
leven rijker en mooier. Ook de Katholieken
moeten zich voor de primitieve schilderkunst
veel meer interesseren, want de meeste schil-
derijen beheersen toch een kerkelijk onder-
werp! Waar tegenwoordig zoveel in het bui-
tenland gereisd wordt en men dan ook musea
bezoekt, zal men door het volgen van deze
cursus veel meer genieten van een museum-
bezoek en er oude bekenden weervinden.
Iedereen, die zich wil ontwikkelen is hartelijk
welkom!

TAFELTENNIS
N.T.T.C. II Vorden heeft in een spannende
strijd tegen P.S.V. „Zutphen" zich zo goed
als zeker meester gemaakt van het kampioen-
schap in de 4e kas, afd. A door met 7 — 3 te
winnen. ^^
Daar de nog twee te spelen wedstrijdera^^t
tot de zwaarsten behoren, hopen we daffTit
voor Vorden geen handicap zal zijn.
Massen, Hogendoorn en v. Kampen, namen
ieder twee partijen voor hun rekening. Ook
het dubbelspel bleef in het voordeel van
N.T.T.C. II.

OUDERAVOND ZONDAGSSCHOOL
Om aan ouders en belangstellenden meer be-
kendheid te geven van het zondagsschoolwerk
worden in verschillende plaatsen ouderavon-
den gehouden.
In Vorden wordt op 6 maart door de leidsters
en leiders van de zondagsschool ,,Jachin" zo'n
avond georganiseerd.
De „Nederlandse Zondagsschool Vereniging"
uit Amsterdam verzorgt een tournee door Ne-
derland met haar film „Kind en Zondag" en
komt op deze avond in Vorden.
Dat velen van hun belangstelling blijk zullen
geven is de wens van de leidsters en leiders.

B.O.G. EN B.O.L.H.
Woensdagmiddag heeft de ring Zutphen van
de B.O.G. en B. O. L. H. een vergadering gehou-
den in het Nutsgebouw alhier. Aanwezig wa-
ren de afdelingen uit Lochem, Laren, Almen,
Harfsen, Epse, Warnsveld en Vorden.
De tweede voorzitter, de heer Ruiterkamp uit
Almen sprak het openingswoord en gaf een
overzicht van de landbouw. Het doel van deze
samenkomst noemde hij „verheffing van het
platteland".
Onder leiding van de heer G. J. Beumer
te Barchem werd er gezongen, waarvan de
heer Jansen, oud-journalist te Amsterdam, een
lezing hield over Parijs. Spreker noemde de
vele bezienswaardigheden van de Lichtstad
en vertelde op interessante wijze over het
leven der Parijzenaars.
Na de pauze volgde opvoering van het toneel-
stuk: De kwetsbare plek. De rollen werden
uitstekend vertolkt; vooral het 4e bedrijf
maakte diepe indruk.
Tot slot zong men gezamenlijk het Volkslied.

LEZING Ds. RIPHAAGEN
A.s. dinsdagavond zal Ds. Riphaagen van
Zutphen hier een lezing houden, waarin hij
zal spreken over zijn belevenissen in zijn
40-jarige ambtsperiode. Daar deze predikant
binnenkort met emeritaat hoopt te gaan, zullen
velen deze gelegenheid willen benutten om
deze begaafde spreker nog eens te horen. Voor
bijzonderheden verwijzen we u naar achter-
staande advertentie.

KERKDIENSTEN zondag 4 maart.
Hervormde kerk.

9.45 uur Ds. J. O. Morel, van Beverwijk.
Jeugddienst. Onderwerp: Lijdenstijd.

7.15 uur Ds. J. Langstraat,
Kapel Wildenborch

10 uur Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk

10 uur en 3 uur Ds. J. van den Berg,
van Zutphen.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 3 maart van 5 uur t.e.m.
zondag 4 maart Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 24 febr. tm. l mrt
Geboren: d. van A. E. J. Hartelman en E.
A. W. Hartelman-Schuurman; d. van R. Gr.
Nuelend en G. Gr. Nuelend-Nijenhuis; z.
van W. J. J. Koers en W. A. M. Koers-
Gerritsen; z. van G. H. Huiskens en E. M.
Huiskens-Kemmer.
Overleden: J. B. G. van Aalst, vr., echtg.
van H. J. Schepers, 62 j r , overl. te Zutphen ;
B. Peppinck, m,, echtg. van H. J. Maassen-
v. d. Brink, 78 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 64 biggen, waarvan de prijzen
varieerde* van f 45.— tot f 55.— per stuk.
Handel vlug.

Komt U zondag naar de

Jeugddienst f

Ds. J. O. Norel van Bever-
wijk spreekt om 10 uur over
het onderwerp: „Lijdenstijd".

Heden zaterdagavond half ac
samenzang voor iedereen,
de kerk»

Ruwe, rode handen
HAMEA

OP EXCURSIE
Woensdagmiddag bracht een aantal van bijna
200 jongeren, aangesloten bij de B.O.L.H, en
B.O.G. kring Zutphen, een bezoek aan de
Empo rijwielfabriek alhier.
In groepen van 20 personen werd men door
dit modern geoutilleerde bedrijf rondgeleid,
waarbij deskundige Empo-mensen toelichting
gaven op de vele bewerkingen (van bouwen
via lakken, resp. nikkelen en verchromen tot
en met monteren) die plaats moeten vinden
om tot de aflevering van een merkrijwiel te
komen. Bovendien maakte men kennis met
het moderne laboratorium.
Nadat nog een kijkje in de Groothandels-
afdeling met zijn uitgestrekte magazijnen was
genomen, werd in de cantine en toonzaal on-
der het penot van een kopje thee nog enige
tijd nageboomd over de opgedane impressies.
Al met al een zeer leerzame en interessante
excursie.

RUILVERKAVELING
In hotel het wapen van Vorden werd voor de
leden van de afd. Vorden van de G.M. v. L.
door de heer Ir. Glas van de Cultuur Tech-
nische Dienst een causerie gehouden over de
ophanden zijnde ruilverkaveling voor de
werkgebieden van de waterschappen van de
Baakse Beek en de Berkel. Een groot aantal
leden had aan deze uitnodiging gehoor ge-
geven. Het voornaamste doel van de ruilver-
kaveling is wel om de produktiviteit op het
landbouwgebied op te voeren. Dit wordt mo-
gelijk gemaakt door de aanleg van goede we-
gen en een goede waterbeheersing. Door de
wet op de ruilverkaveling is sanering van
kleine bedrijven mogelijk. De te volgen pro-
cedure bij de aanvang van ruilverkaveling
werd uiteengezet. De nadruk werd er opgelegd
dat de ruilverkaveling geheel op basis van
vrijwilligheid dient te geschieden. Nadat en-
kele vragen naar genoegen waren beantwoord
dankte de voorzitter de heer Glas voor zijn
betoog.

UITVOERING „EXCELSIOR"
De Chr. zangvereniging ,, Excelsior" is voor-
nemens haar uitvoering te geven op donder-
dag 15 maart. Op veler verzoek wordt de
prachtige cantate „Geeft Gode lof" nogmaals
gezongen. Dit grote werk is van de beroemde
componist Leo Mens. De sopraansolo's worden
gezongen door mej. Brinks; de tenorsolo's door
de heer Wind uit Winterswijk; de heer D.
Wolters neemt de pianobegeleiding voor zijn
rekening. Ook het overige zangprogramma,
dat voor de pauze wordt uitgevoerd, mag er
zijn en is met zorg samengesteld.
Na de pauze wordt door eigen krachten het
mooie blijspel „Het hing in de lucht" opge-
voerd. Al met al dus een avond waarop veel
te genieten zal zijn.

Ruwe., schrale huid

P U ROL
VOORDRACHTSAVOND

Ter gelegenheid van de boeken week 1956 was
maandag in het Nutsgebouw een vootdrachts-
avond georganiseerd door het derpartement
Vorden van het Nut, in samenwerking met de
fa. Hietbrink.
Men had hiertoe uitgenodigd de Amsterdamse
voordrachtskunstenares mevrouw Joanne van
't Kaar — Rademaker, die voordroeg uit wer-
ken van verschillende schrijvers.
Het was de eerste maal, dat Vorden kennis
maakte met deze ongetwijfeld begaafde kun-
stenares en die kennismaking is bij de helaas
niet talrijke aanwezigen zeke.r in goede aarde
gevallen. Vooral in de ernstige fragmenten en
novellen ligt haar grote kracht.
Voor de pauze droeg zij voor uit een roman
„Hein de Leugenaar" van mevr. Nijnatten —
Doffegnies en de novelle „Het kleine wonder"
van de Engels-Amerikaanse schrijver Callico.
Na de pauze was het de beurt aan de humor en
droeg de voordrachtskunstenares een kostelijk
fragment voor uit het boek van A. M. de Jong
„de wonderlijke waard van hotel Caracas",
waarin de waard 12 legrijpe kippen verkoopt
aan de rentenier Jansen. Verder een schets
uit „Capriolen" van Godfried Bomans, waarin
de waarheid omtrent Sinterklaas wordt ont-
Mild, en Lol slo. li/jn
uit het bekende boek „De gouden real" van
Jan Mens.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wes-
selink, bood bloemen aan. De bibliotheek van '
het Vordense Nut was juist dezer dagen ver-
rijkt met nieuwe lectuur ter waarde van f 450,
welke met Pasen in de roulatie zal worden
gebracht. In de afgelopen weken was een druk
gebruik gemaakt van de bibliotheek en waren
er dagen, waarop meer dan 330 boeken waren
uitgereikt.
De boekhandel Hietbrink had in de zaal een
boekenstalletje ingericht met een aantal wer-
ken van bekende auteurs.

JAARFEEST JONGENSCLUBS SAMUEL
De jongensclubs Samuel hielden zaterdag-
avond in Irene hifn jaarfeest waarvoor grote
belangstelling bestond.
Een der leiders, de heer B. Rietman, opende
de avond. Vervolgens bracht W. Groot Was-
sink een keurig verslag uit over het wel en
wee van de clubs in het afgelopen jaar. De
club telt thans 55 leden met als leiders de
heren D. Luichies, B. Rietman en D. J. Wueste-
nenk.
Medewerking aan deze avond verleende het
ensemble Zang en Spel, o.l.v. D. Somsen. En-
kele jongens gaven een aantal zangstukjes ten
beste. Vervolgens werd door leden van de
jongste club op kostelijke wijze een humo-
ristisch stuk opgevoerd. De afdeling jonge-
mannen speelde hierna het toneelstuk Trouw
wordt beloond, waarbij bleek dat de rollen er
goed inzaten en ook het spel goed was, zodat
de aanwezigen met volle aandacht het gebode-
ne volgden. De heer Luichies bracht aan het
slot in het bijzonder Zang en Spel dank voor
haar medewerking, waarna de avond met de
Avondzang besloten werd.

DAMNIEUWS
Dezer dagen werd de jaarlijkse algemene le-
denvergadering gehouden van de damclub
Vorden. Hierin gaf de voorzitter, de heer
Lammers, te kennen om — na 15 jaren deze
functie te hebben bekleed — zich niet meer
herkiesbaar te stellen, wegens hoge ouderdom.
Hij meende dat er jong bloed in het bestuur
moest komen. De aanwezige leden konden
deze gedachtengang begrijpen en kozen de
heer Hesselink tot nieuwe voorzitter. Deze
dankte de heer Lammers voor het vele werk
dat deze in het belang van de vereniging had
gedaan, waarna hem het ere-voorzitterschap
werd aangeboden.
Daarna werd de gebruikelijke agenda afge-
werkt en werden actuele punten besproken
in het belang der vereniging. De nieuwe voor-
zitter sloot deze geanimeerde vergadering.



Jaarvergadering „Het Groene Kruis1

(Vervolg van
Op l jan. 1955 waren in dienst 2 verzorgsters
met l h r i p s l r r , op l febr. 1955 ^waren dat er 3,
op in srpt . 1955, 2 en op l dec. 1955 beschikte
dr/r diensl óvef 2 verzorgsters met l helpster
voor opleiding. 31 gezinnen kregen gedurende
één of meer perioden hulp. Aan de Afd.
Wcimsveld word 2 maal en aan de Af\I, Ruurlo
werd ook 2 maal een verzorgster uitgeleend.
Uit de Afd. Lochem kreeg men l maal hulp.
De gemiddelde hulp bedroeg 22 dagen per
gezin. Het aantal verzorgingsdagen bedroeg
683. Het aantal hulpdagen beliep 7 0 ' - .
De nieuwe subsidieregeling met de daaraan
verbonden voorgeschreven administratie ging
per l januari in. De praktijk wijst uit, aldus
spr. dat de voorwaarden voor de gezinnen
gunstiger zijn geworden. Verder werd: er een
maximum salarisschaal vastgesteld en werden
de arbeidscontracten getekend. Een pensioen-
regeling is in voorbereiding. De verzorgsters
woonden op kosten van de. vereniging een
provinciaal weekend bij in Rheden. De leidster
Mevr. Rombach bezocht een landelijke bijeen-
komst op 'de Pietersberg en een streekver-
gadering te Rüurló. Bijzonder dankte spr. de
Heer en Mevr. Gata'cre—de Stuers voor het
openstellen van het landgoed „De Wiersse"
op 2e Pinksterdag waarvan de opbrengst ten
bate kwam aan de gezinsverzorging. De op-
brengst hiervan bedroeg het afgelopen jaar
ƒ 1043,91. Ook bracht spr. dank aan Mevr.
Wechgelaer, die tijdens de afwezigheid van
Mevr. Rombach de leiding op voortreffelijke
wijze heeft overgenomen. Verder werden in de
dank betrokken Zuster Sto.op, Mej. Oosterink
en de gezinsverzorgsters Mej. A. Norde, R.
Bruntink, J. Kapers alsmede de helpster Mej.
l i u>tveld voor al het werk dat zij in het be-
lang van Het Groene Kruis hadden gedaan,

hoopte dat zij ook in het jaar 1956 hun
beste krachten weer aan de vereniging zullen

en. Mevr. Rombach werd hulde .gebracht
voor de uitstekende leiding «van de gezinsver-
zorging en voor het aanwerven van nieuwe
leden. Verder dankte spr. de Gemeente Vpr-
den voor de verhoogde subsidie, di'e de ver-
r n i g i n g mocht ontvangen, alsmede de diverse
diaconieën voor de ontvangen bijdragen, de
Coöp. Boerenleenbank en het bestuur van de
Marktvereniging voor de genoten subsidies.
In het afgelopen jaar werd l kleutercursus ge-
houden.
De voorzitter dankte de secretaris voor zijn
uitgebreid verslag.
De penningmeester, de heer G. Koerselman,

vervolgens diens rekening en verantwoor-
ding. Hieruit b^-eek dat de kas van „Het
Groene Kruis" ed-n batig saldo te zien gaf van
ƒ 5396,64, de kas van „Gezinshulp", met in-

> i ï p van de opbrengst van „De Wiersse",
van ƒ 1987,06 en de kas van het „Dokter
Lulofsfonds" (Kinderuitzending) een batig sal-
do van ƒ 3891,78 mede dank zij de verhoogde
subsidies.

de vorige week.)
Op verzoek van de voorzitter deelde de heer
G. Potman als lid der kascontrolecommissie
voor '55, tevens namens de heer W. Wolbert,
de vergadering mede, dat de boeken en be-
scheiden gecontroleerd en in orde waren be-
vonden.
De begroting voor het jaar 1956 werd vast-
gesteld met een bedrag in ontvangst en uit-
gaaf op ƒ 22105.—.

.- Aangezien de penningmeester, de heer G.
Koerselman wegens zijn leeftijd zich niet meer
voor deze functie beschikbaar stelde werd in
diens plaats aangewezen het reeds zittend be-
stuurslid de heer G. J. Eskes.
De voorzitter gaf vervolgens een kort over-
zicht van de groei der vereniging waardoor
ook de werkzaamheden aan het penningmees-
terschap groter werden, en dankte de heer
Koerselman voor zijn steeds toegewijd werk
in het belang van de vereniging gedurende
27. jaren. Spr. bood hem als blijk van waar-
dering een elektrische stoof aan.

. De heer G. Koerselman dankte de voorzitter,
het bestuur en de leden voor het in hem ge-
stelde vertrouwen gedurende al die jaren
waarbij spr. opmerkte dat hij met een bedrag
van ƒ 3000,— aan kasmiddelen zijn functie
toentertijd aanvaardde. De groei der vereni-
ging komt dus tot op heden wel zeer duidelijk
naar voren. Verder sprak hij zijn dank uit
voor het door hem ontvangen cadeau. -
Het punt van de agenda „Afscheid Mej. J.
'Kapers als gezinsverzorgster" kon niet wor-
den afgewerkt aldus de voorzitter, omreden
zij zich reeds in het vliegtuig bevond met
haar echtgenoot de heer Weustenenk op weg
naar Canada.
De wijkzuster Mej. Stoop sprak vervolgens de
heer Koerselman nog hartelijk toe voor de

' steun en voorlichting die zij en ook de andere
personeelsleden steeds van hem mochten on-
dervinden.
Aangezien Ds: E. J. Duursema wegens tijde-
lijke afwezigheid als bestuurslid had bedankt

, en deze met ingang van l maart a.s. weer
aanwezig hoopt te zijn, ging de vergadering
er op voorstel van de voorzitter mede akkoord
hem weer als bestuurslid toe te laten.
Tot leden der kascontrolecommissie voor het
jaar 1956 werden aangewezen de heren Hid-
dink en Potman.
Bij de' rondvraag deelde Mevr. Rombach' nog
mede, dat zij gaarne de beschikking had over'«n jonge dame van 19 jaar of ouder die er

or voelde om tot gezinsverzorgster te wor-
n opgeleid. Zij hoopte dat er iemand bereid

was dit belangrijke werk in dienst der mens-
heid op zich te nemen. Na de pauze waarin
de bezoekers thee werd aangeboden werd door
de heer Earïnk alhier een film vertoond over
het vroegere Vordens dorpsleven. Dit werd

^fcer gewaardeerd. De voorzitter dankte de
^^er Barink voor diens spontane medewerking

tot het welslagen van deze vergadering, waar-
na sluiting volgde.

VORDENS DAMESKOOR.
He.t Vordens Dameskoor hield haar jaar-
vergadering, welke zeer druk bezocht was.
De voorzitster, mevr. Klein Brinke-Gotink,
dankte allereerst de leden voor het trouwe
bezoek aan de repetities, wat tesamen met
de zeer bekwame leiding van de dirigent, de
heer D. Wolters, tot zulke prachtige pres-
taties in het afgelopen jaar had geleid.
De secretaresse, mevr. jyan Til-Klumper, me-
moreerde in haar keurig jaarverslag de deel-
name aan het concours te Hengelo-O.. het
festival in Antwerpen, verschillende concer-
ten, het geanimeerde St. Nicolaasfeest en tot
slot de zeer geslaagde uitvoering.
De penningmeesteres, mevr. Groot Roessink-
Golstein, gaf het financiële verslag, waaruit
bleek dat het kassaldo ongeveer gelijk ge-
bleven was.. Helaas lopen de onkosten voor
de uitvoering, o.a. costuums, decors, dans-
muziek en vermakelijkheidsbelasting, zo-hoog
op, dat deze ondanks de geheel bezette zaal
nog een klein tekort opleverde.
De kascommissie, bestaande uit de dames
Groot Obbink en Eenink, had de boeken
in de beste .orde bevonden.
Mevr. van Til-Klumper, die aan de beurt
van aftreden-was, werd bij acclamatie her-
kozen. In principe werd besloten om 3 Juni
aan het concours in Ulft deel te nemen. Men
gaat dit jaar niet naar Antwerpen, doch
maakt nu gezamenlijk een reisje naar het
Bergische land, waarschijnlijk op 24 Juni.
Bij de rondvraag werd besloten de contri-
butie tot 40 et. per week te verhogen, opdat
men ook voor de komende uitvoering weer
enige balletten kan instuderen. De balletten
immers maken de uitvoering extra duur , doch
geven hieraan ook een zeer bijzontier cachet.
Hierna sloot de voorzitster deze zeer ge-
animeerde vergadering.

TE WEINIG DEELNAME AAN DE
RUNDVEEFOKDAG

Op initiatief van het M.R.IJ. en F.H. rundvee-
fokdag-bestuur werd woensdagavond in café
De Zon een drukbezochte vergadering ge-
houden, welke ten doel had de bevordering
en bloei van de jaarlijkse Vordense rundvee-
fokdag. Uit het verslag van de heer Lichten-
berg bleek, dat Ir. Hoogland de opmerking had
gemaakt dat de aanvoer te gering was. De fok-
dag. Uit het verslag van de heer Lichtenberg
bleek, dat Ir. Hoogland de opmerking had ge-
maakt dat de aanvoer te gering was. De fok-
dag 1955 had een klein batig saldo opgeleverd.
Besloten werd de beide secretarissen, de heren
A. J. Zweverink, afd. F.H. en Lichtenberg, . M d .
M.R.IJ. voor hun diensten een vergoeding van
ƒ 15.— toe te kennen.
Vervolgens hield de heer Huurneman, dir. der
Zuivelfabriek, een causerie over het onder-
werp ,,Het nut van de fokveedagen voor de
rundveefokkerij". Hij merkte daarbij o.m. op
dat men veelal dezelfde veehouders met hun
vee'op de fokdag aantreft.
Er zijn er nog te veel, die denken dat zij toch
niet voor een prijs in aanmerking komen. Deze
mensen beseffen echter niet dat het inzeitden
tot lering en opbouw van hun eigen veestapel
dient. Aanbeveling verdient om kleine vóór-
veekeuringen in buurtverband of van de fok-
verenigingen te organiseren. Als keurmeesters
hiervoor moet men aok-de jongeren inschake-
len,.mede ter stimulerino van de fokkerij.. Hoe
het ook zij, voor het behoud van de Vordense
Fokveedag zullen de inzendingen vergroot
moeten worden.
Ir. Hoogschagen besprak vervolgens op duide-
lijke wijze het onderwerp „Problemen in de
rundveefokkerij".
Tenslotte werd nog besloten om op cle eerst-
volgende vergadering maatregelen te zullen
bespreken om de aanvoer op de fokdag te
vergroten.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

CONTACT-AVOND GROOTEBOER
Donderdagavond werd er in zaal Bakker een
contact- en voorlichtingsavond gegeven door
het Levensmiddelenbedrijf J. Grooteboer,
waarvoor grote belangstelling bestond.
Vertegenwoordigers van verschillende fabrie-
ken gaven een verhandeling over diverse
artikelen. Voorts werd er een interessante
film vertoond over de fabrikage en gebruik
van ABRO.
Ook werd een filmpje over Assepoester en
enkele tekenfilms gedraaid.
Zeer in de smaak viel de hersengymnastiek-
wedstrijd tussen drie dames, waarvoor mooie
prijzen beschikbaar gesteld waren.
Allen werden ruimschoots onthaald op koffie,
koekjes, wijn, e.d. en de heren op een rokertje.
Er was een gratis verloting en aan het slot
kregen alle bezoekers nog een rol Verkade's
Biscuits. Het was voor allen een zeer genoeg-
lijke avond.

JAARFEEST GEREF. JEUGDVERENIGINGEN
De Gereformeerde jeugdverenigingen hielden
gezamenlijk hun jaarfeest in Irene, onder
leiding van de heer A. Schouten. De heer
Kruiselbrink hield een inleiding over: Onze
Christelijke taak. Na het jaarverslag van de
heer J. Brummelman volgde opvoering van
het toneelstuk „De ongedachte wending". De
rollen zaten er goed in, zodat het stuk goed
tot zijn recht kwam.
Tot slot sprak de heer Hogewey. Deze wees
op het grote nut van het jeugdwerk en spoor-
de de aanwezige jongeren aan tot de vereni-
gingen toe te treden. Daarna sloot hij deze
gnrdbezochte avond met dankgebed.

Neus-Verkoudheid
Een beetje in de neus
Heerlijk verlichtend

GESLAAGD
Te Arnhem behaalde de heer A. A. A. Boer-
kamp, Kranenburg het Praktijkdiploma Engel-
se Handelscorrespondentie.

R.K. MAATSCH. GEZINSZORG
De Kath. Maatsch. Gezinszorg te Kranenburg-
Vorden .hield *bij Schoenaker haar algemene
ledenvergadering onder presidium van de
heer Joh. Heerink. Na 'n kort openingswoord
van de voorzitter, bracht de secretaris, de heer

. Scherpenzeel 'n keurig jaarverslag, waar-
t o.m. bleek, dat 't pad der Gezinszorg niet

over rozen was gegaan, en dat veel werk nir t
tot ontplooiing kon komen. Op 5 november '55
nam de gezinsverzorgster Mej. Bergkamp af-
scheid, waardoor men zonder verzorgster
kwam. Dank zij het initiatief van de Boerinnen-

pnd echter kon aan de meest dringende aan-
agen hulp worden geboden. Dank was men

veneens verschuldigd aan de leidster Mevr.
van Dorth tot Medler onder wiens bezielende
leiding, het bereikbare althans nog tot stand
kon komen.
In het afgelopen jaar werd in 15 gezinnen met
240 verzorgingsdagen hulp geboden.
Ingaande l maart zal dit R.K. Gezinszorgwerk
in regionaal verband beginnen te draaien in
de plaatsen Baak, Ruurlo, Steenderen, Vier-
akker, Olbufgen, Hengelo G., Lochem, Keyen-
burg en Vorden.
Vorden kreeg 'n internaat toegewezen, voor-
lopig met 2 gezinsve,rzorgsters, waarbij het
de bedoeling is, dat er met september a.s.
3'verzorgsters komen, o.l.v. de maatschappe-
lijke werkster Mej. Kok. Dit internaat is ge-
vestigd op 't Hoge. Als coBtactman voor Vor-
den is benoemd, de heer J. Schoenaker, Ruur-
loseweg, zodat alle aanvragen om hulp voor-
taan tot hem kunnen worden gericht.
Het financieel verslag vermeldde 'n katig
saldo, mede dank zij de bloemenshow op „cle
Wiersse". Inplaats van de heer F. R, Schoena-
ker werd als penningmeester gekozen, de heer
J. Hartman, D. 127 Kranenburg, flio het pen-
ningmeesterschap voorlopig gedurende 'n jaar
zal waarnemen.
Wegens vergevorderde leeftijd bedankte
Mevr. Veehoff—Slegten als bestuurslid. Dr
voorz. bracht haar dank voo'r haar werk t.b.v.
de vereniging.
Pastoor H. Pensioen sprak eveneens enkele
hartelijke afscheidswoorden tot de scheidende
penningmeester en sprak de wens uit, dat de
R.K. Gezinszorg thans 'n nieuwe bloeiperiode
zal tegemoet gaan. ,

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. We e k h out, Burg. Galléestraat 34
s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

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

WASSERIJ STIJGOORD.

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel „Goudzegel" levertraan van Drogisterij De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, voor hun
medeleven en deel-
neming tijdens de ziek-
te en overlijden van
onze lieve Vrouw,
Moeder en Grootmoe-
der
Willemina Johanna
Wassink-Berenpas

Fam. A. Wassink
Vorden, Maart '56.
Nieuwstad 19.

Gevraagd tegen Mei
of eerder, net R.K.
MEISJE, zelfst. kun-
nende werken en be-
kend met koken.
IJland, Manufacturen,
Houtmarkt71 Zutphen

Mevr. Staring zoekt
tegen 15 April of l
Mei 'n tweede MEIS-
JE, wegens huwelijk
der tegenwoordige.
Voldoende meerdere
hulp aanwezig,
„de Wildenborch",
Telefoon Vorden 297

Flinke jongen
gevraagd voor hulp in
de zagerij.
H. Groot Roessink,
Hengeloseweg.

Te koop kinderledikant
m. matras, kinderstoel,
Heren tweedjas, grote
maat, alles zo goed
als nieuw en een 2
persoons ledikant.
Te bevr. bij Adv. Bur.
te Slaa. Tel. 484.

Te koop 2 BINNEN-
POTTEN van fornuis-
pot, inhoud 80 L.
Garage Tragter'
Zutphenseweg 95.

Te koop diverse
WIN KELK ASTEN
en kast met 36 laden,
zeer geschikt voor ga-
rage of timmerman'
Wiekart, Kapper,

Te koop vers gedorst
HAVER-enROGGE-
STRO bij M. Ruesink
Leuke, Vorden.
Te koop MANGELS
bij W. H. Ruiterkamp,
D 104, 't Medler.

Wie streeft naar
woningvariatie

En daarbij zoekt
naar combinatie

Van mooi, goedkoop
en duurzaam, die

kiest zeker
Viltzeil Krommenie!

Visser
VORDEN

, hééft steeds
het nieuwste in

VILTZEIL

Krommenie

t
Heden overleed in het R.K. Zieken-
huis St. Walburgis te Zutphen, meer-
malen voorzien van de H.H. Sacra-
menten der Stervenden, onze geliefde
Vrouw, Moeder en Grootmoeder

echtgenote van H. J. Schepers

in de ouderdom van 62 jaar.

Namens de familie:
H. J. Schepers
Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen

Vorden, 25 februari 1956.
Insulindelaan 30.

De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 29 febr. op het R.K. Kerk-
hof te Kranenburg-Vorden.

Heden overleed onze lieve Man, Va-
der en Grootvader

Berend Peppinck
echtg. van H. J. Maassen-v.d. Brink

in de ouderdom van 78 jaar.

H. J. Peppinck-Maassen-v.d. Brink
E. H. ten Broeke-Peppinck
D. J. ten Broeke
en kleinkinderen

Vorden. 29 februari 1956.

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op maandag 5 maart a.s. op de
Algemene Begraafplaats te Vorden om
l uur.

f ^Q Attentie! Attentie!
X U komt toch 0k HEDEN- X
X AVOND naar het Jaarfeest van X
X deC.B.P.B.enC.J.B.T.O. in Irene X

y Opgevoerd wordt: x

„Drie jaren gilftn voorbij19 $
VOORAF EEN FILM. X

. ,0 __
X a f 1.—. X

Uitsluitend Ie kwaliteit leer of
rubber wordt er aan uw schoen-
reparatie verwerkt bij

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist,,

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 3 maart, 8 uur
De sterk aangrijpende speelfilm

Zolang je nog 'n moeder hebt
met: Paula Wessely, Waltraut Haas,
Wiener Symphonieker, Het Weense
Staatsopera ballet.
Een aangrijpend beeld uan een moe-
derleoeu.
Slechts een vrouw die moederweelde
kent, zal voor haar kinderen het eigen
geluk opofferen.
Slechts een moeder kan haar kind het
licht der ogen weergeven!
Een film die u recht naar het hart
gaat.

r Toegang 18 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Electr. Kousenreparatie.

atnes l
HANNIE HARMSEN
haalt vlug en voordelig de
ladders uit uw nylons, zijden-
en elastische kousen.
Spoedgevallen dezelfde dag
klaar.

Enkweg 15 (naast de Empo), Vorden

Steeds de laagste prijzen!
250 gr. theerondjes

(heerlijk koekje) 55 et
Blik erwten met wortelen 57 et
Blik appelmoes (goudreinetten) 69 et
Blik spinazie 67 et
3 pakjes Honigs pudding 49 et

Als extra reclame:
Boterhamworst, bloedworst en rook»
vlees, 150 gr. 53 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Maart — Lente
Het is van belang de barre koude
van februari zo spoedig mogelijk te
vergeten en aan de slag te gaan in
onze tuinen.

Er moet gezaait en gepoot
worden.

Prijscourant zoek geraakt, geen
nood.

Elke gewenste hoeveelheid tuin-
zaden uit voorraad te verkrijgenbü

DERKSEN
Zutphenseweg, T^foon 334

Woensdag 7, Dinsdag 13 en Dins-
dag 20 maart cursus Jan Michels
uit Arnhem over Pruaitieve Schil-
derkunst in de koffiekamer van het
Nutsgebouw, aanvang half acht.

ouders en belangstellenden

voor het Zondagsschoolwerk worden
uitgenodigd op de

Ouderavond
v.d. Zond.school v.d. Herv.
Gem. op 6 maart in ..Irene"
Aanvang 8 uur.

*Een leidster vertelt o.a. een verhaal.
De Nederlandse Zondagsschoolver,
vertoont haar film „Kind en zondag".

De Leidsters en Leiders
v. Zond.school „Jachin".

Notaris Rombach zal op donderdag 8 mrt.
'56 n.m. 2 uur voor J. F. W. Mokkink, D
90 Vorden, aldaar publiek a contant ver-
kopen :

5 dragende B.B. zeugen,
15 maart aan de telling.

Kosten 10%.

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

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!

Abonnementsprijs slechts f 2.50 p. jaar

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Nieuwe modellen

Slaapkamerameublementen
Zojuist binnengekomen.
Degelijk, soliede en niet duur.
Komt u ze eens kijken.
Eén model is geëtaleerd'

JOH. HEERINK
Woninginrichting - Zutph.weg, Vorden

UITMUNTENDE

COUPE.

...en een zeer correct cachet
treft U In de nieuwe collecties
maotelcoituums 1956.

• Klassiek model en onbe-
rispelijk gemaakt. Niet
te onderscheiden van

Een verfijnde Franse
coupe met een zeer
aparte zakverwerking.
Mooie kwaliteit barathca.
Alleen in zwart.

99.-

2 drag. VARKENS
te koop, N.L. a.d. teil.
half maart, m. sterzeug
Joh, Eykelkamp,

Wiersse, Vorden

Fa. HARTENS

voor uw brillen
„De opticien, die altijd
voor U klaar staat" !

Empo Rijwielfabriek

vraagt PERSONEEL
tot 30-jarige leeftijd, voor di-
verse afdelingen.

Tevens flinke jongelui
ter opleiding.

Aanm. bij de portier of schriftelijk.



^ Corsetten en bustehouders

+ Prima coupe en pasvorm

^ Voordelig in prijs

^ Met volle garantie

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26
Vorden

Bewaart u het oude papier
voor Concordia?

Zaterdag 17 maart wordt het weer
opgehaald.

oorjaar 1956
Een RIJWIEL kopen is
een zaak van vertrouwen

Uit een collectie van méér
dan 150 Tour-, Sport- en Kin-
derrijwielen zult u zeer zeker
uw keuze kunnen doen.

A-

Ziet in onze etalage's de
Jiieuwste modellen en kleuren.
*
Gazelle v.a. f 145.80
Rudge v.a. f 179.—
Kinderrijwielen v.a.

f 69.75

Fa. K. Siersma
(H. Hüsken)

Ruim 50 jaar Zutphens spcciaaladres op
rijwielgebied.
Overwelving 3 — Spoorstraat l

Telefoon 2824, ZUTPKEN.
Verkoop — Inruil — Verhuur

Vordense Coöp. Zuivelfabriek
vraagt voor directe of spoedige in-
diensttreding

enige flinke arbeiders
niet ouder dan 30 jaar.
Jonge krachten kunnen worden opge-
leid in de zuivel.
Gegadigden kunnen zich melden aan
het kantoor.

Tevens gevraagd :

een vrouwelijke hulp
voor het kantoor
hoofdzakelijk voor de bediening van
de telefoon en typewerk.

Sollicitaties schriftelijk inzenden aan het
kantoor voor 10 maart.

IJsvereiiiging „Wildenhorcli"
Maandagavond 7.30 uur vergade-

ring in de kapel voor leden en

ouders van kinderen school Wil-

denborch.
Het Bestuur

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

w*
REEDS VERSCHILLENDE
NIEUWE

voorjaarsmodellen

in moderne snitten en
kleuren.

Werkelijk de moeite waard
om gezien en gedragen te
worden.

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

CENTRA
Bij tenminste f 5.— boodschap-
pen een glas chocoladepasta
van 52 voor 39 cent.

Tomatensoep met rijst, per pot 56 et
Makreel, groot blik, 450 gr. 72 et
Japanse Pilchards, vis, per blik 85 et
Honing, per pot 125 et
Anijsblokjs, per pakje
Pruimen, grote, 250 gr.
Rumbonen, 100 gr.
Maizena, per pak
Cocosknappers, 250 gr.
Tulpjes, koekje, 250 gr.

Profiteert ook van ons bijzonder
succesvol spaarsysteem»

Dimet voordeel bij

T. van Ir Lee - Het Hoge

24 et
49 et
30 et
21 et
59 et
49 et

A.R. toereniging
„Hederluü en Oranje" Vorden
Openbare vergadering

van bovengenoemde Kiesvereni-
ging op donderdag 8 maart a.s.
des nam. half acht in „Irene".

Spreker: Prof. Mr. Dr. L A "Diepen-
horst van Amsterdam.

Onderwerp: Heeft het Christendom
in Europa afgedaan?

Verzuimt niet deze zeer begaaf-
de spreker te horen.
Komt zelf en brengt uw echtge-
note of verloofde mede.

Bestuur A.R. Kiesvereniging

Dansschool Th. Houtman
Moeilijkheden met uw Tango of een ande-
re dans? Sluit u dan aan bij de Herscholing-
cursus in oefenverband in zaal Bakker des
vrijdagsavonds. Tariefen zeer billijk.

Het zal nog wel even duren voor
dat we verse groente uit eigen tuin
halen.

Een prima aanvulling is
nu de blikgroente.
We hebben nog een f l inke voor-
ra'ad in elke prijs en zeer goede
kwaliteit.

Ook de gewone wintergroente
geregeld voorradig.

En wat een fijn fruit is er nog;
Sinaasappelen, Appelen, Stoof-

peren, enz., enfin u komt maar
eens kijken bij

DERKSEN
Zutphenseweg, Telefoon 334

Schietver. „WILDENBORCH"

Schiet-
wedstrijden
in de kapel op vrijdag 9 maart
aanvang 7 uur n.m. en
zaterdag 10 maart aanvang 4
uur n.m.

PRACHTIGE PRIJZEN.

Lopend haas, Schijfschieten,
Balgooien, enz.

SENSATIE.

Een sport uoor jong en oud.

Zaal „Concordia" Hengelo-G.
Zaterdag 10 maart

BAL met attraclie's
Orkest Sileon. Aanvang 7 uur.

Ver, v. Vrijz. Hervormden
Causerie
door Ds. R. Riphaagen op dins-
dag 6 maart a.s. 's avonds om
8 uur in de Koffiekamer van
Hotel Brandenbarg.

ONDERWERP:

„Ervaringen, beleefd tijdens
mijn 40-jarige ambtsperiode.

Het Bestuur.

Chr. Landbouwhuishoudschool Vorden.
De lo^pn beginnen weer in
de wKk van 5 maart, de
avondnaailes een week later

stiet met prachtige woorden

ef mooie omschrijvingen . ..

Laat ons U deze kleding tonen
•n U zult ervaren dat deze
vierenconfectie inderdaad aan
de spits staat wat betreft
kwaliteit, vorm en afwerking.

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!

ONZE

trouwringen
voldoen aandehoog-
ste eisen en hebben
ieders waardering.
In alle maten voor-
radig.

Gravure desgewenst
klaar terwijl u wacht.

Fa. Martens
Horloges ,\Goud<en[Zili}cr

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H.H. Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.
ROSSEL
is de man, die de prijs
betalen kan.
Vorden, Telefoon 283

Te koop een VIER-
DEL van een vette
KOE. H. J. Beumer,
Linde.

Te koop 2 VIER-
DELS van een jonge
vette KOE. H. C.
Kettelerij, Hengelose-
weg B 25.

Te koop een dragen-
de B.B. ZEUG, werp-
tijd 6 maart. B. Wa-
genvoort,B92, Delden

Te koop nuchter r.b.
MAALKALF. J. Zwe-
verink, Kranenburg.

Te koop r.b. MAAL-
KALF. L. Steeman,
B 5, Delden.

Te koop een dragend
VARKEN, keuze uit
twee, 4 maart aan de
telling. M. Gr. Was-
sink, C 107 Vorden.

Toom BIGGEN te
koop bij E. Pardijs,
„'t Lange End".

Te koop een toom
BIGGEN bij H. J.
Bulten. Warken.

Te koop 4 beste BIG-
GEN en'n r.b. MAAL-
KALF bij J. Roelvink
bij 't zwembad.

Te koop een 4-jarige
RAS-MERRIE, mak
in en bij alles.
A. de Greef, Dennen-
dijk 3, Leesten.

Te koop ± 150 jonge
HENNEN, 12 weken
oud. H. Wagenvoort,
achter Buitenzorg,
Warken, Warnsveld.

Te koop ± 40 jonge
HENNEN, W.xR.,
9 weken.
H. Memelink, E 8,
Linde.

Enige karren puike
STALMEST te koop.
G. H. Janssen, Henge-
oseweg B 4, „'t Wis-

sel".

Te koop r.b. MAAL-
KALF. G. J. Breuker,
Wildenborch.

Wegens enorm succes deze week

ROOKWORST
è f 1.80 per 500 gram

De gezamenlijke slagers.


