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BOERENDANSERS NAAR ENGELAND
De Vordense Boerendansers „De Knupduuks-
kes" hebben via de federatie van folkloristi-
sche groepen de eervolle uitnodiging ontvan-
gen ons land te vertegenwoordigen op een
internationaal folkloristisch festival dat van
10 tot 15 juli a.s. te Lhanghollen (Engeland)
wordt gehouden.
Onze plaatselijke boerendansers, die vorig
jaar nog naar Frankrijk zijn geweest, hebben
de uitnodiging in principe aanvaard.

Handen en Li ppen
ruw?

STIERENVERENIGING „DELDEN"
Onder voorzitterschap van de heer J. Eggink
hield de stierenvereniging „Delden" in het
café Zwaantje een ledenvergadering. De voor-
zitter heette alle aanwezigen welkom en
wenste hun een voorspoedig 1956 toe. Uit het
jaarverslag bleek dat er 255 koeien waren
gedekt. Van dit aantal was ruim 90% drach-
tig, hetgeen een mooi percentage is. Er was
een klein batig saldo in kas. Het dekgeld werd
bepaald op ƒ 6.— per aandeel.
Na maart worden er geen aandelen meer uit-
gereikt. Besloten werd om in oktober een
jongveekeuring te houden. De rekening werd
gecontroleerd door de heren G. J. Weenk en
G. Jansen. Deze werd in orde bevonden.
Met dank voor de opkomst sloot de voorzit-
ter deze vergadering.

UITVOERING VORDENS DAMESKOOR
Dat het Vordens Dameskoor bij de ingezete-
nen dezer gemeente goed staat aangeschre-
ven, bewees wel de overvolle Nutszaal woens-
dagavond tijdens de uitvoering van genoemd
koor onder leiding van dirigent de heer D.
Wolters.
De presidente Mevr. Klein Brinke-Gotink
sprak er haar grote voldoening over uit dat
er zovelen gekomen waren. Spreekster gaf in
het kort de lotgevallen van het koor weer
over het afgelopen jaar waarbij zij in het bij-
zonder stil stond bij het feit dat het koor in
juni j.l. in Hengelo (O.) een eerste prijs met
een ereprijs in de wacht kon slepen. Het koor
dat in 1948 werd opgericht behaalde ieder
jaar een eerste prijs, wat zeer zeker te danken
is, alsdus spreekster, aan de bekwame leiding
van de heer Wolters.
Het programma dat uit een 9-tal zangnum-
mers bestond werd daarna afgewerkt. Hier-
uit bleek weer dat er met grote ijver was ge-
studeerd. Vooral het verplichte zangnummer
,,O salutaris" van André Caplet en het vrije
nummer „Sint Jans vier" van J. P. J. Wierts
werden wederom prachtig vertolkt. Ook het
zangnummer „Rozen uit het zuiden" van Joh.
Strauss, met pianobegeleiding van de dirigent,
vond algemene bijval. Tussen de zangnum-
mers gaf de heer K. Wolters een fluitsolo,
hetgeen zeer werd gewaardeerd.
Na de pauze werd wederom een bonte avond
gegeven. Dat de leden hier ook goed in thuis
waren bleek wel uit de diverse schetsjes met
zang die ten tonele werden gebracht. Het
valt moeilijk te zeggen welk nummer het
meest in de smaak viel. Het nummer „De
Parel van de Jordaan" waarin een loflied op
de Westertoren werd bezongen genoot aller-
belangstelling. De kostuums waren dit jaar
weer bijzonder fraai, vooral voor de balet-
ten, die keurig werden uitgevoerd. Ook de
verlichting die door de heer Dolphijn was ver-
zorgd, gaf een prachtig effect op de diverse
stukjes. De nummers werden weer op de haar
geëigende manier door Mevr. Wolters aan-
gekondigd wat ze reeds voor de vierde keer
deed.
Aan het slot dankte Mevr. Klein Brinke-Go-
tink allen die het hadden mogelijk gemaakt
een dergelijke avond te geven en wel in het
bijzonder Mevr. Jurriëns voor de instudering
van de diverse dansen, de heer K. Wolters
voor" zijn fluitspel alsmede de jonge Theo
Veenhuis (14 jaar) voor zijn prachtige teke-
ning van de Westertoren. Ook de grimering
door de heer Jurriëns uit Arnhem was weer
bewonderenswaardig.
Een druk bezocht bal besloot deze alleszins
geslaagde uitvoering.

KERKDIENSTEN zondag 12 februari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. A. D. Wumkes, van Zutphen.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Medler school.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Oeref. Kerk
10 uur en 3 uur Prof. Dr. J. L. Koole,

van Kampen.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel l en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 11 febr. van 5 uur tot en met
zondag 12 febr. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 3 tm. 9 februari.
Geboren: d. J. W. Schipper en T. R. Schip-
per-Mulder; d. van J. Lenselink en E. B.
Lenselink-Weenk.
Overleden: G. Klein Bleumink, m., ongeh.,
54 jaar.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 42 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 56.— per stuk.
Handel was redelijk.

HAMEA-GELEI
maakt ruwe handen

in één nacht gaaf en zacht

C.J.B.T.B.
C.J.B.T.B. afd. Vorden, vergaderde onder

leiding van de heer B. Tuitert, die speciaal de
heren G. J. Wuestenenk en H. Pardijs, beiden
assistent van de R.L.V.D., begroette.
In plaats van de aftredende secretaris, de heer
H. Rietman, die zich niet herkiesbaar stelde,
werd gekozen de heer G. Brummelman (De
Houtmaat).
Voor de midden maart te Scnaarsbergen te
houden provinciale ploegwedstrijd bestond
geen animo. De op 24 februari te Toldijk te
houden ringvergadering zal door enige leden
worden bezocht. Indien mogelijk zal getracht
worden t.z.t. een spreker te doen optreden
over het onderwerp ,,Varkensopfok en -mes-
ter ij".
Vervolgens besprak de heer Wuestenenk het
onderwerp ,,Wat leert ons het veevoederon-
derzoek?" Srp. wees op het grote nut van het
veevoederonderzoek en de rantsoenering. Er
moet steeds getracht worden een juiste eiwit-
verhouding te bereiken. Vooral in deze zand-
streken lopen de resultaten van het onder-
zoek zeer uiteen. Doorgaans is dit 55 pet. be-
neden het gemiddelde.
Het inkuilen, aldus spr., moet steeds in een
zo snel mogelijk tempo geschieden en mag
vooral niet langer dan twee dagen duren.
Hierna volgde een geanimeerde bespreking
waarna de voorzitter de spreker als blijk van
waardering een rokertje aanbood.

UITVOERING D.E.V.
De toneelvereniging D.E.V. van Het Hoge
heeft haar voorjaarsuitvoering vastgesteld op
vrijdag 9 maart. Dan zal worden opgevoerd
het toneelstuk „Gesloten ogen". De Ruurlose
accordeonverenigmg, bestaande uit 20 perso-
nen, waaronder 3 Vordenaren, verleent deze
avond haar medewerking.

Last van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

BALAVOND CONCORDIA
We herinneren u nog even aan de balavond,
welke de muziekvereniging Concordia heden-
avond in het Nutsgebouw organiseert.

CONTACTAVOND VORDENS
MANNENKOOR

Vijf jaar geleden nam het Vordens Mannen-
koor het initiatief een contactavond te houden,
waartoe een aantal andere verenigingen werd
uitgenodigd en de donateurs. Deze bijeen-
komst was van dien aard, dat een dergelijke
avond thans door tal van mannenkoren in de
Ged. Achterhoek en in Twente, eveneens met
succes, op touw gezet wordt.
Zaterdag was het de beurt aan het Vordens
Mannenkoor om gasten te ontvangen. De gas-
ten waren leden van het mannenkoor „Zang-
lust" uit Enschede o.l.v. de heer T. Borghuis
jr, het Doetinchems Mannenkoor o.l.v. de heer
J. A. H. Strik en het Goors Mannenkoor, o.l.v.
de heer C. Schildkamp.

Doordat burgemeester Van Arkel verhin-
derd was, opende de voorzitter van Vordens
Mannenkoor, de heer A. Bielderman, de avond
met een kort welkomstwoord, waarin hij er op
wees dat het koor nog versterking nodig heeft.
Het aantal leden bedraagt thans 25 en dit is
te weinig om goed te kunnen repeteren en een
concert te geven. Het aantal donateurs is in
het afgelopen jaar belangrijk gestegen, het-
geen voor de vereniging een belangrijke steun
betekent.
Vervolgens kwam het Goors Mannenkoor op
het podium; het zong een drietal nummers,
waarbij vooral het tweede nummer een goede
vertolking kreeg.
Het Doetinchems Mannenkoor zong Cantate
Domino, Steal Away en Popilomeus, r'ic alle
drie veel bijval oogstten. Hierne v^as het de
beurt aan Vordens Mannenkoor, dat met zijn
25 zangers, o.l.v. de heer D. Wolters, een bij-

nder goed gezongen programma afwerkte,
staande uit Klokke Roeland, Agnus Dei en

Magnificat.
Het slot werd gevormd door het concert van
„Zanglust" uit Enschede.
Dit uitstekend geschoolde koor zorg een vier-

nummers, t.w. Tenebrae, Veni Creator, Am
er en het Catalaanse Volkslied Canso. Het

aren geen gemakkelijke nummers en de ver-
klanking vergde dan ook veel van koor en
dirigent. Niettemin behoorde dit gedeelte tot
het beste van de avond.
De vier koren zongen gezamenlijk het Domine,
Salvam fac Reginam Nostram o.l.v. de heer
Strik, welk nummer een waardig slot werd.
De vice-voorzitter van het Kon. Ned. Zangers-
verbond, de heer de Wilk uit Enschede dankte
de gastvrouwe voor het goede onthaal en
wekte de Vordense mannen op om het koor
te komen versterken.
De beschermheer, de heer H. B. Emsbroek,
dankte hierna de verschillende koren en in
het bijzonder het Doetinchems Mannenkoor,
dat reeds voor de vijfde keer aan deze con-
tactavonden deel nam. Hij memoreerde, dat
20 jaar geleden het Vordens Mannenkoor
werd opgericht onder de naam Empo-mannen-
koor. Het Empo-koor kon zich door vertrek
van enkele goede zangers en door oorlogsom-
standigheden niet handhaven, vandaar dat er
ook leden van buiten de fabriek werden op-
genomen, waaruit het huidige Vordens Man-
nenkoor groeide. Hij complimenteerde de diri-
gent, de heer D. Wolters, met zijn goede lei-
ding en offreerde hem en de tweede dirigent,
de heer A. Scholten jr, een blijvend aanden-
ken.
Hierna bleef men nog geruime tijd onder het
maken van een dansje bijeen.

K.R.O. FILMAVOND
Uitgaande van de parochiële Contact-commis-
sie werd woensdagavond voor een stampvolle
zaal Schoenaker een filmavond gegeven. De
heer H. Folmer sprak een kort openingswoord,
en was verheugd zo vele parochianen wel-
kom te kunnen heten. Nadat de heer Beumer,
propogandist van de K.R.O., met een enkel
woord aanspoorde om lid te worden van de
omroeporganisatie, die past bij de levensbe-
schouwing, konden de aanwezigen genieten
van een volledig avondprogramma. Voor de
pauze werd vertoond de K.R.O.-film ,,Uw be-
kende huisgenoot", waarin men kon kennis
maken met de vele musici, sprekers, zangers,
declamatoren etc., die dikwijls voor de radio
optreden. Na de pauze werd de hoofdfilm
„Kaspar zoekt een vader" vertoond, een
boeiende en pakkende Duitse film.



REUMA
De gezondheids-organisatie T.N.O. (organisa-
tie voor toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek, ten behoeve van de Volksgezond-
heid) is van oordeel, dat een onderzoek naar
het voorkomen van reuma onder de Neder-
landse bevolking, van grote betekenis is.
Ook onze gemeente werd uitgekozen om deel
te nemen aan het landelijk steekproefonder-
zoek, waarbij op een nader te bepalen tijdstip
een gedeelte van de bevolking in de leeftijd
van 15—64 jaar zal worden geënquetteerd op
de aanwezigheid van reumatische aandoenin-
gen.
De Bond van Plattelandsvrouwen heeft be-
sloten een lezing te geven over deze ernstige
volksziekte. Mevr. Siegers—Brok uit Arnhem
zal a.s. dinsdagavond deze lezing houden. Ge-
zien de belangrijkheid van dit onderwerp is
de causerie voor iedereen toegankelijk.
Het bestuur hoopt dat zeer velen deze avond
zullen komen, opdat men een beter inzicht
krijgt over deze ziekte, die zovelen jarenlang
lan stoel of bed gebonden kan houden.

FEESTAVONDEN DER O.L.S. DORP
Vrijdag en zaterdag j.l. hadden bovengenoem-
de avonden plaats, georganiseerd door de
Oudercommissie in samenwerking met de af d.
Vorden-Linde der Vereniging Volksonderwijs.
Beide avonden was er een buitengewone be-
langstelling voor het toneelstuk met zang, op-
gevoerd door de leerlingen van de hoogste
klassen.
Het vrij grote stuk ,,De derde sleutel" speelt
in de middeleeuwen, in en bij een kasteel.
Aan decoratie en kleding was veel zorg be-
steed en alle bezoekers leefden volkomen mee
in dit historisch spel met diepe inhoud, waar-
in tenslotte het recht zegevierde.
Over het spel der kinderen niets dan lof. Hun
ongedwongen declamatie en het stijlvolle op-
treden van „Het portret" (dat achteraf toch
een der leerlingen bleek te zijn) boeiden zeer.
Er viel eer. fikse sneeuwbui op 't toneel, waar-
door de dans der keurig geklede sneeuwkin-
deren met Hassan — de Moorse schildknaap
— zeer goed tot z'n recht kwam.
De heren Kuyper en Schuppers, resp. tweedei
en eerste voorzitter der Oudercommissie slo-
ten elk een der avonden met een woord van
dank aan de kinderen voor hun prachtig spel.
Ook werd het personeel der school, onder
overhandiging van een presentje, in dit dank-
woord betrokken, voor de bijzondere moeite^
die allen zich gegeven hadden.
Voor de Ver. Volksonderwijs gaf zich weer
een aantal nieuwe leden op en door verkoop
van „lucifers met verrassingen" werd een
mooi bedrag ontvangen als jubileumgeschenk
aan de landelijke vereniging die straks haar
90-jarig bestaan hoopt te herdenken.

VERGADERING AFD. VORDEN G.M.v.L.
De afd. Vorden van de G.M.v.L. kwam in
café Eijkelkamp op het Medler in vergade-
ring bijeen. Wegens ziekte van de voorzitter
stond deze vergadering onderleiding van de
heer A. Tjoonk, waarnemend voorzitter. De
aanwezigen werden hartelijk welkom geheten,
in het bijzonder de spreker de heer Ir Klom-
pe, secretaris van de G.M.v.L. Deze behandel-
de het onderwerp „Actuele vraagstukken".
De heer Klompe besprak achtereenvolgens de
melkprijsgarantie, de pluimveehouderij, de
elektriciteit en watervoorziening op het plat-
teland, de mechanisatie ook op het kleine be-
drijf, de exportmogelijkheden van landbouw-
produkten, alsmede voorlichting aan de boe-
ren-huisvrouw.
Na deze inleiding volgde een zeer geanni-
meerde gedachtenwisseling, waarbij door spr.
vele vragen moesten worden beantwoord.
Spr. merkte op dat het Hoofdbestuur er prijs
op stelt kennis te nemen van de problemen
waarmee de leden individueel soms mee zit-
ten. Juist in een kleine kring is zulks moge-
lijk aldus spr.

FILMAVOND
A.s. vrijdagavond organiseert de plaatselijke
Ver. voor Veilig Verkeer wederom een film-
avond in Hotel Bakker. Deze avond wordt
verzorgd door het Verbond voor Veilig Ver-
keer uit Utrecht.
Evenals 't vorig jaar zullen speciale verkeers-
films gedraaid worden, waaruit stellig weer
veel te leren zal zijn.
Voor nadere bijzonderheden raadplege men
de advertentie elders in dit nummer,
's Middags wordt voor de leerlingen uit de
5e en hogere klassen van de lagere scholen
een speciale jeugdvoorstelling gegeven.

tanden Wit, adem
AFSCHEID

De fok- en controlevereniging Mossels Belang
vergaderde in café Schoenaker onder leiding
van de heer A. J. Oltvoort. Uit de verslagen
bleek, dat er over het afgelopen boekjaar een
nadelig saldo was van f 29.63; de melkcon-
trolevereniging daarentegen een voordelig
saldo van f 115.82.
Het dekgeld voor 1956 werd vastgesteld voor
bij het N.R.S. ingeschreven runderen op f 7
en voor niet-ingeschreven runderen op f 6.
De aftredende bestuursleden, de heren A. H.
J. Zents en P. B. Schoenaker, werden herko-
zen. In plaats van de heer W. G. Ruiterkamp
die wegens overdracht van zijn bedrijf als be-
stuurslid en secretaris bedankte, werd gekozen
diens zoon, de heer G. Ruiterkamp.

In een hartelijke toespraak richtte de voor-
zitter zich tot de scheidende secretaris. Hij
bracht hem dank voor alles, wat hij de afge-
lopen 16 jaar in het belang der vereniging
had gedaan. Als blijk van waardering bood
spr. namens de vereniging de heer Ruiterkamp
een wandelstok aan.
De heer Ruiterkamp werd hierna als advise-
rend bestuurslid benoemd.

SCHAATS WEDSTRIJDEN
De ijsbaan op de Kranenburg mag zich in een
steeds toenemende belangstelling verheugen.
Vooral zaterdag en zondag j.l. hebben honder-
den schaatsliefhebbers uit Vorden e.o. hun
hart kunnen ophalen op deze goed verzorgde
baan. In de afgelopen week werd de baan
weer geheel onder water gespoten, waardoor
de kwaliteit van het ijs weer prima werd. He-
den zaterdagmiddag zullen de traditionele
wedstryden op de lange baan worden verre-
den voor heren. Voor deze wedstrijden heb-
ben reeds diverse prominente rijders o.a. uit
Zutphen, ingeschreven Ook de bekende rijder
G. Lourens, die verleden jaar de 1ste prijs
op de Kranenburg behaalde en onlangs te
Zutphen de Terletbeker won en te Apeldoorn
het kampioenschap op de lange baan voor
Gelderland veroverde, zal zeer waarschijnlij
van de partij zijn. Het belooft dus zeker ee
spannende middag te worden.
Naar we vernemen zujlen door de gezamen-
lijke Vordense scholen in de komende week
school wedstrijden op deze baan worden ge-
houden. É
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Gymnastiekver. „SPflRTfl"
UITVOERING

van de Senioren- en Aspi-
rantenafdelingen
op vrijdag 17 februari in 't
Nutsgebouw, aanvang 8 uur.

*
Toegangsprijs f 1.25 (bel. inbegr.).

Na afloop BAL. Op vertoon van plaats-
kaart vrij dansen. Muziek „De Noten-
krakers".

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken bij Sig. Mag. Ëyerkamp. Ook
donateurs kunnen aldaar op vertoon
van hun donateurskaart 1956 twee
kaarten halen en plaatsbespreken.

N.B. De jeugduitvoering wordt ge-
houden op vrijdag 2 maart.

Nutsspaarbank, Vorden
Dorpsstraat 40 - Opgericht 1819

Inleggers, die hun spaarbankboekjes
voor rentebijschrijving hebben ingele-
verd, kunnen deze vanaf heden weer
ophalen.
Zij, die hun boekjes nog niet hebben
ingeleverd, worden beleefd verzocht
dit alsnog zo spoedig mogelijk te
doen.

Uit voorraad leverbaar :

De ï.Wl-Fips bromfiets,
uitgerust met de versterkte

"Sachs 50 motor, met 2 ver-
snellingen, 17 watt verlichting
en de nieuwste swingarm voor-
vering.

De ünion-J.LO bromfiets
ook met 2 versnellingen, J.L.O.-
motor en 17 watt verlichting,
ook als 2 persoons te leveren.

Ga ze zien bij

A. G. TRAGTER

Nederlandse Bond v. Plattelandsvrouwen
Uitnodiging!

Mevr. Siegers-Brok uit Arnhem,
komb dinsdag H februari a.s,,
's avonds om half acht in het
Nutsgebouw, om een lezing te
houden over de

-̂ C Reuma-bestrijding
Het bestuur van onze afd. acht dit onder-
werp zo belangrijk, dat zij gaarne GRATIS
TOEGANG voor deze avond wil geven
aan AL de ingezetenen van onze gemeente.

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden

Speciale filmavond
op vrijdag 17 februari ver-
zorgd door het

^ Verbond voor Veiliguerkeer
's avonds 7.30 uur in Hotel
Bakker.

TOEGANG VRIJ.

De Coöp* Zuivelfabriek Mde Wierse"
te Linde, vraagt

een jongen
om opgeleid te worden in de zuivel.

Sollicitaties ten kantore voor Zaterdag 18
februari a.s.

Verlang voor uw ogen
het beste wat er is!

Onze sortering in moderne brilmonturen
helpt u de keus te maken.

Fa. Martens
l de opticien die altijd voor u klaars taa t ! l

DE Autorijschool

van George Seesing
HET adres voor
UW Rijbewijs

Autorijschool „'t Groenedal'
Telefoon 358
Vorden, D 19

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



Herv. Gemeente
Laatste zittingen
tot inning der kerke-
lijke bijdragen op
Vrijdag 17 febr. van
9 tot 11 uur en Zater-
dag 18 febr. van 2 tot
3.30 uur in de consis-
torie der kerk.

Maandag 13 februari
8 uur repetitie.

Belangrijke bespreking
KOMT ALLEN!

Sursum Corda

Wegens huwelijk v.d.
tegenw. vraagt Mevr.
v. Mourik-Spoor, Apo-
theek, een flinke hulp
in de huishouding,
kunnende koken, Hoog
loon.

Verloren WAGEN-
LANTAARN. S.v.p.
terug te bezorgen bij
G. J. Groot Jebbink,
Almenseweg C 146.

Te koop een FOR-
NUIS en een DUI-
VELTJE bij Wed.
J. Rougoor, Juliana-
laan 17.

Te koop ROGGE- en
HAVERSTRO. D. J.
Jansen, Wildenborch,
„Schoolhuis".

Toom BIGGEN te
koop bij G. Mombarg
Linde, Vorden.

Te koop toom beste
BIGGEN bij G. J. KI.
Ikkink, Wildenborch,
D 80. N.o.z.

Te koop toom zware
BIGGEN bij D. Par-
dijs, Kranenburg.

Te koop een afgekalf-
de VAARS en een
VAARSKALF, 8 dg.
oud. H. Waenink,
bij 't zwembad.

Te koop l volbl.
VAARSKALF, 5 wk.
oud. D. A. Lenselink,
„Specop".

Te koop 120 jonge
HENNEN, R.I.R., 10
wk. oud. B. Wagen-
voort, Delden.

Te koop 150 jonge
HENNEN, W.L. x
Red. H. Wagenvoort,
achter Buitenzorg,

Warnsveld

Jonge Hennen
te koop bij D. Klein
Geltink, „Klein Gar-
mel" Vorden.

Te koop een nuchter
r,b. MAALKALF bij
J. Zweverink, Kranen-
burg.

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

Algemene Kennisgeving

DERK JAN WOESTENENK

en
JOHANNA HENDRIKA KAPERS

hebben de eer U, namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk.
De voltrekking zal plaats vinden
op zaterdag 18 februari a.s. om
10.30 uur ten gemeentehuize te
Ruurlo.
Huwelijksinzegening om 11.30
uur in de Ned. Herv. Kapel
door de Weled. Heer J. Ribbink.

Ruurlo, Kerkplein 10

Ruurlo, D 8
februari 1956

X

V̂
u

i i

X

Gelegenheid tot feliciteren van u
15.30—17 uur in Hotel „Avena- Q
rius" te Ruurlo.

N
Toekomstig adres: R.R. 3 Hare- u
ston, Zuid Ontario, Canada.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

15 februari

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

9 Maari»D.E.V.
TONEELSPEL

GesloteiQogen"„

GEVRAAGD:

Smidsknecht en Smidsleerling
Smederij la. Meyerink

Korte Beukerstraat 6

ZUTPHEN

Nutsgebouw™1

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 18 februari, 8 uur

De prachtigeFNederlandse film

Ciske de Rat
met: Kees Brusse, Johan Kaart, Jenny

van Maerlant, Dick v.d. Velde

Toegang 14 jaar j
Entree: Balcon f 1.45; l e rang f 1.15;
2e rang f 0.85 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

EXTRA: Een feeërieke kleurenfilm

Het sprookje van de Gouden Koets
met: Deopening vandeStaten-Generaal
en de rijtoer door den Haag (met de
Prinsessen).

eackte dames !

Demonstratie- en Voorlich-
tingsavond met muziek, film
en gratis verloting,
(voor houders van kaarten)

*op a,s, maandag 13 februari in Hotel Bakker
te Vorden» Aanvang half acht precies» Zaal
open om zeven uur»

Levensmiddelenbedrijf

J. W. A L B E R S
Let wel: Zij, die nog geen uitnodiging
hebben ontvangen, kunnen deze nog
GRATIS afhalen!

Uitsluitend Ie kwaliteit
materiaal wordt er aan Uw
schoenreparatie verwerkt.

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

Hervormde Gemeente - Vorden
De uitgestelde avo Jk„Werkgever -
Werknemer"

wordt gehouden op woens-
dag 22 februari, 8 uur in
gebouw Irene.

Spreker Dr. }. C. C. Rupp, waarna een
gespreksforum de vragen zal bespreken.

(jtorloges
o©
o

O

9

ge
o

~y^ \jouden en zilveren sieraden \

A. F. W. van Soest!
o

Turfstraat 16, ZUTPHEN, Tel. 4223 <§>

CWij herstellen Uw reparaties dege-
lijk op eigen atelier. J

Vrouwen-Wereldgebedsdag
op vrijdag 17 februari 1956.
Aanvang 8 uur precies in de Herv.
Kerk.

Overal ter wereld wordt deze ge-
bedsdag gehouden. De Vordense
urouwen willen niet achterblijven.
Alle urouwen uit onze gemeente zijn
hartelijk welkom.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Chem. Wass. en Ververij
„Accuraat"

Tricoleren, drijmastern
Verven in alle kleuren.
Op veler verzoek heb-
ben wij onze fantas-
tische januari-redame
verlengd t.m. 25 febr.
'56.
U kunt dus hiervan
nog profiteren.

Depot:
H. L UT H, Manufacturen
Nieuwstad 4, Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

4 zware BIGGEN te
koop, Gr. Y. Joh. Go-
tink, Medler E 112.

Te koop een dr. M.R.
IJ VAARS, a. d. teil.
15 febr., goede afst.
Tevens 2e hands

BOERENWAGEN
op luchtbanden, bij
Chr. D. Jansen, Schree-
voord, Wildenborch.

Telef. 513

Hennen Hennen
6, 8, 10 en 12 weken,
uitsluitend Ie soort.
Direct leverbaar.
H. Stijl, Dorpsstr. 16a



Vordense Winkeliersver.

Geachte leden.
Zoals bekend is onze ledenvergadering uitge-
steld en wordt nu gehouden op dinsdag 14
februari 's avonds 8 uur in zaal Bloemen-
daal.

Mocht u als lid zelf niet kunnen, of houdt u niet van ver-
gaderingen, laat dan in uw plaats uw vrouw, zoon of doch-
ter komen, opdat u op de hoogte blijft van hetgeen er
wordt besproken en wat er in uw vereniging wordt gedaan.

Uw komst is nodig daar wij gaarne suggesties
hebben voor de a.s. zomeractie en wat er ver-
der behandeld zal worden.

Wij willen gaarne op tijd beginnen, zorgt u dus om 8
uur aanwezig te zijn, waar u een gratis consumptie
staat te wachten.

Bestuur Vordense Winkeliersver.

Heden bieden wij U
500 gr. spek
200 gr. boterhamw.

Beleefd aanbev.

80 et 200 gr. tongenworst 60 et
60 et 500 gr. vet 55 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

Bestelt nu uw visitekaartjes bij Drukkerij Wollers

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
+

•
•

Huishoudweek!
Speciale prijzen in kwaliteitsartikelen
Witte tafellakens 160x190 5.95
Gr. ontbijtlakens 130x160 5.50
Baddoeken, grote maat 2.88
Theedoeken vanaf 0.88
Graslinnen lakens, 1 80 br. 7.98
Gekleurde baddoeken 1.65

Complete uitzetten
met gratis koffer
in 107-delig en 89-delig.

•
+

•
•
•
•
•

Komt eens zien!

H. LUTH, Vorden

•

*
•
•

*
•

Als u een horloge wilt kopen
laat u dan de Prisma collectie tonen.
De sierlijke modellen zullen u zeker aan-
staan en de naam Prisma op de wijzer-
plaat garandeert u een solied en betrouw-
baar uurwerk, waar u lang plezier van
zult hebben.

Fa. MARTENS
heeft ze in alle prijsklassen voorradig.

Uit de hand te koop:

enige percelen zeer zwaar uit-
gesnoeid eiken tophout, ge-
schikt voor brandstof en andere
doeleinden.

Te zien en te bevragen heden zaterdag-'
middag tussen 2 en 3 uur op het terrein
„'t Hoekendaal" (t.o. Buitenzorg).

Denkt u er aan,
dat vanaf a.s. maan-
dag geen vlees meer
bezorgd wordt?
(Zie onze"circulaire van j.l.
dinsdag).

Wij delen u mede, dat de vleesprijzen,
die eigenlijk verhoogd moesten wor-
den, doordat het slachtvee zoveel
duurder geworden is, nu op het oude
tarief gehandhaafd blijven.

De gezamenlijke slagers
van Vorden.

Ijsbaan „Kranenburg"

Schaatswedstrijden
HEDEN zaterdagmiddag
om 2.30 u. voor heren.

Opgave tot 2 uur aan de kassa.

Niet één week,
maar altijd lage prijzen!

250 gr. kattenogen
(heerlijk koekje) 63 et

Een pot pruimen-sinaasappeljam 55 ei
Een pot bramenjam 55 et
2 pak zelfwerkend wasmiddel 59 et
1 pot zure haring, 8 stuks 89 et
2 pak maizena 35 et

Als extra reclame:
Gebraden gehakt,boterhamworst en
bloedworst, 150 gr. 49 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Hervormde Gemeente
Voorjaarszendingsweek van 12-
19 februari.

De catechisanten komen in deze week
het zendingszakje halen. Legt u het
even klaar?

A.R. Kiesvereniging „Nederland en
Oranje" Vorden

Openbare vergadering van bo-
vengenoemde kiesvereniging
te honden op donderdag 16
februari a.s. nam. 7.30. uur in
„Irene".

Spreekster: Mevr» Dr» F. T* Die-
mer-Lindeboom van Rotterdam»
Onderwerp: „Terugblik en Bezin-
ning"»

Bezoekt allen deze uiterst belangrijke ver-
gadering en neemt Uw vrouw of verloofde
mee.

Bestuur A.R. Kiesver.

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

LUXOR-Tel. 2116-ZUTPHEN
Van vrijdag 10 t.m. donderdag 16
februari GEPROLONGEERD
David O' Seznick's verfilming van
Margaret Mitchell's wereldberoemde
roman

gejaagd door cte wind
Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie
Howard, Olivia de Havilland en dui-
zenden anderen.
Kleur door Teclinicolor.
Ook U moet 't gezien hebben om er over
mee te kunnen praten !
Toegang 14 jaar. Aanvang dagelijks
19.30 uur.

Zaterdag en Zondag 2 en 19.30 uur
Bespreek vroegtijdig uw plaatsen!
Dagelijks voorverkoop van U — 1 2 u.

Na afloop der voorstellingen aanslui-
ting op G.T.W. bussen.

voor (jocde films.

Muziekver. „CONCORDIfl"
Hedenavond
DANSEN

in het Nutsgebouw. Aanvang 7.30 u.

U hebt een gezellige avond, en tevens
steunt U Concordia.

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt

flinke werkkrachten
en


