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VERLEDEN EN HEDEN
KERKDIENSTEN zondag 14 april.
De afdeling Vorden van de N.V.V. VrouwenHervormde kerk.
bond vergaderde in de Nutskoffiekamer onder 10 uur Ds. J. Langstraat en Ds. J. H. Jansen.
leiding van mevrouw Kraaijkamp. Zij heette
Bevestiging van lidmaten.
in het bij/onder welkom mevrouw HoJtink uit
Winterswijk die zou spreken over het onderGeref. Kerk
werp „Kinderzorg, heden en verleden".
9.30
uur
en
3
uur
Ds. E. J. Duursema.
In 1858, aldus spr., werden de z.g. KinderwetIM WEISSEN RöSS'L
ten in het leven geroepen. Er werden verschilR.K. Kerk
Traditiegetrouw komt het Warnsveldse Nuts- lende tuchthuizen ingericht. Een van de be7.30
uur
Mis.
10
uur Hoogmis. 4 uur Lof.
operettegezelschap tegen het voorjaar in Vor- ruchtste tuchthuizen bestond in 1868 te Goes.
den een operette opvoeren. In verband met Hier werd een 5-jarig kind voor een geringe R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof
het 10-jarig bestaan had het gezelschap dit- diefstal veroordeeld tot ?!/£> jaar tuchthuisGoede Vrijdag, 19 april.
maal de zeer melodieuze en populaire operette straf. Ook gebeurde het in die dagen wel dat
„lm weissen Röss'l" ingestudeerd.
Hervormde kerk.
een weeskind werd verkocht. Dit was dan
Dit was lang geen gemakkelijke opgave, daar meestal een handeltje voor zondags na afloop 10 uur Ds. J. H. Jansen.
het gekozen stuk tot een van de moeilijkste van de kerkdienst. Het kind dat toch al reeds 7.30 uur Ds. J. Langstraat,
operettes behoort. Niettemin hebben de veel moest ontberen werd dan boven op een
In beide diensten bed. Hl. Avondmaal.
Warnsvelders zich goed door de moeilijkheden ton of verhoging geplaatst en werd dan het
Zondagsdlenst Doktoren
weten heen te slaan en er een alleszins ver- eigendom van de meest biedende.
antwoorde opvoering van gemaakt.
(alleen voor spoedgevallen)
In 1905 kwamen de kinderrechters aan het
Het 14-man sterke orkest, o.l.v. de heer W. woord en in 1922 zag het Kindervoogdijschap Van zaterdag 13 april van 5 uur tot en met
Peters, zorgde voor de begeleiding, misschien het levenslicht. Dit betekende een belangrijke zondag H april Dr. Lulofs, telef. 255.
wel wat te sterk, doch dat kan nu eenmaal verbetering. Ook de z.g. gezinsvoogdij is van
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
niet anders zonder orkestbak.
grote betekenis. Waar de ouders bij de opDe inhoud, die velen welbekend zal zijn, voeding te kort schieten biedt de gezinsvoog- Burgelijke stand van 5 t.m. 11 april.
bracht ons naar het hotel „In 't Witte Paard", d i j de helpende hand. In onze tegenwoordige
gelegen aan het schilderachtige Wolgangs- t i j d worden zulke, aan de ouderlijke macht Overleden; H. E. Arendsen, vr., 66 jaar,
meer, waar de jonge weduwe, eigenares van ontgroeide kinderen naar een z.g. opvoedings- echtg. van H. J. Boeijink, overl. te Zutphen.
de /aak, er blijkbaar nog niet afkerig van is school gezonden. En niet zelden zien we dat
Weekmarkt.
om nogmaals in het huwelijksbootje te stap- er met deze anders verloren kinderen prachOp
de
vrijdag
gehouden
weekmarkt waren
pen. Aan kandidaten ontbreekt het haar niet, tige resultaten worden bereikt.
evenmin aan rivalen, en al zingende en spe- Thans bestaat in Nederland nog één tucht- aangevoerd 82 biggen, waarvan de prijzen
lende rolt deze operette naar een genoeglijk h u i s uit de verleden tijd. Wij k u n n e n dus ook varieerden van f 49.— tot f 5 4 . — per stuk.
einde met liefst drie gelukkige paartjes.
hier te lande ten aanzien van de kinderen be- Handel was redelijk.
De uitverkochte zaal heeft zich bij deze op- langrijke verbeteringen constateren.
voering kostelijk vermaakt. Vooral de humo- Aan het slot dankte de presidente mevrouw
ristische scènes, waarin de textielfabrikant Hoitink voor haar gehouden referaat.
Gieseke (Bob Barendrecht) en professor l l i n xelman (J. Wilderink) het leeuwenaandeel BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
De afd. Vorden van de Bond van Plattelandshadden, verwekten de grootste hilariteit.
Eerstgenoemde met zijn rasecht Amsterdams vrouwen vergaderde in het Nutsgebouw onder
R. J. KOERSELMAN
taaltje improviseerde blijkbaar al spelende leiding van mevr. Visser—Dollekamp.
kostelijke gezegdes, die de toeschouwers deden De dames Klein Brinke—Gotink en Klein
JAARVERGADERING
gieren van 't lachen. Vooral de scène op het Bleumink—Knijpers, brachten de jaarverslaAFD. VORDEN N.C.B.O.
terras, tesamen met de professor, was bijzonder gen uit. In plaats van de dames Visser—Dollevermakelijk en bracht ons spel van de boven- kamp en Klein Bleumink—Knijpers, die niet De afdeling Vorden van^le Nederlandse
herkiesbaar waren, werdj^i gekozen de dames Christelijke Bond van Ove^^Bdspersoneel verste plank.
Grote belangstelling ging vanzelfsprekend uit Wechgelaer-Boereman ^V\a ten-va n de Veen. gaderde woensdagavond in „Irene" onder leinaar de Vordense "tenor Hans Wellink, die Namens de afdeling bracht mevrouw Klein ding van haar voorzitter de heer A. J. Klein
door z i j n uitstekende stem vergoedde, wat hij Brinke de scheidende bestuursleden d a n k voor I k k i n k . Na een gedeelte uit hel Lucasevauaan spelkwaliteiten enigszins tekort schoot. al het werk, dat / i j voor de a f d e l i n g deden. gelie te hebben gelezen en gebed sprak de
Ongetwijfeld zal hij zijn weg in dit gezelschap Als blijk van waardering werd haar een boek voorzitter een kort welkomstwoord tot de niet
aangeboden.
J^
wel vinden.
talrijke aanwezigen inzonclflüieid tot de heer
De overige zangsolisten, hoewel beschikkend Na de pauze werd c^Pjubileumbondsfilm K. Hofman, secretaris v«Pde Groepsraad
over vrij goede stemmen, konden niet de vo- „Het platteland en wij" vertoond.
P.T.T. die als spreker die avond was uitgelume opbrengen, die nodig was om over het
nodigd. Nadat de secretaris, de heer Norde,
orkest neen de zaal voldoende te bereiken.
enige interne mededelingen had gedaan aanHoogtepunten vormden telkens weer het opgaande het bondsleven, gaf de penningmeesHOOFDPIJN?
+
treden van de zangkoren, die tesamen met het
ter, de heer J. Schuurman, z i j n financieel
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent
orkest tot een uitstekend geheel samensmolten.
jaaroverzicht. Deze kon een batig saldo meeDe fraaie kostuums, de schilderachtige decors
delen. De aftredende bestuursleden, de heren
en de sfeervolle aankleding kwamen op het
J. Schuurman en G. Potman, werden herkoruime Nutstoneel uitstekend tot hun recht.
W. J. THATE 80 JAAR
zen. Als afgevaardigden naar de Algemene
En zo is deze jubileumopvoering weer tot een Wie de mooie Gelderse Achterhoek kent weet, Bondsdag te Rotterdam op 21, 2,2 en 23 mei
allergenoegelijkst kijk- en hoorspel geworden, dat deze streek rijk is aan kastelen. Op één er a.s. werden aangewezen de heren D. Norde
waaraan iedereen met genoegen zal terugden- van „Den Bramel", welke behoort tot het acht- en J. Schuurman.
ken. Dit getuigde dan ook wel de vele open tal in de gemeente Vorden, wonen de heer en
De heer Hofman daarna het woord verkrijdoekjes en het langdurige applaus aan het mevrouw Thate.
gende behandelde het doel en streven van het
slot, wat de belofte inhield dat ook volgend Ter gelegenheid van het feit, dat de kasteel- C.N.V., alsmede de actuele vraagstukken uit
jaar het gezelschap op een uitverkochte zaal heer gisteren 80 jaar is geworden, hebben we de tegenwoordige tijd als huurverhoging, de
A.O.W, de pensioenregeling voor weduwen
kan rekenen.
een gesprek met hem gehad.
De heer Thate bewoont „Den Bramel" op l en wezen e.d. Het was dan ook al laat geworseptember a.s. 60 jaar. Hij heeft de gemeente den toen de voorzitter de heer Hofman dank
Vorden ongeveer 44 jaar als lid van de ge- bracht voor zijn duidelijke uiteenzetting van
meenteraad mogen dienen, o.a. als wethouder een en ander. Op verzoek van de voorzitter
van 1935 tot november 1944, toen de bezetten- ging de heer Hofman voor in dankgebed.
de macht hem ontslag gal. Na de bevrijding
FEESTELIJKE OUDERAVOND
kreeg hij als waarnemend burgemeester
van CHR. LANDBOUW HUISHOUDSCHOOL
R. J. KOERSELMAN
(
l april 1945 tot 23 augustus l .)i(i gelegenheid
In het schoolgebouw aan Het Hoge alhier
zich opnieuw voor Vorden te kunnen inzetten. werd in tegenwoordigheid van een groot aanVOETBAL
Vorden I speelde zondagmorgen in Lochem Voorts was hij voorzitter van het Adviesbureau tal ouders en belangstellenden de feestelijke
tegen K.D.C. I T en won „op de slotjes" met van de Vereniging Grondbezit te Utrecht, Ouderavond van de Chr. Lagere Landbouw7_3. Vorden speelde een vlotte partij en ruim 40 jaar lid van de Rentmeesterskamer huishoudschool gehouden. De leiding was in
schijnt vooral de laatste tijd goed op dreef te Arnhem en had hij zitting in het bestuur van handen van de voorzitter van de Commissie
de Vordense Marktvereniging, waarvan hij van Beheer, de heer A. J. Lenselink.
zijn.
Minder goed verging het Vorden II en III. mede-oprichter was. De heer Thate behoorde De directrice, mej. M. v. d. Kamp, gaf een
Eerstgenoemde kreeg in de Keyenburg van eveneens tot de oprichters van de Vereniging overzicht van het schoolleven, w a a r i n zij d u i delijk liet uitkomen welke resultaten door de
lid. derde elftal niet G-O klop. Het tweede voor Vreemdelingenverkeer.
e l f t a l was ditmaal vervangen door het vierde, De Goöp. Boerenleenbank lag hem na aan het leerlingen kunnen worden bereikt. Zij wees er
hart. Gedurende 10 jaar was hij voorzitter.
op, dat de tijden veranderen en naar aanleidat ook eens aan de sla» moest.
Vorden III verloor helaas de zo belangrijke De Gezondheidscommissie te Lochem diende ding daarvan meer kennis van een ieder van
wedstrijd tegen Steenderen II met 4—2. Het hij 18 jaar en hij was mede-oprichter van het ons wordt geëist. Ook liggen de verschillende
was voor de jongens een ongelukkig gespeelde zwembad te Vorden. Dan was hij nog 25 jaar werk- en bestaansmogelijkheden geheel anders
wedstrijd. Minstens v i j f m a a l kwam de bal net voorzitter van de Vordense Oranjevereniging. dan vroeger. Daarom is het, aldus spreekster,
tegen de paal of lat, een penalty onderging Tot z i j n 67ste j a a r maakte hij deel uit van de van groot belang de kinderen, ook de meisjes,
hetzelfde lot en tot overmaat van ramp schoot Grondkamer voor Gelderland en in de twin- wat te laten leren. Tevens liet spreekster uiteen der backs ook nog in eigen doel. Jammer, tiger jaren was hij lid van de Provinciale komen dat er telken jare enigen zijn die na
Staten.
afloop van de cursus geen getuigschrift kunwant het had niet gehoefd.
Vorden B verloor van de koploper De Ho- Veel waarde hecht hij nog steeds aan de pen- nen worden uitgereikt, wat spr. heel jammer
ning-, welke hij ontving, toen hij tot ere-burger vond voor de betrokken cursisten vooral voor
ven B met 6—0.
De junioren maakten zondag een uitstapje van Vorden werd benoemd. De heer Thate is hun verder maatschappelijk leven. Om het
naar Enschede o.l.v. de heer H. J. Lijltogt Sr. ook ridder in de Orde van Oranje-Nassau en onderwijs goed tot zijn recht te doen komen is
en zagen daar de spannende wedstrijd Ensche- drager van het Witte Mobilisatiekruis 1914— volle medewerking van de zijde der ouders
de—Ajax. Voor de jongelui viel hieruit nog 1918.
met het onderwijzend personeel zeer noodHij kan dus op een welbest^ed leven terugzien. zakelijk. Er is veelal te weinig contact tussen
wel iets te leren.
A.s. zondag speelt Vorden II tegen Socii I,
ouders en schoolpersoneel. Spr. deelde in dit
GESLAAGD
wat wel op een nederlaag zal uitdraaien. Vorverband mede, dat er elke dinsdagmiddag van
den III trekt naar Drempt I en zal de/e wed- Aan de Rijkslandbouw Winterschool te Zut- 2 tot 4 uur voor de ouders gelegenheid bestaat
strijd beslist moeten winnen, wil zij in run- phen slaagde voor het einddiploma onze om met haar in de school te spreken.
plaatsgenoot, de heer H. Willink.
Vervolgens werd onder regie van de heer
ning blijven.
H.H. ADVERTEERDERS, OPGELET!
Denkt u er aan dat volgende week, in verband
met Goede Vrijdag, de advertenties een dag
eerder in ons be/it moeten /ijn? Dus uiterlijk
WOENSDAGAVOND.

H. J. Schut, onderwijzer der school, dooi enige leerlingen het toneelstuk „De nieuwe kleien van de kei/er" opgevoerd. Dit stuk dat uit
,'! bedrijven bestond werd vlot en uitstekend
vertolkt dank zij de bijpassende kostuums en
decors. De t a l r i j k e aanwezigen genoten kennelijk van dit mooie toneelstuk.
De heer W. G. Ruilerkamp, secretaris van de
Commissie van Beheer, dankte na afloop de
heer Schut, de grimeur, de heer Bolljes. a l s
mede de medespeelsters voor het gebodene.
Ook de dames leraressen van de naaldvakkcn
die behulpzaam waren geweest bij de vervaardiging van de kostuums alsmede de f a m i l i e
Wissels werden in zijn dankwoord betrokken.
Tenslotte werd een dankwoord gericht aan
het adres van Mevr. Zwagerman-van Huifelen
die enige tijd geleden in het huwelijk was getreden en nu binnenkort de school als lerares
zal gaan verlaten. Spieker d a n k t e haar voor
het vele werk dat zij in het belang van de
school heeft mogen verrichten en deelde' mee
dat haar door de directrice te zijner tijd, mede namens de Commissie van Beheer, een
blijvende herinnering za,l worden overhandigd. Spr. wenste haar Gods zegen toe op
haar verdere levensweg te Andijk.
VOORJAARSUITVOERING T.A.O.
De Wildenboic hse Toneelclub T.A.O. gal
twee achtereenvolgende avonden haar voorjaars uitvoering.
In z i j n openingswoord werden door de voorzitter, de heer Klein Brinke, in hel bij/onder
welkom geheten de heer Staring, van 11 ui/e
„De Wildenborch", beschermheer van de club
met zijn echtgenote.
Vervolgens werd onder regie van de heer A.
Haneveld uit Lochem 't toneelstuk „Melodie
uit 't verleden" opgevoerd. Dit ernstig boeiende stuk kreeg een uitstekende vertolking. De1
inhoud liet zien wat in een huwelijksleven
door achterdocht en vals geroddel van anderen
kapot kan worden gemaakt. M a a i ook kwam
naar voren dat de ware huwelijksliefde, al
schijnt ze gesmoord te zijn, soms na jaren weer
oplooit met het gevolg: een gelouterde en nog
hechtere verbondenheid.
Hier werd op d u i d e l i j k e wijze naar voren gebracht dat wat God heeft samengevoegd, de
mens n iel se heide. Ook kwntn in dit
voren de v . u u e i trouw en
ren, vooral wat betreft de moederliefde en opoffering voor hen. Wij t w i j f e l e n er dan ook
niet aan of dit stuk heeft een diepe i n d r u k
achtergelaten bij de talrijke aanwezigen.
Naast de medespelenden komt de heer Haneveld zeer zeker een woord van lof toe voor dit
spel. De voorzitter dankte de club en de regisseur voor het gebodene. Met het zingen van de
Avondzang werden de/c uitstekend geslaagdeavonden gesloten.
CONTACT-COMMISSIE ORGANISEERDE
FILMAVOND
De parochiale Contact-commissie Vorden—
Kranenburg organiseerde dinsdagavond onder
leiding van de heer H. Fohncr een f i l m a v o n d
in zaal Schoenaker, waar door de Uitgeversmaatschappij „De Gelderlander-Pers" te N i j megen een door haar vervaardigde f i l m
„Krant" werd vertoond.
De voorziter der C.C., de heer Folmer, opende de avond.
Hierna werd het woord verleend aan de heer
van Breda, die een korte technische u i t e e n zetting gaf over de film „Krant", waarna de/e
werd vertoond.
Oj> duidelijke wijze kon men hier zien hoc' de
krant, die men d a g e l i j k s in de bus k r i j g t ,
als j o u r n a l i s t e n , redacteurs, c01 respondenlen,
agenten, acquisiteurs, typografen e.a. hun me
dewerking hieraan verlenen.
In de pau/e werd gelegenheid gegeven tot
vragen stellen, waarvan gretig gebruik werd
gemaakt. Na de pauze werden enkele komische films vertoond, o.a. Abbott en Castello.
welke de lachspieren in beweging b r a c h t e n .
De heer Folmer dankte tot slot de- hen- van
Breda voor zijn prachtige f i l m en u i t e e n zetting.
JAARFEEST
GEREF. JEUGDVERENIGINGEN
Onder leiding van de heer f. B i u m m c l m a n
hielden de Geref. Jeugdverenigingen ..Van
Knop tot Bloem" en „David" donderdagavond
in Irene gezamenlijk haar jaarfeest.
Na het zingen van Gezang 2') en gebed las de
voor/itter een gedeelte uit l Joh! 5 en sprak
daarna een kort openingswoord.
Door Jansje Muis werd een keurige i n l e i d i n g
gehouden over de Doop van Jezus. M e j . D.
Breuker declameerde evenals Heide van der
Nol. Daarna werd opgevoerd het t o n e e l s t u k j e
„De Schoenmaker en de Spoken". Verdei- werden enige schetsjes door de meisjes opgevoerd.
Na de pauze viel het n u m m e r „Ochtend-gymnastiek" zeer in de smaak bij de- talrijke aanwezigen. Het hoogtepunt van de avond vormde wel de opvoering van een hoorspel , , I I c t
Paasdec lamatorium". Aan het slot werd
passend tableau vertoond.

L

ALGEMENE LEDENVERGADERING
„HET GROENE KRUIS" AFD. VORDEN
Donderdagavond vond in het Wijkgebouw van
„Het Groene Kruis" alhier een algemene ledenvergadering plaats onder leiding van Dr.
W. N. Lulofs.
Na een kort welkomstwoord tot de vrij talrijke
aanwezigen te hebben gesproken, werd het
woord verleend aan de secretaris der vereniging, de heer A. Plomp, die na de notulen
een uitvoerig jaarverslag uitbracht.
De voorzitter dankte de secretaris voor /ij n
uitvoerig verslag.
Medegedeeld werd dat de collecte voor de
t.b.c. bestrijding, de /.g. Emmabloemcollecte,
voortaan door middel van bussen /al worden
gehouden.
Uit het verslag van de penningmeester, de
heer }. Eskes, bleek dat de Vereniging een
goed jaar heeft gehad. Zo brachten de contributies een bedrag van ƒ 7523,50 op, de subsidies van R i j k en Gemeente resp. ƒ 2398,—
en f 3726,—, terwijl de andere ontvangsten
ƒ 1206,21 bedroegen. De ontvangsten voor Ge/ins/org waren ƒ 4197,60. Het Dr. Lulo.slonds
bleek aan ontvangsten en uitgaven ƒ 17M,(»3
te zijn. De wijkverpleging eiste een bedrag aan
uitgaven van ƒ 6561,09, de kraamverzorging
ƒ 423,20, het wijkgebouw met diverse a f s c h r i j vingen ƒ 1162,31. Aan verplegingsartikelen
werd een "bedrag van ƒ 631,'16 besteed. Het
saldo dat aan de reserve /al worden toegevoegd
bedraagt ƒ 4552,34. De b a l a n s sloot met ontvangst en uitgaaf van ƒ 36.573,—. Vervolgens
werden de begroting 1957 /owel van de vereniging 'als van het Dr. C. Lulofslonds goedgekeurd.
Als leden der kascommfssie hadden gefungeerd de heren Hiddink en G. Potmau. B i j
monde van de heer Polman werd de penningmeester gedechargeerd voor /i j n beheer.
De voorzitter dankte de heer Eskes voor / i j n
omvangrijk werk.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van
de heer A. Eggink, die wegens vertrek heeft
moeten bedanken, gekozen de heer J. B. Vreeman, Wijk E 35 (I,inde), die zich deze benoem i n g liet welgevallen. In plaats van de heer
A. Plomp, niét h e r k i e s b a a r , werd als secretaris
benoemd de heer [. W. Heijink (Insnlinde
laan).
De voorzitter sprak dankwoorden tot de scheidende secretaris, die gedurende 12 j a a r het
secretariaat heeft mogen v e r v u l l e n . Hem werd
als blijk van waardering een boekwerk aangeboden.
Bij de rondvaag werd een vraag gesteld inzake
invoering van Kleuterzorg b i j de vereniging.
De voorzitter antwoordde dat. h i e r a a n dooi het
b e s t u u r aandacht zal worden geschonken.
Na de p a u / e w a a r i n thee met koekjes werd
rondgediend, volgde een f i l m v e r t o n i n g v;-n
eigen opnamen over het werk van de medewerksters van „Het Groene Kruis" door de
heer E. von Mengden.
De voorzitter dankte ook de heer Von Mengden voor zijn aandeel aan deze ledenvergadering.

GROENE KRUIS - VORDEN
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
A. Plomp, kunnen we melden dat.de wijkzuster, Zuster Stoop, wegens ziekte enige tijd verstek heeft moeten laten gaan. Tijdelijk hebben
de zusters Gemmink en Langeler de dienst
waargenomen.
Het a a n t a l afgelegde bezoeken bedroeg 3096,
w.o. 2100 in wijkverpleging, 322 tbc-bestrijding, huisbezoek zuigelingen 383, idem reumab e s t r i j d i n g 85. Er werden in het afgelopen j a a r
93 nieuwe zuigelingen ingeschreven. Met de
hoogtezon werden 1 1 patiënten behandeld.
Van de Groene Kruisartikelen werd weer een
druk gebruik gemaakt. Er werden 8 kinderen
uitgezonden naar vakantiekolonies, wat bekostigd werd door het Dr. Lulofslonds, welke
dit jaar ƒ 1282,95 heeft opgebracht.
De kraamverzorgster, me j. Oosterink, heeft 24
volledige verzorgingen verricht met 268 verzorgingsdagen, terwijl door haar 15 maal des
nachts hulp werd verleend bij bevallingen.
Het totaal aantal kraamverzorgingen bedroeg
79 met 746 verzorgingsdagen.
Mej.
Oosterink herdacht vorig jaar haar 5jarig jubileum als kraamverzorgster alhier.
De cursus huishoudelijke ziekenverpleging telde 22 deelneemsters De ul'd. Gezinsverzorging
heeft een zeer bezet jaar achter de rug. Op
l januari 1956 waren in dienst 2 verzorgsters
en l helpster. Mej. Kapers verliet de dienst
wegens huwelijk, terwijl me j. Norde wegens
Familieomstandigheden ontslag nam, nadat z i j
4 jaren bij het Groene Kruis werk/aam geweest was. Mej. Hietveld gaat per l a u g u s t u s
a.s. in opleiding, terwijl mej. Klein G e l t i n k
per l februari j.l. als praktijk-leerling hier
ter plaatse haar werkzaamheden is beeonnen.
Op kosten van de vereniging werd het herschol i ngsweekend in Rhedcn door de verzorgsters bijgewoond.
Geholpen werden 30 gezinnen met een gemiddelde d u u r van 4 weken. Er werd 660 dagen
h u l p verleend, w a a r b i j verschillende malen de
a f d e l i n g Warnsveld h u l p moest verlenen.
Nietemin moesten nog meerdere gezinnen teleurgesteld worden of l a 2 weken wachten
op hulp.
Aan al de/e medewerksters wordt in het verslag hartelijk dank gebracht voor de nauwgezetheid en de toewijding, waarmee zij hun
taak in het afgelopen j a a r hebben verricht.
Ook werd mevrouw Rombach als leidster van

de afd. gezinszorg dank gebracht voor haar
goede zorgen en het werven van nieuwe leden.
Verder werden de verschillende instanti.es, zoals de gemeente, de diaconieën, Boerenleenbank en Marktvereniging dank gebracht voor
de verstrekte subsidies.
Het Groene Kruis telde op l januari 1956
1221 leden. Er meldden zich 81 nieuwe leden
aan en er vielen 38 leden al, zodat het aantal
leden per l januari j.l. 1264 bedroeg.
VERKEERSONVEILIGHEID
STAATSVIJAND No. l
Door het Verbond voor veilig verkeer wordt
een schriftelijke verkeerscursus uitgegeven,
waarvan wij mochten kennis nemen. Het is
een uitermate duidelijke uiteenzetting, welke
eigenlijk in geen enkel gezin mag ontbreken.
l i e t a a n t a l verkeersongevallen is zo hoog, dat
men gerust van een n a t i o n a l e ramp kan spreken en daarom wordt het hoog tijd, alles in
het werk te stellen om nog erger te voorkmen.
Het Verbond heeft een onzer beste verkeersdeskundigen. bereid gevonden een populaire
verkeerscursus te schrijven, die is bestemd
voor elke landgenoot-verkeersdeelnerner. Op
prettige doch tevens pittige wijze is de schrijver er in geslaagd de bestaande problemen op
een voor ieder begrijpelijke wijze uiteen te zetten.
De cursus bestaat uit 12 lessen terwijl bij elke
les een vragenlijst is gevoegd, die men na invulling ter correctie kan opzenden. De kosten
van gehele cursus z i j n uitzonderlijk laag gesteld t. w. ƒ 10.—, alles inbegrepen.
Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is
verzocht het diploma officieel te erkennen ook
als toekomstig diploma voor lic.t berijden van
bromfietsen.
Geef I J o]) als deelnemer. Op welke wijze?
Stort ƒ 10.— op postgiro no. 513996 t.n.v. 'het
Verbond voor Veilig Verkeer te Rotterdam
of schrijf een b r i e f k a a r t met Uw aanmelding,
n a a m en adres aan Postbox 350 te Rotterdam.
- M a a r stel het niet uit, doe het onmiddellijk!

George Seesing
voor Autorijles.
Gediplomeerd en erkend instructeur.

Meldt U spoedig en U start meteen,
Ruurloseweg D 19 — Telefoon 358
A. s. zondag
Ratti II Baakse Boys III
aanvang 12 uur.

Ratti l Ruurlo l
aanvang 2 uur.

verschaft Uw kleding
de juiste „ondergrond"

Óteecls net laagst in prijs!

•
•
+
+

250 gr. Romeo's, heerlijk koekje 65 et
250 gr. heerlijke moccasprits
59 et
100 gr. echte chocolade eitjes 49 et
2 zakjes groentesoep
73 et
l pot kersen op sap
149 et
l groot blik gehakt
110 et
1 groot pak Brillant custard
52 et
2 zakjes vermicellisoep
64 et
250 gr. vruchtengries
45 et
Als extra reclame:
Boterhamworst, bloedworst en
ontbijtspek, samen 150 gr.
56 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
^

Zutphenseweg

—

Telefoon 415

GA BIJ

WOLSING
KIJKEN VOOR

Overhemden

Ook voor de pasen
speciale aanbiedingen, met extra
punten voor Uw

Jongensblouses

linnenkast!
6 gehaktballen
met jus, reuze gemakkelijk, per blik
15 punten
169 Ct

Te koop 'n KOLENFORNUIS bij G. KI.
Lebbink, Brandenborch.

Siamrijst van de
nieuwe oogst
500 gram
5 punten
49 Ct

Te koop kinderwagen,
2 kinderledikantjes, 2
pers. spiraal, 4 keukenstoelen, weckketel met
toebeh., weckglazen.
Pr. Bernhardweg 10.

Rode en witte eitjes
150 gram
5 punten
39 Ct

en

Bier
Naast Heinekens en
Grolsch thans eigen
Te koop pr. HEREN- merk POSTHOORN
RIJWIEL en D.K.W. per halve liter
MOTOR, 98 cc., in 5 punten
40 Ct
goede st. W. Koers,
Kranenburg D 127 c. Vruchtenbanket
een bijzonder banketThans weer in voor- bakkerskoekje
raad gewone groene 250 gram
CARBOLINEUM en 10 punten
83 Ct
groene GLANSCARBOLINEUM.
Bij 2 pakjes pudFa. Meulenbrugge,
ding „Juwelen seNieuwstad.
rie" gratis een puddingvormtje.
VOOR
Onze Vleeswaren

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal hand zondag pech en moest
in Zieuwcnt met een (i— l nederlaag genoegen
nemen. In het begin leek het er niet op, dat
Zieuwent met zulke grote cijfers zou winnen.
Na een kwartier kon middenvoor Hulshof der
t h u i s c l u b een harde kogel op het Rati-doel
afvuren, welke door de Ratti-keeper uitstekend werd gekeerd, doch toen de bal weer
terug stuitte in het doelgebied, kopte de links
buiten op prachtige wijze in het net. Ratti
maakte echter spoedig weer gelijk door de
oor, die de bal met de borst in het
liep (1 — 1)- Hiermee ging de rust in.
Na de thee bleek de thuisclub het beste spel
te hebben. R a t t i werd geleidelijk op haar helft
t e r u g gedrongen. De stand werd tenslotte tot
6—1 opgevoerd. Ondanks diverse wijzigingen
ploeg gelukte het de Rattianen niet
verandering te brengen.
DeRatti-reserves verloren op eigen terrein
van de koploper Socii I uit Wichmond.
Ratti A kon het thuis niet bolwerken tegen
Zelhem A en moest met 6—1 het onderspit
delven.
A. s. zondag speelt het eerste de op een na
l a a t s t e competitiewedstrijd en wel tegen een
oude r i v a a l : Ruurlo I. Voor Ratti bestaat er
a l l e s z i n s een kans om de puntjes thuis te houden, doch dan dient er anders gespeeld te worden als verleden week. In ieder geval kan het
er weer spannen!
Ratti 11 speelt ook thuis tegen Baakse Boys I I I
welke wedstrijd zeker gewonnen kan worden.
De j u n i o r e n gaan naar H. Sc K. te Hummelo.

MEER TIJD!

LANGE DAGEN!

blouses

zijn van bijzondere
kwaliteit.

en

Boerenleverworst

vesten
WOLSING

i

135 et

HEEFT HET.

De grote mode 1957.
r

Corsef H. 22.50

Ptn-Tunette beha's
5 wetenschappelijk
berekende cupgrootter
per maat

DAMES! Atelier levert U
rechtstreeks op zicht de
mooiste

plissée cirkelrokken.

LUÏH - VORDEN
„Nu is het tijd"

Gelardeerde lever
moet U eens proberen
100 gram
63 Ct
Voor een feestschotel.

Bet. v.a. f 1.— p.w. Vraagt Met onze vleeswaren
direct gratis catalogus p. een geslaagde feestbriefkaart aan hij „Beka" tafel.
Postbus 28, Hilversum.

Gratis recepten

Pfis-Ttinettc corsctten
3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillemaat.

500 gram zwaar

voor uw Paastaart in
de winkel.

Bupro-gas S M I T

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl

voor het zaaien van:
Doperwtcn
(overvloeds)
Peulen
Rode bieten
Snijbiet
Pluksla

DERKSEN
Zutphenseweg

voor mooie, degelijke jongensschoenen
die lang worden gedragen.
Ideale pasvorm met „groeiruimte".
Keuze uit vele modellen.

COWBOY
schoenen zijn mooier

dan andere en ...
zo goedkoop!

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

Wegens
Centrale keuring staat

Elizabeth's Roland

woensdag 17 april
lichte emaillebeniet ter dekking.
schadiging,
Stierenver. Delden.
gloednieuw met garantie f 145.— ; centrifuges
f 150.— ; langzaam- Voor het geven van
autorijlessen
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling. beveelt z. beleefd aan:
Depot: Miste 13,
WISSINK
Winterswijk, Tel. 279

D 46 - Wildenborch
(Erkend M.B.A.)

Kousen en
Sokken
KIJK BIJ

WOLSING
Best brood
dat brood van

SCHURINK

Het nieuwe
„slip on" model
in bruin en
zwart yacklcder.
De moderne
n,schoenen
met poro crèpezooL

27-31 16,90
32-35 18,90
36-40 20,90

zie onze Cowboy collectie!

Wullink
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

•2IOIC2IC2IOIC2IC2IC*

/n plaats van kaarten
VERLOOFD:
Hannie Harmsen

J

Op 10 april overleed te 's Gravenhage tot onze grote droefheid mijn
geliefde Zuster, onze geliefde Tante
en oud-Tante

en

W

„De Reiger"

£

\ Sportieve voorjaarsmoliére
n
^—v
in moderne

Jonkvrouwe C. M. Boreel

Joop Mennink

Vorden, Enkweg 15
R'dam, Fluitstr. 24 c

Vorden: A. Cremers-Boreel
Neven en Nicht
Achterneven en
-nichten

Receptie 22 april '57
van 3—5 uur Enkweg
15, Vorden.
De Heer en Mevrouw
Lamberts-Huurneman
zeggen mede namens
hun ouders, hartelijk
dank voor de vele blijken van belangstelling
bij hun huwelijk ondervonden.

Heerlijk Paaskrentenbrood
bakt Schmink voor U!
Niet zo maar Krentenbrood,
nee echt Paaskrentenbrood,
neemt proef. U bestelt er
voor de Pinksteren vast weer
een!

Groningen,
Radesingel 15.
Voor de vele blijken
van medeleven en deelneming ondervonden
na het overlijden van
onze lieve Man en
zorgzame Vader, betuigen wij allen, vrienden, buren en kennissen onze oprechte
dank.
fam. Wed. GroenGeubel
en kinderen
Vorden, Smidsstr. 8.
Te huur gevraagd:
ZOMERHUISJE of
ZIT-SLAAPKAMER
met gebr. keuken door
echtpaar met 2 kind.
van 3-17 aug. omtrek
Vorden.
Brieven richten aan L.
B. v.d. Sar, Morsweg
5 a, Leiden.
Onze zaak is 19-20
april gesloten.

S. Oelen
Loodgieter,
Huishoudelijke art.
Te koop MOTORGAZONMAAIER m.
grasvanger, wegens
aanschaf zwaardere.
Gebr. Kettelerij, Zutph.
weg, Vorden.

roomkleur

Douairière F. W. Baron van Tuyll
van Serooskerken

f 21.90

Naar de Boilenvelden.
Vertrek 8.00 u. Thuis 22.00 u.

f 7.- p.p.
Elke woensdag en zondag.
Extra ritten Goede Vrijdag en
2e Paasdag.

Opgave bij Sigarenmagazijn „'t Centrum", G. Eijerkamp, Tel. 386.

H.H.

Verzilvering vakantiezegels op maandag
15 april a.s. 's avonds tussen 7 en 8 uur
bij G. J. Martinus, penn.

*
WULLINK'S SCHOENHANDEL jj
„ONBETWIST,

DE

SCHOENENSPECIALIST"

kampioenswedstrijd

Maak uw huis gezellig
met Verf en Behang
van
Drogisterij
„De Olde Meulle"
Gereedschap in
bruikleen.

J. M. v.d. Wal
„'t Is een voldongen feit,
v.d. Wal verkoopt kwaliteit".

Overhemden
in poplin
vanaf f 8.75

Iedere week weer het nieuwste.
Zeer leuke en vlotte modellen.
Prijzen vanaf f 12*75*
Rokken, Blouses, Sjaals
schoenen.

en Hand-

Nylons,

R. J. Koerselman^

Bestellingen voor de Paasdagen
hiervoor gaarne voor donderdag
a, s*
De gezamenlijke Vordense Bakkers
Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

enz.

T. van der Lee - 't Hoge 56
Telefoon 420
Wegens grote drukte

2 stoffeerders gevraagd.
G. W. Luimes, Tel 421

Wegens overcompleet
CONTACT
aangeboden een in pr.
hét
blad voor Vorden
staat bevindend
BANKSTEL (l bank
met 2 crapauds) gecapitoneerde ruggen en
zittings met losse kussens met binnenvering.
Te bezichtigen bij
„Het Binnenhuis",
Fris als de lentewind is de
Meubilering, Vorden,
jonge vrouw in dit 100%
katoenen japonnetje in
Tel. 314. A. Polman

Hartveroverende
jurken!

Te koop partij RAMEN, DEUREN,
KOZIJNEN, enz.
Te bevr. karwei Gemeentehuis. H. J. Bosch
Linde.
Te koop een prima
WAAKHOND. Jan
Willink, Wildenborch

een van de nieuwste
wallpaper dessins. Een
model uit de bekende serie
DOLLY DAY hartveroverende jurken! In grijs,
linde, rose of bleu met
rose. f 34,75. maten 38-44.
Wij nodigen U uit onze
gehele collectie
Dolly D a y - j a p o n n e n
te komen passen,

Te koop zwarte
HOND. 't Hoge 40.
EETAARDAPPELS
te koop (noordeling)
B. Rossel.

's Morgens later van huis

heeft altijd billijke prijzen!
Appelmoes per pot 63 et
Calvé tomaten ketchup per tube 55 et
Pikante Erusaus per tube 60 et
Levertraan per fles f 1.05
Kaas, korstloos 500 gr. f 1.19
Cacao, v. Houten, 2 pakjes (l reep
chocolade gratis) f 1.20
Boerenjongens, 3/4 literspot f 2.45
Frisio limonade per fles 95 et
Centra lucifers met automerken,
per pak 25 et
Framboosjes, lekker snoepje,
150 gr. 39 et
Holle rijg-eitjes, 150 gr. 39 et
Agar fruit, 150 gr. 39 et
Paas melange, fijn koekje, 250 gr. 69 et
Eierstrips, fijn koekje, 250 gr. 59 et

Zelfbinders een
pracht kollektie

KEUKENGARNITUUR Fl. 27.45

Nylonsokjes,

CENTRA

No-lron overhemden
(strijken overbodig) f 15.75

Sokken in wol
en nylon.
H. Luth, Vorden

:•: J:.:..:-'..i'.

Krommenie

Ook de Heren met Pasen het
beste beentje voor!

Pax l Megchelen l

H. Luth, Vorden

VORDEN

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

A.S. ZONDAG 2 uur

Verpakt gesneden
ïLu al een zomer japon! wit brood heden vers
Ja, komt maar ee^zien,
voorradig.

rijlessen

VISSER

Dansschöol Houtman
geeft Priué-lessen aan
huis.

Landarbeiders!

voor
„'t Groenedal"
Telef. 358 - Vorden

Uw kamer krijgt een geheel
ander aanzien als u dit
voorjaar n i e u w V i l t z e i l
Krommenie neemt. Dan is
opeens uw interieur fleu
m o d e r n e r . . . en veel gezelliger. Informeer bii
de lag o prijs van Yi;
Krommenie enkorn de muoie
collectie •<

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Tijd. Telefoon 344.

TE HENGELO-GLD.

Seesing

„Grondig" beSceken...

voor autorijlessen.

's Avonds eerder thuis

Te koop EETAARDAPPELEN (noordeling) bij D. J. Rouwenhorst, „Biesterveld".

1957,,,, Te koop 2 tomen

BIGGEN bij A. H.
Bruil, Delden.

Zonder inspanning heerlijk rustig
en veilig brommen! Modern gemak
dat met de SoleX overigens maar
heel weinig kost, want de SoleX
[heeft niet alleen een zeer laag
benzineverbruik doch is óók hel
goedkoopst in onderhoud. Bovendien : zó'n service l
SoleX reeds vanaf

f 349.50

Vfaag inlichtingen over de gemakkelijke betalingsregeling.

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Een partij MANGELS
te koop bij W. A.
Borgonjen, Delden.
Te koop DWARSLIGGERS.
Weiden Kranenbarg,
Ruurloseweg.
Te koop een prima
onderhouden 4 pers.
AUTO met verwarming. Adres te bevr.
bur. Contact.
Te koop ± 700 CEMENT-PANNEN en
ganzen BROEDEIEREN. G. Klein Geltink, Hackfort.

Alleenverkoop voor
VORDEN en omstr,

VISSER
VORDEN
ALTIJD 9EZOEK WAARD!
IEL 381

Zoekt U voor de Pasen iets nieuws?
Wij brengen een pracht
sortering :
• Dames Japonnen
• Dames Blouses
• Rokken

* Heineken werkt
met de zogenaamde
Heineken's A-gist,
een speciale gistreincultuur, waarvan niemand ter wereld (behalve
Heineken) het geheim kent.
* Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.
* De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van
het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer
goed blijft.

Heineken's
Bier

• Vesten
• Jersey Blouses
9
O
0
9
0
•
•

*
Oxford Costuums
Sportcolberts
Pantalons
Gabardine Jassen
Auto-Coats
Overhemden
Zelfbinders

Weer een stap
vooruit!
Doe mede een stap voorwaarts
naar een hoger levenspeil en
eet voortaan . . . .

Voskamp's

RAADHUISSTR., VORDEN

Extra aanbiedingen
voor deze week!

Alleen zaterdag!

Bij aankoop van l fl.
Vege slasaus a 94 et
plus 18 zegels l potje
tafelmosterd gratis.

500 gram spek 80 et
500 gram rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gram gebraden gehakt 75 et
200 gram ham 90 et
200 gram tongenworst 60 et
200 gram Berliner leverworst 75 et
200 gram leverkaas 75 et
500 gr. Berner braadworst 175 et

l pot sinaasappeljam
69 et plus 10 zegels

M. Krijt, Dwpsstraat

Bij aankoop van l pak
Vege goudmerkkoffie
a f 2.18, l pak Vege
sprits van 57 voor 45 et
hierbij 53 zegels.

250 gr. pruimen
54 et plus 10 zegels
250 gr. zeer grote
pruimen,
75 et plus 10 zegels
l pak Flan vanillepudding en l pak
Flan choc. pudding
samen 57 et pi. 10 zeg.
200 gr. eierkoekjes
65 et plus 10 zegels
200 gr. cocosvingers
65 et plus 10 zegels

HEDENAVOND

DANSMUZIEK
in het Nutsgebouw.
Muziek „The Moodchers"

Lentetijd-Schoonmaaktijd
Uw

250 gr. wafelmelange
65 et plus 10 zegels
200 gr. gevulde fruitbonbons
59 et plus 10 zegels
l fles advocaat
f 3.25 plus 50 zegels
De zegelboekjes

Maar
Want

vlie-

gen vol, en . . .

PARDIJS

Daarom

heeft het voor U!
Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

OP:

eerste blik bij de
schoonmaaktijd gaat
uit naar een keurig
behang en goede verf.

gesneden verpakt
Superbrood.
Wat een voordeel voor de huisvrouw
en haar gezin.
1. Geen broodsnijden meer.
2. Geen verlies meer van
broodresten.
3. Heerlijk om mee te nemen
door vader en grote kinderen naar fabriek, werkplaats
of kantoor.
Een beter, voedzamer en een meer
hygiënisch bereid brood zult u nergens aantreffen.

Sport-jacks
voor Dames en Meisjes in
leuke nieuwe modellen.

SportcolbertdÉèn
Pantalons
voor Heren en Jongens,
nieuwe dessins

Blouses
Regenmantels
Jumpers
Rokken

daarbij is van zeer
groot belang
de juiste kleur!

Komt U eens kijken, een ruime
keuze en voordelige prijzen!

harmonie en kleur
geeft een
gezellig interieur!

LOOMAN

geven wij U een
kleurenadvies
afgestemd

uw omstandigheden!
uw smaak!
uw eigen interieur!

Ititenveerd s
SCHILDERSBEDRIJF
Gedipl. Mr. Schilder
N.S.S.
Nieuwstad 1.

Schoenen!
Zi) zetten de puntjes op de i.

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 22 april, S uur
(2e Paasdag)
De vrolijke en feestelijke film

Guitaren der liefde
met: Vico Torriani, de beroemde Italiaanse zanger en Mantovani en zijn
Charmaine-orchest.
Mantovani speelt en Vico Torriani
zingt de volgende schlagers:
Liebeswalzer, Du bist ein traum, Cuculino Cuculo, La signora musica.
Een amusementsfilm, die „elk wat wils"
biedt.

C

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr ll.Telef. 373

Flatteuze motieven in
Novana fantasierib
Modieuze lingerie houdt jong!
De kantjes zijn grappig. De
soepele kwaliteit blijft onveranderd
mooi!

U kunt Novana fantasierib
kiezen in verschillende
lengte- en
breedtematen.

Onze
*
Icktie

W. Rossel

JANSEN

Vorden, Telefoon 283

't Schoenenhuis
R. J. Koerselman

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

Wie goed gekleed wil gaan,
besteedt ook veel aandacht aan
zijn

Laarstraat 5

is Uw adres voor
Pluimvee.

Veldtraining voor senior-leden vanaf heden elke woensdagavond van
7-9 en voor junioren elke donderdagavond van 7-9 uur op het terrein.
Het Bestuur.

VORDEN

uitgebreide voorjaarskolmaakt u de keuze niet
moeilijk.
Eerst dan bent u op uw paasbest met schoenen van

P. C. Nipius, Zutphen

Veldtraining Voetbalver.
„Vorden"

• met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect!
Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar:

H. Luth, Vorden

