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Kerkdiensten Zondag 18 April
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. H. Jansen
7.15 uur Ds R. Riphaagen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema Voorber. H.A.

R.K. Kerk
7 uur Vr. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

Het Vordense Groene Kruis, waarvan prac-
tisch ieder gezin in Vorden lid is, ziet van
jaar tot jaar haar taken toenemen. Dit jaar is
er weer het beheer en de administratie van
het nieuwe wijkgebouw bijgekomen. Ook de
gezinsverzorging is nog steeds bij het Groene
Kruis ondergebracht, waarvoor geen afzon-
derlijke contributie van de leden geheven
wordt, daar dit alles bij het Groene Kruis-
contributie is inbegrepen, wat practisch in
geen enkele gemeente zo is. Dit alles vereist
veel werk van het bestuur en speciaal van de
secretaris en vooral van de penningmeester,
die in de ledenvergadering, welke Maandag-
avond door de voorzitter, de heer dr W.
Lulofs, dan ook extra hulde gebracht werd.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
A. Plomp, kunnen we het volgende mede-
delen.
Melding werd gemaakt van de aanstelling
van de nieuwe wijkzuster, Zr Stoop, die thans
5 maanden dienst doet en waarover in het
jaarverslag met zeer waarderende woorden
werd gesproken. Zr Gemmink nam op 31 Oct.
j.l. afscheid als wijkzuster, na een dienst-
periode van 28 Ya jaar. Haar werd nogmaals
dank betuigd voor het vele dat zij voor het
Groene Kruis en Vordens bevolking heeft ge-
daan.
Wat het aantal huisbezoeken over 1953 be-
treft, dit bedroeg voor de ziekenverpleging
2281 dagen, zuigelingenzorg 227 dagen,
schoolartsendienst 26 dagen, tuberculose-be-
strijding 114 dagen, maatschappelijk werk 181
dagen. Het zuigelingen-consultatiebureau
hield 163 zittingen. Er werden 135 zuigelingen
ingeschreven.
Van de artikelen en de hoogtezon van het
Groene Kruis werd een druk gebruik gemaakt.
Vanwege het dr Lulofs-fonds, werden vorig
jaar 9 kinderen uitgezonden; l kind is uitge-
zonden voor B-verpleging. Dank werd ge-
bracht aan de dames, die zich steeds weer
beschikbaar stelden voor de Emmabloem-col-
lecte, welke ƒ 1239,50 opgebracht had.
Door de Kroamverzorgster, mej. Oosterink,
werden 24 volledige verzorgingen verricht.
Er 'waren 84 aanvragen voor een kraamver-
pleegster, hiervan werden door het Kraam-
centrum Zutphen 76 verzorgingen uitgevoerd
met 774 verzorgingsdagen.
Vorden staat hiermede op de 2e plaats uit het
centrum. Mej. Oosterink heeft in October een
algemene vormingscursus bijgewoond op de
Volkshogeschool in Eerbeek.
Ook de gezinsverzorgsters gemeten een goede
reputatie.
Vanwege de opleiding was het in 1953 een
komen en gaan van verzorgsters. Hulp werd
verleend aan 36 gezinnen. Gemiddelde duur
van de hulp was 14 werkdagen per gezin.
Momenteel beschikt Gezinszorg over 2 theo-
retische geschoolde krachten. Ook aan de
dames van Gezinszorg werd in dit jaarverslag
dank gebracht voor hun opofferende arbeid.
Mevrouw Rombach had de leiding van Ge-
zinszorg, die hier veel werk mee heeft gehad.
Met dankbaarheid werd gewaagd van de ver-
schillende subsidies, welke het. Groene Kruis
mocht ontvangen.
In het afgelopen jaar werden 2 kleutercursus-
sen gehouden met 60 deelneemsters. Momen-
teel loopt er een cursus voor zuigelingenzorg
en een voor kleuterzorg.
Tenslotte werd nog even het overlijden van
de oud-voorzitter dr C. Lulofs, de oprichter
van het fonds dat naar hem genoemd is, aan-
gestipt. Met waardering werd gesproken over
hetgeen de overledene voor de lijdende mens-
heid in Vorden e.o. en speciaal voor het
Groene Kruis gedaan heeft.
Door de kinderen is uit de nalatenschap ƒ 500
gestort in het dr C. Lulofsfonds, waarvoor

hartelijk dank gebracht werd.
De secretaris voegde hieraan nog toe dat het
bezoek aan de tuinen van het kasteel ,,De
Wiersse", waarvan de opbrengst voor het
Groene Kruis was, dit jaar wegens het slech-
te weer maar matig was geweest. Niettemin
bedroeg de netto-opbrengst nog ƒ 349,83.
Ook werd de druk bezochte afscheidsreceptie
van de wijkzuster Gemmink nog even aange-
stipt, waarbij vanwege het Groene Kruis haar
een rijwiel en een enveloppe met inhoud werd
overhandigd.
De administrateur, de heer Koerselman, gaf
vervolgens een uitgebreid en keurig opgesteld
overzicht van de financiële toestand. Hieruit
kunnen we het volgende aanstippen:
Afdelink Wijkgebouw. Dit gebouw, dat op 11
April 1953 geopend werd, heeft gekost inclu-
sief de inrichting ƒ 15.835,90, waarbij de fa
Dekker de electrische leiding kosteloos aan-
legde en de architect, de heer Bakker, en de
fa J. Emsbroek, aanzienlijk hun vorderingen
hadden verminderd. Er was aan giften en di-
versen binnengekomen ƒ 9.379,64, zodat er
nog een nadelig saldo is van ./' 5.814,21.
De afd. Dr C. Lulofsfonds had ontvangen
ƒ 1.669,18, w.o. ƒ 1.239,50 van de Emmabloem-
ccllecte. De uitgaven hadden bedragen
ƒ 866,74, zodat er een batig saldo was van
ƒ 802,44. Met het saldo 1952 bedraagt hel
fonds thans ƒ 1.478,90.
Door Gezinshulp w^s in 1953 ontvangen
ƒ 2.268,56, de uitgaven bedroegen ƒ 2.284,07,
zodat er een nadelig saldo was van ƒ 15,51.
Door het Groene Kruis was aan Gezinshulp
bijgepast ƒ 525,79. De rekening en verant-
woording van het Groene Kruis vermeldde
aan ontvangsten ƒ 13,059,32, w.o. ƒ 5,357,—
aan contributies en ƒ 4.771,— aan subsidies.
De uitgaven bedroegen ƒ 11.001,55, zodat er
een batig saldo was van ƒ 2.057,67.
De balans sloot met een kapitaal bezit van
ƒ 2.057,77.

i De kascommissie, bestaande uit mevrouw van
Mourik en de heer D. te Slaa, hadden de boe-
ken en bescheiden van de penningmeester
keurig in orde bevonden. In de nieuwe kas-
commissie werden benoemd de heren Wolbert
en te Slaa.
Ter vergadering werd vervolgens door de
voorzitter de 2e gezinshulp, mej. Kapers, of-

• ficieel als heoretisch geschoolde kracht ge-
ïnstalleerd. Verder deelde de voorzitter nog
mede dat er dit jaar 9 kinderen door het Dr C.
Lulofsfonds zullen worden uitgezonden, in
overleg met de schoolarts. De Emmabloem-
collecte, die voor dit doel momenteel in Vor-
den gehouden wordt, is thans gekoppeld aan
de actie van alle Groene Kruisverenigingen
om inzamelingen te houden ten bate van de
inventaris van de Groene Kruisverenigingen
in de getroffen waternoodsgebieden. Zoals be-
kend, zorgt Zwitserland voor de gebouwen.
Men geve dus thans dubbel.
Bij de bestuursverkiezing stelde zich mej.
Steenman niet meer beschikbaar. In haar
plaats werd gekozen mevr. Rombach, die dus
vanaf heden de aanvragen voor kraamverzor-
ging en de Emmebloemcollecte zal verzorgen.
Er was bij het bestuur een verzoek van een
lid binnengekomen om voor de wijkzuster, die
nu nog alle bezoeken per bromfiets aflegt, een
auto of een scooter aan te schaffen, wat voor-
al in de winter geen overbodige luxe is. Het
bestuur zal dit nader bekijken.
Tenslotte deed de secretaris nog de belang-
rijke mededeling dat de afd. Vorden van het
Groene Kruis dit jaar 50 jaar bestaan moet.
De vroegere notulen zijn helaas verloren ge-
paan, zodat hieromtrent geen definitieve ze-
kerheid werd verkregen. Het bestuur zal
trachten langs andere wegen hier achter te
kernen.

BIOSCOOP

Tweede Paasdag zorgt de fa Miedema voor
een vrolijk filmprogramma: Abbott en Costel-
lo, de beste komieken van het ogenblik, zijn
er weer op hun best.
Kapitein Jackson is in het bezit van een show-
boat en zijn charmante dochter Caroline ver-
tolkt de hoofdrollen in zijn revue's. Een drie-
tal avonturiers weten door minderwaardige
praktijken grote invloed te krijgen op de kapi-
tein en zij maken van de onschudige revue-
boot een infaam speelhol. Dan komen Abbott
en Costello tussenbeide en op hun eigen reso-
lute manier maken zij een eind aan de mis-
dadige invloed en zo wordt de orde weer her-
steld. Caroline heeft intussen nog een liefdes-
geschiedenis te verwerken met een happy-
end.
Het is een film met bekende songs, bekende
gezichten, ongekende humor, en nog nooit
heeft een film zo op uw lachspieren gewerkt.

WEER NIEUWE BOEKEN
Zaterdag voor Pasen komen er weer een 40-
tal nieuwe boeken in de Nutsbibliotheek, zo-
wel romans als kinderboeken. Onder de
romans vindt men de triologie „Het gebeurde
bij de Kisumheuvel", de nieuwe Bromfield,
Nevil Shute, Davenport, Lennart en het ver-
volg op het Oever: de Verte roept. Een bij-
zonder mooi boek is het boek van L. Kauf-
man „De kinderen van Jubel".
Wie bang is dat. het met Pasen geen mooi
weer zal zijn, h a a l t zich Zaterdagmiddag maar
een flinke partij boeken uit de Nutsbiblio-
theek, men hoeft dan niet bang te zijn, dat
men zich verveelt!

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer B. J. A. Pelgrom
„De Wiersse", slaagde voor het diploma van
Radioconstructeur, alsmede voor alle repara-
tiën van electrische apparaten (stofzuigers
en dergelijke).

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur Mis

Kerkdiensten Maandag 19 April
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat,

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 17 April van l uur t.e.m
2e Paasdag Dr Lulofs, Telefoon 255

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burg. stand van 8 t.m. 13 April
Geboren: z.v. K. Cornegoor en G. Corne-
negoor-Peters; z.v. G. J. Klein Ikkink en J.
A. Klein Ikkink-Klumpenhouwer; d.v. E. J.
Lettink en H. B. Lettink-Jansen
Gehuwd: B. J. Westhoff en A. M. E. De-
bets
Overleden: Gerrit Eskes, oud 77 jaar.

SIMAVI-COLLECTE
De collecte, welke dezer dagen voor de Sima-
vi is gehouden, heeft in onze gemeente het
mooie bedrag van f 922.80 opgeleverd.

C.B.T.B.
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Len-
selink, hield de afd. Vorden van de C.B.T.B.
in Irene een ledenvergadering.
Na opening heette de voorzitter in het bijzon-
der welkom de heer Ellenkamp, leraar der

I lagere landbouwschool alhier.
Uit de diverse jaarverslagen bleek, dat de
afdeling 73 leden telt en het kassaldo rond
ƒ 62,— bedraagt. De heer H. J. Berenpas gaf
in overweging het reglement zodanig te wijzi-
gen dat de aftredende bestuursleden terstond
herkiesbaar zijn. Besloten werd dat de af-
tredende bestuursleden, de heren A. J. Lense-
link en J. W. Heijink, hun bestuursfuncties
tot de najaarsvergadering zullen waarnemen.
De voorzitter deelde mede dat op een te Doe-
tinchem gehouden vergadering van de af-
delingen uit de Graafschap de mogelijkheid is
overwogen om een bijzondere landbouwwin-
terschool te stichten. Een definitief besluit in
deze is nog niet genomen.
Aan de op 25 Mei a.s. te houden excursie naar
Duitsland kunnen ook niet-leden deelnemen.
De kosten van deze reis bedragen ongeveer
ƒ 8.50. Het doel van de reis is Tecklenburger-
land en Teutoburgerwoud. Tevens zal een be-
zoek worden gebracht aan een landbouw-
werktuigenfabriek en een of meer Duitse mo-
delboerderijen.
De heer Ellenkamp hield een causerie, verdui-
delijkt met lichtbeelden, over parasieten in
de landbouw. Spr. wees op het bestaan en de
ontwikkeling van verschillende insecten en
< 1 < schade die zij toebrengen aan de veehoude-
rij en de landbouw.
Na beantwoording van enkele vragen en een
woord van dank tot de spr. sloot de voorzitter
de vergadering met dankgebed.

CENTRALE STIERENKEURING TE ZUTPHEN
Uitgaande van de Veeverbeteringscommissies
in Gelderland en Overijssel zal voor de twee-
de maal een gezamenlijke keuring en demon-
stratie van de beste roodbonte stieren uit bei-
de gewesten worden gehouden op Donderdag
22 April 1954 op het marktterrein te Zutphen.
Op deze zelfde datum en plaats zal tevens de
Gelderse Commissie uitkomen met de beste
zwartbonte stieren uit deze provincie.
Gezien de enorme belangstelling van het voor-
gaand jaar en de grote plaats die de fokkerij
inneemt wordt verwacht, dat ook deze keu-
ring een hoogtijdag zal worden.
De ondervinding van het voorgaand jaar, dat
wegens de grote belangstelling door enkelen
niet goed gevolgd kon worden, heeft aanlei-
ding gegeven tot uitgebreide maatregelen
voor het aantal beschikbare plaatsen, om de
keuring goed te kunnen volgen.
De uitgebreide catalogussen, geïllustreerd met
fraaie foto's, vermelden in totaal ± 150 stie-
ren, waarvan diversen gebruikt worden voor
Kunstmatige Inseminatie en derhalve een
grote invloed uitoefenen op de rundveestapel.
Gezien het grote belang van een economische
melkproductie en de snelle groei in de rund-
veefokkerij is het te verwachten dat voor dit
belangrijke evenement op veehouderijgebied
weer een grote belangstelling zal bestaan.



AGENDA
19 April Opvoering van Het wentelend rad,

in Irene.
23 April 7e Nutsavond. Toneel door de

Amusementsvereniging.

PALMPASEN-OPTOCHT
Onder auspiciën van de Ver. tot Bev. van
Vreemdelingenverkeer werd Zaterdagmiddag
met muziek van „Concordia" voorop, de tra-
ditionele. Palmpasen-optocht gehouden, waar-
aan een 60 kinderen deelnamen.
Vooraf werden de Palmpasen in zaal Bakker
door een jury, bestaande uit de dames mevr.
Albers—Bloemendaal, mevr. Bakker, mevr.
Emsbroek—Steenman, mevr. Terpstra, ge-
keurd en de prijzen vastgesteld.
Burgemeester van Arkel sprak als voorzitter
van V.V.V. een kort woord omtrent dit folk-
loristisch gebruik.
Na de keuring werd de optocht samengesteld,
waarbij de kleuters op een boerenwagen aan
de rondgang door ons dorp deelnamen. Ook
het dagelijks bestuur van V.V.V. liep in de
optocht mee. In zaal Bakker werden door de
voorzitter van V.V.V. de prijzen uitgedeeld,
waarbij alle deelnemers flink getracteerd
werden.
De eerste 15 prijzen werden geworyien door:
1. Ansje Koning, 2. Dicky Bogchelman, 3.
Berend Groot Bramel, 4. Alice Albers, 5. Fred-
die Veldkamp, 6. Robbie Veldkamp, 7. Wil-
helmien Wegchelaer, 8. Essie Groot Bramel, 9.
Roelof Elbrink, 10. Annemarie de Vries, 11.
Elly Jagt, 12. Annemarie Uenk, 13. Herman
Emsbroek, 14. Bertie Brandenburg, 15. Atie
Daalmeier.
In het totaal waren er 44 prijzen. Er bleek
heel wat werk van de Palmpasens gemaakt
te zijn, waarbij het opviel dat in tegenstelling
tot andere jaren het thans meer gezocht werd
in kunstige afwerking in plaats van in enorme
gevaartes.

BENOEMING
Mevrouw Plas—Proper is benoemd tot tijde-
lijk onderwijzeres aan de O.L. school te
Eibergen.

SCHOOLVOETBAL
Op Woensdagmiddag 21 April zullen er op het
terrein van de Voetbalvereniging Vorden
Schoolvoetbalwedstrijden gehouden worden,
waaraan alle scholen uit de gemeente Vorden
zullen deelnemen, t.w. 5 stuks. Er zullen -
in verband met de tijd - - maar korte wed-
strijden gespeeld worden, zodat alles in één
middag ondergebracht kan worden. Er zijn
enkele prijzen voor de winnaars beschikbaar
gesteld.

VOETBAL
Vorden I en II zijn j.l. Zondag uitgebekerd.
Vorden I trok met enkele invallers naar
Lochem II en verloor hier met l—0. Een gelijk
spel zou hier beter de verhouding hebben
weergegeven. De Vordense midvoor heeft
enkele mogelijkheden gehad om te doelpun-
ten, doch jammer genoeg miste hij zelfs de
gemakkelijkste kansen.
Vorden II kon er tegen Steenderen II maar
niet inkomen en verloor met 3—1. Steenderen
kwam daarbij op gemakkelijke wijze aan 2
doelpunten, welke met de hand en in buiten-
spel-positie gescoord werden.
Vorden a deed het beter en stuurde Voorst b
met een 6—2 nederlaag huiswaarts.
Tweede Paasdag speelt Vorden haar laatste
uitwedstrijd, n.l. tegen Keyenburgse Boys I.
De Boys hebben theoretisch nog een kansje
op het kampioenschap en zullen daarom wel
alles op alles zetten om de beide puntjes thuis
te houden. Niettemin zijn de Vordenaren nog
lang niet kansloos.
Vorden a speelt Zaterdagmiddag thuis tegen
Be Quick e, welke wedstrijd gewonnen kan
worden.

JAARVERGADERING METAALBEWERKERS
Het bestuur van de Alg. Ned. Metaal Bewer-
kersbond, afd. Vorden, had ditmaal een fees-
te l i jk tintje aan de jaarvergadering gegeven,
waarbij de heer Hoevers uit Loenen als con-
ferencier-accordeonist zijn medewerking ver-
leende.
Ha?r ook de dames uitgenodigd waren, was
de vergadering druk bezocht. De voorzitter,
de heer G. Koerselman, deelde mede dat
komend jaar de afd. 10 jaar bestaat, wat fees-
telijk herdacht zal worden.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
H. J. Kip, werd medegedeeld dat het aantal
leden 147 bedroeg. Over 1953 was het aantal
vermeerderd met 8. De onlangs opgerichte
vakgroep voor Beambten staat onder leiding
van de heren van Hengel en Kettelarij.
De penningmeester, de heer Jansen, deelde
mede dat er in kas een voordelig saldo was
van ƒ 61,52.
De gehouden feestavond had een nadelig sal-
do opgeleverd. Uit de kas van het tbc-fonds
was ƒ 153,— uitgekeerd.
De heer Slagman, lid van de kascommissie,
bracht verslag uit over het nazien der boeken,
welke keurig in orde werden bevonden.
De aftredende bestuursleden, de heren Jansen
en Lauckhart, werden herkozen.
Na afloop van het officiële gedeelte was hot
de beurt aan de heer Hoevers, die er voor
zorgde dat de aanwezigen nog geruime tijd
gezellig bijeenbleven.

VOETBALVERENIGING BESTAAT 25 JAAR
Op 29 Augustus hoopt de Voetbalvereniging
Vorden haar 25-jarig bestaan te herdenken.
Het feest hoopt men officieel op Zaterdag 11
September te herdenken met een receptie en
een feestavond. Voor de feestavond is een
cabaret-gezelschap geëngageerd. Verder heeft
de vereniging goedkeuring voor één te hou-
den voetbaltournooi aangevraagd, waarvoor
een aantal verenigingen uit de omgeving zul-
len worden aangezocht voor deelname. Het
ligt verder in de bedoeling om op Zaterdag
2H Augustus een z.g.n. oudejaarsavond te
vieren, uitsluitend voor spelers en leden, die
voorheen deel uitmaakten van de vereniging.

VERGADERING G.M.v.L.
Onder voorzitterschap van de heer H. J. Go-
tink werd in de zaal van hotel ,,Het Wapen
van Vorden" Dinsdagavond de laatste ver-
gadering in dit seizoen gehouden. De opkomst
was matig.
Nadat de voorzitter alle opgekomen leden
een hartelijk welkom had toegeroepen werd
het woord verleend aan de secretaris, de heer
G. J. Wuestenenk tot het uitbrengen van zijn
jaaroverzicht. Deze deelde mede dat het le-
dental thans 220 bedraagt, dat de vereniging
in 1883 opgericht thans dus 71 jaar bestaat.
Het bestuur van het veefonds is thans samen-
gesteld als volgt: J. Arfman, voorz.; G. J.
Eskes, secr. penningm.; G. Rossel; H. F. Hel-
mink; H. Obbink, H. Bargeman; D. Lettink;
H. J. Pardijs en H. Arfman.
In het bestuur kwam dit jaar wijziging door-
dat de heer E. Geltink, met het oog op zijn
leeftijd bedankte. Tot zijn opvolger werd be-
noemd de heer H. Arfman. De heer Geltink
behoorde tot de oude garde en heeft meer
dan 30 jaar deel uitgemaakt van het bestuur
van het veefonds. Hem werd dank gebracht
voor het vele werk dat hij in die tijd heeft
verricht. De secretaris sprak de hoop uit dat
de heer Geltink nog vele jaren in gezondheid
het nuttige en onbaatzuchtige werk van het
fonds mag volgen.
De penningmeester, de heer W. H. Ruiter-
kamp, gaf vervolgens zijn diverse financiële
overzichten. Hieruit delen wij mede dat het
kassaldo van het veefonds op 31 Dec. 1953 be-
droeg ƒ 7054,59, de balans sloot met een reser-
ve van ƒ 7582,30, terwijl er een nadelig saldo
viel te constateren van ƒ 90,47. Het saldo van
de G.M.v.L. bedroeg ƒ11,39.
Bij monde van de heer Joh. Wesselink, lid
der kascommissie, werd de penningmeester

kdank gebracht voor zijn werk en deelde mede
"dat de boeken en bescheiden in goede orde

waren bevonden.
De secretaris las vervolgens voor het ant-
woord van het Waterschap ,,Van de Baakse
Beek" op schrijven betreffende het bouwen
van enkele stuwen in de Veengoot en een

»stuw in de Baakse Beek. Hieruit bleek dat een
en ander de volle aandacht van genoemd
Waterschap had.
Enige artikelen der Statuten van het Land-
bouwveefonds werden met goedvinding der
vergadering gewijzigd.
Op een schrijven van het Bestuur van V.V.V.
te Vorden om een bijdrage ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan dier vereniging werd
goedgunstig beschikt. Hiervoor werd een be-
drag van ƒ 10,— beschikbaar gesteld.
De heer G. J. van Roekei, hoofd Bijz. Lagere
Landbouwschool te Vorden, gaf vervolgens in
vogelvlucht een inleiding ten beste over de
totstandkoming van de P.B.O. (Publiek Rech-
telijke Bedrijfsorganisatie).
Hierin liet spreker duidelijk naar voren
komen dat vóór 1900 de Nederlandse regering
zorgde voor orde, rust en veiligheid, zodat de
boer toen kon doen en laten wat hij zelf ver-
koos, doch na 1900 (landbouwcrisis) kwamen
de regeringsmaatregelen ten aanzien van het
boerenbedrijf sterk op de voorgrond.
De voorzitter dankte de heer Van Roekei
voor zijn gehouden betoog en gaf vervolgens
gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier-
van werd een vrij algemeen gebruik gemaakt.

SCHOOLVOETBAL
Ter voorbereiding op het in de a.s. Paasvacan-
tie te houden schoolvoetbal-tournooi werd er
Woensdagmiddag op het Ratti-terrein een
ontmoeting gespeeld tussen de schoolelftallen
van de R.K. School, Kranenburg en de Chr.
School 't Hoge.
De leerlingen der Chr. School wisten in do
eerste helft de leiding te nemen door een fraai
schot van de rechtsbinnen en konden direct
na de rust de stand d.m.v. de middenvoor op
O—2 brengen. Th. Bouwmeister redde de eer
voor de Kranenburg door nog voor 't eind-
signaal een tëgenpunt te scoren.

INSTALLATIE KABOUTERS
In het kabouterhol van de „Maria-Goretti"
groep, werden deze weck de laatste adspirant-
leden tot kabouter geïnstalleerd, waardoor
deze groep in totaal 21 kabouters telt. Nadat
de 4 meisjes t.w. Ria Huls (elfjes), Wilhelmien
Reintjes (elfjes), Dorien v. Dorth tot Medler
(dwerg jes ) en Elsje Eggink (feetjes), eerst een
tocht door het kabouterland hadden gemaakt,
".ogende de plaatsverv. aalmoezenier Pater
Theofriedus Wassenaar de diverse insignes.
Vervolgens legden'allen hun belofte af en be-
vestigde Oehoe G. Gerritsen de verschillende
kentekenen. Ook vele ouders waren bij deze
plechtigheid tegenwoordig.

AL WEER EEN VERBETERING
Hedenmiddag opent de heer A. G. Tragter
zijn vergrote en gemoderniseerde winkel aan
de Zutphense weg. Het betekent voor de heer
Tragter een hele verbetering, daar hij nu de
vele merken rijwielen, bromfietsen en motoren
nog beter dan voorheen onder de aandacht
van het publiek kan brengen. We verwachten
dat velen eens een kijkje zullen gaan nemen.

EEN HEITJE VOOR EEN KARWEITJE
Onder dit motto komen ook dit jaar weer de
padvinders en padvindsters allerlei werkjes
verrichten in de week na Pasen van 20—24
April.
De jongens en meisjes hebben allen een werk-
kaart bij zich waarop men het werkje be-
nevens het daarvoor betaalde loon kan ver-
melden.
Men wordt verzocht de jongen of het meisje
alleen dan te betalen voor zijn werk als hij
deze kaart bij zich heeft, en ook wordt men
verzocht om zelf het bedrag op de kaart in to
vullen.
We wensen de jongelui veel succes bij deze
nuttige manier van geld verdienen.

FOK- EN CONTRÖLEVERENIGING VORDEN
Maandagavond j.l. vergaderde de Fok- en
Contrölevereniging ,,Vorden", in het café
,,'t Zwaantje", onder leiding van de heer A.
J. Zweverink.
Uit de diverse verslagen bleek, dat de vereni-
ging thans 21 leden telt. Over het boekjaar
1953 werden 66 kalveren in het jong veeregis-
ter ingeschreven. Hierbij waren o.a. 9 stier-
kalveren en 32 volbloedkalveren.
Per l Juli 1953 werd met 167 koeien aan de
melkcontróle deelgenomen.
Er was een batig kassaldo aanwezig. Doordat
de voorzitter zijn bedrijf omwisselde van een
M.R.Y. in een F. H. veeslagfokkersbedrijf,
wenste hij als voorzitter af te treden. In diens
plaats werd gekozen de heer J. Eggink. Daar
de heer J. Jansen ingaande l Mei als melk-
monsternemer had bedankt, bleek de heer
Zuurveld bereid deze functie over te nemen,
tegen een vergoeding van ƒ 3,— per dag. Het
bestuur zal in deze met de heer Zuurveld in
nader overleg treden.
De heer Rossel bracht de scheidende voor-
zitter dank voor alles wat hij in het belang
der vereniging had verricht. De heer Zweve-
rink dankte voor de tot hem gesproken woor-
den. Na behandeling van enige huishoudelijke
zaken werd deze goed bezochte vergadering
| gesloten.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft de eerste bekerwedstrijd tot een
goed einde gebracht, want Zondag wist zij in
een aantrekkelijke wedstrijd het bezoekende
Grol III met een 3—l nederlaag naar huis te
sturen. De thuisclub had een 3-tal invallers

| resp. voor linksback, rechtshalf en rechtsbui-
ten, die na een aanvankelijk zwak begin, voor-
al in de tweede helft veel werk hebben ver-
zet. Tien minuten na de aftrap nam Ratti de
leiding, toen de rechtsbuiten een lage voorzet
gaf, die via de middenvoor in het net ver-
dween. Met een l—O voorsprong voor Ratti
ging de rust in.
Na de thee betrok de thuisclub ook de vleu-
gelspelers meer in de aanval en het duurde
dan ook niet lang of de Grolse doelverdediger
was voor de tweede maal gepasseerd, doordat
hij de reeds opgevangen bal weer losliet,
waarvan Ratti's linksbuiten handig profiteerde
(2—0). Het mooie voetbalweer inspireerde de
spelers kennelijk en aan weerszijden werden
er fraaie combinaties gevormd. Uit een scher-
mutseling voor de Grolse veste kon Ratti's
rechtsbuiten in de 25ste minuut de stand op
3—O brengen. De gasten gaven de moed niet
oop en reageerden snel. De gehele Grolse
voorhoede trok naar voren en nadat de beide
backs waren gepasseerd en de keeper te vroeg
uitliep, kon het leder vrij gemakkelijk in het
lege doel worden geschoten (3—1).
Ratti II speelde om 12 uur tegen de reserves
van Keyenborgse Boys en verloor met l—5.
Een combinatie van A.- en B.-Junioren speel-
de in Baak tegen Baakse Boys B. en verloor
met 4—1.
Op Paasmaandag gaat het eerste elftal naar
Noordijk I. Daar deze ploeg nog een kans
heeft om de kampioenstitel te behalen zullen
zij alles in het werk stellen om van de Vorde-
naren te winnen. Of hun dit zal lukken staat
nog te bezien, want Ratti komt in haar sterk-
ste opstelling uit, zodat het zeker een span-
nende strijd zal worden.
De andere elftallen hebben vrijaf.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer G. Tolkamp, slaag-
de te Zulphen voor het diploma Tekenen van

\vond-Nijverheidsschool.
:!c R.K. Kweekschool te Posterholt (L.)

slaagde onze plaatsgenote mej. P. Eijkelkamp,
„Weerd", voor Huishoudkundige ten p l a l l < > -
lande.

TAFELTENNIS
Maandagavond kreeg Dip II bezoek van Viod
III uit Doetinchem. Het werd een spanm
strijd, die tenslotte met klein verschil (6—4)
door Dio werd gewonnen.
Het dubbelspel werd een overwinn ing voor
de gasten.



Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Johanna Hendrika
(JOKE)
C. Zuurveld
C. J. Zuurveld-

Steunenberg
Gerrit

Vorden, 12 April '54
D 36c

Tijdelijk: Alg. Ziekenhuis
Zutphen

Hartelijk dank aan
allen die belangstelling
hebben getoond gedu-
rende mijn invaliditeit.

'D. J. v. HAEFTEN

Herv. Gemeente
LAATSTE zitting tot
inning der Kerkelijke
bijdragen op Zaterdag
24 April van 2—3.30
uur in de Consistorie-
kamer.

Laat de zon maar
schijnen, wij maken:

zonneschermen
en

markiezen
en keurig

Aanbevelend,
G. W. Luimes

TROUW EN VERIOVINS!
RINGEN

cnxuïuce fönnen l uur
^-~» —> ~

W LEVERANCIER
VOOR, ttLLE ZIEKENFONDSEN

VORÜEM TEL: w

Alle maten
buiten- en
binnenbanden

voor rijwielen, mo-
toren en bromfietsen

bij

A. G. Tragter
Voor de Paasdagen

alle soorten

GEBAK

volop voorradig

Bakker Schmink
Telef. 384

f, liu is net iijd
voor het zaaien van :

2e keer pompworte-
len, winterwortelen,
numenia, 2de keer raap-
stelen.

FirmaUERKSEN
Zutphenseweg 10

Kinderzitjes
voor-en achterop

Windschermpjes
bij

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Tot mijn droefheid overleed heden mijn
zuster,

Jonkvr. Diederika Johanna
van Haeften

in de ouderdom van 76 jaar.

Jhr. P. A. VAN HAEFTEN

VORDEN, 12 April 1954.

Geen bezoek. Geen bloemen.

De crematie heeft plaats gehad op
Westerveld op Donderdag 15 April.

In Jezus ontslapen, onze lieve Man,
Vader en Grootvader,

GERRIT ESKES

in de gezegende ouderdom van bijna
78 jaar.

Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn trouw blijft mij ten hoede.

Als God mij leidt
Zal 'k welbercid

Mijn hoogst en reinst verlangen
In d'eeuwigheid ontvangen.

Vorden:
Wed. J. H. ESKES-

ZWEVERINK

J. H. W. ESKES
W. ESKES-HAIJTINK
TH. W. ESKES

PrinceAlbert (Canada):
JOH. ESKES
L. ESKES-BARENTSEN

Dinxperlo:
G. J. H. ESKES
H. G. ESKES-KEUPER

en kleinkinderen

VORDEN, 12 April 1954.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op Donderdag 15 April op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

en

//Lodern zijn de schoentjes die u koopt

WULLINK'S Schoenhandel,
„Onbetwist de schoenenspecialist"

Wij komen
!

Biet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen . . .

•

Laat ons U deze kleding tonen
en (J zult ervaren dat deze
herenconfectie inderdaad aan
de spits staat wat betreft
kwaliteit, vorm en afwerking.

Prijzen v

X
X
X

A

Hierdoor delen wij u mede, dat wij 'f

heden Zaterdag 17 April

's middags om 3 uur
onze nieuw verbouwde winkel

IHEROPENEN*
K '

Wij nodigen u vriendelijk tot een be- X
zoek uit. X

\ Beleefd aanbevelend:

" A. G. TRAGTER jj
X Handel in rijwielen en motoren ^
X Zutphenseweg, Vorden, Telefoon 256 X
\L. ^V

Landbouwers!
Wilt u er van verzekerd zijn dat u
met het knollen zaaien

goed knolzaad
hebt (de meeste pootknollen zijn deze
winter immers bevroren) geeft u dan
zo spoedig mogelijk de hoeveelheid
op die u denkt nodig te hebben.

Wij leveren:
Gelria - Jobe - Andijvieblad en
Halflange Blauwkop.

Opgave bij

B. R. EYKELKAMP
Smidsstraat 12 — Vorden

MOOIE SORTERING

DAMESTASSEN
met bijpassende portemonnaies
*
GROTE KEUZE CORSAGES
EN BYOUTERIEËN

R. J. KOERSEL0AN
Telef. 364

Zie etalage

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Dep. Vorden
Opgericht 1818

7e iLutsauond
op Vrijdag 23 April 's avonds
8 uur pree. Zaal open 7.30 u.

De Vordense Amusementsvereniging
zal voor u opvoeren het toneelstuk in
3 bedrijven:

van St. John Ervine

Toegang v. Nutsleden met l huisgen. a f 0.5o
„ „ „ v. andere Depart. a f 0.75 p. p.
„ „ Niet-Ieden . . . . u f 1.— p. p.

Kaarten uitsluitend 's avonds aan de zaal

Wij kunnen u leveren:

Kaptein Mobylette
Model de Luxe f 485.—
Model Utilitaire f 395.—

Beleefd aanbevelend,

H* W* Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

6EMS Metaalwerken
vraagt een

leerling- of aankomend Tekenaar
liefst met enige practische ervaring

en diploma Ambachtschool, Middelb.
school of cursussen.

Jong echtp. z. kinderen
zoekt v. de maanden
Mei en Juni

zit-slaapkamer
met of zonder pension.
Br. m. prijsopg. onder
no. 15 Bur. Contact.

Kopriemen
voor KOEIEN

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden
Te koop eetaardappe-
len, ijselster en noorde-
ling. G. J. Sloetjes,

de Menkhorst

Te koop een g.o.h.
wandel wagentje

adres te bevr. bureau
Contact

Te koop r.b. vaars-
kalf. H. Wagen voor t

Warken Warnsveld

Te koop r.b. maalkalf
8 dg. E. v. Zuilekom
C 82, n.o.Z.

Te koop autowagen,
een kruiwagen, tuin-
stoelen en 'n tuinbank
Alles nieuw. G. Riet-
man, Timmerbedrijf,
Hackfort.

Te koop een maalkalf
en een beste guste koe.
H.W.Mullink D 155

Te koop r.b. vaarskalf,
weide-afr. app. op accu
eetaardappelen en een
2-plaats electr. kookstel
J. W. Vruggink, B 52
Delden

Biggen te koop en
ouderw. holle pannen
B. H. Koning,

Linde E 3

Te koop toom beste
biggen bij H. J. Schou-
ten b.d. Bramel

Te koop 40 jonge
hennen, Sussex, 8 w.
W. v. Veldhuizen,

C 74 Vorden

Te koop Empo auto-
step op luchtbanden,
Tragter, Almenseweg

' V^ LEVERANCIER.
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEN TEL: w

Laat ons Uw oude

gestikte deken
opnieuw

overtrekken
Wordt als nieuw

Aanbevelend,

G. W. Luimes, Vorden
Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Nipius,Zulplien
Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagentje
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt U ze eens
bezichtigen.

Joh. Heerink
Zutphenseweg tel. 383

Te koop l paar voet-
balschoenen, 39/40.

met voetbal kousen
H. Vlogman
Burg. Galléestraat 21

Te koop zwart bont
maalkalf. H. J. Arend-
sen, Galgengoor

Wie ruilt ± 60 M3

zwarte grond voor zand
Nico Keune

Landbouwers!
Riet- en
strodekkerswerk

met of zonder levering
van riet of stro.
Stop werk tussen de spo-
ren. Alle maten riet-
matten en strodokken. j

Vraayt prijs!

G. Nijenhuis & Zn
Galgengoor

Verkrijgbaar bij

R. J. KOERSELMflN
Telef. 364

Rijwiel- en motor
poetsmiddelen

voor lak en chroom

A. G. Tragter
Zutphenseweg

H.H. Landbouwers,
Wij betalen voor Uw
kippen en hanen een
hoge prijs en ze wor-
den desgewenst gratis
uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden

Meisjes- en Jongens
Rijwielen

Kinder Rijwielen
Autopeds

Driewielers
bij

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Nog af te geven te-
gen opmimingsprijs:

Een partijtje poot-
aardappelen.
Voran A 28/35, Vo-
ran A 35/45, Bintje B
28/35.
Fa J. W. Albers

Tel. 232

met een goede

Jètte modest en uit
voorraad en onder

garantie feverêaar



EIEREN
hebt u natuurlijk volop thuis,
maar KRENTENBROOD hebt u
vergeten te bestellen!?

't Valt nog mee, want
Schurink heeft volop voorraad!

Maar. . . wacht niet te lang, want
dan is misschien alles op!

Speciaal voor de Paasdagen
hebben wij een nieuw soort wit
brood, dat dagenlang vers blijft,
dus géén kruimelig brood op 2e Paas-
dag en de daarop volgende morgen.

Haal ook één of meer van die

< „WONDERBRODEN" S*

en u hebt prettige Paasdagen!

BAKKER SCHURINK
Telef. 384

Wenst u voor de PAASDAGEN
nog een

NIEUW RIJWIEL
Dan helpen wij u vandaag nog!

Beleefd aanbevelend,

H* W* Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

Coöp. Boerenleenbank
YORDEN

Algem. Ledenvergadering
op Dinsdag 27 April 1954

's avonds 7 uur in het Nutsgebouw.

AGENDA:
Opening. Notulen. Jaarverslag enz.
1953. Periodieke verkiezingen.
Subsidies. Wijziging Huishoudelijk
reglement, art. 5 en 6.

Balans en rekening liggen vanaf he-
den ten kantore ter inzage.

Zie verder het Mededelingenblad
van 24 April a.s.

TUIN- en BLOEMZADEN
zijn overal verkrijgbaar, maar voor goede

zaden moet u gaan naar

B. R* E Y K E L K A M P
Smidsstraat 12 Vorden

want ik verkoop onder het motto:
Goede zaden Goede oogst

Tevens verkrijgbaar: Tuin- en bloemenmest

Hervormde Jeugdraad

Maandag (2e Paasdag) 7.30 uur
in gebouw Irene, opvoering van

„Hel wentelend rad"
door K. Bergsma

De opvoering geschiedt door leden
van

de C.B.P.B. en C.J.B.T.B.

Kaartverkoop a 75 et. 's av. a. d. zaal

Dansmuziek
op 2e Paasdag

Vrij entree

in Café KRIJT
te Wichmond

AANVANG 7 uur

Verkrijgbaar
in elke beenlengte
en vervaardigd van de beste kwaliteiten

Dupont of Enkalon nylon.
Prijzen: f. 2.95, f. 3.95, f. 4.25',

f. 4.50, f. 4.95

A* WOLSING
Raadhuisstr. 26 Vorden

en vergelijk onze prijzen I

DEZE WEEK EXTRA RECLAME

200 gr. gekookte ham 79 et 200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. boterhamw. 40 et 200 gr. leverworst 30 et
200 gr. ham worst 68 et 200 gr. paardenrookv.90 et

ALLEEN Zaterdag, 500 gram vet spek 90 et.

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Nu het Voorjaar nadert
en daarmede de tijd is aangebroken voor het
aanschaffen van een nieuw

Rijwiel, Bromfiets of Motorrijwiel,
moet u beslist onze sortering eens gaan zien !
Mede door vergroting van onze winkel kunnen
wij u een beter overzicht geven van al onze ar-
tikelen. Wij hebben voorradig alle modellen in
Toer-, Sport- en Engels model rijwielen,
in diverse kleuren.

Ook in Bromfietsen hebben wij het nieuwste. Teven!
N.S.U.^fcvotorrijwielen, welke in diverse uitvoert!
leverbaar zijn.

Komt eens een kijkje nemen, het verplicht u tot niets.

Beleefd aanbevelend,

A. . Tragter, Zutph.wd£

De geweldige vraag naar die prachtige
lichtlopende

EMPO RIJWIELEN

eist steeds meer uitbreiding d. productie.

frame biezers, monteurs,
lakspuiters, bouwers,
magazijnbedienden, lassers,
ongeoefenden en leerjongens
vinden in onze fabriek een prettige werkkring

Inlichtingen geeft:
Overdag: onze fabrieksportier
's Avonds na werktijd:
voor Vorden: W. H. Sessink,

Enkweg 13
„ Zutphen: G. H. Halfwerk,

Tadamastr. 2
„ Lochem: A. J. Groenouwe,

Alb. Hahnweg 79
„ Hengelo-G.: T. Brus,

Deyenborgsestr. 4
„ Almcn: G. Tragter,

Besselinkpad 2
„ Laren: A. Groot Wesseldijk,

B 211

Belangstellenden worden verzocht bij
één dezer adressen hun licht op te steken.

Woning kan beschikbaar worden gesteld.

EMPO Rijwielfabriek, Vorden
Empo rijwielen lopen toch lichter.

PROBEER HET MAAR!

Laat de advertenties m. ons nieuwe cliché
nooit aan uw aandacht ontsnappen!

Nutsbibliotheek - Vorden
Zaterdagmiddag van 4 tot half zes

uitgifte van nieuwe boeken
Slechts 5 cent per boek per week!

Waardebon 9
40 jaar inconé 1914-1954

Met inlevering van coupon 9
van het wonderboekje

Een prachtig Overhemd
uitstekende snit - perfect gemaakt
in grijs, wit, groen en beige

Ongelooflijk, dat wij u dit thans kunnen bieden

voor slechts 0.90

rDeze echte Paasaanbmling voor een degelijk
kwaliteits overhemd geldt voor de week van

17—24 April

Cn voor de dames . . .

Een geminderde ENKALON kous

alle maten f 3.55

Buigzaam en sterk* * +
Twee dingen die voor u van be-
lang zijn bij het kopen van

Schoentjes voor uw kinderen
4

Wij staan hierbij tot uw dienst
met een uitgebreide collectie goede
merken, o.a. „REX"
de koning der kinderschoenen!

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de schoenenspeclalist"

Telef. 342

Ernstige Waarschuwing
Door bijzondere omstandigheden ben ik mo-
menteel in staat zeer hoge prijzen te be-
talen voor opgelegde gebogen kabinetten
en ladekastjes, mahonie stoelen en tafels,

l Friese staartklokken, koper- en tinwerk en
andere antieke goederen. Aanbiedingen liefst
zo spoedig mogelijk.

ROE MERMAN, Polsbroek 45 Zutphen
Telefoon 3701

ORCQN's Kledingindustrie
vraagt voor haar ateliers te

ZUTPHEN en HENGELO-G

nette meisjes
ter opleiding en

bekwame machinestiksters
Aanmelden dagelijks van 9-12 en 2-5
Voor Zutphen: Kuiperstraat 22
Voor Hengelo-G.: Wichmondseweg 2


