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NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE
BURGEMEESTER

Tijdens de jaarwisseling heelt burgemeester
van Arkel bij de gebruikelijke samenkomst in
het dorp zijn traditionele nieuwjaarstoespraak
gehouden.
Nadat om klokslag 12 uur „Concordia" met het
aloude „Uren, dagen, maanden, jaren" het
nieuwe jaar muzikaal begroet had, hield bur-
gemeester van Arkel zijn toespraak, waarin
hij allereerst de leden van „Concordia" bedankte
voor hun bereidwilligheid om ook dit jaar weer
de muzikale traditie te handhaven. Hij wenste
de dirigent, de heer D. Wolters, die momenteel
in een ziekenhuis verblijft, een spoedig herstel
toe en hoopte dat hij spoedig zijn vooraan-
staande plaats in het Vordense verenigingsleven
weer zal kunnen innemen.
Verder memoreerde de burgemeester de belang-
rijkste gebeurtenissen die in het afgelopen jaar
in de gemeente Vorden plaats vonden, o.m. het
bereiken van het 6.000e inwonertal. Ook wees
hij op de nieuwe natriun>straatverlichting In
het dorp, welke verlichting op deze oudejaars-
avond voor het eerst brandde, zij het dan nog
gedeeltelijk.
Tenslotte deelde de burgemeester mede dat hij
gehoord had van het gerucht als zou hij ge-
solliciteerd hebben naar de vacature van burge-
meester van Borculo. Hoe men hier aan komt,
weet ik niet, aldus de burgemeester, doch ik
kan u wel zeggen dat ik niet gesolliciteerd heb
en dat ik in de loop der jaren zo aan Vorden
gehecht ben geraakt, dat ik gaarne tot mijn
pensionering burgemeester van deze mooie ge-
meente wil blijven. Deze mededeling werd door
de omstanders met applaus begroet. Met de ge-
bruikelijke nieuwjaarswens, besloot de burge-
meester zijn toespraak, welke helaas door het
vele geknal van vuurwerk voor een groot deel
onverstaanbaar was. Dit geknal tijdens het
spelen der muziek en de toespraak is niet alleen
in hoge mate onbeleefd, doch bovendien niet
ongevaarlijk. Wanneer dergelijke elementen niet
de beleefdheid kunnen opbrengen om te wach-
ten met het afsteken van vuurwerk tot na de
toespraak van de burgemeester, dan behoren zij |
thuis te blijven en niet door ontijdig geknal
deze traditionele bijeenkomst te verstoren. Het
is te hopen dat de jongelui dit het volgende jaar
in acht zullen nemen.
Dank zij het gunstige weer, was er veel be-
langstelling.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er een echte revuefilm in
het Nutsgebouw, onder de titel: „De benen
van Dolores". Het is de wonderbaarlijke car-
rière van een meisje met talent. Haar moeder
weet niet beter of ze is verpleegster, doch in
werkelijkheid is Dolores revuester in een Ber-
lijnse nachtclub. Het is een muziekfilm vol
vaart en vrolijkheid, overweldigende show en
vurig vermaak.

DE VROUWENBOND VAN HET N.V.V.
VIERDE KERSTFEEST

In de koffiekamer van het Nutsgebouw hebben
de leden van de Vrouwenbond van het N.V.V.
o.l.v. de presidente, mevr. Kraaijkamp, het
kerstfeest gevierd.
Het eerste deel van de avond werd gevuld met
het voorlezen van een kerstverhaal door me-
vrouw Jansen, welke tevens voor de muzikale
omlijsting zorgde.
In de pauze werden de bejaarden, welke ook
voor deze avond uitgenodigd waren, getrak-
teerd. Hierna zong een dameskoortje een aan-
tal kerstliederen en werd een kerstgedicht
voorgelezen.
De afgevaardigde van de Bestuurdersbond, de
heer G. J. Voorhorst, hield een toespraak, in
het bijzonder tot de jonge bestuurders der
Vakgroepen.
De heer Kip feliciteerde hij met het herstel van
diens ernstige ziekte, waarna hij besloot met
het voorlezen van een kerstverhaal. Aan het
slot van de avond ontvingen allen een aardige
surprise.

DAMMEN
De uitslagen van gespeelde wedstrijden voor de
onderlinge competitie der Vordense Damclub
luiden als volgt: P. Hoevers—J. Harmsen l—1;
J. Rozendaal—D. Klein Bramel 0—2; H. Hesse-
link—H. Wansink 1—1; J. Oukes—J. Uenk
2—0; J. Lammers—M. Wijen 2—0; D. Klein
Bramel—J. Uenk 2—0; v. Ooyen Jr.—H. Hes-
selink l—1; P. Hoevers—v. Ooyen Snr. 2—0;
J. Oukes—J. Rozendaal 1—1; B. Wentink—
J. Wolterink 2—0 en H. Zieverink—W. Wasse-
veld 0—2.

VEEL SOLLICITANTEN

Naar wij vernemen hebben zich voor de va-
cante functie van Gemeente Architect liefst 62
sollicitanten aangemeld.

KERKDIENSTEN zondag 4 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. P. A. Stapert van Zutphen.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. E. J. Duursetna.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 3 jan. van 5 uur tot en met
zondag 4 jan. Dr Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 4 jan. Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 118 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 55.— tot f 60.— per stuk.
Handel was redelijk.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542.

Burgelijke stand v. 27 t.m. 31 dec.
Geboren: d. van J. Slagman en D. Roen-
horst; z. van H. ten Pas en W. H. Sloetjes;
z. van H. J. Wuestenenk en L. G. Harmsen.
Ondertrouwd: H. J. A. Scholten en J. G.
Lettink.
Gehuwd: A. G. Schotman en J. G. W. Hel-
mink,
Overleden: G. J. van Ark, m. 76 jr, wed.n.
van J. Lindenschot.

DE DECEMBER-MAAND OP HUIZE
„HET ENZERINCK"

De feestelijke december-maand is aan de ver-
pleegden van de Verpleeginrichting Huize „Het
Enzerinck" niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Voor hen begonnen de feestelijkheden toen o
5 december Sint-Nicolaas met zijn knecht op
bezoek kwamen. De Sint had voor ieder een
vermanend of prijzend woordje, wat hij van e-en
geschenk vergezeld liet gaan. De beperkte tijd
van de Goedheilig man liet niet toe, dat hij alle
geschenken persoonlijk uitdeelde, zodat
's avonds het feest werd voortgezet, waarbij ook
het personeel en de direktie niet vergeten werd.
De hoogtijhdagen van de maand werden op 24
december ingeluid. De diakoniën van de Gere-
formeerde en de iNed. Herv. Kerk zonden
's avonds enige afgevaardigden, die namen de
beide Kerken aan de verpleegden en het perso-
neel fruit en geschenken aanboden. Op het
terras voor het huis werden door de Vordense
Chr. Muziekver. enige kerstliederen gespeeld.
De eerste kerstdag werd gevierd in de grote
kring van verpleegden, personeel en direktie,
waarbij 's avonds ook Ds. E. J. Duursema in
hun midden was, die de aanwezigen vertelde van
het Licht, dat in de wereld verschenen is, ook
voor ouden en hulpbehoevende mensen. Met
Ds. Duursema waren meegekomen mej. Truus
Muis, die een kerstverhaal vertelde en de Heer
Woudstra met zijn kinderkoor, die een groot
aantal kerstliederen ten gehore brachten, ter-
wijl verschillende kinderen een vers voordroe-
gen. In de ochtend werd door een aantal pad-
vinders bakjes met fruit voor de verpleegden
aangeboden.
Op oudejaarsavond werd een groot aantal
dia's vertoond, waaronder opnamen van het
Sinterklaasfeest.
De december-maand was door dit alles ook voor
de verpleegden op „Het Enzerinck" een echte
feest-maand, waarin zij mochten ervaren, dat zij
door de gemeenschap van Vorden niet vergeten
worden.

FUSIE GEMS METAALWERKEN EN DE
N.V. ISLOK

Op een dezer dagen gehouden algemene aan-
deelhoudersvergadering van de N.V. Islok
Metaalwarenfabriek te Zwolle is de heer J. W.
Emsbroek, directeur van Gems Metaalwerken
alhier, met algemene stemmen benoemd tot
directeur der N.V. Islok.
Het hangt nog van de gemeente Vorden af
of dit bedrijf, waarin de Gems Metaalwerken
worden opgenomen, zal worden voortgezet in
de bestaande fabrieksgebouwen te Zwolle of
op het Vordense Industrieterrein. Naar de
directie mededeelde is deze beslissing van ge-
meentewege spoedig te verwachten.

PAARD SLOEG OP HOL
Toen de heer B. dinsdagmiddag in de Kerk-
straat bezig was met het leeghalen van een
beerput, sloeg zijn voor de wagen gespannen
paard op hol door het aanzetten van de motor.
Het paard rende met de wagen achter zich
langs de school en het G.T.W. station, waarbij
de inhoud van de beertank rijkelijk over de
straat werd gesproeid. Het paard rende door
de afrastering van het plantsoen en wilde aan
de andere zijde hiervan de Rijksweg op hollen.
Een chauffeur van de G.T.W. wist echter het
dier te grijpen en zodoende het gespan tot stil-
stand te brengen voordat er op deze drukke
verkeersweg ongelukken gebeurden. Paard en
wagen brachten het er goed af. Alleen de
buurtgenoten waren nog lang daarna bezig om
de straat van de onwelriekende vloeistof te
reinigen.

JUBILARISSEN
BIJ EMPO RIJWIELFABRIEK

In de in kerststemming getoonde cantine van de
Empo Rijwielfabriek te Vorden kwam op 24
december 's middags het gehele personeel met
de voltallige directie en hun dames samen om
twee medewerkers te huldigen In verband met
hun langdurig dienstverband.
Het waren de heren Harmsen en Straalman, die
respectievelijk 40 en 25 jaar voor de belangen
van Empo op de bres gestaan hebben.
De jubilarissen werden toegesproken door de
heer H. B. Emsbroek, die zich allereerst tot de
heer Harmsen wendde en zijn levensloop bij
Empo gedurende 40 jaar schetste. Hij roemde
de heer Harmsen als een plichtsgetrouwe wer-
ker die in zijn functie van portier en controleur
van facturen een vertrouwenspositie in het be-
drijf inneemt. Vooral ook gedurende de oorlogs-
jaren heeft Harmsen al zijn krachten ingezet
om de belangen van Empo te behartigen.
Vervolgens richtte de heer Emsbroek zich tot
de heer Straalman, die gedurende deze 25 jaar
al zo'n 200.000 km heeft moeten afleggen van
Laren naar Vorden, vice versa.
Hij huldigde de heer Straalman als een precisie-
werker in het bedrijf, onder anderen in verband
met de zorg door hem aan de Empo-lampen
besteed.
Mevrouw Emsbroek speldde de heer Harmsen
het gouden Empo>-msigne op en de heer Straal-
man het zilveren.
Vervolgens voerde de burgemeester van Vorden,
de heer van Arkel, het woord, die tot genoegen
van allen meedeelde de Hare Majesteit de
Koningin de heer Harmsen heeft onderscheiden
met de ere-medaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau.
Met een hartelijke gelukwens speldde burge-
meester van Arkel de heer Harmsen het ere-
teken op. Voor de heer Straalman had de bur-
gemeester de gelukkige mededeling dat het
Gemeentebestuur een woning voor hem in Vor-
den beschikbaar stelde.
Namens het personeel sprak de heer G. Janssen,
die de collega's Harmsen en Straalman schetste
als twee precisiewerkers. De heer Harmsen met
de klok en zijn telmachine en de heer Straalman
op het gebied van rijwieldynamo's, stofzuigers,
versnellingsnaven etc. De heer Janssen memo-
reerde ook de verdiensten van de heer Harmsen
als verbandmeester.
Met het aanbieden der gebruikelijke cadeaux
in enveloppe en een tractatie werd de bijeenc
komst besloten.

IMKERSVERENIGING VERGADERDE
De Imkersvereniging M.V.K. (De Macht van
het Kleine) hield in café Lettink haar jaarver-
gadering onder leiding van de heer J. W.
Kuenen.
In zijn openingswoord wees hij er op dat 1958
in doorsnee een goed honingjaar is geweest
wat ook ten opzichte van de vereniging kan
worden gezegd. Was de winning van de
zomerhoning niet te groot die van de heide-
honing was uitstekend.
Uit 't verslag van de secretaris-penningmees-
ter, de heer W. Kamperrnan, bleek dat de ver-
eniging thans 35 leden telt.
De aftredende bestuursleden, de heren J. W.
Kuenen, P. de Rijk en H. Gosselink, werden
herkozen. De heren J. W. Kuenen met als
reserve A. Weenink, werd benoemd tot afge-
vaardigde naar de in het najaar 1959 te Apel-
doorn te houden bondsvergadering. De heer
W. Kamperman gaf een beknopt overzicht van
de bondsvergadering 1958 waarop een leven-
dige bespreking volgde.
Het bestuur zal trachten eind februari, begin
maart a.s. een spreker te laten optreden met
een onderwerp over honing en bijenteelt.

ONGELUK BIJ VUURWERK
Toen enkele jongelui met een knalkurkpistool
aan het schieten waren, kreeg de zoon van de
heer W. een wegspringend stuk kurk in het
oog. Hij moest zich onder geneeskundige be-
handeling stellen, waarbij de dokter de stukjes
kurk uit zijn oog wist te verwijderen. Gelukkig
bleek het ook zelf slechts licht beschadigd.



JAARVERGADERING RUNDVEEFOKKERS
Onder leiding van de heer W. A. Van de Wall
Bake hield de Fokvereniging „Het Kiefskamp"
in café Van Asselt een goed bezochte jaarver-
gadering.
Het verslag van de penningmeester, de heer J.
Koning, vermeldde een klein batig saldo. Tot
leden van de kascommissie werden benoemd
de heren H. J. Eggink en T. Roeterdink. Bij de
bestuursverkiezing werden de heren H. J.
Groot Jebbink en H. Klein Winkel herkozen.
In het afgelopen boekjaar waren bij de ver-
enigingsstier 268 runderen ter dekking aan-
geboden. Het dekgeld voor deze periode werd
vastgesteld op ƒ 7,30 per rund. Het dekgeld
voor koeien van niet-leden over genoemd tijd-
vak bedroeg ƒ 8,50 per koe.
Voor het komende boekjaar zal de stier Etties
Foks worden gestationeerd bij de heer J. Ko-
ning tegen een jaarlijkse vergoeding van
ƒ 1200,—.
De vereniging telt thans 25 leden. Over het
boekjaar 1957—'58 waren 146 kalveren in het
jongveeregister ingeschreven.

KERSTFEEST B.O.G. EN B.O.L.H.
Vorige week donderdagavond werd in de kof-
fiekamer van het Nutsgebouw het kerstfeest
gevierd van bovengenoemde afdelingen met
hun echtgenoten en verloofden.
De voorzitter van de B.O.G., de heer Pelgrim,
sprak een kort welkomstwoord. Na het zingen
van een kerstlied en een stil gebed, las mej.
D. Rossel, presidente van de B.O.L.H. het
kerstevangelie voor. Verder wisselden zang
en declamatie elkaar af. Mej. v. d. Heil ver-
telde de aanwezigen een kerstverhaal. Door
een aantal dames werd een kaarsjesspel op-
gevoerd.
De voorzitter dankte aan het slot allen die
tot het welslagen van deze avond hadden
medegewerkt.
Mej. v. d. Heil mocht als blijk van waardering
een doos bonbons in ontvangst nemen.

KERSTFEESTVIERING
De tweede kerstdag werd in Irene uitgaande
van de Ger. Gemeente het kerstfeest gevierd,
waarbij de heer Slot de kerstgeschiedenis voor-
las en mevr. Wevers een kerstverhaald vertelde.
Een kinderkoortje zong toepasselijke liederen
en elk kind kreeg een kerstboekje.
De kinderen van de zondagschool in het dorp
vierden Ie kerstdag hun kerstfeest in de Herv.
Kerk, waarvoor grote belangstelling bestond.
Ds. Jansen vertelde hier de kerstgeschiedenis.
Een kinderkoortje zong een kerstcantate, ter-
wijl de heer Bargeman een kerstverhaal ver-
telde van de schrijver v. d. Hulst. Er was een
tractatie en elk kind kreeg een zakje met snoep
een een boekje.
De kinderen van de zondagschool in de Wilden-
boreh vierden hun kerstfeest o.l.v. ds. Jansen
in de Kapel, welke voor deze gelegenheid
ook al geheel gevuld was. De kerstgeschie-
denis werd hier niet verteld, doch op aan-
schouwelijke wijze voorgesteld door mej. M.
Norde en de heer Lenselink, welke variatie
zeer op prijs gesteld werd. Mej. G. Oplaat ver-
telde het boeiende kerstverhaal „Hegge-
Hannes". Ook hier werden de kinderen getrac-
teerd en kregen zij een boekje.
In de Medlerschool vierden 2e kerstdag de kinde-
ren van de zondagsschool een sfeervol kerstfeest.
Mej. Aartsen vertelde de kerstgeschiedenis, ter-
wijl de heer J. Bosch een boeiend kerstverhaal
voordroeg. Een en ander werd afgewisseld met
zang van de kinderen en ouderen. Ook hier
werden de kinderen getracteerd en kregen een
boekje mee huiswaarts.
Aan de kinderen van alle genoemde zondag-
scholen, die dit jaar voor het laatst de school
bezochten, werd een bijbeltje ter hand gesteld.

O.L.S. LINDE
De Openbare Lagere School te Linde hield op
woensdag 17 december een ouderavond. Voor-
af kregen de ouders gelegenheid het werk van
hun kinderen in te zien.
Om half acht opende voorzitter H. Pelgrum de
vergadering. Hierna werden de notulen voor-
gelezen. De secretaris-penningmeester bracht
verslag uit over het lopende jaar.
Bij de verkiezing van de oudercommissie trad
de heer Meijerink af, deze was niet herkies-
baar. De heer Gotink werd in deze vacature
benoemd. Men discussieerde over een even-
tuele uitwisseling, waarvoor verdere stappen
zullen worden genomen.
In de pauze werd koffie met gebak aangebo-
den. Hierna werd door de heer Haverman uit
Apeldoorn een lezing gehouden over epilepsie
waarbij een kleurenfilm werd vertoond.
Op vrijdag 19 december werd 's middags in
deze school kerstfeest gevierd. Hiervoor wa-
ren een vijftigtal kerststukjes vervaardigd
door de klassen 4, 5, 6en 7. Onder leiding van
mevr. Hazekamp werden kerstliederen gezon-
gen. Het schoolhoofd vertelde een kerstver-
haal. Mede door de kaarsverlichting was er
een sfeervolle kerststemming.

K.V.P.
De Kath. Volkspartij kwam zondag in zaal
Schoenaker in spoedvergadering bijeen, onder
leiding van de heer A. J. Meyer. Deze bijeen-
komst werd belegd ter bespreking van de
voorlopige kandidaten welke door de afdeling
konden worden gesteld i.v.m. de a.s. verkiezin-
gen voor de leden der Tweede Kamer der
Staten-Generaal.

Besloten werd om een 12-tal kandidaten te
stellen in onderstaande volgorde:
1. Mr. C. P. M. Romme, Bloemendaal; 2. mej.
dr. Marga Klompé; 3. mr. J. Cals, Nijmegen;
4. Mag. dr. J. G. Stokman, Utrecht; 5. J. van
Koeverden, Buren; 6. W. J. Andriessen,
Utrecht; 7. Burg. H. Verberk, Didani; 8. Bern.
Verhoeven, Arnhem; 9. Joh. Zwanikken, Hil-
versum; 10. Dr. L. Albering, Rijswijk; 11. Mr.
dr. H. Schoemaker, wethouder te Deventer en
12. B. Engelbertink, Oldenzaal.
De heer Meyer deelde nog mede, dat op 12
maart a.s. de nieuwe verkiezingen zullen wor-
den gehouden.

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
„WIENTJESVOORT"

In café Schoenaker hield de Fok- en Controle-
vereniging ,,De Wientjesvoort" haar algemene
ledenvergadering onder leiding van voorzitter
H. J. Pardijs. De heer D. Norde, secretaris, gaf
het jaarverslag waaruit bleek, dat de vereni-
ging thans 26 leden telt.
Het financieel jaaroverzicht van de penning-
meester, de heer E. J. Pardijs, vermeldde, dat
na binnenkomst van de subsidie en betaling
van de kosten der melklijsten, in kas een voor-
delig saldo resulteerde van plm. ƒ 75,—.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van
de aftredende penningmeester, de heer E. J.
Pardijs, die zich niet meer herkiesbaar stelde,
gekozen de heer W. Klein Bramel. Aan de heer
Pardijs werd dank gebracht voor zijn steeds
accurate werken in dienst van de vereniging.
Besloten werd de vergoeding voor de monster-
nemers met 50 cent per koe te verhogen.

VERKEERSONGEVAL
De fam. L. van de Almenseweg wilde zondag-
morgen omstreeks kwart voor tien per auto
ter kerke gaan. Nog geen 200 meter vanaf de
woning slipte de auto in de natte berm waar-
door de heer J.V. die de wagen bestuurde de
macht over het stuur verloor. De auto kwam
met een geweldige klap tegen een aan de weg
staande bokpaal van het elektrische bovennet
terecht. Deze knapte als een luciferhoutje mid-
dendoor, wat dan ook de oorzaak is geweest
dat hier geen dodelijke slachtoffers zijn te be-
treuren. De 5 inzittenden kwamen met ver-
wondingen, veroorzaakt door de glasscherven,
aan hoofd en handen vrij en liepen min of meer
een lichte hersenschudding op. Dokter Lulofs
verleende de eerste hulp. De ontboden zieken-
auto behoefde geen der inzittinden naar het
ziekenhuis te vervoeren, doch kon er mede
volstaan ze naar hun eigen woning over te
>rengen. De zwaar beschadigde auto werd naar

garage alhier gesleept.

KERSTFEEST
WELPEN ST. MICHAELSGROEP

Evenals andere jaren hebben de Welpen van de
St. Michaëlsgroep op sfeervolle wijze het kerst-
feest gevierd. In de blokhut was de versiering

in de puntjes verzorgd, waardoor men al
'direct in de stemming kwam. Een tweetal wel-
pen uit Ruurlo opende met fluitspel, waarna
4 jongens het kerstspel „De Herderkens lagen
bij nachte" vertolkten. Het kerstverhaal werd
verteld door de heer A. Veldkamp.
Het sluitstuk, de declamatie over kerstmis was
méér dan een gewone declamatie. Kerstmis is
méér dan een droom, 'n sprookje of 'n schone
melodie; het is je gehele hart tot voor de kribbe
leggen en kijken en niets zeggen en niets
vragen.
Akela Mej. L. Seesing hield hierna een voor-
treffelijke toespraak, die op de laatste declama-
tie aansloot. Mede namens Raksja Jansen en
de welpen bracht zij hartelijk dank aan het
Groepscomité der Jeugdbeweging, en de
Z.E. H. H. Gardiaan J. Dings o.f.m. van het
klooster alhier en aalmoezenier Kapelaan Ruigt
o.f.m. voor hun komst.

MEVR. VERSTRAETEN SPRAK VOOR
K.A.V.

De Kath. Arb. Vrouwenbeweging hield een goed
bezochte ontwikkelingsavond o.l.v. Mevr. M.
Bos—Eykelkamp. Na opening heette zij speciaal
welkom Mevr. Verstraeten, afgevaardigde van
het Diocesaan Bestuur der K.A.V. uit Barne-
veld. Deze sprak hierna over „Moeilijkheden en
successen, die U in Uw werk tegenkomt".
Speciaal besprak zij het communisme en de rol,
die de vrouw heeft om dit te bestrijden. Zij
bracht op duidelijke wijze de tegenstellingen
tussen een christelijke maatschappij en een
communistische staat naar voren.

INBRAAK
In de kerstnacht werd, toen de bewoners af-
wezig waren wegens het bezoeken van de
nachtmis, ingebroken bij de landbouwer M. in
Linde. De nachtelijke bezoeker heeft zich toe-
gang verschaft door het openen van het w.c.-
raampje. Het was kennelijk zijn bedoeling
naar geld te zoeken, doch daar hij dit niet kon
vinden, nam hij genoegen met enkele rook-
artikelen. De laden en kasten waren wel over-
hoop gehaald. Er werd verder niets vermist.

RATTI-NIEUWS
De laatste zondagen van het oude jaar
verliepen voor Ratti rustig. Zowel op
Tweede Kerstdag, als zondag 28 dec. en
Nieuwjaarsdag waren er door de bond
geen wedstrijden vastgesteld.
Wel speelden op 2e Kerstdag de Ratti-
reserves en het A junioren-elftal tegen el-

kaar, hetgeen 'n aardige strijd werd.
Aanvankelijk wist de jeugd de oudere
broers goed partij te geven en werd het
eerst 1-0 voor Ratti II, daarna gelijk en
met rust was het wederom 2-2. In de
tweede helft moest de A-ploeg het loodje
leggen en verloor tenslotte op eervolle
wijze.
Op dezelfde dag speelde een Ratti-combi-
natie in Hengelo-G. tegen een Pax-combi-
natie. Ook deze vriendschappelijke ontmoe-
ting verliep in sportieve sfeer en werd ten-
slotte door het sterke Pax-team verdiend
gewonnen.
As. zondag zijn alle elftallen weer in touw.
Wind en weder dienende speelt Ratti I de
eerste wedstrijd van 't nieuwe jaar in Lie-
velde, waar zij de gast zijn van Erix I.
Hopenlijk hebben de Ratti-spelers in het
nieuwe jaar voldoende inspiratie gekregen
om deze ontmoeting tot een goed einde te
brengen. Zij krijgen in Lievelde de kans om
revanche te nemen.
Ratti 2 speelt ook uit en wel tegen Steen-
deren 2, waarvan verwacht wordt, dat de
thuisclub de zege zal behalen.
Ratti A kan zich aan de kop handhaven door
thuis te winnen van Halle A.

Noar de Expo.
Moor door was et nog neet genog met ;
op dat moment vuulden de annemmers-
vrouwluu zich nog bakvisjes! Aw moor 'n
droad met een noalde hadden, zei Anne
van Steentjes, dan zollen wie die pyama es
effen goed deur mekare riegen. Now, zeg
de zuster van Herman Meubelplate, dat ge-
reedschap heb ik altied bie mien: en zo aj
zeet; het kump altied van pas! En met eur
zessen heb ze de nachtbokse an mekare
eregen, tot et meer voetbal was as bokse.
Wie denkt zo dat de vrouw van Lood en
Gieter door 's oavonds wel zo et één en
ander van ezeg hef. moor dat mag um neet
hinderen, dat beurden der toch moor ene!
Noa dit stuksken damesbaldoadigbeid ging
et weer wieter op de Hollandse grenze an,
woor wie deur et derpken Eupen kwammen,
wat zich nogal Duits an leet zeen. De
chauffeur vertellen ons dat dee streek noa

Eden eersten wereldoorlog bie België ekom-
men is; net zo as Elten noa den tweeden
wereldoorlog bie Holland.
Moor hoe korter wie bie de grenze kwam-
men hoe stiller Willem en Betta wodden,
want aj wat doot wat eigenlijk neet mag,

ie oew toch nooit zo gerost. En toe
ie dan ok nog zo'n kilometer van de

grenze af waren stoppen de chauffeur en
zei: Willem en Betta, iele mot moor in de
koffer, want at ze oew beiden te pakken
kriegt, kan het nog wel twee dagen duren
veur aj weer los bunt.
En heel gedwee, een betjen rooier um de
kop hen as gewoonlijk, stappen het tweetal
uut en verdween achter in de kofferruumte
van de busse; an goeie roadgevingen ont-
brak et eur naluurlijk neet, dat köj begrie-
pen!
Toe Herman met de busse bie de grenze
kwam, zag de Hollandse donane al van de
veerten dat et Herman was, en den stond
door zo goed bekend, dat de douane moor
een handbeweaging maken van deurriejen en
metene, zonder op of umme te kieken den
grensboom noar boaven trok. Moor dat
wisten Betta en Willem in de kofferruumte
natuurlijk neet, want die hadden goed r u u m -
te um oadem te halen moor meer ok neet
en licht hadden ze helemoale neet. Een
kilometer wieter, goed en wel den draaj
umme, brach Herman de busse tot stilstand,
netjes an de kante van de weg op Hollands
gebied, dus door kon ons niks meer ge-
beuren. Herman ging de busse uut um
Betta en Willem uut eur isolement te ver-
lossen, moor den langsten van de gebroe-
ders Lood en Gieter zeg: „wach es effen
Herman, want ik mot nog effen met Betta
afrekkenen" (den had natuurl i jk zien pyama
in de tasse evonden). En zo ging der een
helen trop met de busse uut , en ze helen
zich alletnoale netjes koest. De chauffeur
en den langen Lood en Gieter gingen ach-
ter de busse stoan en Lood en Gieter zei
met een stem as van een overste van de
cavelerie: „ea chauffeur, wat zit er in die
koffer?" Joa zeg Herman, een paar reserve-
banden en zo. „Maak eens open dat ding"
zei Lood en Gieter weer, moor Herman
den treuzelen nog effen um de spanning
door in de kofferruumte nog een betjen op
peil te hollen, en de schriever, die der ok
bie stond, verbeelden zich, dat de busse
door achter an wel froaj had elekt, moor
dat kon ok van de reagen kommen.

Eenvolgende ff eer geet et wieter.



Inplaats van kaartjes
Met grote vreugde

geven wij kennis van
de geboorte van onze
dochter

Johanna Alida
(Yolanda)

G. J. Elbrink
L. H. Elbrink-

Boesveld

Warnsveld, 28 dec.
1958.

Oranjelaan 2

Gevraagd een HULP
i.d. huish., v. halve
dagen.
Turfboer, Insulinde-
laan 18, Vorden.

Te koop 2e hands
BIETENSNIJDER.
Gebr. Barendsen,

Vorden

Te koop 7 a 8 zware
BIGGEN bij B. Rou-
wenhorst, „den Kerk-
hof". __

2 drag. GELTEN te
koop, 7 jan. a. d. teil.
A. G. Winkels, Veld-
wijk C 151, Vorden.

Een toom zware BIG-
GEN te koop bij
G. J, Klein Ikkink,
„Blokhuis;, Wilden-
borch. N.o.z

Goed ST1ERKALF te
koop, r. b., bij H. Hel-
mink, Kranenburg

D 124.

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

Foto Dolphijn

Wij wensen onze
clientèle een gelukkig

nieuwjaar.
G. Oplaat en echt-
genote, Wildenborch.

H. J. Bosch,
Timmerbedrijf

Linde
wenst allen een geluk-
kig 1959.

D. Janssen
Vee- en

Varkenshandelaar
wenst allen een
gelukkig 1959.

H. Visser
Schoenmaker

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar.

Adm. kantoor
S. A. Huizinga
Boekhoudingen,

Assurantiën
„De Nederlanden van

1845".
G.N.

De verzorger van de
Ophaaldienst wenst

allen een
gelukkig nieuwjaar.

H. W. GAL

Wij wensen allen een
voorspoedig 1959 toe l

fam. W. Pardijs

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstr. 9, Vorden.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Bertus Schotman

en

Fien Helmink

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op
dinsdag 6 januari om 9.30 uur in de
Parochiekerk van de H. Antonius van
Padua te Kranenburg.

Loenen, Kanaal Zuid 483
, Vorden, D 124

X
Gelegenheid tot feliciteren van 4-5.30
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg.

Toekomstig adres: D 124, Vorden.

Heden overleed, geheel onverwachts,
tot onze diepe droefheid, onze geliefde
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader

Garrit Jan van Ark

in de ouderdom van 76 jaar.

Uit aller naam:
Wed. J. van Ark-Lindenschot

Vorden, 30 december 1958.
Wildenborch.

De begrafenis zal plaats hebben heden
zaterdag 3 januari 13.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Ingaande dinsdag 6 januari '59 zal ik
voortaan wekelijks een

apart spreekuur gaan houden voor
a.s. moeders
en wel iedere dinsdag van 13.45 uur tot
14.30 uur.

Dr. K. A. de Vries

Keur onze kwaliteiten
en vergelijk onze prijzen!

Hotel Goud Koffie, 250 gram 1.88
Hierbij deze week 250 gram honingraatjes
(lekker koekje) van 59 et voor 25 et

Gestoomd gehakt, groot blik 98 et

Margarine, kersvers, 3 pakjes 89 et

Abrikozen, 200 gram 59 et

Ons succes!!
Literspotten abrikozen op sap,

't is geen geld 1.39

Voor de verkoudheid
500 gram vijgen plus l rol drop samen 59 et

Wij hebben ze weer!
Pré het moderne wasmiddel,
geen 2 maar 3 pakken voor 9O et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Neuwstad 5, Vorden

Jntnaa
P/2 liter

figl azen

Nu ook losse deksels verkrijg-
baar voor dikkke en platte ringen.

KOERSELMAN
Burg. aat

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.BAJV.
erkend instructeur.

Adverteert in Contact

Auto-matten *

Geeft uw wagen
letterlijk en figuurlijk
een warmer aanzien!

AutopJairis
100 pet. wol, f 19.95

Voor iedere auto een passende mat.

Kwaliteit oersterk.

Materiaal ruiggeschoren cocos.

Voor- en achtermatten.

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381

VOETBAL,
Alle voor j.l. zondag vastgestelde wedstrijden
werden wegens de slechte toestanden der ter-
reinen afgelast.
A.s. zondag wordt er weer een volledig compe-
titie-programma afgewerkt. Vorden I gaat op
bezoek bij K.S.H. I in Harreveld, waarvan thuis
reeds met 4—l gewonnen werd. Aangezien
K.S.H, een onberekenbare tegenstandster is, zal
Vorden terdege op haar tellen moeten passen,
wil haar de winst niet ontgaan.
Vorden II krijgt bezoek van Keyenburgse Boys
III, ook al een niet te onderschatten tegen-
standser. Vorden A gaat op bezoek bij Neede A
en zal hier moeten trachten een dragelijk resul-
taat te behalen. Door het accent op de ver-
dediging te leggen kan hier de nederlaag zo
klein mogelijk gehouden worden. Tenslotte kan
Vorden B twee puntjes rijker worden tegen
Soccii A.

GESLAAGD
Voor 't vakexamen „Verzamelaar van eieren",
afgenomen door de S.T.O.P.E.X., slaagde dezer
dagen te Arnhem, de heer Joh. Kettelerij,
werkzaam ten kantore van de Coöp. Land-
bouwvereniging „Ons Belang" in Linde.

OPVOERING KERSTSPEL
In Irene werd o.l.v. Ds. Jansen 'n kerstbijeen-
komst gehouden, welke veel bezoekers trok.
Het eerste deel van de avond werd gevuld
door een gezamenlijke liturgie, waarbij o.a.
een aantal jongeren toepasselijke gedichten
voordroegen.
Na de pauze werd door leden van de Jonge
Kerk, o.l.v. de heer W. Martinus, het kerst-
spel ,,De stal bij de herberg" opgevoerd. Op
aanschouwelijke wijze werd hier voorgesteld
hoe er voor het kindeke Jezus geen plaats
meer was in de herberg, doch een kribbe in
de stal tot verblijfplaats moest dienen.
De goed gekozen decors en de kleurrijke oos-
terse kostuums en vooral de juiste wijze waar-
op de taferelen uitgebeeld werden, zorgden
dat het een goedgeslaagde en sfeervolle op-
voering werd, waarvan de vele aanwezigen
zeer genoten hebben.

MUZIEK OP KERSTAVOND
Ook dit jaar heeft de Chr. Muziekvereniging
,,Sursum Corda" op kerstavond op verschillen-
de punten in ons dorp weer kerstmuziek ten
gehore gebracht, welke zo goed past in de
sfeer van het kerstfeest en door de dorpsbe-
woners zeer op prijs gesteld wordt.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Ook voor
visite-
kaartjes



ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE!
Wij kochten op de damesconfectiebeurs, die zo juist in het Rai-gebouw is gehouden,
nieuwe japonnen welke wij tegen zeer voordelige prijzen aanbieden. Nu reeds, stellen wij
U in de gelegenheid voordelig te kopen.

Alle japonnen met f 5.- korting - Alle mantels f 10.- tot f 15.- korting
Alle japonstoffen 20 pet. korting.

Reeds nu geven wij op alle artikelen 10 pet korting. Profiteer van deze voordelige aanbiedingen. Zie onze etalage's.

Looman - Vorden - Telefoon 1231
Alleen zaterdag:

500 gram fijne rookworst 180 et
2 bekers vet 80 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram tongenworst 60 et

200 gram gek. ontbijtspek 60 et
200 gram gebr. gehakt 80 et

Tevens gelegenheid voor huisslachting.
Diepvriescellen te huur.

M. Krijt, Dorpsstraat
Het Bestuur van de

Voetbalvereniging „Vorden"
wenst leden, steunende leden en donateurs
een voorspoedig 1959.

Hydrofor
Installatie
Type 100-200-300

Wissel- en
Draaistroom

Type 17 en 70 Wissel- en Draaistroom
vanaf f 395.—

Gems Metaalwerken - Vorden
Telefoon 06752-1260

Orcon's Kledingindustrie
Hengelo-GId.

vraagt voorspoedige indiensttreding

bekwame naaisters
leerling naaisters

en

controleuse
Aanmelden: Wichmondseweg 2 van 9—12 en 2—5 uur.

Ze zijn er weer . . . .

die leuke damesmutsen.
ALLE KLEUREN. Q

H. LUTH - VORDEN

J. Bruggeman, Tel. 1560, Lochem
en

A. Bruggeman, Tel. 1316, Vorden

„Het Binnenhuis"
Meubileerin richting
Tel. 1314. Vorden
Fa. A. POLMAN

*

Tochtband
(zelfklevend)

1G en 20 et. per mtr.
Guminitochtband
Vilten tochtband
Metaal tochtband

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

Waarschuwing.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemeoman.
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Adverteert in
Contact

handel in pluimvee, wild en
tamme konijnen

*wenst allen een gelukkig
nieuwjaar.

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Vordense Coöp. Zuivelfabriek
VORDEN

vraagt voor kantoor

flink meisje
met minstens MULO-opleiding.

Sollicitaties schriftelijk vóór 10 januari '59,
te richten aan bovengenoemd adres.

Wij zijn niet jaloers, maar toch wensen we
de bewoners van de Burg. Galléestraat op
31 december 1959 een pracht Natrium
Straatverlichting toe!

Contact Lezer

Nutsgebouw
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

| Zondag 4 januari, 8 uur

een film vol vurig vermaak
(in prachtige kleuren)

De benen van Dolores
met: Germaine Damar, Claus Bieder-
slaedt, Grethe Weiser, Theo Lingen.
Medewerking van Die Penny Pipers

De Peter Sisters en vele anderen.en
Voorts acht internationale kampioen-
dansparen en de Girls van het George
Garden Ballet.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

6. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G.

Telefoon 561

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipins, Zutphen
Laarstraat 5

HEDEN
ZATERDAGAVOND

DANSEN
in zaal Langeler te Hengelo-GId.

Orkest „The Modians", Aanvang 7 uur.

Alle VARA-vrienden
een gelukkig 1959.

Het Bestuur.

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Voordeliger stookt U

met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge,Tel. 1346

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

CONTACT
hét blad voor Vorden


