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Fotowedstrijd.
Vandaag plaatsen we het eerste gedeelte van
onze fotowedstrijd. Op de voorpagina van
dit blad treft U een aantal foto's aan van
bedrijven in verschillend branches. Er
zijn enkele bij waarvan u misschien dadelijk
zegt: O ja, dat is die en die. Andere zullen
meer moeilijkheden opleveren. Om het vinden van de juiste naam gemakkelijker te maken, staan op de achterkant van Contact
advertenties van deze zaken (ook wel van
niet-deelnemers). Een of twee woorden uit
deze advertenties staan ook onder de foto's.
Leest u de advertenties dus nauwkeurig en
u zult er wel achter komen bij welke foto's
zij behoren. De foto's zijn genummerd. Op
uw oplossing vermeldt u dus het nummer met
daarachter de naam van het bedrijf, b.v.:
1. Vordense Coöp. Zuivelfabriek enz.
We zien het liefst, dat u de nummers onder
elkaar zet. Voor de goede oplossers stellen
we 4 prijzen beschikbaar van f 5 . — en 4
van f 2.50, welke bij loting worden toegewezen.
Waarschijnlijk zullen volgende week de andere foto's geplaatst worden, dat hangt er
n 1. van af of alle cliché's vroeg genoeg in
ons bezit zijn. Mocht dit onverhoopt niet
het geval zijn dan wordt het een week later.
Bewaart u dit nummer van Contact dua
goed, want de oplossing moet in één keer
ingezonden worden voor l maart a.s. Dus
deze week nog geen oplossingen insturen!
Wij wensen u een prettig tijdverdrijf toe.

Genezende

KERKDIENSTEN zondag 9 februari.
Hervormde kerk.
10 uur Ds J. Langstraat.
7.15 uur Ds J. Hj|ansen.
In beide diensten^P Avondmaal.
Medlerschool
10 uur Ds J. H.Jansen*
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

BIOSCOOP.

Zondagavond voert de film u naar het schone
Tirol, waar een vrolijke robbedoes, vermomd
als soldaat, deelneemt aan de manoeuvres van
het beroemde Kaiser-jj^^r regiment. Natuurlijk wordt ze verliefHJp een jonge knappe
luitenant en even natuurlijk brengt haar dat
in vele komische situaties. Voeg hierbij nog
de vrolijke melodietjes en u kunt begrijpen
dat het een film is, waar jong en oud zich kostelijk mee zal amuseren.
TONEELAVOND.

Door de Toneelgroep uit de Wildenborch
wordt a.s. vrijdag- en zaterdagavond een uitZondagsdienst Doktoren
voering gegeven in de Wildenborchse Kapel.
(alleen voor spoedgevallen)
Deze keer wordt het prachtige toneelstuk
Van zaterdag 8 febr. van 5 uur tot en met „De beste jaren van ons leven" opgevoerd.
zondag 9 febr. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 9 febr. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 5 4 1 .

e huid?

Babydemvzeép
INSCHRIJVING DIENSTPLICHT.

Voor de lichting 1960 werden uit deze gemeente 34 personen ingeschreven.

Weekmarkt.
EEN REUZEN KRENTEBROOD.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
Ter
gelegenheid
van de geboorte hunner
aangevoerd 98 biggen, waarvan de prijzen
dochter
werd
het
echtpaar Leunk-Groot
varieerden van f 37.50 tot f 47.-— per stuk.
Wassink
door
het
personeel
van de firma
Handel was tamelijk vlug.
J. W. Albers, waar de heer Leunk chauffeur
Burgelijke stand v. 30 jan. t.m. 6 febr. is, een krentebrood aangeboden dat een
Geboren: d. van H. J. Meerbeek en E. lengte had van 2.80 meter.
Langwerden; z. van J. H. M. Roelvink en
H. B. M. Horsting; d. van A. Vreeman
en H. J. Stapper.
Ondertrouwd: A. Schiphorst en P. H. C.
•fa Solex service-station
J. Restiau.
Gehuwd: A. W. Huitink en M. H. Rondeel.
Overleden: A. H. Bruil, vr., echtg. van J.
Korenblek, 52 jr.; C. D. E. Meenerbreuker,
vr., ongeh., 80 jr. (overl. te Zutphen).
EEN MOOI RESULTAAT.
Onze plaatsgenoot, de heer H. F. Jansen,
UITVOERING EXCELSIOR,
behaalde te Doetinchem op de vakwedstrijd
De uitvoering van de Chr. zangvereniging schoenreparatie voor deelnemers uit GelderExcelsior, die onlangs wegens de hevige land en Overijssel in de hoofdklasse een
sneeuwstorm niet door kon gaan, is nu vast- 2e prijs en in de B-klasse eveneens een 2e
gesteld op a.s. woensdagavond. De kaarten prijs. De bediende van de heer Jansen bedie reeds gekocht waren, zijn nu ook geldig. haalde een 4e prijs. De tropheeën zijn tot
Voor nadere bijzonderheden raadplege men en met zaterdagavond in de etalage van de
de advertentie.
fa. A. Jansen te bezichtigen.

Solex vanaf 349.50

zenuw-

en meester blijven over Uw zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten

BILJARTEN.

In de hoofdklasse speelde K.O.T. I een
thuiswedstrijd tegen Berkelbrug I, welke in
een 4-4 gelijkspel eindigde. K.O.T. 3 speelde
in de 2e afdeling tegen De Pauw 3 en won
met 6-4. De derby tussen Kets I en K.O.T. 2
eindigde in een 6-4 overwinning voor K.O.T.
In de derde afdeling verloor K.O.T. 4 met
6-4 van Carambole II.

A. G. Tragter

Zoals we in het nummer van vorige week
vermeldden, behaalde D.C. V. een flinke overwinning te Hengelo (G.), waardoor het kampioenschap behaald werd. De gedetailleerde
uitslagen waren:
B. Momberg-G. F. Geerken 1-1; J. W. Heyink-J. Lammers 0-2; A. Barink-J. Oukes 0-2;
H. Onstenk-D. KI. Bramel 1-1; W. Burghout
-B. Breuker 2-0; W. Heyink-P. Hoevers 1-1;
T. Onstenk - M. Wijen O - 2; B. KelholtH. Wansink 0-2; H. Lansink-A. Berkelder
0-2; A. v.d. Berg-B. Wentink 1-1.
HENGELAARSVERENIGING HERDENKT
10 JARIG BESTAAN.

Tijdens de jaarvergadering van de hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" werd voornamelijk gesproken over de herdenking van
het 10-jarig bestaan dit jaar.
De vereniging werd op l juni 1948 opgericht.
Besloten werd, dat dit feit herdacht zal worden op zaterdag 15 november. Er zal een
toneelstuk, t.w. een klucht worden opgevoerd door eigen krachten.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende heren, de heren H. Burger en H. Vlogman herkozen.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. Koster, bleek, dat de vereniging 97 leden
telt.
Dank werd gebracht aan baron v. Westerholt
van Hackfort voor het gratis verstrekken van
de visvergunning in de Baakse Beek.
De penningmeester, de heer H. Vlogman,
deelde mede, dat er een behoorlijk saldo was,
hetgeen ook noodzakelijk is in verband met
de herdenking van het tweede lustrum.
Voor het a.s. seizoen werden weer vier onderlinge wedstrijden vastgesteld en wel twee
in het kanaal op zondagmorgen l juni en
zaterdagavond 28 juni, twee bij de Groene
Jager op zaterdag 19 juli en zondag 7 september. Hierbij komen nog de twee wedstrijden tegen Almen in het Groene Kanaal*
Wanneer er meer dan 10 deelnemers zijn,
zal op zondag 9 november een onderlinge
snoekwedstrijd gehouden worden nabij de
Groene Jager. Aan welk nationaal hengelconcours deelgenomen zal worden, kon nog
niet vastgesteld worden. Hierover zal, als
de uitnodigingen binnen zijn, nader beslist
worden.
In verband met de verhoogde afdracht aan
het hoofdbestuur en de hogere bodekosten
werd besloten de contributie met 10 et te
verhogen en te brengen op f 0.60 per maand.
Na een geanimeerde rondvraag, waarin o.m.
gevraagd werd in het vervolg geen waardebonnen, doch concrete prijzen beschikbaar
te stellen voor wedstrijden, sloot de voorzitter, de heer A. Bello, de bijeenkomst.
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

VOORDRACHTAVOND

RATTI-NIEUWS

De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, de G.M.v.L., de B.O.L.H., alsmede de B.O.G. hadden in het Nutsgebouw een
voordrachtavond georganiseerd, met medewerking van Harriet Freezer uit Bilthoven en
Gabriël Smit uit Laren (N.H.).
De heer Smit sprak over „Boeken met gedichten". De gedichten leren ons veel mooie dingen.
Hierbij speelt de taal, waarin ze zijn geschreven,
soms een heel belangrijke rol. Onder „taal" verstond spr. dan de „klinkende taaiklank".
Harriet Freezer behandelde een groot aantal
boeken, lees-, studie- en wetenschappelijke wer
ken. Lezen moet niet als een inspanning, doen
als een ontspanning van de geest worden beschouwd.
De voorzitster van de Plattelandsvrouwen, mevr.
Klein Brinke—Gotink, deelde mede, dat de gecombineerde vergaderingen reeds resultaten
hebben afgeworpen bij de toetreding van nieuwe
leden. Verder maakte zij bekend, dat het oudste
lid der afdeling, mevrouw Meenerbreuker, in de
ouderdom van 80 jaar is heengegaan. Zij was
een der trouwste leden van de afdeling.
Vervolgens wees zij op de wasmachinecursus,
waaraan reeds door 18 leden wordt deelgenomen. Op 4 en 5 maart a.s. worden weer in de
Volkshogeschool te Eerbeek enige culturele dagen gehouden.

Verleden week was het eerste vrij. Ratti II ontving de reserves van Keyenborgse Boys en
moest een 5—O nederlaag incasseren. Er waren
verschillende oorzaken voor deze nederlaag o.a.
het zwakke samenspel der Ratti-mensen, dekkingsfouten en gebrek aan snelheid en uithoudingsvermogen door te weinig training.
De A-Junioren verloren thuis van Keyenborgse
Boys A met 3—6, doch de B-Junioren deden het
beter en wonnen verdiend met 3—l van Zutphania B uit Zutphen.
Deze week zijn beide senioren-teams vrij.
Ratti A speelt een belangrijke uitwedstrijd tegen
Vorden A, waar een gelijkspel wel een verrassing zou zijn, terwijl Ratti B naar Zutphen gaat
en tegen Be Quick H uitkomt.

MARKTVERENIGING VORDEN KENDE
SUBSIDIES TOE

Onder voorzitterschap van de heer G. J. Wuestenenk werd in hotel Brandenbarg de jaarvergadering gehouden van de Vordense Marktvereniging. Ditmaal waren nagenoeg alle verenigingen, die jaarlijks een subsidie van de vereniging
ontvangen, vertegenwoordigd.
De marktvereniging heeft voor deze verenigingen grote betekenis. Hoe meer loten er verkocht
worden, hoe groter de subsidie wordt.
In zijn openingswoord heette de heer Wuestenenk in het bijzonder welkom burgemeester Van
Arkel en het ere-lid, de heer G. W. Bielderman.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. J. van der Peijl, bleek dat er in 1957 op de
markt waren aangevoerd 5079 biggen en op de
verlotingsmarkt 28 runderen. De biggenaanvoer
is belangrijk gestegen.
Het jaarverslag van de penningmeester, de heer
H. Klein Brinke, vermeldde, dat er 7475 loten
waren verkocht. De verenigingskas heeft een
batig saldo.
Het voornaamste punt van de agenda gold de
subsidietoewijzing. De voorzitter gaf eerst een
toelichting op de diverse posten, waarna de vergadering met het bestuursvoorstel volledig ak
koord ging. In totaal was voor subsidie beschikbaar ƒ2990. Dit werd als volgt verdeeld: Bijzondere lagere landbouwschool ƒ200; landbouwhuishoudschool ƒ50; Groene Kruis ƒ150; Nuts-kleuterschool ƒ150; landelijke rijver, ƒ100;
M.R.IJ. fokveedag ƒ75; F.H. fokveedag ƒ50,—;
Stierenverenigingen „Delden", „Mossels Belang"
en „Linde", ieder ƒ50; Varkensfokdag ƒ75,—;
Schapenfokdag ƒ30,—; Bijenvereniging ƒ50,—;
B.O.G., B.O.L.H. en Bond van plattelandsvrouwen ieder ƒ 75; C.J.B.T.B. en C.B.P.B. ieder ƒ 40;
R.K. Boerinnenbond ƒ50; R.K. Jongeren Boerenbond ƒ40; Plaatselijke commissie rationele veevoeding ƒ150; Plaatselijke commissie vrijwillige
ruilverkaveling Lindese Enk ƒ225; Gemeentelijke rattenbestrijding ƒ40; Aanvoerpremies en
bevordering marktbezoek ƒ425; Wegenfonds
ƒ580; recognitie N.H. kerk en schoonhouden
markt ƒ95,—.
VOETBAL

Van de Vordense elftallen was zondag alleen
Vorden I in actie. Zij speelde een thuiswedstrijd
tegen Diepenheim I, welke door Vorden met
4—l werd gewonnen.
Voor rust werd er door beide partijen behoorlijk
spel te zien gegeven, waarbij bleek dat de elftallen in deze afdeling maar weinig voor elkaar
onder doen, want Diepenheim staat op de onderste en Vorden op een van de bovenste plaatsen.
Het schot was bij de gasten volkomen zoek, zodat er van deze zijde geen doelpunten kwamen.
Vorden had met rust reeds een 2—O voorsprong.
Na de rust werd het een rommelige wedstrijd.
Er werd nogal hard gespeeld, zodat er van goed
spel maar weinig sprake was. Vorden voerde
de stand op tot 4—b, w.o. een mooi doelpunt
uit een vrije schop. Tenslotte wist Diepenheim
de goed spelende Vordense achterhoede éénmaal
te passeren.
Daar de velden weer met een sneeuwlaag bedekt zijn, zal er zondag van voetbal wel niet
veel komen. Het programma voor Vorden luidt:
Vorden II—Grol II, Cupa II (Buschloo bij
Voorst)—Vorden III en Vorden A—Ratti A.
GESLAAGD

Onze plaatsgenote mej. D. Breuker slaagde voor
het diploma Engelse Handelscorrespondentie.
CONTACTAVOND R.K. SCHOOL

Maandag en woensdagavond j.l. werden voor de
ouders der leerlingen de jaarlijkse contactavonden gehouden van de St. Antoniusschool op de
Kranenburg. Ondanks de ongunstige weersomstandigheden waren vele ouders gekomen en
werden zij van 7 tot 8.30 uur in de gelegenheid
gesteld om het schoolwerk van de kinderen te
bezichtigen.
Ook konden zij nader contact opnemen met de
leerkrachten om zich zodoende op de hoogte te
stellen over de vorderingen der kinderen.

TAFELTENNIS

N.T.T.C. I speelde in 2 A niet. In de 3e klasse C
steeg JST.T.T.C. II weer aanmerkelijk op de ranglijst door zowel de uitwedstrijd tegen de Hoven
III met 3—7, als de thuiswedstrijd tegen Samenwerking I uit Deventer met 9—l te winnen.
Het derde team deed het ook uitstekend en won
liefst met 10—O van het eerste team van S.S.V.Z.
uit Zutphen.
FOK- EN CONTROLEVERENIGING
„WIENTJESVOORT"

JAARVERGADERING COÖP. RUNDVEEFOKVERENIGING „DE WIERSSE"

CONSULENTSCHAP v. d. MIDDENSTAND.

Onder leiding van de heer G. J. Kok hield de
Coöp. Rundveefokvereniging „De Wiersse" in
het café „Het Wapen van 't Medler" maandagavond haar jaarvergadering. Na een kort welkomstwoord inzonderheid tot de heer J. H. Westerveld, hoofdcontroleur van de provinciale
melkcontroledienst te Arnhem, verkreeg de heer
R. Aaten, secretaris-penningmeester het woord.
Er bleek een batig saldo in kas te wezen. De
omslag per koe bedroeg ƒ 8,25. In het afgelopen
jaar waren 14 monsternemers in dienst van de
vereniging tegen een gezamenlijke vergoeding
van ƒ7818.—. Uit het jaarverslag bleek vervolgens dat de vereniging thans 200 leden telt met
1367 koeien. Van deze leden waren er 85 of
42l/2 pet. aangesloten bij het N.R.S. Op 4 oktober
j.l. was bij het café Eijkelkamp met een inzending van 57 stuks runderen de 10de jaarlijkse
veekeuring gehouden. Op 17 aug. werden op
drie plaatsen t.w. bij J. W. Hilhorst, Linde; J.
Groot Wassink (de Wiersse) en G. Arendsen
Raedt te Barchem veekeuringen gehouden. Aan
deze keuringen werd met 116 stuks jongvee
deelgenomen. Aan de keuring van de K.I.ver.
Ruurlo—De Wiersse werd een getal van 66
dieren bereikt zodat het totaal aantal stuks 316
bedraagt.
In het fokregister voor koeien werden ingeschreven 286 M.R.IJ. dieren en 54 F.H. veeslag
dieren. Over het afgelopen jaar waren 209 volbloed kalveren geschetst n.l. 179 M.R.IJ. en 30
F.H. veeslag. In totaal werden in het jongveeregister ingeschreven 673 vaarskalveren en 33
stierkalveren. Hiervan waren 571 M.R.IJ. veeslag vrouwelijk en 30 M.R.IJ. stierkalveren alsmede 102 vaars- en 3 stierkalveren F.H. Veeslag.
Het aftr. bestuurslid de heer W. Norde werd
herkozen. In plaats van de heer H. J. Arendsen
Raedt (aftr. lid van de keuringscommissie voor
de jong veekeuring voor de kring Barchem) werd
gekozen de heer J. Valkeman te Barchem, en
voor de kring Linde werd de plaats van de heer
B. Haaring ingenomen door de heer H. Leemkuil te Linde.
Hierna hield de heer Westerveld een causerie
over het onderwerp: „Eiwitonderzoek der melk".

Als men inziet, dat verhoging van de produktiviteit nodig is, rijst de vraag: „Hoe kan
ik dat in mijn eigen bedrijf bereiken" ?
Vele middenstanders zullen geneigd zijn te
denken, dat de produktiviteit in hun bedrijf
niet kan worden opgevoerd, omdat zij niet
in dezelfde mate als de industrie kunnen mechaniseren.
Er bestaan echter voor een middenstander
verschillende andere mogelijkheden voor het
bereiken van een hogere produktiviteit:
doelmatiger werken, verbetering van werkmethoden, betere gereedschappen en machines, betere organisatie en betere administratie. Het gaat er niet om meer uren te maken,
maar de uren, die men werkt, beter en doeltreffender te besteden.
Men behoeft het niet zozeer in grote dingen
te zoeken. Hoeveel kleine verbeteringen zouden in het bedrijf kunnen worden verwezenlijkt, als men de moeite nam de gang van
zaken in het bedrijf te analyseren en te bekritiseren. Om enige voorbeelden te noemen: Is
de inrichting van de winkel of werkplaats
doelmatig ?
Kan het assortiment niet worden verbeterd
en zijn de voorraden soms niet te groot?
Voor elke onderneming ligt hier een taak.
En wat de middenstander individueel niet
kan, zou kunnen gebeuren in samenwerking
met anderen. De sterke ontwikkeling van de
inkoopcombinatie's en de groei van het vrijwillig filiaalbedrijf bewijzen, dat in samenwerking iets kan worden bereikt. Voor verschillende branches zijn thans produktiviteitsonderzoekingen gaande (bakkers, slagers). In
de vakbladen is hieraan de nodige bekendheid gegeven. Voor de middenstander in het
bijzonder geldt, dat hij zich slechts kan handhaven als hij zijn economische functie zo
doelmatig mogelijk verricht. Het gaat er om
aan de consument meer of betere goederen
en diensten ter beschikking te stellen tegen
de laagst mogelijke kosten. Als de middenstand zijn economische functie niet goed vervult, zullen andere groepen klaar staan om
zijn plaats in te nemen.
Middenstander, „let op U saeck".
Middenstanders die nader op de hoogte wensen te worden gesteld van de methoden die
er bestaan om tot produktiviteitsverhoging
te komen, kunnen zich o.a. wenden tot de
middenstandsconsulent in hun provincie.
De consulent, Drs. J, Jacobs, Bovenbrugstr.
29, Arnhem, wil, desgevraagd, gaarne op bijeenkomsten van middenstanders over dit onderwerp het woord komen voeren.
Nuchter M AALKALF Voor al uw
te koop bij J. Zweverink, Kranenburg
D 151.
Te koop nuchter
STIERKALF bij G.
H. Wassink, B 29,
is het adres:
Delden.

Hoe te handelen.

In café Schoenaker hield de fok- en controlevereniging „De Wientjesvoort" haar jaarvergadering, welke wegens verhindering van de voorzitter, de heer H. Pardijs, onder leiding stond
van de heer D. Norde, secretaris. Na een kort
welkomstwoord werd het woord gegeven aan de
penningmeester de heer E. Pardijs, die een financieel overzicht gaf. Bij de bestuursverkiezing
werd de aftredende secretaris met algemene
stemmen herkozen. Hierna volgde het voornaamste agenda-punt nml. een bespreking over
het eiwitonderzoek van de melk.
Door de secretaris werden hierover uitvoerige
inlichtingen gegeven. Ieder lid van de controlevereniging is geheel vrij om al dan niet mee te
doen met dit eiwitonderzoek. In het werkgebied
van de gezamenlijke Fok- en Controleverenigingen verenigd in de Controlevereniging „De Centrale" te Vorden, zijn reeds ruim 1000 koeien
opgegeven voor onderzoek melk op eiwitgehalte.
De vereniging heeft momenteel 2 monster> FEESTAVOND PERSONEELSVERENIGING
nemers in dienst t.w. de heren Joh. Pardijs en
„GEMS"
J. Bleumink. Er wordt met 191 koeien deelge- Door de Personeelsvereniging
der Gems werd
nomen aan de melkcontrole. In het afgelopen zaterdagavond
in
zaal
Schoenaker
een goed geboekjaar werden er 70 kalveren geschetst.
slaagde feestavond gehouden voor de leden met
hun huisgenoten en genodigden.
FOK- EN CONTROLEVERENIGING
Voorzitter A. van Leeuwj^kon een geheel ge„MOSSELSLBELANG"
Onder voorzitterschajj^pm de heer A. J. Olt- vulde zaal welkom hetenHI betreurde het dat
voort hield de fok- en controlevereniging „Mos- een tiental leden door ziekre dit feest niet konsels Belang" woensdagmiddag in café Schoen- den meemaken. Ook de heer Emsbroek was veraker haar jaarvergadering, welke goed werd be- hinderd. De heer van Leeuwen deelde voorts
mede dat door de Gems personeelsver. evenals
zocht.
Uit het jaaroverzicht door de secretaris, de heer verleden jaar ook dit jaar weer een bedrijfsG. Ruiterkamp, bleek, dat de controlevereniging voetbaltoernooi zal wordengeorganiseerd. In dit
31 leden telde, terwij^^ stierenvereniging 20 verband bracht spr. nog 4É| dank over aan de
leden heeft. Op 24 augwRus 1957 werd de jaar- heer G. Jansen en echtgen^re, voor hun zorgen
lijkse Veekeuring gehouden, welke succesvol en moeiten tijdens dit toernooi. Hij overhandigde
verliep en waarvoor 45 dieren werden ingeschre- de heer Jansen als blijk van waardering een
met inhoud, terwijl Mevr. Jansen bloeven. De heer W. Bouwmeester gaf als penning- enveloppe
men
ontving.
meester een verslag over de toestand der kas.
Vervolgens trad de toneelgroep van de Gems op
Er bleek een batig saldo te zijn.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende de planken met een blijspel „Als Ma aan de
lid de heer G. van Ark herkozen. Inplaats van touwtjes trekt". Dit kostelijke stuk verwekte
de heer J. G. Huls, werd gekozen de heer W. een grote hilariteit onder de aanwezigen.
Het spel bleek onder regie van de heer A. RozenWissink.
In een hartelijke toespraak richtte de voorzitter daal goed te zijn ingestudeerd. Vooral de heer Te koop 3 zware
zich tot de scheidende heer Huls. Hij bracht hem des huizes en zijn echtgenote waren uitstekend.
dank voor alles, wat hij in de afgelopen 27 jaar De avond werd verder op gezellige wijze door- BIGGEN bijH.Waenink bij 't zwembad. Nieuwstad
als bestuurslid in het belang der vereniging had gebracht, waarbij velen een dansje maakten.
gedaan. Als blijk van waardering bood spr. hem
namens de vereniging een wandelstok aan.
Besloten werd om het fietsgeld voor de beide
monsternemers te verhogen met 50 cent per
koe. Als monsternemers zijn in dienst de heren
H. Klein Brinke en J. Heintjes. Inplaats van de
heer Reintjes, die ziek is, treedt thans voorlopig op Mej. J. Maalderink.
De voorzitter bracht in zijn slotwoord dank aan
het bestuur, de monsternemers en de kascommissie, terwijl hij de heer Reintjes spoedige
beschermt Uw mond en keel
beterschap toewenste.

Familie- en
Handelsdrukwerk

Drukkerij WOLTERS
Vorden

ln>t ife zonde gebaciïr.

RDTERSEPT

K.A.B. ONTWIKKELINGSAVOND

De K.A.B, hield een ontwikkelingsavond bij
Schoenaker onder leiding van de heer J. C. van
Langen. Deze deed enkele mededelingen over
de Kringdag te Doetinchem. Vervolgens kwam
de propaganda-actie aan de orde, welke onder
de leuze „Voor wat hoort wat" wordt gevoerd.
Er werd een plaatselijk comité benoemd, die
deze actie zal stimuleren.
De heer Jos. Klein Gunnewijk uit Lichtenvoorde
gaf enkele technische uiteenzettingen over de
elementaire scheikunde met o.a. de opbouw der
moleculen, ionen, atomen, de positieve en negatieve ladingen, etc. Voorts besprak hij nog het
actuele onderwerp: de radio-activiteit met de
Gammarstralen, neutronen enz. Een en ander
werd met scheikundige proeven toegelicht, hetgeen zeer bij de aanwezigen in de smaak viel.
De voorzitter dankte de spreker voor zijn interessante en leerzame uiteenzettingen.
Meegedeeld werd nog, dat begin maart door de
Vereniging voor Veilig Verkeer te Vorden op de
Kranenburg een propaganda-avond zal worden
gegeven.

Zaterdag extra reclame:
500 gr. vet spek 75 et
500 gr. rookworst fijn 180 et
200 gr. gekookt ontbijtspek 60 et
200 gr. ham 85 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. Berliner 60 et
200 gr. leverkaas 60 et.

200 gr. bloedworst 36 et
100 gr. rosbeef 70 et
100 gr. gebr. rollade 70 et
100 gr. fricandeau 70 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Bardahl-auond.
Lezing met demonstratie
betr* Bardahl-smering
georganiseerd door de

Auto- en Motorclub „De Graafschaprijders"
te houden in de zaal van Hotel Bakker
op woensdag 12 februari, aanvang 8 u.
Belangstellenden op het gebied van automobiel-, motor- en industriesmering worden
uitgenodigd voor deze interessante avond.

Een pracht kollektie VISITEKAARTJES vindt u bij DRUKKERIJ WOLTERS

De heer en mevrouw
Lamberts-Huurneman
geven met grote blijdschap kennis van de
geboorte van hun dochtertje

X

X

X
X
X
X
Cor Ineke
X
Groningen, 2 febr. '58. X
Radesingel 15.
X
Tijdelijk:
X
Huize Tavenier.

fi

onze lieve ouders

X

G. J. C. Oonk

en
hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Riek
Henk

f\

u Gelegenheid tot feliciteren, Hengelose- i
weg 23, van 3—4.30 uur.
Met grote blijdschap
—.
^OC
^^
geven wij kennis van
de geboorte van onze
zoon, die bij het H.
Heden overleed, nog geheel onverDoopsel de namen ontwachts, onze zeer geachte huisgenote
ving :
Mej. C. D. E. Meenerbreuker

Roy Anthony

1116 Edwardsburg
Ave,
Elkhart,
Indiana, U.SA.
Voor de vele blijken
van belangstelling, ondervonden bij ons 40jarig
huwelijksfeest,
zeggen wij allen hartelijk dank.
J. Papperse
J. H. PapperseBusschers
Vorden, Zutphenseweg 6.
Verloren een bruine
VULPEN, merk Boston, vanaf het gymnastieklokaal naar de
Zutphenseweg via het
Hoge. Terug te bezorgen bij G. J. Beek,
C 56, Vorden.
Mevrouw V. E. R. A.
Dittlinger, „HetZand"
Zelhem, vraagt per
l maart een DIENSTBODE, voor dag en
nacht. Kunnende koken
en van goede getuigen
voorzien.
Te koop 10 BIGGEN,
D. Pardijs. Kranenburg.
Te koop een zwaar
nuchter STIERKALF.
J W. Wesselink,
„'t Elshoff".
Te koop dr. B.B.
ZEUG bij G. Berendsen, C 125 Vodden.
Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
'G. J. Wuestenenk,
Koekoekstr. 25, Vierakker.

Vordens Daraeskoor
Vrijdag 14 febr.
repetitie in het

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

Ook al aan de
sigaar ? ?
Reeds vanaf 15 et rookt
U een kwaliteitssigaar !
Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

F. B. Oonk-Gosselink

H Vorden, februari 1958.

A. J. Eggink
A. Eggink-Gerritsen
en kinderen

Nutsgebouw""

N
*-" w ü va t-1. vj c* y 13
j. _/ n
Donderdag
februari D.V. hopen Q

in de ouderdom van 80 jaar.
Fam. LenselinkGroot Bramel
Vorden, l februari 1958.
Dorpsstraat 1.
De teraardebestelling heeft plaats gehad op woensdag 5 februari op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden behaagde het de Here, na een
langdurig geduldig gedragen lijden,
uit ons midden weg te nemen onze
lieve vrouw, moeder, behuwdmoeder
en schoondochter
Alberdina Hendrika Bruil

echtgenote van J. Korenblik
in de ouderdom van bijna 53 jaar.
Da t zij ruste in vrede.
J. Korenblik
B. J. Korenblik en verloofde
B. W. Regelink-Korenblik
B. Regelink
J. A. Korenblik
H. J. H. Korenblik
Wed. B. Korenblik
Vorden, 2 februari 1958.
Veldwijk C 161.
De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 6 februari op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

IntmIIcampagne
tijdelijk

2O %

Zondag 16 febr., 8 uur

Te koop een elektr.
AUTOBANDENPOMP. H. G. Poesse,
Vorden.

de fel-spannende avonturenfilm

De Schaduw van Zorro
met: Richard Simmons, Barbara Bestal.
Een gemaskerde en mysterieuze ruiter
waagt zich in gevecht met nietsontziende bandieten.
In de eerste wilde jaren van het
WILDE WESTEN regeerden kracht
en geweld, totdat een krachtig man
orde en recht herstelde!

L

Te koop goed FOTOTOESTEL, Zeis Ikon
met leren etui, f 15.-.
Te bevr. bur. Contact

Op model OIO (utility)

Toegang 14 jaar

1O°/0 redactie

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Sluitingsdatum 22 februari

R. J. KOERSELMAN
Chem. reinigen

Verven

Te koop zwaar HAKHOUT, tegenover de
Oostpoort Veldwijk.
Briefjes in te leveren
voor zaterdag 15 febr.
Dorpsstraat J 7.
Draad wordt losgemaakt.

Burg. Galléestraat, Vorden

40 R.I.R. HENNETJES, 9 weken oud.
Erven Groot Jebbink,
E 9, Linde.
Te koop jonge HENNEN bij Ween k „op
Weenk».
Te koop toom zware
BIGGEN bij H. J.
Heuvelink Dzn.,
Oude Borculoseweg 8,
Warken.

Tijdelijke aanbieding
Bij inlevering van 2 kledingstukken
voor chem. reinigen, het 2e voor

HALVE PRIJS.

HET IS EEN FEIT!

Sprongstraat 10 - Zutphen
Telefoon K 6750-3191
Stoppage
Enz. enz.

Onze nieuwe schoenen munten uit door
kwaliteit en afwerking*
Onze prijzen zijn uiterst laag*
De voorjaarscollectie der nieuwste modellen stromen binnen*

HOUTVERKOPING.

Ook met de reparatie staan wij aan
de spits.

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald,

N.V. HOEKSEMA

Notaris van Ballegoijen de Jong te Henge^-G. zal op maandag 17 februari 1958
^Bbrgens om 10 uur in Hotel Langeler
te rïengelo-G., publiek verkopen:

ongeveer 280 percelen hout,,.

t.w.
A. voor het Burgerweeshuis te Zutphen,
^^ onder Hengelo-G.:
Ï^Pletterinkheide aan de Aaltenseweg, bij
M. Wissels:
nrs. 1 — 18 grove dennen v. rikken en slieten.
In de bossen op „het Klooster":
nrs. 19 — 51 grove dennen v. rikken en slieten.
nrs. 52 — 56 eiken en berken slaghout.
onder Linde, gem. Vorden:
Nabij „Zomervreugde" aan de weg van
D. Lettink naar Linde:
Uw woning tochtvrij met
nrs. l —15 gehakte berken voor zaag- en
brandhout, en eiken voor bergroeden en
timmerhout.
Op het „Maalderink":
nrs. 16 — 25 grove dennen v. posten en zaagh.
zelfkleuend tochtband.
Op het ..Hissink 1 ':
nrs. 1 — 13 lariks v. posten en klaverruiters.
Geen spijkeren, dus geen beschadiging.
nrs. 14 — 27 grove dennen v. slieten en zaagh.
Zeer geschikt voor stalen ramen.
nrs. 28—51 eiken aan hopen in het bos.
Drogisterij „De Olde Meulle"
nrs. 52—70 grove dennen voor rikken in
het bosje bij de ..Bergkappe".
nrs. 71 —78 eiken en grove dennen v. posten.
Beslist uw Drogist
Onder Vorden in de bossen op het
„Hiemken" aan de Almenseweg:
nrs. l — 1 0 grove dennen v rikken en slieten.
nrs 1 1 — 4 3 grove dennen v. bonenstokken.
V a r s s . w e g l , Hene«!o G., Tel. 06753- 234
In Warken a.d. spoorbaan nabij Broyl:
nrs. l —22 grove dennen v. rikken en slieten.
B. Voor de Diaconie der Herv. Gemeente
van Hengelo-G.
van de
In het bos bij Ordelman op de Kreil:
nrs. l en 2 lariksen.
nr. 3 grove dennen.
te Vorden, op woensdag 12 febr.
C. Voor Mevrouw van Sonsbeeck-Helmich
a.s. in het gebouw Irene.
te Heino:
Aanvang half acht,
In de blokken nabij Van Leijden in Varssel:
Voor de pauze verschillende zangnrs. 1—41 grove dennen voor posten, rikken
nummers. Mooi afwisselend programma.
en bonenstokken.
Na de pauze wordt opgevoerd
D. Voor de Herv. Gemeente v. Hengelo-G.
het prachtige toneelstuk
In het dennenbos bij de Kreil:
enige percelen grove dennen voor posten
en slieten.
Donateurs hebben op vertoon van
Kosten 10 pet. voor kopers.
donateurskaart vrij toegang.
Betaling uiterlijk 15 maart 1958 ten kantore
Toegangsprijs f 1..— (alles inb.)
van genoemde notaris,

Tot zaterdagavond staan de reparatieschoenen
waarmede wij op de vakwedstrijd te Doetinchem
in de hoofdklasse A een 2e prijs behaalden
geëtaleerd, en in de B klasse 'n 2e. En 4e prijs voor
onze bediende de Heer W. Wolferink.

Moge dit voor U een aansporing zijn, ook Uwe
oude schoenen bij ons te laten repareren. Wij zullen
er de uiterste zorg aan besteden.

A. Jansen & Zn., 't Schoenenhuis
Vorden-Hengelo-GId.

IN EEN WIP

Pressoslrip

I. M. v.d. Wal

nk voor uw Rijbewijs

onneker overalls
•~~^

pasvorm!
Overal waar gewerkt wordt,
hoort U de roem verkondigen van Lonneker overalls.
De oerdegelijke overalls,
die 'n man zo goed „staan"
bij zijn werk, en die U bij ons
in zo'n ruime keuze vindt.
Komt U eens overtuigen l

Op model «10 (utlllty)
1O°/0 r,H,,HI.

Sluitingsdatum 22 februari

Nu kunt u voordelig aan
nieuw blinkend tafelgerei
komen, door gebruik te
maken van deze inruilcampagne!

Chr. Zangver. „Excelsior"

Komt allen!

tij.lrlijk

beroemd om hun

UITVOERING

„Gesloten ogen".

(rt rit ff-ca mjtagne

A. F. Wiggers, Linde
A. Wolsing
Vorden

Te koop een beste
F.H. dragende KOE,
bijna aan de telling,
goede produktie, vierkant stempel bij G. J.
Wunderink,
Kranenburg

Te koop r.b. VAARSKALF, van goede produktie. D. Eskes, C 72

Vrijdag 14 en zaterdag 15
febr.

uitvoering van de Toneelver.
T.A.O. in de Wildenborchse
Kapel.

Wij verkopen niet alleen de normale mengvoeders en grondstoffen in prima kwaliteit, maar wij doen meer voor U!!
a. wij geven U de nodige voorlichting omtrent het meest
doelmatig en economisch gebruik van deze voeders.
b. wij maken voor U een speciaal voeder, wanneer de omstandigheden dit nodig zouden maken.
c. wij organiseren voor U leerzame ontwikkelingsavonden,
waar we binnenkort weer mee beginnen.
d. wij verlenen dus algehele service bij de voeding Uwer
dieren, desgewenst bij U aan huis
e. wij geven U een gratis abonnement op het veevoedkundig
tijdschrift „Rond Stal en Erf."
Achter ons staat steeds ons Voorlichtingsbureau, waarvan niet
alleen wij, maar ook U kan profiteren.
Wij verkopen dus méér dan voeders alleen . . . . wij verkopen

Service Station Warnsveld
Expl. E. C. Kooyman

Opgevoerd wordt het stuk:
„De beste jaren van ons
leven".
Aanvang half acht.
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Alleen „de, Speciaalzaak" biedt

l doos Forum sigaren f 1*10
Onze specialiteit.
Sig.mag. „'t Centrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386

U bent beter af met

NICO KEUNE

Pijnlijke
voeten ?

VRAAG ER OM.

Loop er niet te lang mee, in vele

Pas-aan Serviezen (de echte)
Pol/gas (het beste)
Panterlak (het sterkste)

Deze kwaliteitsartikelen heeft alleen

EEN COMPLEET

Fa. H. KLUVERS, Vorden

MENGVOEDERS (Delfia)

^ Behandeling
kingen.

is nog steeds

^ Deskundige adviezen betreffende Uw schoeisel ter voorkoming
van afwijkingen.

Bond voor Staatspensionnering
AFDELING VORDEN

op woensdag 12 febr. a.s. i.h. Nutsgebouw.
Aanvang 7.30 uur, zaal open 7 uur.

„Eerste gewin is kattegespin."
Entree vrij en geen plaatsbespreking.
Toegang alleen voor leden en betalende
gezinsleden.
Zij, die zich voor die tijd of 's avonds aan
de zaal nog als lid opgeven hebben ook
vrije toegang.
Namens het bestuur H. J. KIP
, Een toonbeeld van volmaaktheid, dat
is een

Empo
Rijwiel
De constructie en afwerking van een
volmaakt rijwiel eisen een minutieuze
aandacht voor de talloze details.
Dit is het waardoor de EMPO-rijwielen,
figuurlijk gesproken, met „stuur en
zadel" boven hun talloze soortgenoten
uitsteken.
En dat voo* een prijs die elke vergelijking met glans kan doorstaan.
De nieuwste creatie: de E M P O Calypso heeft het hart van duizenden jonge Nederlanders gestolen.

Empo Rijwielfabriek Vorden
Vordense
Coöp. Zuivelfabriek

*

Alle zuivelprodukten aan de
venterswagen en aan de fabriek,
dagelijks verkrijgbaar»

leeds meer huisvrouwen Ê
Óteedi
profiteren van onze voordelen •
250 gr. picnic, heerlijk koekje, 59 et
250 gr. calypso, „
,,
59 et
l pak heerlijke wafelkoeken
58 et
l grote pot pindakaas, de beste 69 et
l pot chocolade pasta
59 et
3 pakjes Koopman's pudding
div. smaken 48 et
l groot blik erwten m. wortelen 55 et
l grote fles prima bloedwijn 415 et
l gr. pot appelmoes, goudrein. 79 et
Als extra reclame:
200 gr. prima boterhamworst 55 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

•
•
•
•
•
•
• GROOTENBOER
Zutphenseweg

Telefoon 415

Sigarenmagazijn

Pluimveehandel
Vorden, Telefoon 283
Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel
Laarstraat 5

Voor houten kippenhokken, liggende rabatplanken en glas-inschuifbare valramen.

G. H. Scholten

Bupro-gas

Weulen Kranenbarg

En de kwaliteit als vanouds

JDorpsstreMr 4, Vorden
Telefoon 342
Onder Rijkstoezicht gediplom.
pedicure-voelkundige.

W. Rossel

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

't Gaat veel vlugger dan anders

H. G. Wullink

Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen! Vraagt prijs.

Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

't Is goedkoop

^ Behandeling volgens afspraak
ook bij U thuis.

feestavond

Het propagandistische gedeelte zal verzorgd
worden door Ds. P. E. Boele van Utrecht.
Daarna zal „Vordens Toneel" voor U
opvoeren:

Joh. Heerink, Telefoon 383, Vorden

-^r Steunzolen, die volgens gipsaf druk op maat geleverd worden.

J. B. GERRITSEN, Tel. 540

^Propaganda

verkopen wij slaapkamers, bankstellen, clubameublementen, tafels, stoelen, matrassen, vitrage en overgordijnstoffen in de modernste uitvoeringen en dessins,
doch ook stofferen wij Uw oude stoelen als nieuw,
Uw oude matrassen opnieuw bijgevuld en overtrokken
Vraagt eens stalen met prijzen, 't valt U mee.

van nagelafwij-

rijlessen
„'t Groenedal"
Telef. 358 - Vorden

P. C. Hipiüs, Zutphen

NIET ALLEEN

^ Verwijderen van likdoorns, eelt
e.d.

voor alle soorten

VOEDERPROGRAM!

Aanbevelend,

gevallen kunnen wij U helpen door:
H| HET ADRES

Seesing

H.H. Veehouders!

Het station waar
de service zó is l

„De Reiger"

Dust ZELFBEDIENING!

voor

Doperwten en Wortelen, liters blikken 55
Doperwten, liters blikken
69
Gehakt, groteJilikken van Ant. Hunink 98
BoterhamworsFlSO gram
39
89
Margarine, 3 pakjes
Vanille wafels, 250 gram
59
Frou Frou, 250 gram
59
Chocoladerepen, 3 grote voor
49
Abrikozen op Sap, per pot
98

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
19.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.
Het volgen van theorielessen is verplicht.

et
et
et
et
et
et
et
et
et

Fa. J. W. Albers
NIEUWSTAD

Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Motor, naar de
Erkend-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen
Tel. 06750-4372.

r
j
„de j>
J auiv»

it voorjaar een nieuwe fiets!
Komt U dan eerst even onze prachtige

Magneet en Joco

autorijlessen.

Café

Slijterij

sportrij wielen bewonderen.
Wij hebben ze in dio. kleuren en uitvoeringenVoor een goede fiets naar

Gelegenheid voor bruiloften en
partijen.

Barink's Rijwielhandel

Rijkstr. 11

JAN HASSINK
Steeds ruim gesorteerd, ook in de
automaat.

Kantoorboekhandel,
Erkende leesbibliotheek, Galanterieën,
Speelgoederen.
Raadhuisstraat 14, Vorden, Tel. 332

Combinatie albums
voor receptie's en foto's.

Verhuur van filmapparaten,
bandrecorders, dia-projectoren

J

Hotel Bakker
Dorpsstraat, Vorden

enz.

Foto Dolphijn, Vorden

Kwaliteit, is de kurk waarop wij drijven.

Verlwings
ftfngen
TftaMief -Ikee&t

Denkt u aan de uitvoering van de
Herv. JongeLver. „Samuël" op zaterdag 15 febr» in Irene?
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij Sig.mag. Eijerkamp.

Warnsveld

TBL.Z72

Café - *
Restaurant
Prima keuken

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

