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DAMMEN.
Ook de laatste competitiewedstrijd is een overwinning voor Vorden geworden.
Toch heeft Almen haar huid zo duur mogelijk verkocht gezien de einduitslag 11-9 in het voordeel
van Vorden:
De gedetailleerde uitslagen waren :
Geerken-Schoneveld 0-2, Lammers-Loman 0-2, Oukes-Stoelhorst 2-0, KI. Bramel-H. Berkenbosch 2-0,
Breuker-J; Berkenbosch 2-0, Hoevers-Kqetsier 1-1,'
Wijen-Boltjens 2-0, Wansink-Groenouwe 0-2, Berkelder-Broer 0-2, Rozendaal-Koetsier 2-0,
De eindstand in de rangschikking van de drie bovenste is : Vorden 10 gespeeld 18 punten, Lochem
10 gespeeld 14 punten, Almen 10 gespeeld 12 punten:
,
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JAARFEEST HERV. JONGELINGENVER.
„SAMUEL".
De Herv. Jongeliedenvereniging „Samuël" hield
zaterdagavond in Irene haar jaarfeest. De zaal was
tot in alle hoeken bezet. De voorzitter de heer
Weustenenk sprak de wens uit dat allen een genoeglijke avond mochten hebben. De vijf „Deerntjes" uut Almen openden dit feest met een vier«<
tal liedjes bij de gietaar. Dit vond aller bijval. De
avond werd verder geheel gevuld met de opvoe-.
ring van het toneelspel ,,Geef mij uw hand":
Dit stuk kreeg een goede vertolking, alleen was het
jammer dat soms hele zinnen wegens te zachte uitsprak verloren gingen en daardoor de samenhang
soms niet meer te volgen was. De voorzitter dankte
de medespelenden, in dit moeilijke stuk voor de
vlotte opvoering:
BIOSCOOP
Zondagavond komen de bewonderaars van de beroemde tenor Rudojf Schock weer aan hun trek:
D«* film „Schenk mir dein Berz" geeft hem volop
gelegenheid zijn, talenten bot te vieren in een zestal schlagers. Zijn tegenspeelster is de al even bekende ster Waltraut Haas.
Hoewel er een grote plaats is ingeruimd vopr de
zang, heeft de film ook verder alle kwaliteiten ojn
er een gezellige speelfilm van te maken. Bovendien
maakt men kennis met de prachtige natuu^fcan
Napels en Capri.
,
^^
GEREF. JEUGDVERENIGING
Hedenavond houdt de gereformeerde jeugdvereniging haar jaarfeest in „Irene". Voor de pauze worden enkele kleine stukjes gegeven en na de iwuze
volgt de opvoering van het ernstige, maar^^ftie
toneelstuk „Jan, mijn zoon".
In ons blad van vorige week heeft U nadere bijzonderheden kunnen lezen.

KERKDIENSTEN zondag 23 februari.
Hervormde kerk.
10 uur Ds J. H. Jansen.
7.15 uur Ds J. Langstraat.
Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk
10 uur Ds E. J. Duursema.
3 uur Ds J. Wcssel van Needc.
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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 22 febr. van 5 uur tot en met
zondag 23 febr. Dr de Vries. Tel. 288,
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 23 febr. Reichman, tel. 06755-266,
en Van Soest, tel. 06753-420.

Brand melden: no. 5 4 1 .
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 80 biggen, waarvan de prijzen
varleerden van f 40.— tot f 4 5 . — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 14 febr. t.m. 20 febr.
Geboren: d. van G. J. A, ter Beest en H. L.
Peters; z. van J. Schotsman en B. Koopman.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. Schiphorst en Ph. H. C. J. Restiau.
Overleden: G. Norde. vr., ongeh., 19 jaar.
DE HEER d'AUMERIE KREEG EERVOL
ONTSLAG
A
Op diens verzoek is per l mei wegene gezondheidsredenen eervol ontslag verleend aan
de gemeenteontvanger, de heer d'Aumerie,
welke deze functie 37 jaar heeft vervuld.

VORDENS DAMESKOOR

Het Vordens Dameskoor hield haar jaarvergadering onder leiding van mevr. Klein Brinke—
Gotink. Zij kon alle leden welkom heten, uitgezonderd één, die door gezinsomstandigheden
verhinderd was. Het verheugde haar dat de
leden zozeer met de vereniging samengegroeid
zijn.
Mevr. Van Til—Klumper gaf een keurig jaarverslag. Mevr. Groot Roessink—Golstein gaf het
financiële verslag, waaruit bleek dat de vereniging kerngezond is.
Bij de bestuursverkiezing werd de voorzitster
met algemene stemmen herkozen. Inplaats van
mevr. Wolters—Schuppers, die haar plaats in
het belang van de vereniging door een jongere
kracht zag ingenomen, werd mevr. Besselink
gekozen.
De presidente dankte mevr. Wolters voor de
prettige samenwerking in al deze jaren en overhandigde haar een grammofoonplaat als blijk
van waardering.
Daarna werd gesproken over het gaan naar een
concours; waarschijnlijk zal dit Nijmegen woi>
den. (Na een geanimeerde rondvraag sloot mevr.
Klein Brinke de vergadering en sprak de hoop
uit, dat de repetities net zo trouw bezocht zouden worden als deze vergadering; dan zullen de
prestaties van het koor nog beter worden.
LEDENVERGADERING A.R. KIESVERENIGING

Maandagavond werd in „Irene" onder leiding
van de heer D. A. Pos, waarnemend voorzitter,
een ledenvergadering van de A.R. Kiesvereniging gehouden. In het bijzonder werd welkom
geheten de heer Folkeringa uit Zutphen, bestuurslid van de Staten Centrale Zutphen.
De penningmeester, de heer Robbertsen, deelde
mede dat de kas sluit met een klein voordelig
saldo.
De kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing werd vastgesteld met een 6-tal
namen. Zodra deze hun goedkeuring aan hun
plaats op de lijst hebben verleend, zal de lijst
worden openbaar gemaakt.
D'e voorzitter deelde mede dat op 3 maart a.s.
voor de vereniging een spreekbeurt hoopt te
vervullen Prof. Mr. Dr. I. A. Diepenhorst van
Amsterdam.

het gezonde gebaar:

ROTER5EPT

beschermt Uw mond en keel
BILJARTEN

Behalve de vorige week reeds vermelde uitslag KOT I —Atlanta I 4 —4, werd nog gespeeld de wedstrijd in de 2e afdeling KOT IIIVoorst II 6—4.
KOT II staat in deze afdeling te hoog aangeslagen, zodat het voor dit team uiterst moeilijk is om winstpunten te behalen. Nu werd
weer verloren van Bierhuis II met 10—0.
KOT IV won in de 3e afdeling tenslotte van
De Boer III met 4—6, waarbij B. Seesink met
22 de hoogste serie maakte in deze afdeling.
B.O.L.H.

Onder leiding van me j. T. Ruiterkamp, hield
de afdeling Vorden van BOLH in hotel Brandenbarg een ledenvergadering. Een speciaal
welkom richtte zij tot de nieuwe leden. Zij
sprak de wens uit dat zij getrouw de vergaderingen zullen bezoeken en zich goede leden
tonen van de BOLH. Op 5 maart a.s. zal met
de BOG een bezoek worden gebracht aan de
Ringmiddag te Epse. Nadat mej. Lebbink een
humoristisch gedicht had voorgedragen, vertelde zuster Barbier, directrice van de Rusthoeve over haar belevenissen in Indonesië. In
1946 werd zij door het Rode Kruis uitgezonden^alwaar zij 6 jaren op diverse posten heeft
gewerkt. Aan de hand van meerdere foto's
lichtte zij haar causerie toe. Als blijk van
waardering voor haar causerie bood de voorzitster haar een doos bonbons aan.

neus, keel en borst van vastzittend:
JAARFEEST HERVORMDE JEUGDGROEPEN

A. s. week zal door de oudste groepen van de
Hervormde Jeugdbeweging een feestelijke bijeenkomst worden gehouden in Irene. Eerst
wordt een blijspel opgevoerd en tot slot een gedeelte uit de Bijbel.
Omdat er ieder jaar veel belangstelling voor
dit jaarfeest bestaat, zal er nu twee avonden
gelegenheid zijn de jongelui te zien acteren.
Zie verder de advertentie.

85 cent
UITBREIDING BESTUUR DER ZWEM- EN
POLOCLUB

Onder voorzitterschap van de heer Plas werd in
hotel Bakker de jaarvergadering gehouden van
de Vordense Zwem- en Poloclub.
In zijn openingswoord wees hij op de vooruitgang in de prestaties van de vereniging. Het
ledental nam toe en ook wordt er ijverig getraind.
Het bestuur onderging een belangrijke wijziging. Dit is thans als volgt samengesteld: Voorr
zitter de heer Plas, algemeen leidster mevrouw
Kistemaker—Stijl, mevr. Mengering, assistentleidster, H. W. Groot Bramel, secretaris-penningmeester, mej. Joke Brandenbarg, 2e penningm.,
mej. St. Jansen, 2e secr., H. Elbrink, leider der
jongensafdeling en L. Rouwenhorst, trainer
dezer afdeling.
De contributie werd vastgesteld op 25 cent per
week.
Besloten werd voorts om een ledenwerfactie te
houden met als premie een jaar gratis lidmaatschap. In de komende waterpolocompetitie zal
thans ook een 2e damesteam uitkomen. Verder
zal getracht worden om eenmaal per maand
een clubblad te laten verschijnen. Er werd tenslotte nog een jeugdraad in het leven geroepen,
waarin elk jaar opnieuw andere leden gekozen
zullen worden. Dit jaar bestaat deze raad uit de
dames C. Beernink, S. Bonke en Jansje Brandenbarg en de heren A. Dijkman, H. Groene en
H. van Ark Jr.
Mej. Gr. Smit nam op zich om als leidster van
de jongere meisjes te fungeren.
TAFELTENNIS

Het eerste herenteam was vrij, doch de reserves van NTTC deden goed werk in de 3e
klasse C door gelijk te spelen (5—5) in de
uitwedstrijd tegen de leider in hun afdeling
Blikboys II uit Deventer.
NTTC III wist Beckson I beide puntjes afhandig te maken, terwijl tegen ATTC II in Almen

een 9—l nederlaag werd geleden (4e klas B.).
De A-junioren handhaafden hun positie in de
bovenste regionen door in Zutphen met l—9
te winnen van St. Walburgis b.
Zaterdagavond kunnen zij hun krachten beproeven met het bezoekende St. Lebuinus a
uit Deventer, dat thans de leiding heeft in de
Jeugdklasse 2. Een eventuele overwinning zou
de Vordenaren dicht bij het kampioenschap
brengen!
JAARVERGADERING

RIJVERENIGING

In café „'t Zwaantje" hebben de leden van de
landelijke rijvereniging „De Graafschap" hun
jaarvergadering gehouden.
In zijn openingswoord bracht de voorzitter,
de heer D. Norde, in het bijzonder dank aan
de heer v. d. Wall Bake voor het weer beschikbaar stellen van zijn terreinen aan de
rij vereniging.
In zijn jaarverslag wekte de secretaris, de
heer J. J. v. d. Peyl, de leden op om toch vooral de rijlessen trouw te komen bezoeken.
Het verslag van de penningmeester, de heer
W. Wagenvoort, meldde een klein nadelig saldo. De aftredende bestuursleden, de heren G.
H. Wuestenenk en J. J. v. d. Peyl werden herkozen. Besloten werd om begin maart een
praatavond en een kaartleesrit te houden.
K.A.B. ONTWIKKELINGSAVOND

De KAB hield bij Schoenaker een ontwikkelingsavond, waarbij niet alleen de leden der
afdeling en de KAV dames aanwezig waren,
doch ook vele andere belangstekkenden uit de
parochie. Spreker van deze avond was pater
Josaphat van Luijck o.f.m. uit het Franciscanerklooster alhier. Deze hield een inleiding
over „vader en moeder, vroeger en nu". Spreker belichtte dit actueule onderwerp op zeer
bevattelijke wijze.

HET VORDENSE NUT HAD WEER EEN |
VOETBAL
TONEELVERENIGING T.A.O. BESTOND
Wegens sterfgeval
WERKZAAM JAAR
Vorden II heeft zondag een kostbare overwin10 JAAR
dinsdag
25 februari
Op de jaarvergadering bemerkt men eerst ning (3—0) behaald op Longa III in Lichten- De toneelvereniging ,,Tot aller Ontspanning"
goed welke grote plaats het Nut in Vorden in- voorde.
in de Wildenborch bestaat dit jaar 10 jaar.
neemt en hoe groot haar veel omvattende In het veld was Longa zeker niet de mindere, Ter gelegenheid hiervan werd in het Verenitaak wel is. Voor een groot deel komt dit neer doch de Vordense achterhoede met keeper A. gingsgebouw vrijdag en zaterdag een opvoeop de schouders van het dagelijks bestuur be- Golstein aan 't hoofd, wist alle aanvallen on- ring gegeven van het bekende toneelstuk „De
staande uit de heer H. Wesselink, voorzitter, schadelijk te maken. Trouwens het gehele elf- beste jaren van ons leven", waarvoor een
De prachtige Azalea's,
mevr. van Mourik, secretaresse en de heer J. tal heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. In overweldigende belangstelling was.
Schuppers, penningmeester. Dit drietal her- de voorhoede viel het spel van de jeugdige mid- In zijn openingswoord memoreerde vrijdag- die we op 23 febr. '57
dacht op de jaarvergadering het feit dat zij voor Besselink op, die 2 fraaie doelpunten voor avond de voorzitter, de heer Fr. Klein Brinke, met de opening van
12V2 jaar geleden als zodanig in het bestuur zijn rekening nam. Het derde kwam van de dit tweede lustrum, waarbij hij in het bijzon- onze nieuwe zaak ontzitting kregen. Er blijkt onder aanvoering van voet van J. Bosch en was eveneens van uit- der dank bracht aan de heer Staring van Kas- vingen, staan thans
dit drietal veel werk verzet te zijn. Een harte- stekend gehalte. Met rust was de stand 2—O.
teel De Wildenborch, die gedurende de afge- weer in volle bloei.
lijk applaus vertolkte dan ook de dank van Vorden C zorgde voor een verrassing door haar lopen 10 jaren beschermheer van de verenide leden toen de drie koperen jubilarissen in eerste competitiewedstrijd tegen Ratti B met ging geweest was. Ook betrok hij de regis- Alzo bloeit onze zaak.
liefst 4—O te winnen. Een keurige prestatie van seur, de heer Haneveld uit Lochem, in zijn
het zonnetje gezet werden.
Het gaat goed met
Van de vele werkzaamheden gaf de secreta- de benjamins.
dankwoord, daar deze als regisseur eveneens onze afd. meubelen,
A.s. zaterdag en zondag zijn 5 van de 6 elf- 10 jaar aan de vereniging verbonden was geresse, mevr. van Mourik, een uitvoerig jaarmatrassen, stoffeerderij
verslag. De Nutsavonden zijn vrijwel allemaal tallen in touw.
weest.
geslaagd. Vooral de toneelvoorstelling van Vorden I ontvangt thuis de koploper Lochuizen Mr. Staring wenste hierna de vereniging van fa. G. W. Luimes
,,De Hoveniers" uit Bilthoven had groot suc- I, waarvan enige tijd geleden vriendschappelijk harte geluuk en hoopte dat zij op dezelfde Vorden, Telefoon 421
reeds gewonnen werd. De gasten zullen nu on- voet zou voortgaan met het brengen van ontces.
De Nuts Handwerkcursus was weer verdeeld getwijfeld meer tegenstand bieden, vooral daar spanning voor deze buurtschap. Hij overhan- Steeds tot uw dienst.
in 3 afdelingen, n.l. l in het Medler en 2 in het kampioenschap op 't spel staat.
digde de voorzitter een enveloppe met inhoud.
Vorden II speelt eveneens een zéér belangrijke Vervolgens werd door T.A.O. het lang niet
het dorp. Gemiddeld aantal leerlingen 20.
wedstrijd
n.l.
in
Ruurlo
tegen
Ruurlo
II,
evenDe Boekhoudcursus begon met 5 leerlingen,
eenvoudige, doch wel zeer mooie toneelstuk
waarvan er 3 dit jaar examen hopen af te leg- eens een degradatie-kandidaat. Winnen de re- „De beste jaren van ons leven" opgevoerd.
gen. Voor de nieuwe cursus werd gestart met serves deze wedstrijd, dan is er alle kans dat Het stuk zat er goed in en daar bovendien de Het gas voor iedereen
het 2e klasseschap behouden blijft.
8 leerlingen o.l.v. de heer W. Kuijper.
voornaamste rollen uitstekend bezet waren, is
Vorden III speelt vooraf op eigen terrein tegen het een opvoering geworden, waarvan de aan- Prijs f 7.50 per fles.
Nuts Kleuterschool.
Zutphen
III,
waarbij
zij
met
een
gelijk
spel
teDe school wordt gemiddeld door 80 kleuters
wezigen buitengewoon hebben genoten. Het
bezocht. In plaats van mej. Westra werd mej. vreden mag zijn. Tenslotte spelen zaterdagmid- daverend applaus aan het slot van deze zeer
Kiburg tot hoofd benoemd. De verbouwing dag nog thuis de B junioren tegen Markelo B geslaagde avond was dan ook wel verdiend.
Wij betalen deze week
wacht op het vrij komen van de aangebouwde en uit de C junioren tegen Voorst B.
CARNAVAL KRANENBURG UITSTEKEND voor de kippen (alle
woning. Er zal dan een 3e lokaal bijkomen beUIT DE GEMEENTERAAD
GESLAAGD
nevens een derde leerkracht, daar het aantal Bij de aanvang van deze eerste raadsvergaderassen) f 1.85 per kg.
leerlingen nog steeds stijgende is.
ring van het nieuwe jaar, gaf de voorzitter De dagen van gijn, leut en zotternij zijn weer
Nutsbibliotheek.
een resumé van de belangrijkste werken, wel- voorbij. Ook op de Kranenburg is dit CarnaHet aantal uitgeleende boeken beweegt zich ke in 1957 van gemeentewege tot stand kwa- valsfeest weer, dank zij de grote belangstelPluimveehandel
nog steeds in stijgende lijn. Er werden in het men of in uitvoering werden genomen. Zo ling en de goede organisatie, uitstekend geVorden,
Telefoon 283
afgelopen jaar 180 boeken meer uitgeleend werd gememoreerd de bouw van het gymna- slaagd. Van de kostumering was veel werk
gemaakt
en
vele
tientallen
groepen
namen
dan daarvoor. In het totaal 13119 stuks. Het stieklokaal en de restauratie van het gemeenaantal lezers bedroeg 692.
tehuis welke beide gebouwen uit het oog- deel aan het gekostumeerde bal, dat tot mid- Seesing
Nutsfloralia.
punt van bestedingsbeperking in het a.s. voor- dernacht voortduurde. Voor de origineelste
Op de jaarlijkse bloemententoonstelling wa- jaar tegelijk officieel zullen worden geopend. kostumering waren mooie prijzen beschikbaar
ren 321 inzendingen, verdeeld over 24 wed- Er werden in 1957 114 bouwvergunningen ver- gesteld. Maandagavond vielen deze ten deel
„'t Groenedal"
aan: 1. Hongaars danspaar; 2. Napoleon; 3.
strijden. Uitgereikt werden 99 prijzen.
strekt.
Nuts tafeltennisclub.
Een verheugend teken was dat het aantal wo- Zigeunergroep; 4. Tirolermeisjes; 5. De vro- Telef. 358 ~ Vorden
Deze bloeiende afdeling telt ongeveer 25 le- ningzoekenden aanzienlijk is teruggelopen. lijke zes en dinsdagavond aan: 1. Snoepmeisden. Er wordt met 3 heren-, l dames- en l Momenteel staan er 81 ingeschreven, waarbij je; 2. Vakantiemeisje; 3. Tirolerpaar,- 4. Win- Homoeopatische .
jeugdteam deelgenomen aan de competitie.
nog komt een aantal elders wonende indus- ter en zomer; 5. Ku-klux-klan.
Aambeiendruppels
Nutsblokfluitcursus.
trie-arbeiders, welk aantal op 50 geschat Het organiserend comité kan terugzien op een
Hoestdruppels
Het aantal leerlingen hiervoor bedraagt thans wordt, zodat het totaal 131 bedraagt. Een jaar paar succesvolle avonden, die in de toekomst
Rheumadr appels
14. Het lesgeld werd van 55 op 63 cent ge- geleden bedroeg dit aantal 173. De woning- zeker herhaald zullen worden. Naar we verZenuwsterkende bracht. Leider is de heer L. de Veer uit Eefde. toewijzing voor 1^58 bedraagt 70 woningwet- nemen zal een evenveel batig saldo van beide
avonden,
word^^Bangewend
tot
verbetedruppels
Fotoclub Hengelo-Vorden.
woningen en 10«fcfticuliere woningen. De 70
Deze club telt 23 leden. Helaas worden de woningwetwoningen zijn die welke in het Mo- ring en uitbreiding^an zaal Schoenaker.
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
clubavonden door de leden slecht bezocht. Ge- lenplan worden gebouwd. Helaas heeft de geJAARVERGADERING PAARDENFONDS
franco p. post, na onttracht zal worden om in samenwerking met meente voor de 10 particuliere woningen
„WILDENBORCH E.O."
vangst van postwissel.
Hengelo (G.) een fotocursus te geven.
geen grond beschikbaar. De mogelijkheid om Het paarden verzekeringsfonds „Wildenborch
Tenslotte meldt het verslag dat het aantal le- uit deze noodtcdËtend te komen is, aldus de en Omstreken" hie^L donderdagmiddag in de Drogisterij en
den met 23 was toegenomen. Door vertrek en voorzitter, niet ^^esloten. Immers heeft de zaal van de heer ^B^jenaker een matig be- Fotohandel
overlijden is het aantal echter nog op ruim Kroon inzake de beroepschriften van diverse zochte ledenvergadering onder leiding van de
250 gebleven.
grondeigenaren een beslissing genomen.
heer L. Bannink.
Uit het verslag van de Nutsspaarbank van de Nu deze beslissing is gevallen hebben B. & W. Op verzoek van de voorzitter werd enige Laarstraat 5
secretaris-penningmeester, de heer W. Klein aan een drietal eigenaren van gronden in het ogenblikken stilte in acht genomen ter herdenLebbink, kunnen we melden dat het spaargeld zgn. Molenplan verzocht, hun grond aan de king van het overleden medebestuurslid, de
bedroeg ƒ 1.207.818,42, wat een toename be- gemeente te willen verkopen. B. & W. hopen heer Hark'nk. De heer Harkink, aldus spreker, Onze stoffeerder was
tekende van ƒ 29.636,46. De reserve bedraagt dat deze gronden bij minnelijke schikking kon node uit zijn gezin worden gemist. Zijn één maand soldaat,
ƒ 130.862,63 en de winst ƒ 11.644,09. De ren- kunnen worden verkregen, waardoor een heengaan wordt dan ook door het bestuur gelukkig in de winter.
tevergoeding bedraagt thans 3% %.
tweeledig doel wordt bereikt, n.l. de beschik- zeer betreurd temeer daar hij nog in de kracht De klanten die ons in
Bij de bestuursverkiezing werd de voorzitter, king van de gemeente over bouwgronden en van zijn leven stond. Hij behoorde tot een van deze maand vloerbede heer H. Wesselink, herkozen, evenals het verder kan dan eindelijk de zozeer gewenste de stillen in den lande, doch wat hij zei daar dekking, kapokmatrasbestuurslid mej. J. Scheltens. In de vacature verharding van de Berend van Hackfortweg kon staat op worden gemaakt. Steeds heeft sen, zonneschermen,
W. Kuyper, die wegens drukke werkzaamhe- (voorheen Zwarte Weg) een feit worden, want hij met raad en daad het fonds terzijde ge- cocosmatten bestelden
den had bedankt, werd gekozen Mr. Meyes. deze weg zal dan breder moeten worden en staan. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankDe voorzitter bracht de heer Kuyper dank hiervoor is grond van de aangrenzende eige- bare herinnering blijven, aldus de voorzitter. hartelijk dank voor 't
voor het vele werk dat hij in zijn zittingspe- naren nodig. De benodigde gelden zijn er Uit het jaarverslag bleek dat het ledental geduld, 't Komt nu
spoedig in orde.
riode van 5 jaar voor het Nut heeft verricht. reeds voor uitgetrokken.
thans 577 bedraagt met 764 verzekerde paarHet winterprogramma kon ieders goedkeuring Bij de verdere behandeling van de agendapun- den. Over het afgelopen boekjaar waren door fa. G. W. LUIMES
wegdragen. Voor het volgende seizoen wer- ten kwam als een verrassing naar voren dat het fonds 18 paarden overgenomen ter waarde
Vorden, Telef. 421.
den verschillende suggesties gedaan, welke de Boerenleenbank thans in staat was om de van ƒ 14.060,—. Via de slachtbank hadden
het bestuur ter harte zal nemen.
gemeente, behoudens goedkeuring van de deze paarden ƒ 5.460,50 opgebracht. In kas
Tot slot werd door de heer H. Wijnen van het Raiffeisenbank, een geldlening te verstrekken was een batig saldo van 1957 groot ƒ 2.128,35. Ook al aan de
Reisbureau E.S.A. uit Amsterdam zeer inte- van ƒ 55.000,— tegen een rente van 4^4 %. De verzekeringspremie 1958 werd voor de sigaar??
ressante kleurenfilms gedraaid onder de titel Hiermede kan dan de bouw van het hand- en eerstkomende schatting vastgesteld als volgt:
„Reis door Europa" met als toegift een prach- vakvaardigheidslokaal aan de Lagere Land- Ie kl. 2 pCt, 2e kl. 2'A pCt en 3e kl. 3 pCt van Reeds vanaf 15 et rookt
tige film over de bloembollenvelden en het bouwschool bekostigd worden. De bouwsom de verzekerde waarde. De veulenverzekering U een kwaliteitssigaar !
bloemencorso.
bedraagt ongeveer ƒ 54.000,—.
bleef onveranderd.
Bij de rondvraag vroeg de heer Meyer naar de Het aftr. bestuurslid, de heer B. A. Luesink en
RATTI-NIEUWS
Sigarenmagazijn
stand van de 70 te bouwen woningen. De straOndanks een goed gespeelde wedstrijd, moes- ten, aldus de voorzitter, zijn reeds voor een de aftr. commissarissen, de heren H. Voskamp,
ten de Rattianen in Hengelo (G.) zondag in gedeelte gelegd. Deze week zou de aannemer G. Groot Roessink en D. Stege werden herkoPax I hun meerdere erkennen en verloren zij een begin maken met het uitzetten der wonin- zen. In plaats van het aftr. lid van de controle(D. Boersma)
op eervolle wijze met O—3. Reeds na 5 minu- gen. De heer Albers had het over de verhar- commissie, de heer J. Brink te Vierakker werd
gekozen
de
heer
T.
Mennink
(Wildenborch).
ten spelen kreeg het Ratti-elftal, dat al l in- ding van een weg in het Galgengoor. Ondervaller telde, een verzwakking van de voor- zocht zal worden of er voldoende animo is bij De heer Brink werd dank gebracht voor alles Voor houten kippenhoede doordat Th. Lichtenberg last kreeg van de aangelanden tot het verlenen van een bij- wat hij in het belang van het fonds had ver- hokken, liggende rabatplanken en glas-ineen oude knie-blessure en moest worden ver- drage. Verder werd er nog gesproken over de richt.
vangen door P. Eykelkamp. Desondanks was uitbreidin" bij de Gems. Getracht zal worden Bij de rondvraag werd gevraagd of het niei schuifbare valramen.
mogelijk was ook slachtpaarden via de GO3
Ratti het eerste kwartier het meest in de aan- een oplossing te vinden voor alle partijen.
van de hand te doen.
val, doch schutters waren er niet. Ook Pax
De voorzitter antwoordde dat deze kwestie Timmerman, Hengelo-G.
JAARVERGADERING
liet vele kansen onbenut. Na 34 min. kon
reeds eerder ter sprake is geweest, doch dat
R.K. BOERINNENBOND
Boerman aan Pax de leiding geven, waarmee
Telefoon 561
de rust inging. Na de rust wisten de Henge- De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" hield in toen eenparig besloten was zulks niet te doen.
loërs de stand spoedig op O—2 te brengen en zaal Schoenaker een druk bezochte jaarver- Men dient niet te vergeten, aldus spr., dat het Geniet van de natuur,
een half uur later werd het O—3 toen de Pax- gadering onder leiding van de vice-presidente fonds een z.g. gemengde vereniging is. Wanmiddenvoor met een beheerst schot inknalde. mevr. Tr. Schoenaker-Smit. De secretaresse neer de GOS in aanmerking komt dan zou ook trek er op uit.
Ratti had voor haar goede spel zeker een te- gaf een keurig jaarverslag. De afdeling telt de ABTB hetzelfde recht bezitten. De verkoop Bespreek reeds heden
een tent
ruim 50 leden. Vervolgens gaf mej. W. Lich- van de slachtpaarden aan de slagers Begienegenpunt verdiend.
tenberg
een financieel overzicht, De kas staat man te Zutphen en Delsink te Borculo stem- 4 of 6 persoons en
Ook de reserves hadden hun dag niet en verloren in Steenderen tegen de Steenderense re- er goed voor, want er was een voordelig sal- de bestuur en leden steeds tot grote tevreden- luchtbedden, (wie eerst
serves met 4—0. Ratti a deed het beter en won do. Bij de bestuursverkiezing werd als nieuw heid. Er werd dan ook besloten met de ver- komt, eerst maalt) bij
liefst met 13—O de thuiswedstrijd tegen Steen- bestuurslid gekozen mevr. Baakman-Eykel- koop van slachtpaarden op dezelfde voet de Eerste Vordense
deren a, terwijl Ratti b van Vorden c een 4—O kamp (Zelle), wegens vertrek van de voorzit- voort te gaan, echter met dien verstande dat Tenten verhuurinrichde eigenaar van het betrokken paard of een
ster mevr. Mokkink-Seesing naar elders.
nederlaag kreeg de incasseren.
ting.
A.s. zondag speelt het eerste weer uit en wel Als nieuwe voorzitster werd met algemene der bestuursleden van het fonds bij het slachtegen Steenderen I. Ratti II ontvangt Baakse stemmen gekozen mevr. T. Schoenaker-Smit ten tegenwoordig is.
fa» G» W» Luimes
Boys III op eigen terrein en kan hier winst j (tot nu toe 2e voorz.), terwijl mevr. Baakman- Het presentiegeld werd van 25 op 50 et ge- Vorden, Telefoon 421
Eykelkamp als vice-presidente werd gekozen. bracht.
maken. De beide junioren teams zijn vrij.

gesloten.

Smederij van Ark

Bupro-gas

Weulen Kranenbarg

W. Rossel

rijlessen

P. C. Hipius, Zutphen

Olthuys

G. H. Schollen

Verloren een WIELDEKSEL v. auto.
Gaarne tegen bel. terug bez. bij A. Brandenbarg, Insulindelaan
17, Vorden.
Gevraagd zwaar ELZEN HOUT, minstens
15 cm. middellijn,
fa. Meulenbrugge,
Nieuwstad
Te koop wegens verhuizing een keurig onderhouden kippenhok
voor maximaal 15 kippen met grote ren.
Een grasmachine type
1957. Een tweedehands
salamander kachel.
Een potkacheltje. Drie
wastafels met marmeren blad en diversen.
H. Folmer, Kranenburg D 132.
Denk er aan! De laatste
dag SOLA-inlevering.
Koerselman.
Te koop g.o h. bromfiets, KAPTEIN MOBYLETTE.G.J. Hendriksen, Medler D 96
Te koop KAPTEIN
en N.S.U. bromfiets,
z.g.a.n. Smidsstraat H
Te koop een lichte
D.K.W. MOTOR, 98
c.c., in goede staat.
Insulindelaan 19.
KAMERKACHEL te
koop, <gesch. v. grote
kamer. Pr. Bernhardweg 10, Vorden.
Te koop plm. 300
HENNEN, ParmxR.,
7 weken. J. W. Wagenvoort, achter Buitenzorg.
Te koop voor G. Koning te Almen, enige
perc. EIKEN voor
zaaghout en rikposten,
bij A. J. Wentink te
Linde, op dinsdagmiddag 25 februari te
1.30 uur.
Te koop 2 a 3.000 kg.
mangelwortels en partij eetaardappels bij
J. Lievestro, E 60 Linde Vorden.
Te koop 1.000 kg.
HAVERSTRO.
J. Zweverink, D 151,
Kranenburg.
Belangrijk!! Laatste
dag SOLA-inlevering.
Koerselman.
Te koop een toom
BIGGEN en EETAARD APPELEN.
W. Vlemingh, E 63,
Hengelo (G).
Te koop de HELFT
of VIERDELS van
een vette koe. Norde
„Stegeman.
Te koop neurende
M.R.IJ.-VAARS,
abortusvrij, ook ruilen
guste vaars of schot.
Wagenvoort, Hackfort.
Te koop dr. MAAL,
M.R.IJ., abortus- en
t.b.c.-vrij, uitget. 3 mrt.
G. J. v. Ark, Wildenborch.

Heden behaagde het de Here tot zich
te nemen, na een langdurig, geduldig
gedragen lijden, onze lieve vrouw,
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder
Egberdina Wesselink

echtgenote van A. Bargeman
op de leeftijd van 64 jaar.

Psalm 116 vs. l en 4 (berijmd)
Warnsveld,
A. Bargeman
Hengelo-G.,
H. A. Wesselink-Wesselink
H. J. A. Wesselink
Slootdorp,
A. Wesselink
T. Wesselink-Lebbink
Bergen-N.H.,
H. J. Tielrooy-Oortgiesen
J. G. Tielrooy
Vorden,
R. Eggink-Oortgiesen
H. O. Eggink
Warnsveld,
A. W. Bargeman
J. L. H. Bargeman-ter Maat
Zutphen,
E. Berenpas-Bargeman
H. J. Berenpas
klein- en achterkleinkinderen
WARNSVELD, 16 februari 1958.
„Heidepark"
De begrafenis heeft plaats gehad donderdag 20 februari op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Te koop 2 toom BIGGEN bij J. W. Weenk
„Vosheuvel" Linde.
Te koop de HELFT
of VIERDELS van
een vette koe bi) de
Wed. H. J. Makkink,
Hackfort C 11 Vorden.
Te koop 2 toom BIGGEN. H. Willink,
Wildenborch D 58.
N.o.z.
Haast U! De SOLAinlevering is vandaag
voor het laatst.
Koerselman.
Toom BIGGEN te
koop. H. Walgemoet,
Linde E 91.
Te koop 9 BIGGEN.
J. Koerselman,
„'t Joostink".

Zelf bedieningsnieuws:
Haring in tomatensaus, 3 blik voor 100 et.
Pruimen, mooie grote 250 gram 49 et
Lekkere ham, 150 gram 69 et
Kinnebakspek, 200 gram 49 et
Bij aankoop van een Gelderse Rookworst van
Ant. Hunnink 1 pak Boerenkool van 55
voor 29 et
Bij elke 250 gram koffie 1 pak sprits van
50 voor 38 et
Brusselse kermis, 250 gram 39 et
Biskwie, gemengd, 3 soorten, 250 gr. 35 et
Suikerwafels, lekker koekje, 250 gram 49 et

J. W. Albers
NIEUWSTAD

„De Reiger"

voor autorijlessen.
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 theolessen is verplicht.

campagne
tijdelijk

2O %

reductie

Onze kinderwagens

onverwacht,
Heden overleed,
, ^^ moeder, behuwdonze lieve, zorgza^P
en grootmoeder
Hendrika Johanna Demmink
weduwe van J. Kappert

zijn solied, sierlijk en
helemaal niet duur.
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.

fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Op model 64O (ulilUy)

in de leeftijd van^B jaar.
Doetinchem,
L. J. Mulder-Kappert
T. Mulder
Vorden,
G. H. Kappert
A. Kappert-Bruggeman
Vorden,
H. J. van Hamond-Kappert
J. van Hamond
Vorden,
•
J. Kappert
en kleinkinderen
VORDEN, 20 februari 1958.
C 157 a
De begrafenis vindt plaats maandag
24 februari om 2 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden. Vertrek van
het sterfhuis om half twee.

1O°/0 reductie

Voor al uw rijbewijzen

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

Sluitingsdatum 22 februari

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat, Vorden

A.s. zondag 2 uur
de belangrijke wedstrijd

Vorden l - Lochuizen l

De bibliotheek van de C.J.M.V.

Karoly Nagy

in de ouderdom van ruim 63 jaar.
Uit aller naam:
Fam. J. F. VAN ARK
VORDEN, 20 februari 1958.
Burg. Galléestraat 7.
De begrafenis zal plaats hebben op
dinsdag 25 februari om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Uitgaande van de Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijders werd in hotel Bakker een lezing met demonstratie gehouden
over de Bardahl auto-, motor- en industriesmering.
De heer Faber vertelde iets over de samenstelling van de Bardahl-olie.
Na de uiteenzetting van de heer Barends werden door de heer Faber met een testmachine
diverse proeven genomen met meerdere soorten olie, eerst zonder toevoeging van Bardahl
en daarna met toevoeging van Bardahl. Hierbij bleek overduidelijk, dat een toevoeging
van Bardahl aan de olie de sterkte van de
oliefilm vertienvoudigd.
Namens de aanwezigen bracht de heer Rouwenhorst, secretaris van de motorclub de heren van Bardahl dank voor de uiteenzettingen
en de proeven.
DE EERSTE MEIKEVERS

Leerjongen gevraagd

KLOMPEN.

is zaterdag l maart weer geopend* De klomp met betere pasvorm en
Uitleenuren van 3*30—5*30 uur.
langere levensduur. Ook wilgen
klompen. Alles uiterst lage prijzen.
BARDAHL-AVOND

Heden overleed, na een kortstondige
ziekte, onze vriend en huisgenoot

Die moet U ook eens
proberen!
Wederom ontvangen grote
partij

Toen de heer W. op de Kranenburg deze week
in zijn tuin aan het werk was, ontdekte hij
tijdens het spitten een 2-tal meikevers, dicht
onder de oppervlakte. Deze kevers, die normaal tegen half mei verschijnen, blijken dus
wel zeer vroege voorjaarsboden te zijn van de
naderende lente.

PASFOTO'S voor
beneden 18 jaar.
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar. Geha N.V. Metaalw.fabr.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Enkweg of kantoor: Burg. Galléestraat 48 Ook vandaag wordt weer bewezen:
Zutphen
CONTACT wordt van A tot Z gelezen t

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg

Telefoon 415

VISITEKAARTJES nodig?
Dan naar Drukkerij Wolters*

Peignoirs
heerlijk warm en gemakkelijk

f 17.85.

Trappelzakken
f 1.65.
A. Wolsing
TEXTIEL

Houdt u a.s. donderdagavond 27 febr. off zaterdagavond 1 maart vrij?
Dan hoopt de meisjesvereniging en
de jongemannenvereniging van de
Herv. Kerk hun gecomb.

feestelijke
jaarvergadering
in Irene te houden.

Opgevoerd zal worden het blijspel

„Zo waar mijn Raam Jan
Dijkhof is".
Tot slot opvoering gedeelte uit de
Bijbel.
Beide avonden aanvang half
acht, zaal open 7 uur.

Donderdagavond voor donateurs en
genodigden en zover er plaatsen over
zijn tegen betaling van f /.—.
Zaterdagavond alleen tegen toegangsbewijzen a f l.~, aan de zaal verkrijgbaar.

Doe Uw voordeel!
'n % Itr. bl. aardbeien op sap 1.25 pi. 25 zegels
l pot pindakaas 0.95 pi. 15 zegels
l blik gehakt 0.99 pi. 10 zegels
l pot rode pruimen jam 0.61 plus 10 zegels
l pak H.O. havermout 0.57 plus 10 zegels
l blik capucijners 0.75 plus 10 zegels
l pakje v. Nelle's thee 0.90 plus 10 zegels
250 gram choc. pindakoekjes 0.69
l blik erwten-wortelen 0.55

N.G.V. kruidenier

G. H. Hilferink

De Solex,
was, is en blijft de veiligste en voordeligste bromfiets.
Daarnaast is de

Rap
een voortreffelijke machine, welke
in drie uitvoeringen te leveren
is en ook voor duo rijden zeer
geschikt.
De aanschaffingsprijs behoeft voor
niemand een bezwaar te zijn, de service is zó.
Ga ze zien bij Solex- en Rapservice-station

A.G.Tragter
Notaris Rombach te Vorden zal op woensdag 26 febr. bij inzet en 12 mrt. bij toeslag
telkens nam. 2 uur in Hotel Bakker aldaar

PUBLIEK VERKOPEN
VRIJSTAAND WOONHUIS
hoek Burg. Galléestr. H—Molenweg te
Vorden. bev. beneden: hall, 3 kamers,
keuken, bijkeuken, kelder; boven: 4 slaapkamers, zolder.
Geschikt voor winkel. Leeg te aanv. l mei
a.s., tevens betaaldag.
Jaarl. lasten plm. f 30.—, groot 4 are 5 c.a.
Te zien: dinsdags en donderdags 2—4 uur.
Inl. bij de notaris (Tel. 06752-452).

Ver, voor Veilig Verkeer
Dinsdag 4 maart

Verkeersavond
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

Aanvang 8 uur. Entree vrij!
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Zaterdag extra reclame:
500 gr. spek 75 et
500 gr. rookworst fijn 175 et
500 gesm. vet 50 et
200 gr. hamworst 68 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gr. rauw ontbijtspek 50 et
200 gr. gekookt ontbijtspek 50 et
200 gr. gekookte ham 90 et
200 gr. rauwe ham 90 et
100 gr. gebr. rosbeef 70 et
100 gr. gebr. fricandeau 70 et
100 gr. gebr. rollade 70 et

Ce/i geheel nieuwe kollektie!
Mantelcostuums
Tricotpakjes
Jumpers o,a. Jaquard
Vesten, Rokken, Blouses
Herencostuums
Overhemden (Kerko) ook in No-Iron

M. Krijt, Dorpsstraat
Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag l maart, 8 uur
de prachtige eo veelbesproken film
(in kleuren)

Het Donkozakkenlied
met: Paul Hörbiger, Sabine Bethmann,
Willy Fritsch, de kleine zanger Stefan
Haar en ...

Het Donkozakkenkoor

o.l.v. Serge Jaroff.
Het Donkozakkenkoor zingt en de
wereld luistert, ademloos.
Schitterende zang - prachtig spel ontroering.

Toegang alle leeftijden
Entree: f 1.20, f 0.90, f0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373
Het bestuur d^Bpoöperatieve Boerenleenbank te Vorden, vraagt voor spoedige indiensttreding,

A.s. lidmaten doe nu uw keuze.
Onze sortering is thans groot.

Looman - Vorden

Belangrijke veiling
Dump- en Liquidatiegoederen
(w.o. verf- en ijzerwaren en gereedschappen)
W. J. B. Kok, veilinghouder in machinerieën te Apeldoorn zal op
donderdag, 27 februari e.k., 's morgens 10-12 uur en 's middags
2-5 ut* in de zaal van het Hotel Bakker te Vorden, t.o.v. deurwaarder H. Roza te Zutphen,

publiek bij opbod verkopen:
divers* goederen: w.o.: grote partij rood-koper wikkeldraad,
mach. boorkoppen, gr. partij hout- en slotschroeven, machinebouten, zelfaanlopende lichtnetmotoren, krachtmotoren, electr.
slijpmachines voor 220 en 380 V., bankschroeven, grond- en
gummikabel, lichte en zware cirkelzaagassen, hand-, trek- en
cirkelzagen, gr. partij lijmklemmen, dozen dop-, steek- en ringsleutels, electrische materialen, booromslagen, sets hout- en ijzerboren, drijfrieme^Hzeren- en houten schaven, diverse tangen,
hamers, partij verr; grote partij koperen klitfknagels voor remvoering etc. Bezichtiging één uur voor de verkoop.

een manuli ke kantoorbediende
tegen een nader vast te stellen salaris.
Vereist wordt Mulo-diploma, en zo mogelijk diploma boekhouding.
Eigenhandig geschreven brieven, met volledige gegevens te richten, voor 25 febr.
bij de secretaris der Bank, Wilhelminalaan
16. Persoonlijke kennismaking na oproep.
Namens het bestuur,
H. J. GOTINK

2 vaatdoeken en 2 slofdoeken, samen voor
f 1Fant. schort, leuk model

Jasschorten, nieuwe
kleuren, alle maten
voor f 7.95
Fant. schort, grote maat

t 1.95
TBL.272

VORDEN

Houdt 3 maart a.s. vrij voor de
lezing van Prof. Diepenhorst, van A'dam.
Zie Contact van a.s. week.
Bestuur A.R. Kiesver.

Alleen „de Speciaalzaak" biedt
Half Corona van 16 cent
zeer goed van smaak*
Onze specialiteit.
Sig.mag. „'t Centrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386
Antiek te koop gevraagd.
Ronde tafels, kabinetten, hoekkastjes, bureau's, klokken, stoelen, ladenkastjes, tin- en
koperwerk, kristal, lampen, porselein, glazenkasten, kisten, tegels, gouden en zilveren
voorwerpen, theestoven enz.
Schoolstraat 13, Zevenaar
Tel. 08360-3208

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

Fant. schort,
populair model
f

2.80

Verpleegschorten
krimpvrij
f

3.95

t

3.75

Fant. schort
extra grote maat
t

4.95

Scnortenfaont
per meter
f 1.95

Brabantsbont per meter f 1.40 en 89 et.

A. Wolsing, Textiel
Door de steeds toenemende risico's, o.a. op de weg, behoort U verzekerd te zijn tegen

Wettelijke Aansprakelijkheid

Onze W.A. Polis kost U slechts f 6.75 per jaar en geeft
U en Uw gezin een dekking tot max. f 100.000.'— materiele schade aan derden en f 100.000— dood of lichamelijk
letsel aan derden. Nadere inlichtingen verstrekt u gaarne:

J. H. Bosch, Linde E 41 a, Vorden, Telefoon 573
ALLE VERZEKERINGEN.

Voor VISITEKAARTJES naar
Drukkerij Wolters, Vorden

