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(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)
Waarde „Opmerker".
Uw verwarmende hartekreet van 12 januari is
stellig een reactie op het overzicht in Contact
van 5 januari 1.1., waarin een vreemdeling,
die in geen 10 jaren Vorden heeft be/ocht,
moet constateren dat Vorden in zovele opzich-
ten grote vooruitgang heeft geboekt en bijna
niet meer te herkennen is.
Maar als deze zelfde vreemdeling ook bekend
is in de omliggende gemeenten Hengelo,
Wai nsveld en Ruurlo, dan zal hij zeker tot de
conclusie komen dat Vorden in deze ontwikke-
ling z i jn vanouds toonaangevende positie ver-
loren heeft.
Gelooft u ook niet dat deze vreemdeling zal
schrikken van de vooruitgang, wanneer de op-
spattende watermassa's langs de weg in de kom
van het dorp, zoals we die kennen in onze
Parel van de Achterhoek, hem zijn kleren
grondig doen vervuilen? En wil hij op regen-
dagen met droge voeten thuis komen, dan is
het dragen van klompen en laarzen dringend
gewenst, want de trottoirs zijn schaars, zeer
schaars.
Die vreemdeling zal zi jn hoofd meewarig
schudden als h i j ontdekt dat ruim 11 jaar na
de oorlog Vorden nog verstoken is van water-
leiding en riolering. En dat, terwijl er voor de
oorlog al plannen waren en zelfs materialen
voor watervoorziening!
In andere plaatsen legt men nieuwe wijken
aan; hier bouwt men thans aan doodlopende
zijstraatjes, omdat er nergens anders meer
plaats is. Maar ook dit loopt vast. Waar moe-
ten de toekomstige bouwvolumes neergeplant
worden? Is hier dan nergens een gedeelte
bouwrijp te maken, zoals elders? Er worden
telkens plannen gemaakt, al jaren lang, maar
daal b l i j f t het bij.
Dat Vorden zo ver achterop raakt hij on/e
buurgemeenten kan niemand ontkennen. Dat
het niet moge gaan als met de drenkeling, die
zich in doodsnood aan een glibberig paal in
het snelstromende water vastklemt. Kr dagen
redders op, doch inplaats van een helpende
hand uit te steken, steken ze rustig hun pijpen
aan en maken een plan. Intussen glijdt de
drenkeling uitgeput in de voortsnellende
stroom en komt jammerlijk om.
Moge Vorden hiervoor gespaard blijven!

Overpeinzer.

VOETBAL
Vorden heeft zondag de gelegenheid voorbij
laten gaan om de ongeslagen leiders van haar
afdeling, Longa III, de eerste nederlaag toe
te brengen. Helaas sprong de voorhoede te
onbeheerst en te nonchalant om met de vele
kansen om veel succes te hebben.
Voor de rust doelpuntte de midvoor op fraaie
wijze, zodat Vorden met een kleine voorsprong
aan de tweede helft kon beginnen. Ook toen
kreeg Vorden weer de meeste kansen, doch
veel geluk hadden de geel-zwarten helaas niet.
Beter lukte het Longa, die dank zi j een f raa ie
kopbal de stand weer gelijk braoht, waarmee
/ i j zeker tevreden kan z i j n .
Vorden II en Vorden III speelden in de mor-
genuren een geanimeerde wedstrijd tegen el-
kaar. Volgens de stand op de ranglijst moest
Vorden III dit duel winnen, hetgeen dan ook
gebeurde met liefst 7—1. De voorhoede van
het tweede kreeg ook wel de nodige kansen,
doch wist hiervan maar weinig gebruik te
maken. De uitslag is wel wat geflatteerd.
Voor a.s. zondag staat op het programma Vor-
den TII-Keyenburgsc Boys III en R.K.D.V.V.
II—Vorden II. Deze wedstr i jden zu l len , ge/ion
de weersomstandigheden, wel afgelast worden.

FEESTAVONDEN O.L.S.
Op l en 2 februari zullen de leerlingen van
de hoogste klassen der O.L. dorpsschool weer
de jaarlijkse feestavond verzorgen voor Volks-
onderwijs. Deze keer wordt opgevoerd een
sprookjesspel met zang, getiteld: ,,Daar loopt
door 't gehucht. . .". Het is gemaakt naar aan-
leiding van het bekende liedje en men ziet
hierin hoe een koningsdochter veranderd
wordt in een boerenmeisje. De jeugd is al een
hele t i j d i jver ig aan het studeren onder leiding
van de heer Vedders. Ook aan kos tuums en
decors wordt weer veel zorg besteed.

KERKDIENSTEN zondag 20 januari
Hervormde kerk.

9 uur Ds. R. Riphaagen
10.30 uur Ds. J. Langstraat. Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch
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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 19 jan. van 5 uur tot en met
zondag 20 januari Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 11 t.m. 17 januari.
Geboren: d. van J. W. Polman en A. Pol-
man-Klein Selle; z, van A. J. Assink en G.
J. Assink-Weigraven; z. van B. G. Vlog-
man en M. J. Vlogman-Norde.
Gehuwd: G. H. Roos en J. G. M. Tolkamp.

Weekinarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 81 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43.— tot f51.50 per stuk.
Handel was vlug.

Woningtoewijzing Vorden.
Door de Minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid is aan de Gemeente Vorden
voor het jaar 1957 een woningcontingentj
van 42 stuks toegewezen.

UITVOERING „VORDENS TONEEL"
Voor een b i j n a geheel uitverkocht Nutsge-
bowv gat zaterdagavond de toneelvereniging
„Vordens Toneel" een opvoering van het |
Franse Blijspel „Blijf zitten waar je z i t . . .".
Hoewel deze vereniging nog in de kinder-
schoenen staat, zij bestaat immers nog maar
3 jaar, heeft zij weer getoond dat er onder
leiding van de heer Haneveld uit Lochem heel
wat valt te bereiken. De spelers en speelsters
komt dan ook een woord van lof toe voor het
uitstekende spel dat die avond weer is ge-
geven.
Herhaalde malen daverde het lachen door de
zaal vanwege de komische verwikkelingen die
ten tonele werden gebracht.
De avond werd door de voorzitter, de heer
W. Martinus, met een kort welkomstwoord
geopend inzonderheid tot de buurtverenigin-
gen, t.w. V.O.P. uit Het Mecller, de toneel-
vereniging uit de Wildenborcli, Internos te
Kranenburg en D.E.V. alhier.
De voorzitter dankte tenslotte allen die aan
het welslagen van deze avond hadden mede-
gewerkt. Inzonderheid merkte spreker op dat
het nu 10 jaar was geleden dat de heer Hane*
veld als regisseur z i j n werk begon. Hem werd
als b l i j k van waardering een rokertje aange-
boden. De heer Haneveld dankte de voorzitter
voor de tot hem gesproken woorden en zei
tenslotte dat niet hem maar de medespelenden
de eer toekomt.
De grime was bij de heer Bokjes uit Almen
weer in uitstekende handen. Ook de toneel-
aankleding was tot in de puntjes verzorgd.
Rest ons nog mede te delen dat genoemde
toneelvereniging op 2,2 februari a.s. voor de
afd. Vorden van de Bond voor Staatspcnsio-
nering het prachtige toneelstuk „Het Hoogste
Recht" van Ida Boudier Bakker ten tonele
zal brengen.

GESLAAGD
Voor het diploma, dat bevoegdheid geeft tot
het geven van middelbaar onderwijs in het
boekhouden, slaagde on/.e plaatsgenoot, de
heer A. J. v. Holst.
Voor het praktijkdiploma boekhouden slaag-
de de heer A. B. Hartelman.

BENOEMD
Bij Koninkl i jk Beslui t is niet ingang van l
j a n u a r i 1957 benoemd tot hecmraad bij het
Waterschap van de Baaksc Beek IUr. A. Baron
van Westerholt van Hackfort.

KANARIEVERENIGING
De kanarievereniging „De Vogelvriend" hield
in café „De Zon" haar jaarvergadering, onder
leiding van de heer A. J. te Loo, die een korte
openingsrede hield.
De secretaris, de heer Vreeman, deelde mede,
dat de vereniging thans 18 leden t e l t . Het ver-
slag van de penningmeester, de heer Sloot,
meldde een klein batig saldo.
Jnplaats van de heer te Loo, die zich niet her-
kiesbaar stelde, werd de heer W. Bijenhof in
het bestuur gekozen. Op voorstel van de heer
Vreeman werd de heer te Loo als technisch
adviserend bestuurslid benoemd. Men wil
trachten in het a.s. najaar te Hengelo (G.) een
nationale tentoonstelling te organiseren.

40 JAAR BIJ DE P.T.T.
J.l. woensdag werd de heer Hogeweij, direc-
teur van het P.T.T. kantoor te Vorden gehul-
digd i.v.m. zijn 40-jarig ambtsjubileum. Na-
genoeg het voltallige personeel uit Vorden en
de daaronder ressorterende kantoren, t.w. Bor-
culo, Hengelo (G.), Ruurlo, Haarlo, Geeste-
ren—Gelselaar, Wichmond en Keyenborg, wa-
ren voor zover de dienst dit toeliet in Vorden
aanwezig om de jubi lar is te huldigen.
Temidden van z i jn familieleden werd de heer
Hogeweij allereerst toegesproken door de heer
Harwig, hoofdemployé te Vorden. In een gees-
tige toespraak bood deze de jubilaris een club-
fauteuil aan, alsmede een doos sigaren en een
tafelaansteker, terwijl mevrouw Hogeweij mid-
dels een bloemenmand eveneens in de huldi-
ging werd betrokken.
Namens het postdistrict Arnhem werd de jubi-
lar is toegesproken door de directeur, de heer
Möllenkrammer. Deze schetste de jubi la r i s als
een plichtsgetrouw en humaan ambtenaar en
memoreerde in het kort de ambtelijke loop-
baan van re heer Hogeweij. Namens het
P.T.T.-bestuur bood hij de t rad i t ionele en-
veloppe 1' lCi
voor 10 jaar trouwe dienst en het gouden
P T1 T"1

. 1 . 1 . insigne.
Tn z i j n dankwoord toonde de heer Hogeweij
zich verrast met de aangeboden cadeaus en
dankbaar voor de tot hem gerichte waarderen-
de woorden. Spr. prees zich gelukkig met. de

!e verstandhouding c;i samenwerking zo-
wel met het personeel als met de superieuren.
Onder de aanwezigen die de jub i l a r i s kwamen
gelukwensen merkten wij o.m. nog op de di-
recteuren van de postkantoren uit Lochem en
Zutphen, alsmede de heren Reijnders en Rus-
tenhoven van het postdistrict Arnhem. Verder
waren nog veel schriftelijke gelukwensen en
bloemen binnengekomen.
Het personeel werd door de jub i l a r i s ruim-
schoots getrakteerd.

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
„WIENTJESVOORT"

Vorige weck vri jdag hield de fok- en con-
trolevereniging „De Wientjesvoort" in zaal
Schoenaker haar algemene ledenvergadering,
welke goed bezocht werd.
Na een kort openings- en welkomstwoord van
de voorzitter, de heer H. J. Pardijs, b rach t de
secretaris, de heer D. Norde, het jaarverslag
w a a r u i t we vermelden, dat de controlevereni-
ging per l j u l i j . l . ,'H) leden telde met 197 ge-
controleerde koeien (roodbont en zwartbont).
F.r werden (ïO M.R.Y. kalveren geschetst.
De medewerking van de leden werd gevraagd,
opdat deze winter de koeien kunnen worden
gebrand.
Uit het f i nanc i ee l overzicht over 195(5 bleek,
dat het batig kassaldo per 31 december j . l .
ruim ƒ 100,— bedroeg.
Besloten werd om de beide monsternemers,
die werden verzekerd bij de N.B.O. voor ziek-
te en ongevallen, te weten de heren D. Par-
dijs en J. Bluemink, in 1957 een vergoeding
toe te kennen van resp. ƒ 5,50 en ƒ G,— per
gecontroleerde koe..
Het schetsen van kalveren zal dit jaar ƒ 1,50
per kalf kosten.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende
voorzitter, de heer H. J. Pardijs, herkozen.

D.E.V.
De toneelvereniging D.E.V. van hier heeft het
prachtige, doch moeili jke toneelstuk „Het
oude ijzer" in studie genomen. Het is een stuk
dat zeer veel van de spelers vergt. Men hoopt
in maart de uitvoering te kunnen geven.



BALLETAVOND HANS CARRASZ
Voor een goed bc/ette /aal gal; het in Vorden
goed bekend staande Ballet van Hans Carras/
een avond voor het Nut.
De groep bestond ditmaal uit 7 balletleden,
een pianist en een explicateur. Vooral laatstge-
noemde kweet /ich uitstekend van z i j n taak.
Hij deed dit op een buitengewoon geestige
wij/e en de toeschouwers kregen hierdoor bo-
vendien een beter begrip van hetgeen op het
toneel tot uitdrukking werd gebracht door de
balletgroep.
Het programma bestond uit een 8-tal ballet-
nummers. Begonnen werd met Orfeo, een
voorstelling uit de Griekse mytologie, waar-
van de inhoud /eer goed door de toeschouwers
gevolgd kon worden, dank / i j de uitstekende
uitbeelding.
De Hofdans, die hierna volgde, kwam niet
boven het middelmatige uit. De Ballroomdans
was een temperamentvol nummer, door Hans
darras/ met een danseres gebracht.
De Hongaarse dansen van Bralims werden op
pittige wi j /e gedanst, waarbij vooral de f leu-
rige toiletjes sfeer en stemming brachten. Het
slot werd gevormd door de suite „Casse Noi-
sette", voorstellende een Russisch sprookje
rond Kerstmis, bestaande uit verschillende de-
len, waarvan de karakterdansen een hoog peil
bereikten. De eveneens hierin verwerkte
„Grand Pas de Deux" en „Wals Coda" vorm-
den het hoogtepunt van de avond.
Wat hierin Hans Carrasz met zijn partnerin
liet zien, was ballet van de bovenste plank en
verwierf dan ook een daverende bijval . Ter
afwisseling zong de explicateur een negro-
spiritual waarbij een tweetal danseresjes het
gezongene op het toneel in beeld brachten.
Het was voor Vorden een hoogstaande cul-
turele avond, waarvan de vele toeschouwers
ongetwijfeld genoten zullen hebben.
J n z i j n openingswoord deelde de voorzitter, de
heer Wesselink, mede, dat er een Nutsfotoclub
is opgericht, waarvan het secretariaat berust
bij de heer H. Groot Bramel, Ruurlose weg.
Op de data 12, 19 en 26 maart zal de heer J.
Michels uit Arnhem onder auspiciën van het
Nut een cursus geven in de Italiaanse schil-
derkunst.
Er heerste onder de aanwezigen nogal ontstem-
ming over de vele besproken plaatsen, terwijl
er voor de leden geen gelegenheid bestaat om
de/e te bespreken. Het waren lang niet alle
bestuursleden, die van dit privilege profiteer-
den. De voorzitter deelde echter mede dat er
plaatsen gereserveerd waren voor mensen die
de leden van de balletgroep logies verschaften.

G R I E P ? t
Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 et.

AFSCHEID DIRIGENT R.K. ZANGKOOR
Zondag namen de leden van het R.K. Zang-
koor „Cantemus Domino" afscheid van hun
dirigent, de heer A. Scholten Jr., die naar
Amerika emigreert.
T i j d e n s de plechtige Hoogmis, die ter ge-
legenheid hiervan werd gecelebreerd, werd de
4-stemmige Mis van Koning Eduardis uitge-
voerd, waarna in zaal Schoenaker afscheid
werd genomen van de dirigent.
Als eerste sprak de president van het koor,
pastoor H. Ponsioen O.F.M, de scheidende di-
rigent toe. Hij wees er op, dat de heer Schol-
ten de zang op een hoog peil had gebracht,
waarvoor hij hem /eer erkentelijk was. Spr.
roemde / i j n grote talenten en betreurde het,
dat hij Vorden—Kranenburg ging verlaten. Xa
de heer Scholten en / i j n ge/in een succesvolle
toekomst in / i jn nieuwe vaderland te hebben
toegewenst, bood de pastoor als blijk van
waardering een enveloppe met inhoud aan.
Vervolgens r i c h t t e de voor/itter van ,,Cante-
mus Domino", de heer H. F. Helmink, het
woord tot de heer Scholten. Spr., die /elf meer
dan 25 jaar dirigent van het koor was, zeide
hoe hij de heer Scholten had leren kennen
als een plichtsgetrouw en bereidwil l ig mens.
Hij herinnerde er aan, hoc de heer Scholten
12 j aa r lang de dirigeerstaf — en met t a l en t —
had ge/waaid. Als b l i jk van erkentelijkheid
bood hij hem namens a l l e leden een f raa ie
gouden r ing aan met inscr ip t ie , alsmede de
allerbeste wensen voor de toekomst. Hij hoop
te tenslotte, da de/e ring hem nog vele jaren
/ou mogen sieren en een b l i jvende herinne-
ring / i jn aan Vorden—Kranenburg.
De heer Scholten sprak een har te l i jk dank-
woord en memoreerde de prettige samenwer-
king met voor/itter en leden. Hierna vond de
begroeting p l aa t s van de nieuwe dir igent , de
heer ten Have uit 11111.
Allen bleven nog enige ti jd gezellig bi jeen en
namen persoonlijk afscheid van de heer
Scholten.

ƒ 600,- UIT VOETBALPOOL
De heer H. a lh ie r , steunend lid van de voet-
bal ver. Vorden, had het geluk j.l . /omlag ƒ 000
te winnen in de Voetbalpool van de voetbal-
vereniging Vorden, welke vereniging sedert
kort is aangesloten bij de Gemeenschappelijke
Amateur Voetbalpool. H. had J3 van de 15
u i t s l agen goed voorspeld.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

RUROL
Houdt de winter uit handen en voeten

DE HEER WUESTENENK BESPRAK
CANADA

Op i n i t i a t i e f van de Coöp. Landbouwvereni-
ging „Ons Belang" te Linde, werd in samen-
werking met de G.M. v. L. een vergadering
belegd in het café Eijkelkamp, in de buurt-
schap Het Medler. Spreker was de heer G. J.
Wuestenenk van „'t Addink", cMe een be-
schouwing gaf van z i j n reis en verbl i j f in
Canada, waar reeds vele Nederlanders een
nieuwe bestaansmogelijkheid hebben ge-
vonden.
Het spreken van de Engelse taal is van groot
belang voor de emigranten. Het is een land
nret vele mogelijkheden. Van de landbouwbe-
drijven behoren die van plm. 40 ha tot de
kleinste.
In liet algemeen staat de levensstandaard ver
boven die in Nederland. Het verstrekken van
hypotheken is een vertrouwenskwestie en ge-
schiedt geheel zonder borgstelling. Ook het
culturele en verenigingsleven heeft de volle
a a n d a c h t van de bevolking. Men vindt in som-
mige gebieden intensief kerkelijk leven en de
geestelijken staan steeds klaar de emigranten
bij alles de helpende hand te bieden. Het
geven van lager onderwijs geschiedt veelal op
eenmansscholen. Dit onderwijs is geheel koste-
loos.
Ook vindt men er landbouwscholen en land-
bouwhuishoudscholen.
Tenslotte werden ter verduidelijking enige

laatjes vertoond.
e heer G. J. Kok bracht de spreker dank

voor z i jn duidelijke en interessante uiteenzet-
ting. De /aal was flink bezet en na»iens „Ons
Belang" werd de aanwezigen koffie aange-
boden.

RATTI-NIEUWS
Met liefst 5 invallers trok het eerste van Ratti
j . l . zondag naar Winterswijk waar een bezoek
werd gebracht aan Vosseveld I. Desondanks
heeft Vosseveld zeker niet gemakkelijk kun-
nen winnen, al werd het 3—0 voor de thuis-
club.
Het eerste begin trok Ratti fel van leer, doch
zij troffen in de Vosseveld-verdediging een
groot struikelblok. Ook toen de thuisclub na
enige tijd diverse aanvallen lanceerde, wist
R a t t i doelpunten te voorkomen. Technisch
waren de gastheren beter, doch daar stond
tegenover dat cle Rattianen meer met lange
passes te werk gingen. In de laatste minuten
van de eerste helft nam Vosseveld met 1—0 de
leiding.
Direct na de hervatting kon de Ratti-keeper
een hard schot niet onder controle krijgen en
werd de stand 2—0. Ratti verplaatste nu het
spel en de voorhoede zat nu voortdurend voor
het Vosseveld-doel, maar doelpunten bleven
uit. Wel kon de thuisclub nog éénmaal scoren
zodat het pleit toen wel beslecht was. De re-
serves waren vri j , evenals de junioren.
Deze week is Ratti I vr i j . Veld en weder die-
nende zal het tweede op eigen terrein een ont-
moeting spelen tegen de reserves van Socii
uit Wichmond-Vierakker, hetgeen een span-
nende str i jd kan worden.
Voor de A junioren is eveneens een /ware taak
weggelegd, daar z i j in Hengelo (G.) bezoek
brengen bij Pax B.

EERSTE PRIJS IN NATIONALE
SCHOONSCHRIJFWEDSTRIJp

On/e jeugdige plaatsgenote, de 13-jarige Ger-
cla Grootenboer heelt voor de provincie Gel-
derland een eerste pri js behaald in de Nat io-
nale Schoonschrijfwedstrijd van de S t i c h t i n g
„Amsterdams Schriftmuseum" en de vereni-
ging van leraren in schoonschrijven M.O.
Een meisje uit Zutphcn behaalde de derde
prijs. De werkstukjes van beide meis jes wor-
den met die van de andere provinciale w in -
naars geëxposeerd in het Kon. Ins t i t uu t voor
de Tropen in Amsterdam.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

OPVOERING KERSTSPEL
Het was een zeer goede gedachte van de R.K.
Meisjesjeugdvereniging, de Gidsen der ,,Ma-
ria-Gorettigroep" alhier om dit jaar eens met
een Kerstspel te komen, dat er zijn mocht. Op
twee achtereenvolgende avonden n.l. zater-
dag- en zondagavond j.l. werd dit spel opge-
voerd in zaal Schoenaker op de Kranenburg
en bestond hiervoor een goede belangstelling.
De algemene leiding berustte bij de Z.E. pater
Donatus Elsgeest o.f.m., door wie dit spel ook
werd geschreven en die met de beschikbare
krachten het beste wist te bereiken wat moge-
lijk was, zodat de uitvoeringen een zeer bevre-
digende indruk hebben achter gelaten. Na een
inleidend woord van pater Donatus werd eerst
een Driekoningenspel opgevoerd van Godfried
Bomans. Ondanks de korte tijd van voorbe-
reiding hebben de leden van de R.K. Toneel-
vereniging „Internos" door wie dit spel werd

• voeru, eer; goede vertolking gegeven van
dit humoristisch getinte Driekoningenspel. Na
de pauze traden de Gidsen voor het voetlicht
met -het Kerstspel en ook hier bleek, dat de
rollen uitstekend ingestudeerd waren, zodat
er in vlot tempo kon worden gespeeld.
Dank zij de medewerking van diverse particu-
lieren en instellingen maakten de decors en
kostumering een wijdse en grootse indruk;
vooral de slotscène in.de kribbe van Bethle-
hem met de op een blokfluit spelende herders
was indrukwekkend.
Er werd met vaart gespeeld en de verschillen-
de epilogen waren diep doorvoeld. De spelers
en speelsters mogen dan ook op een zeer ge-
slaagd spel terug zien. Het R.K. Zangkoor
„Cantemus Domina", ditmaal o.l.v. pater Do-
natus, bracht op voortreffelijke wijze de muzi-
kale omlijsting, waarvan de passende muziek
werd geschreven door pater Winfried Lion
o.f.m., muziekleraar aan het Gymnasium te
Megen (N.B.).
Het was een prachtige avond, voor allen be-
grijpelijk. Pater Donatus bracht aan alle mede-
werkers, spelers en speelsters tot slot een har-
telijk woord van dank en was verheugd, dat
voor de bouw van het nieuwe clubhuis der
Jeugdvereniging weer een batig saldo was bij-
een gebracht.

Pracht honden
en n i m n-, c r

ruw of schraal

Het is de Hamarn
Tube 95 et.

hot 'm doet

VESTIGING TELEFOONNET MEDLER
Naar we vernemen ligt het in de bedoeling
van de P.T.T. om begin 1958 in de buurtschap
Medler, alhier een afzonderlijk telefoonnet te
vestigen. De telefoonabonnees te Medler, die
thans op de telefooncentrale Vorden zijn aan-
gesloten, zullen dan naar het net Medler wor-
den overgebracht. Het nummer van deze betr.
abonnees zal bij de indienststelling van de
Centrale Medler worden gewijzigd, doch het
netnummer van Medler zal 06752 blijven. Voor
degenen, die nu nog op het „verlanglijstje"
staan om een aansluiting te krijgen, betekent
een en ander ongetwijfeld een grote vooruit-
gang.

KAPELAAN POLANE VERTREKT
Naar wij vernemen is door de Aartsbisschop
van Utrecht eervol ontslag verleend aan pa-
ter Diodorus Polane o.f.m. als kapelaan van de
St. Antonius van Padua-parochie te Vorden-
Kranenburg. Zoals bekend is kapelaan Polane
reeds geruime tijd ziek en wordt hij momen-
teel verpleegd in het R.K. Ziekenhuis te Zut-
phen.
Kapelaan Polane, die op 10 augustus 1955 al-
hier werd benoemd heeft gedurende deze kor-
te tijd veel werk verricht. Naast de zielzorg in
de parochie, genoot het parochiële en speciaal
het jeugdverenigingswerk zijn volle belang-
stelling. Hij ontplooide op dit terrein dan ook
zijn grote activiteit en als geestelijk adviseur
stond hij vele verenigingen met zijn adviezen
ter zijde. Voor vele parochianen zal het dan
ook moeilijk zijn om afscheid te moeten nemen
van deze beminnelijke en populaire persoon-
lijkheid.

DESTRUCTOR
Door de destructor uit Winterswijk werden in
de maand december de volgende cadavers op-
gehaald: l graskalf, 10 nuchtere kalveren, 21
varkens, 16 biggen en l schaap.

SCHEPER VAN DIJK WAS IN VORDEN
Dinsdagmiddag trok de 80-jarige schaapherder
V a n D i j k met. / i j n kudde schapen v a n I K )
s tuks door ons dorp in de r icht ing Haak. Tus-
sen de schapen dar te lde een lammetje, dat
maandag juist was geboren.



Met grote blijdschap
en dankbaarheid ge-
ven wij U kennis van
de geboorte van ons
dochtertje

Christina Gerrita

(Inge)

J. W. Polman
A. Polman-

Klein Selle

Vorden, 12 jan. '57.
Stationsweg 7.

Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

Theodorus Johannes

Wij noemen hem F lor is

M. Slotemaker
Th. Slotemaker-

Diesfeldt
Joke
Maarten

Vorden, 16 jan. '57.
Hotel „De Konijnen-

bult"

Tandarts Hylkema
zoekt per l maart a.s.
MEISJE dat opgeleid
wil worden tot
Tandartsassistente.

Te koop HAARD-
KACHEL(geen haard)
zeer geschikt voor kl.
kamer, in prima staat.
Joh. Harmsen,

Molenweg 22

Te koop vers gedorst
ROGGE-enHAVER-
STRO, D. Hietveld.
Hackfort.

Te koop plm. de helft
of een VIERDEL van
een jonge vette koe.
Joh. Wesselink,
't Elshof, Kranenburg

Te koop BIGGEN.
H. J. Pardijs,

Meulenbrugge
^

Aangeboden:
Opel-Record,
met vele assesoires,
prima onderhouden.
Nieuwstad 4, Tel. 396

Al vriest het 40 gra-
den vorst zegt Bijen-
hof de Metselaar, de
trouwlustigen die ma-
trassen en meubelen
willen kopen bij de

firma LUIMES,
behoeven op mij niet
te wachten, 't Moet
klaar. Goed zo Bijen-
hof. Oké.

W. Rossel
Vorden, telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Best brood
dat brood van

SCHURINK

Kuikens ?
Natuurlijk van Jansen l
W.L.xR.I. Reds - New. HampsxR.I.
Reds - WelsumerxR.I. Reds.
Beleefd aanbevelend.

Burg. Galléestraat 59, Vorden
K.B. 9620 - V.B. 4185

Steeds de laagste prijzen!
250 gr. cocosknappertjes 59 et
250 gr. heerlijke theebiscuit 34 et
250 gr. verpakte huishoudkoffie 132 et
500 gr. zachte zeep 39 et
3 stukken toiletzeep

+ gratis spons 96 et
l pot chocoladepasta 59 et
l pot appel-aardbeienjam 59 et
l rozijnenkoek 49 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, bloedworst en
rookvlees, samen 150 gr. 59 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg •— Telefoon 415

NUTSSPAARBANK
Vorden - Opgericht 1819

Inleggers worden verzocht hun
spaarbankboekjes voor r entebij-
'schrijving zo spoedig mogelijk in

te leveren.
Het Bestuur.

DENKAVIT
KALVERMELK

voor het mesten en opfokken van
kalveren»

Fa. J. W. ALBERS

Aanbesteding
Op woensdag 30 januari 1957 n.m. 4 uur
zal door ondergetekende in Hotel Gebr.
Brandenbarg te Vorden, namens de heer
W. van Til, worden aanbesteed:

Het bouwen van een woon-
huis a»d* Molenweg te Vorden

Inschrijving kan geschieden in percelen,
ondermassa of massa en is alleen bestemd
voor aannemers uit de Gemeente Vorden.
Bestek en tekening zijn tegen betaling van
f 12.50 (restitutie f 10.—) verkrijgbaar a.h.
kantoor van de architect. Inschrijvers moe-
ten bestekhouders zijn.

Woensdag 23 januari a.s»
is het kantoor gesloten»

P. BAKKER, arch. B.N.A.
Vorden, Zutphenseweg 67.

•
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•

•

•
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•

Verloren:

een dekkleed
voor vrachtauto, verm. in de Wil-
denborch.

Gaarne bericht aa^Ka. J. W. Albers.

Opyuiming Karpetten
Wilton, 200-300 nu f 109—
Wilton, 120-180 nu f 46.50

Verto Karpet, 200-300 nu f 49.95

% VISSERTEL, 381

Wollen dekens, 1-persoons f 21.50

2-persoons f 26.50

Gestikte dekens, 2-persoons f 23.95

•
•
•

•
+

•

GAF U MEER DAN HONDERDDUIZEND
GULDEN WEG?

Het komt niet veel meer voor dat iemand /o
maar meer dan een „ton" weggeeft, maar een
groot aantal personen in on/e gemeente werkt
daar dan toch maai aan mee. Want. b i j na hon-
derdnegenduizend gulden is over l ( . ) 5 (> bijeen-
gebracht in de kleine busjes, die ook hier re-
gelmatig rondgaan ten bate van de meer dan
1000 jongens en meisjes, die om a l le r le i droeve
redenen opgenomen / i j n in de Heidring Stich-
tingen te Zetten, de Martha-s t icht ing te Al-
phen a.d. Ri jn en de Stichting Valkenheide te
Maarsbergen. Een prachtig bedrag, waarvoor
de Vereniging He-Ma-Va te Amersfoort (post-

rekening 1 8 I G ) heel dankbaar is. Opnieuw is
hiermede de juistheid van het spreekwoord
bewe/en dat vele kleintjes één grote maken.
De p laa t se l i jke afdeling onder leiding van T.
J. de Bru i jn Schoolstraat 17, Vorden, deelt dit
resu l taa t met vreugde mede aan alle gevers
en geefsters en spreekt daarbij de hoop uit dat.
u ook in 1957 uw bijdragen aan dit werk b l i j f t
geven. Het betreft hier een eenvoudige actie,
waarvoor geen kostbare reclame kan worden
gemaakt of aantrekkelijke beloningen ot
winstkansen verbonden worden. U geelt voor
het doel en /uit /elf de vreugde smaken van
belangeloos iets te hebben mogen doen voor
kinderen in nood.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Koerselman

Partij Ie soort
Zweeds

Hardboard
122x160 cm., f 4.-
per plaat.

BELTMAN
Boslaan 1 3, Warnsveld

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

Weulen Kranenbarg
Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.'— ; centrifuges
f 150.. — ; langzaam-
wassers f 259. — .
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden



IN DE

VOETBALPOOL
van de Vietbalvereniging „KORDEN"

werd deze week door een steunend lid f 600.— gewonnen!

Grijp Uw kans en doe ook mee!!

Nieuwe poolformulieren a f 0.50, elke week verkrijgbaar
bij de Sigarenmagazijnen G. Eijerkamp en Olthuys.

Uitsluitend voor leden en steunende leden.

SOLEX 1957
Standaard uitv. f 349.50
beperkt leverbaar
Luxe uitv. f 399.50

De bromfiets
met de laagste
onderhouds-
kosten.

SOLEX

Ook leverbaar via uw eigen handelaar.
SOLEX SERVICE STATION

A. 6. ïragter, Tel. 2§6f Vorden

Bronchicum Elixir
Jatterman"

De hoestdrank bij:
Bronchitis, Bronchiale aandoe-
ningen, Prikkel- en Kramphoest,
Heesheid, Rokershoest, Slijm-
hoest.

Voor kinderen beneden 6 jaar is een
speciaal hoeststillend preparaat

Melrosum „Forle".
Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Voor Nota's, Briefpapier, Eüiveioppen

naar DRUKKERIJ WOLTERS.

Operette-avond O.L.S. Dorp
Aan alle ouders en leden van V.O. zijn de
formulieren voor de aanvraag van plaatsen
toegezonden.
Indien niet ontvangen, bericht U even aan
een der leden van 't personeel der O.L.S.
Dorp of Linde.
Houdt l of 2 febr. vrij voor de prachtige
operette: „Daar loopt door 't gehucht . . "

l DE SPAR 25 JAAR

Een groot blik BISCUITS

VOOr Slechts | 39 Ct (statiegeld f 1.50)

bij 100 gram geurige
met 10% korting

Gemar. Haring
pot 4 stuks 58 et, 12 zegels

Gemar. Roimops
pot 3 stuks 58 et

12 zegels
250gram PRUIMEN

(nieuwe oogst) 45 et en 9 zegels

250 gr. ZandoesterS, heerlijk
gebak, 65 et, 13 Sparzegels

100 gram

Chocolade-boomstammen, 39 et

200 gr. TolSChllim, 49 et, 10 zegels

200 gr. Hoestmelange
49 et, 10 zegelsEen heel blik SPINAZIE

voor slechts 69 et

BU soogr PEULVRUCHTEN
(naar keuze)

GELD. ROOKWORST + isogr.
voor 85 et

en 17 zegels

100 gram

Gebraden gehakt
38 et, 8 zegels

500 gram

Volvette pikante kaas
149 et

250 gram

Vruchtenhagel
39 et, 8 zegels

dat is echt voordelig:

bij de 10% korting
extra voordelige aanbiedingen

DE SPAR

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

Nutsgebouw™1

Telefoon 500
V O R D E N

Exploitatie }ac. Miedema - Deventer

Zaterdag 26 januari S uur

Een filmwerh vol onsterfelijke melo-
diën, in prachtige kleuren

De grote Caruso
met: Mario Lanza, Ann Blyth, Doro-

thy Kirsten, Jarmila Novotna.

De romantische geschiedenis van een
straatzanger, die eens de grootste

tenor aller tijden zou zijn.

De macht van Caruso's gouden stem
herleeft in Mario Lanza's creatie.

27 liederen die u zullen verrukken.
f 'S

Toegang alle leeftijden
v. J
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr 11
Telefoon 373.

Dhr. G. Wolters, Delden, Vorden
Geachte Heer,

We zoeken een passende naam voor onze
nieuwe zaak. Kan U ons die geven? In de
oorlog was U ons goedgunstig, hopende nu
ook. Ons doel is te handelen in Meubelen,
Matrassen, Kindarwagens, Lederwaren, enz.

Met vr. gr.
fa. G. W. Luimes, Vorden

Slechts één dag!
500 gr. fijne rookworst 180 et

500 gr. vet 50 et
200 gram boterhamworst 60 et

500 gram vet spek 120 et
200 gram gebr. gehakt 70 et
200 gram leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et

200 gram rauwe ham 110 et
200 gram ontbijtspek 80 et

200 gram gevulde rollade 110 et

Speciaal 200 gr« kookworst 60 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Woonruimtecommissie Vorden.
De Woonruimtecommissie te Vorden ves-
tigt de aandacht van belanghebbenden er
op, dat iedere tweede dinsdag van elke
maand ten gemeentehuize tussen 19 en 21
uur zitting wordt gehouden voor woning-
zoekenden.
In dringende gevallen kan men zich schrif-
telijk tot de commissie wenden, p/a de
Sekretaris de Heer G. H. van der Peijl.
Zutphenseweg 81 alhier, waarna men voor
een bespreking zal worden opgeroepen.
Persoonlijk bezoek bij deleden thuis voor
het bespreken van woningproblemen is
niet toegestaan.

Adverteert in Contact.


