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DE MUZIEKVERENIGING „CONCORDIA" BESTAAT 90 JAAR.
De eerste instrumenten werden op de pof gekocht!

Op een mooie namiddag van een zondag in
september 1869 vervoegde zich een groepje Vor-
dense jongelui onder aanvoering van de jeugdige
organist J. W. Wensink bij de stalhouderij van
de heer G. J. Ensink — toen beter bekend als
Meisters Gart Jan — om een rijtuig naar Hen-
gelo (G.). Geld hadden de heren niet, maar wel
een grote dosis optimisme.
Zij hadden n.l. gehoord dat er in Hengelo een
verzameling oude instrumenten van een ont-
bonden muziekvereniging te koop was en
daar wilden ze op af.
Ze kregen het rijtuig op de pof en zelfs de in-
strumenten gingen op dezelfde condities mee
naar Vorden met de belofte dat de koopsom
(ƒ 55.—-) zo spoedig mogelijk afbetaald zou
worden.
Veel zaaks waren de eerste instrumenten niet.
Het waren een trombone, tuba, bugelhoorn,
piston, cornet en een grote trom. Alle voorzien
van de nodige beschadigingen. In ieder geval
kon er lawaai gemaakt worden en onder de
gekozen naam „Concordia" en de leiding van
de enthousiaste organist Wensink werd er in
het schoollokaal ijverig geoefend. De eerste le-
den, tevens oprichters, waren H. F. Meuleman,
H. A. Wenink, A. P. Ensink, J. W. Weenink,
H. Mellink, H. Oudenampsen, M. Philips, H. J.
Pasman en W. E. Ensink. Er werden nog enkele
oude instrumenten op krediet bijgekocht en toen
was het fanfarekorps „Concordia" in staat om
muziek te maken, hoewel er nog enkele instru-
menten van bevriende relaties geleend moesten
worden.
Gelukkig kreeg de jonge vereniging steun van
vele vooraanstaande inwoners. Er gaven zich
90 donateurs op of wel „rustende leden", zoals
men ze toen noemde. Van het Nut kreeg Con-
cordia een gift van ƒ 50.—, zodat men het aan-
tal instrumenten kon uitbreiden tot 17 stuks.
Het korps telde in 1870 reeds 17 leden.

Uit de vergeelde papieren.
We ontleenden deze gegevens uit de toespraak,
welke bij de herdenking van het 25-jarig be-
staan in 1894 door de voorzitter der feestcom-
missie, de heer G. J. Bieleman, werd gehouden
en waarvan een afschrift zich nog in het archief
van „Concordia" bevindt.
De adel uit Vorden was „Concordia" welgezind,
want in deze feestcommissie hadden o.a. zitting
Baron van Hackfort, Graaf van Limburg Stirum,
Baron A. van Haeften e.a.
De belangrijke man van „Concordia" was in de
eerste jaren van haar bestaan de onderwijzer
Sieberg, die tegen een vergoeding van ƒ l,—
per week jarenlang de repetities leidde.
Veel kon er trouwens in de beginjaren niet af,
want de contributie bedroeg volgens de ver-
geelde kasboeken slechts een dubbeltje per
maand. We vonden er postjes in van 6 liter pe-
troleum è, 6 et. voor de olielamp tijdens de repe-
tities en verder als tractatie bij het 25-jarig
bestaan 20 sigaren a 2 et. en 75 gebakjes & 2Vz
cent. De entreeprijs voor de jubileum-feestavond
in 1894 was voor die dagen nogal gepeperd, n.l.
ƒ 1.— p. p., die in de loop der volgende jaren
tot en met heden nog maar weinig opgeslagen
is. In 1874 konden er uit de kas 13 witte petten
gekocht worden a 90 et. per stuk, zodat het
korps voor die dagen goed voor de dag kwam.

„Coneordia" redde het feest in Zutphen.
Dat een muziekkorps in die dagen in onze om-
geving nog een zeldzaamheid was, daarover
vonden we in de vergeelde papieren het volgen-
de vermakelijke verhaal.
Op 13 mei 1874 vierde heel ons land het 25-jarige
koningschap van Willem III. Helaas goot het
de gehele dag, zodat o.a. ook de groots opge-
zette feestelijkheden in Zutphen met vuurwerk
en illuminatie uitgesteld moesten worden. De
voor die dag gehuurde Duitse muziekkapel
moest onverrichterzake huiswaarts keren. Toen
de andere dag het weer opklaarde gingen de
festiviteiten door, doch bij zulk een festijn be-
hoorde een stukje muziek, maar wie zou dat
geven? Zutphen bezat in die dagen geen mu-
ziekkorps. Toen dacht Jhr. Storm van 's Graven-
zande aan het Vordense fanfarekorps.
In vliegende haast (althans voor die dagen)
werd met een rijtuig, een soort Jan Plezier,
naar Vorden gereden om de kapel op te halen.
Alleen de voorzitter trof men thuis. De rest van
de leden was allemaal naar Zutphen om feest
te vieren. Geen nood, de instrumenten werden
in de Jan Plezier geladen en voort ging het weer
naar Zutphen terug. De politie werd hier in
de arm genomen en deze trommelde uit café's
en straten de Vordende muzikanten bijeen en
zo weerklonk korte tijd later toch vrolijke mars-
muziek door Zutphens straten, voortgebracht
door de Vordense „mennekes". Dat het voor deze
„mennekes" 's avonds en 's nacht een daverend
feest is geworden, behoeft geen betoog. De
meesten kwamen eerst de andere dag weer bo-
ven water. In ieder geval het feest was gered
en uit dankbaarheid bood de Zutphense bur-
gerij later een vaandel aan, vervaardigd door

Zutphense dames.
Met waardering werd er tijdens het 25-jarig be-
staan gesproken over de muzikale opluistering
van de kermissen, koning- en koninginnefeesten
e.a. festiviteiten in Vorden. Ook de laatste
Nutsavond werd toendertijd door „Concordia"
verzorgd. Voorzitter was in die dagen burge-
meester Gallee.

10 punten, géén prijs
In 1913 startte „Concordia" voor 't eerst als
harmoniekorps in de 4e afdeling van de federa-
tie op een concours in Renkum. Erg bemoedi-
gend was het resultaat niet. Heel lakoniek wordt
vermeld: 10 punten, géén prijs. En de muzi-
kanten hadden zich er nog wel heel wat van
voorgesteld!
In 1914 werd de heer F. Engelsma uit Zutphen
benoemd tot dirigent. Hij heeft het korps tot
1923 geleid. In die periode was notaris Numans
voorzitter, H. Barendsen secretaris en W. F. van
Mourik penningmeester. Deze laatste is steeds
een grote steun voor „Concordia" geweest. Hij
was een uitstekend spreker, die voor Concordia
meestal het woord voerde, ook toen hij later tot
ere-voorzitter werd benoemd.
Van 1916 t/m 1923 maakte „Concordia" geen
deel meer uit van de federatie. Met 16 leden
werd „Concordia" op l januari 1924 weer als
lid ingeschreven.

D. Wolters reeds 36 jaar dirigent.
In september 1923 wist „Concordia" beslag te
leggen op een dirigent, die- het korps in de loop
der jaren tot grote successen heeft weten te
voeren en waaraan het veel te danken heeft,
n.l. de heer D. Wolters, die thans dus ruim 36
jaren de dirigeer-stok zwaait over de Concordia-
leden, hetgeen ongetwijfeld maar zelden voor-
komt in de muziekwereld.
Dat men met deze dirigent een goede greep
gedaan heeft, bewezen de feiten. Binnen 4 jaar
steeg „Concordia" van de 4e afdeling naar de
Ie afdeling Harmonie, dank zij achtereen be-
haalde Ie prijzen. ^^
In 1926 organiseerde ^^ncordia" met succes
haar eerste nationale muziekconcours, tien jaar
later gevolgd door een tweede.
In 1934 bereikte „Concordia" dank zij eerste
prijzen in Enschede en Spankeren de afdeling
Uitmuntendheid. Na J^tweede wereldoorlog
begon het korps o.l.v. l^heer Wolters weer in
de 3e afdeling en de Ie prijs met lof der jury
behaald in Dieren, luidde een nieuw tijdperk
van successen in. Zonder onderbreking stevende
„Concordia" rechtstreeks naar de ere-afdeling,
waarin het thans nog vertoeft.

Een drumband.
In 1950 werd een drumband aan het korps toe-
gevoegd o.l.v. B. Vlogman. Het korps telt thans
22 werkende leden, een drumband met 9 leden
en een jeugdafdeling met 10 leden, welke laat-
ste staat o.l.v. de jeugdige Karel Wolters, zodat
ook in dit opzicht de traditie van vader op zoon
bij „Concordia" gehandhaafd blijft.
Voorzitter is thans de heer J. Smit, die reeds
37 jaar werkend lid is. De verdere bestuursleden
zijn: J. G. Schuppers (secr.); Joh. Harmsen
(penningm.); W. van Til (bibliothecaris); G.
Meyer en als toegevoegd lid namens de drum-
band de heer G. Tragter. Beschermvrouwe is
reeds tientallen jaren mevr. Gatacre-de Stuers
van Huize „De Wiersse".
Van de leden uit de vorige eeuw zijn thans nog
enkele oud-gedienden over o.a. de heren Menk-
horst en G. M. E. Weenink, welke vanaf 1897
trouwe leden waren tot het vorderen der jaren
hen noodzaakte hun muziekinstrument neer te
leggen. De vader van de heer Weenink behoor-
de nog tot de oprichters, nu 90 jaar geleden.

Feestelijke herdenking.
„Concordia" zal haar 90-jarig jubileum op za-
terdag 20 februari a.s. herdenken met een ju-
bileum, uitvoering, waarin, naast het gebruike-
lijke muziekprogramma, een cabaretgezelschap
het f eestprogramma zal opluisteren.

Ondanks haar 90 jaren, is „Concordia" nog
springlevend en mede dank zij de toevloed van
leerlingen, vol jeugdig vuur, wat haar onge-
twijfeld de 100 jaar zal doen halen.
Bij het 25-jarig jubileum zei de heer Bieleman:
„Concordia" is een vereniging, die als 't ware
bij Vorden hoort. Zij weet het nuttige met het
aangename te verenigen, 't Gemis van „Con-
cordia" zou eerst doen gevoelen, hoeveel /.ij
voor onze gemeente betekent". Zo was het 65
jaar geleden en zo is het nu nog.
Helaas baart de financiële zijde „Concordia"
thans meer zorgen dan toen. Het in stand hou-
den van een muziekvereniging kost vooral te-
genwoordig veel geld. Er is een grote behoefte
aan nieuwe instrumenten, vooral nu er zich
nieuwe leerlingen aanmelden. Wil „Concordia"
zich ook in de toekomst handhaven, dan zal in
deze behoefte voorzien moeten worden.
Dan eerst zal „Concordia" met haar eervol ver-
leden de toekomst met opgewektheid tegemoet
kunnen zien.

l KERKDIENSTEN zondag 31 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J J. van Zorge.
In beide diensten bediening Hl. Avondmaal.

Medler school.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. F. C. Zwaai, Winterswijk.

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer,
tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 117 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4.4.,— tot f 53,— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 22 t.m. 28 jan.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: A. A. Sci^irman en W. E.
Wissels. ^f
Gehuwd: Geen. Overleden: Geen.

COLLECTE NATIONAAL RAMPENFONDS
Allen zijn wij diep getroffen door de over-
stroming van Tuindorp-Oostzaan. Ondanks
de pakkende verslagen^kan ooggetuigen,
ondanks de aangrijpend^^eportage met de
getroffenen, ondanks de geperfectionneerde
televisie, krijgen wij geen juist beeld van de
ontberingen, die de vluchtelingen reeds aan
de li jve hebben ondervonden, en van de
omvang van de nood, die hen nog wacht.
Diverse instanties, waaronder de talrijke
helpers en helpsters van de Roode Kruis-
colontie in Noord-Holland, hebben de be-
woners van het getroffen gebied reeds op
grote schaal hulp verleend; echter ontbreekt
er nog onnoemelijk veel.
Hoe kunnen wij hier in Vorden, die gelukkig
gespaard zijn van de ellende van een waters-
nood, ook ons daadwerkelijk medeleven
tonen?
Dit kunt U doen, door allen uw financiële
steun te verlenen, als de ongeveer tachtig
enthousiaste collectanten de volgende week
huis aan huis bij u aankloppen.
Een rijke die geen naastenliefde beoefent,
is arm. Een arme, die nog iets voor zijn
medemens over heeft, is innerlijk rijk.
Ieder drage bij. Ook „het penninkske der
weduwe" wordt zeer gewaardeerd. Even-
eens zal een beroep worden gedaan op de
weldadigheid van de bedrijven.
De afdeling Vorden van het Roode Kruis,
doch bovenal de onbekende slachtoffers van
de 2700 gezinnen zeggen U reeds bij voor-
baat hartgrondig dank.
Leest u vooral de advertentie in dit blad.

COMITÉ VOOR HULDEBLIJK
Naar we vernemen ligt het in de bedoeling van
een aantal inv/oners om een comité te vormen,
dat straks als huldeblijk een financiële bijdrage,
samengebracht door de inwoners van Vorden,
de jubilerende vereniging „Concordia" zal aan-
bieden voor aanschaffing van nieuwe instru-
menten. »
Zij, die een bijdrage willen schenken, kunnen
dit nu al doen door deze te storten op gironum-
mer 976143 ten name van D. H. te Slaa, School-
straat 11, Vorden, onder vermelding JUBILEUM-
bijdrage „Concordia".

VERKEERSCURSIS
Naar we vernemen zal aan de verkeerscur-
sus, welke door de afd. Vorden van het Ver-
bond voor Veilig Verkeer in zaal Eskes wordt
gehouden, door 24 cursisten worden deelge-
nomen. De cursus wordt gegeven door de
wachtmeester Ie klas, de heer W. A. Kok.

ONTWIKKELINGSAVOND N.V.V.
In de koffiekamer van het Nutsgebouw hield
de Bestuurdersbond afdeling Vorden voor
haar leden een ontwikkelingsavond, die goed
bezocht was.
De spreker van deze avond was de heer
Jansen uit Almelo, districtsbestuurder van
het N.V.V. Het moeilijke onderwerp van
deze avond: „Groeien wij vast in tal en last"
werd uitvoerig door hem uiteengezet. Met
behulp van een tekenbord en een flanelbord
kregen de leden een duidelijk overzicht van
dit onderwerp.
Na de pauze kregen zij voldoende gelegen-
heid om vragen te stellen, waarvan een
groot gebruik werd gemaakt.
De heer Koerselman dankte aan het slot
van deze avond de heer Jansen voor zijn
uitvoerig betoog en wekte de leden op deze
avonden goed te blijven bezoeken in de
toekomst en wees meteen nog op de feest-
avond op 5 februari en de kindermiddag,
waarvoor tesamen reeds meer dan 600 kaar-
ten zijn verkocht.

LEDENVERGADERING G.M.v.L.
Voor de in hotel Brandenbarg gehouden leden-
vergadering van de afd. Vorden van de Geld.
Mij. van Landbouw bestond van de zijde der
leden een flinke belangstelling.
De voorzitter, de heer A. G. Mennink, wenste in
zijn openingswoord de leden een voorspoedig
1960 toe voor gezin en bedrijf.
De secretaris, de heer G. J. Wuestenenk, her-
dacht in zijn jaarverslag de drie overleden leden
t.w. mej. Oberink, de heren J. W. Droppers en
Joh. Brandenbarg. Het aantal leden 234 in getal,
verminderde met 7 en vermeerderde met 6 leden,
zodat de vereniging thans 233 leden telt. Verder
gaf spreker een uitvoerig overzicht van de
werkzaamheden van de afdeling-in het voorbij-
gegane jaar.
De penningmeester, de heer H. Bouwmeester,
deelde mede dat er een nadelig saldo was.
Met het voorstel van het bestuur om de verkie-
zing van de heer H. Pelgrum in de vorige ver-
gadering te beschouwen als te zijn ingegaan op
l januari 1960 verklaarde de vergadering zich
akkoord.
Op 4 februari zal een winterexcursie naar de
selectiemesterij te Lochem worden gehouden.
Daarna werd het woord verleend aan de heer
Visschers, adj. secr. v. d. G.M.v.L., die het on-
derwerp: „Meer specialisatie (of ontmenging)
van de gemengde bedrijven" behandelde.
Hierbij kwam ook de automatisering ter sprake,
om met zo weinig mogelijk arbeidskrachten, zo-
veel mogelijk dieren te verzorgen.

EEN VAN DE HOOFDPRIJZEN WERD
NIET AFGEHAALD

Zoals men zich zal herinneren, had de Vordense
Winkeliersvereniging tijdens de Sint Nicolaas-
actie elke dag een varken als hoofdprijs be-
schikbaar gesteld. Eén van deze 7 varkens
wachtte nog steeds op de gelukkige winnaar.
Deze is niet komen opdagen, zodat, nu de daar-
voor gestelde tijd verstreken is, de opbrengst
aan de vereniging is komen te vervallen. In een
feestvergadering, welke de winkeliersvereniging
haar leden deze week heeft aangeboden, werd
met algemene stemmen besloten om de op-
brengst ƒ 160.— gelijkelijk te verdelen tussen
de beide plaatselijke kleuterscholen en de beide
muziekverenigingen. Elk krijgt dus ƒ 40,—, het-
geen ongetwijfeld een mooi geste is van de Vor-
dense winkeliers.
Tijdens deze feestvergadering, waarbij ook de
dames uitgenodigd waren, werd het gezellige
gedeelte verzorgd door een cabaretgezelschap
„De vrolijke Noot" uit Zutphen o.l.v. M. Vlie-
lander, waarmee men zich buitengewoon goed
geamuseerd heeft.

JAARVERSLAG BOERINNENBOND
Onder voorzitterschap van Mevr. Th. Schoena-
ker-Smit hield de R.K. Boerinnenbond in café
Schoenaker een druk bezochte jaarvergadering.
Nadat de presidente allen van harte had ver-
welkomd bracht de secretaresse een keurig
jaarverslag, waaruit o.m. bleek, dat de afdeling
thans 61 leden telt.
De penningmeesteresse Mej. W. Eykelkamp
meldde een batig saldo.
Pastoor Bodewes hield vervolgens een inleiding
over het onderwerp „Hernieuwing der Kerk",
welke met grote belangstelling werd gevolgd.
Na een dankwoord van de voorzitter tot de Z.E.
spreker werden nog verschillende mededelingen
gedaan.
De te houden knipcursus zal binnenkort van
start gaan, er zijn voldoende deelneemsters. Ook
werd nog eens geattendeerd op de Persilemmer-
tje-actie, die nog steeds voortgang vindt.
De voorzitster deelde nog mede, dat de a.s. zo-
mer in Hertme in Overijssel wederom Passie-
spelen worden gehouden, waaromtrent men in-
lichtingen bij het bestuur kan krijgen.



DAMESKOOR GAF WEER SUCCESVOLLE
UITVOERING

De uitvoering, die het dameskoor donderdag-
avond in het Nut gaf, mocht zich -- zoals
gewoonlijk — weer in een zeer grote belang-
stelling verheugen. De presidente, mevr. Klein
Brinke—Gotink opende de avond met een
speciaal welkomstwoord tot burgemeester van
Arkel en echtgenote, het ere-lid Grotenhuis en
de heer en mevr. Nijhuis uit Zutphen. Het
koor heeft helaas momenteel nogal met ziekte
onder de leden te kampen, hetgeen vooral met
een uitvoering moeilijkheden met zich brengt.
Zij memoreerde de successen, welke het koor
in het afgelopen seizoen op het concours te
Apeldoorn behaald heeft.
Het was voor de derde maal achtereen dat het
koor o.l.v. de heer D. Wolters een Ie prijs won
in de hoogste, d.i. de Superieure afdeling. Zij
bracht hiervoor nog dank aan de heer Wolters
en aan de 2e dirigent, de heer W. van Til.
Op 10 oktober j.l. werd een onderafdeling in
de vorm van een meisjeskoor opgericht. Er
hebben zich 80 meisjes opgegeven, zodat deze
groep gesplitst moest worden en wel in de
leeftijdsgrens 6 t/m 11 jaar en 12 tot 18 jaar.
De heer Karel Wolters is dirigent van deze
beide meisjeskoren. In het najaar hoopt men
de eerste uitvoering te geven. Mevr. Klein
Brinke vond het spijtig dat voor de concerten
in de muziektent 's zomers zo weinig belang-
stelling bestaat. Niettemin zal het meisjeskoor
waarschijnlijk toch a.s. zomer hierin een con-
cert geven.
Vervolgens werd begonnen aan de afwerking
van het zangprogramma, bestaande uit een
9-tal nummers, o.l.v. de heer D. Wolters.
Het was een gevarieerd programma van moei-
lijke en meer eenvoudige zangnummers. Voor-
al het eerste deel van het programma viel zeer
in de smaak, o.a. „Laufi alle vergine Maria"
van Verdi en het opgewekte „Herders Zon-
dagslied" van Kreutzer. Hierna kwam het
meisjeskoor op de planken, dat o.l.v. Karel
Wolters op buitengewoon aardige en ook tech-
nisch zeer verantwoorde wijze een viertal een-
voudige liederen zong. Het succes was dan ook
buitengewoon groot, getuige het langdurige
applaus.
Het dameskoor vervolgde met een 4-tal num-
mers o.a. de wals „Rozen in Tirool" van
Zeiler, waarbij de dirigent voor de pianobe-
geleiding zorgde.en diens zoon dirigeerde. Het
nummer kreeg een goede vertolking, doch
dient om nog beter tot zijn recht te komen, in
de oorspronkelijke taal, nml. Duits, gezongen
te worden. Met het vlot gezongen lied „Koor
der landlieden" van Smetana werd het pro-
gramma besloten.
Na de pauze werd traditiegetrouw een bont
programma opgevoerd van zang, schetsjes, bal-
let, show, e.d. Er was ook nu weer heel wat
werk van gemaakt. Speciaal de fraaie kos-
tuums, welke de balletten extra fleur gaven
en de sfeervolle decors, oogstten aller bewon-
dering, hetgeen nog weer eens de goede repu-
tatie, welke het dameskoor wat betreft zijn
bonte avonden geniet, bevestigde. Kostelijke
nummers waren o.a. het „Herenduet", waarin
twee Parijse „heren" op vrolijke wijze het be-
kende lied „Oui, Oui" zongen; het daverende
applaus bewoog hen om nog een toegift te
geven, verder werd het bekende lied „Zwölf
Rauber op realistische wijze door angstwek-
kend vermonde „rovers" ten tonele gebracht.
Het tafereel „Oud en Nieuw" bewoog de zaal
tot het spontaan meezingen van de oude en
moderne songs. „Alaska" was mede door de
fraaie kostumering een bekoorlijk tafereel voor
oor en oog. De conference tussen Get-Jan en
Doris, waarin verschillende Vordense gebeur-
tenissen werden aangehaald, verwekte grote
hilariteit. Tot slot werd door mevr. Klein
Brinke in het bijzonder dank gebracht aan
me j. Ans Pardijs voor het instuderen der
balletten en Karel Wolters voor zijn mede-
werking bij de repetities. Zij ontvingen een
aardige attentie.
De avond werd besloten met een gezellig bal.

VOETBAL
Vorden I heeft haar kleine kans op het kam-
pioenschap behouden door in Harreveld de moei-
lijke uitwedstrijd tegen KSH I met een 3—0
overwinning tot een goed einde te brengen.
Ondanks 2 invallers, werd er door de geel-zwar-
ten lang niet onverdienstelijk gespeeld en in 't
bijzonder de achterhoede was weer in prima
vorm. Met de stevige wind in de rug waren de
Vordenaren in de eerste helft doorlopend in de
aanval. Dat er maar 2 doelpunten toen gescoord
werden, was meer te danken aan het treuzelen
van de voorhoede bij het schieten, dan aan de
hechte defensie van KSH. Korenblik, die deze
middag bijzonder op dreef was, scoorde een
fraai doelpunt, terwijl invaller H. Bos in feite
de maker was van het tweede doelpunt. De bal
kwam daarbij tegen de lat en de toestormende
Dimmendaal had de bal maar voor het inschie-
ten. In de tweede helft had KSH het windvoor-
deel, dat hen wel enige veldmeerderheid, doch
geen doelpunten opleverde. Daarvoor was de
achterhoede en vooral de keeper van Vorden in
een te goede vorm. Vorden had meer geluk,
want Korenblik wist andermaal met een hard
vleugelschot het KSH-doel te vinden.
Door terreinafkeuring gingen de wedstrijden
Vorden A en Vorden B niet door.
A.s. zondag krijgt Vorden I wederom een moei-
lijke opgave. Zij gaat dan n.l. op bezoek bij
Witkampers I in Laren, waarvan Vorden des-

tijds op eigen veld tegen de verhouding in met
l—O heeft gewonnen. Er zal a.s. zondag dan ook
uit een ander vaatje getapt moeten worden om
beslag te kunnen leggen op de beide punten.
Vooral met een hoger tempo kan hier veel be-
reikt worden. Van de overige elftallen speelt
alleen Vorden III thuis tegen Steenderen III,
waaruit wel enige winst te behalen valt.

TAPIJTWEVERIJ EN TEXTIELFABRIEK
IN VORDEN GEVESTIGD

Dezer dagen zal in Vorden onder de naam
„Textielfabriek Vorden" een tapijtweverij annex
confectiefabriek in bedrijf gesteld worden. Door
enkele vakmensen uit Twente is hiervoor de
voormalige Matrassenfabriek van de fa. Raat
aangekocht.
Het ligt in de bedoeling om te beginnen met de
fabricage van een nieuw soort tapijt. Dit ge-
schiedt volgens een door hen ontworpen nieuw
systeem, dat hier voor het eerst in ons land
wordt toegepast. Het zijn kamgaren tapijten,
die hier geweven worden en waarin de beste
kwaliteiten wol verwerkt worden. Het tapijt, dat
enigszins doet denken aan een schapenvacht,
heeft aan de oppervlakte een speciaal krul-ef-
fect, waardoor afdrukken van welke zware voor-
werpen ook, direct weer verdwijnen. De wol
richt zich onmiddellijk weer op. Bovendien zitten
de garens er zeer vast in.
Onnodig te zeggen dat deze tapijten een enorm
lange levensduur hebben. Zij worden in alle ge-
wenste kleuren geleverd.
Er bestaat voor dit nieuwe produkt zowel in
binnen- als buitenland grote belangstelling, zo-
dat er meer dan voldoende afzetmogelijkheden
zijn.
In deze fabriek zullen voornamelijk vrouwelijke
werkkrachten te werk gesteld worden. Er heb-
ben zich reeds een aantal meisjes aangemeld
en men hoopt dit aantal binnenkort te kunnen
uitbreiden tot een 40-tal, temeer daar het ook
in de bedoeling ligt er een confectie-afdeling
aan toe te voegen.
De fabriek heeft een grondige verbetering onr
dergaan. Er is centrale verwarming aangelegd
en gezorgd voor een perfecte verlichting door
een groot aantal TL-buizen. Er is een kantine
en verder wordt er naar gestreefd om het wer-
ken voor de meisjes zo practisch en prettig
mogelijk te maken.
Er worden een aantal nieuwe weefmachines in
gebruik gesteld, welk aantal — naar gelang de
personeelsbezetting stijgt — uitgebreid zal wor-
den.

De grootste zorg jA&og het aantrekken van
voldoende werkkracr^K. Daar er in de Vorden-
se fabrieken momenteel voor vrouwelijke werk-
krachten weinig emplooi is, biedt deze nieuwe
vestiging ongetwijfeld voor beide partijen gur>
stige perspectieven, temeer daar de zaken hier
door de bedrijfsleiding met grote energie aan-
gepakt worden. Vooste gemeente Vorden valt
deze nieuwe vestigm^ dan ook zeker toe te
juichen.

HARDLOOPWEDSTRIJD VOORST—VORDEN
Voor de lange afstandloop van Voorst naar
Vorden hebben zich thans 23 deelnemer aange-
meld waaronder enkele prominente figuren van
de Marathonloop uit Enschede. Er wordt heden
zaterdagmiddag om 2 uur gestart in Voorst bij
„Het Wapen van Gelderland" en de finish is bij
café Eskes, waar men tegen ruim 3 uur de eer-
ste lopers verwacht. De leiding berust bij de
heer Harren, zelf een bekende lange afstand-
loper. Zowel door de Sportvereniging Voorst als
door de voetbalvereniging Vorden, die in samen-
werking deze merkwaardige hardloopwedstrijd
over 16 km hebben georganiseerd, zijn een aan-
tal aantrekkelijke prijzen beschikbaar gesteld.
De politie in de doortrekkende gemeenten zal
medewerking verlenen. Het kan een hoogst in-
teressante strijd worden.
De prijsuitreiking door burgemeester Van Ar-
kel zal om half vijf bij café Eskes plaats vinden.
De heer Harren heeft een prijs beschikbaar ge-
steld voor de deelnemer, die tijdens de wedstrijd
de meeste strijd levert. Harren behoort zelf ook
tot de deelnemers, doch hij doet buiten mede-
dinging aan de prijzen mee.

BRUMMEN I BEHAALDE HET
KAMPIOENSCHAP

De laatste en beslissende wedstrijd in de 2e
klasse van de Gelderse Dambond, welke vrijdag-
avond alhier tussen de beide kampioenskandir
daten Brummen en Vorden II gespeeld werd,
is in een teleurstellende nederlaag voor het Vor-
dense team uitgelopen. Het werd een fikse 14—6
nederlaag, waardoor de Brummenaren met l
punt voorsprong op Vorden de competitie als
kampioen eindigden.
Namens het bestuur van de Vordense Damclub
feliciteerde de heer Geerken de kampioen met
hun succes en bood de leider bloemen aan.
Het eerste team van Vorden wist in Hengelo
(G.) de competitie met een 13—7 overwinning
te beëindigen.
Hoewel het tweede team in zijn laatste wedstrijd
een teleurstellende nederlaag boekte, is het voor
de Vordense Damclub toch een goed seizoen ge-
worden. Beide teams eindigden in hun afdeling
op de tweede plaats. Ook het aantal leden stijgt
nog steeds.
Kon het tweede team in dit seizoen nog maar
met 8 spelers uitkomen, het volgend seizoen
kunnen er zeker twee voltallige teams aan de
competitie deelnemen, daar er nu al 25 leden
ingeschreven staan.

BIOSCOOP
Zondagavond kan men circussensatie beleven in
de bioscoop. Het moeilijke en spannende werk
van de tijgertemmer, de haat en de jaloesie van
circusartiesten onderling, benevens de moed en
het temperament van een bevallig danseresje
maken deze film van begin tot eind vol span-
ning. Zelfs een muzikale clown komt er aan te
pas.

BILJARTEN
K.O.T. II ging op het goede pad voort en won
in Zutphen van De Pelikaan I met 8—2.
K.O.T. III kon het tegen Altanta II niet bolwer-
ken en verloor met 6—4 K.O.T. IV wist thuis
tegen de Boer III geen enkele partij te winnen
en verloor dan ook met 10—0.
K.O.T. was deze week vrij.

Snuffen wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst weer met

DE PLUIMVEE- EN KONIJNENFOKVER.
BESTAAT 40 JAAR

De Pluimvee- en Konijnenfokvereniging Vor-
den hield donderdagavond in hotel „Het
Wapen van Vorden" een goed bezochte alge-
mene ledenvergadering.
De voorzitter deelde in zijn openingswoord
mede dat in 1960 de vereniging 40 jaar zal
bestaan. Dit feit zal in december a.s. met een
groots opgezette tentoonstelling worden her-
dacht. Als data werden genoemd 10 en 11
december a.s., behoudens goedkeuring van de
Raad van Beheer.
De voorzitter sprak er zijn grote voldoening
en erkentelijkheid over uit dat de heer Wolte-
ring voor dit doel zijn grote garage met een
oppervlakte van 18 x 16 mtr beschikbaar wil-
de stellen waarin ongeveer 600 dieren kunnen
worden ondergebracht. Deze mededeling werd
met een warm applaus ontvangen.
De secretaris de heer G. y. Beumer deelde in
zijn jaarverslag mede dat de vereniging thans
31 leden telt,
De penningmeester, de heer G. T. Wahl, moest
helaas een nadelig saldo meedelen.
Tot leden der kascommissie 1960 werden aan-
gewezen de heren P. Brinkman en G. T.
Barink.
De aftredende bestuursleden, de heren H.
Doornink, G. Wahl en G. J. Beumer werden
herkozen.
In plaats van de hee^fcronenman, die zich
niet herkiesbaar stelde^erd gekozen de heer
H. W. Klein Winkel.

RATTI-ND3UWS
Het eerste elftal begint zich langzamerhand te
herstellen en wist zon^B een prachtige 4 l
zege te behalen op DiePnheim I, dat te gast
was. Het had niet veel gescheeld of Diepenheim
had nog een grotere nederlaag te incasseren ge-

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5
Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres; Tel. 1306
Het adres voor

pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

DttE

T.h. Martcas
Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.
Ziekenfondsleverancier

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

kregen, maar de uitstekende doelman wist er-
ger te voorkomen.
Na 25 minuten kon Ratti reeds de leiding ne-
men, maar veilig was deze l—O voorsprong
nog niet met rust.
Na de hervatting konden d« bezoekers eerst
gelijk komen (1—1), waarna Ratti echter met
zwaar geschut terug kwam. Het klopte wonder-
wel in de Ratti-gelederen en vooral de verjon-
ging van de ploeg zal hier wel de oorzaak van
geweest zijn. Na een half uur werd het na
uitstekend samenspel 2—l en in de laatste fas«
van de strijd bouwde Ratti haar voorsprong uit
tot 4—l, waarmee verdiend de overwinning was
behaald.
A.s. zondag zal het weer gaan spannen. Erix I,
de koploper, komt op bezoek en kan op zware
tegenstand van de Ratianen. rekenen. Als alle
spelers er van overtuigd zrjn, dat alleen door
samenspel wat bereikt kan worden, zou de uit-
slag nog weieens verrassend kunnen zijn.
Ratti A heeft een uitwedstrijd tegen Eibergse
Boys A, hetgeen voor deze ploeg ongetwijfeld de
zwaarste wedstrijd van het seizoen is. De Boys
staan bovenaan en zijn vooral in eigen huis
practisch niet te verslaan. De andere Junioren-
teams zijn vrij.

vanMEISJES
Hengelo en omgeving
ook voor U hebben wij
een passende werkkring.
Wij vragen:

MODINETTES
leerling modinettes!

en handwerksters
Wij bieden : Jfr-.(

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie + 2V2 snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen

N.B. gehuwde modinettes komen ook
in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

ORCON KLEDING
'INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268



Wegens vertrek naar
Australië, wenst

fam. Lammers-
Rouwenhorst,

vrienden en bekenden
nog het allerbeste.
Het was haar niet
mogelijk persoonlijk
van ieder afscheid te
nemen.
Warnsveld, jan. '60,

Aan familie, vrienden
en kennissen nog een
Zalig Nieuwjaar toe-
gewenst. Joh. Besselink
405 Johnson streel,
Kingston Ontario,

Canada

Chr. Muziekver.

„Sursüin Corda"
Ledenvergadering

op donderdag 4 febr.
in Irene om 8 uur.

Het bestuur

Gevraaagd een net
MEISJE voor l yz dag
per week of enige
morgenuren.
Mevrouw Gotink,
Wilhelminalaan 16.

Te koop PICK-UP;
drie snelheden en ruis-
vilter, bij H. J. Groot
Jebbink, E 9, Linde.

Te koop een platen-
speler, z.g.a.n., met of
zonder versterker.

A.J.Jansen, B 94

Te koop een kinder-
fiets, 2 meisjesfietsen
en een Solex.
A. G. Tragter,

Zutphenseweg

Itiivoering
van de

Chr. Jongeliedenver.
op zaterdag 30 jan. in Irene.
Aanvang 7.30 uur.

Ds. van Zorge spreekt over Indonesië.

Verder wordt opgevoerd het blijspel:

Het geheim van Pandolio
Deze bijzondere avond mag u niet
missen. Komt daarom allen.

Entree f 1.25 (bel. inb.)

Kaarten in voorverkoop bij Sig.mag.
Hassink.

Bejaarden-kring
Woensdagmiddag 3 febr., 2*30
uur in de Koffiekamer v.h* Nut»

De Heer FOLMER houdt een praatje.

N.V.V. 5 februari V1R.Q.
T.V.-Show Buitenbeeld

en 's middags PIPO DE CLOWN.
Nog enkele kaarten.

BAL NA.

Concordia Hengelo-G.
Heden zaterdag 30 januari

DANSEN
Orkest: „The Spitfires".

Voor alle soorten
DRUKWER*

Drukkerij Wolters - Vorden

Te koop legbatterij,
3-delig, voor 48 kippen
Ook in gedeelten voor
16 kippen.
A. W Uenk, Zutphen-
seweg. Telefoon 1327.

Te koop 2 nuchtere
r.b. stierkalveren.
B.Zents,MedlerD102

Te koop een nuchter
STIERKALF.
H Burkink, de Sticht
Wichmond

Te koop nieuwmelkte
VAARS met veel melk,
en dikke KOE, ook
in gedeelten. A. C.
Gotink, Delden B 42a.

Te koop de HELFT
of VIERDELS van
een vette koe.
W. Steenblik, Delden

Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. Derksen, Polweg
7, Wichmond.

Te koop een toom
BIGGEN bij J. A.
Eulink, B 60, Delden.

Te koop dr. B.B.
ZEUG, a.d. telling 10
febr. G. Klein Geltink,
Hackfott.

Te koop 5 dragende
VARKENS, a.d. teil.
1—5 febr. G. W.
Winkel, 't Gazoor.

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

Weulen Kronenberg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Waarom NU
kuikens bestellen?

Het is normaal, dat een pluimveehouder in deze tijd van het jaar zijn bestelling
bij de kuikenbroeder plaatst. Zijn pluim veestapel moet immers verjongd worden,
want een ieder weet, dat met overjarige dieren niet voldoende winst is te behalen.
Overjarige hennen zijn onder de huidige omstandigheden verliesgevend. Vol-
gens het L.E.I.-rapport 324, bijlage VI, wordt als gemiddelde produktie voor een
jonge hen 215 en voor een oudere hen HO eieren opgegeven.
Wilt u dus kippen blijven houden, dan zult u nu weer met ééndags-kuikens
moeten beginnen om straks weer de beschikking te hebben over een produk-
tieve pluimveestapel.
Nu de eierenprijzen laag zijn, is de pluimveehouder geneigd een afwachten-
de houding aan te nemen en wacht met het bestellen van ééndags-kuikens.
De eierprijzen zijn de gehele zomer laag geweest. In de herfst werden de prijzen
even beter, maar momenteel is de prijs weer zeer slecht te noemen.
De oorzaak van deze lage eierprijzen is, dat er een overproduktie is. Het aan-
tal dieren is het laatste jaar in de Benelux, en ook andere landen, groter ge-
worden. Ook in Amerika is de pluimveehouderij zeer slecht. In Engeland rit men
met veel ziekte.
Wij spraken enkele Duitse kuikenbroeders. Volgens deze heren komen in West-
Duitsland naar hun schatting 50% van het aantal kuikens van verleden jaar.
Ook in België en Frankrijk komen niet veel kuikens. In Nederland zal, naar
onze schatting, 1/3 minder kuikens worden opgezet.
Het gevolg hiervan zal zijn, dat de vraag naar eieren in het najaar van 1960,
en begin 1961, groter zal zijn als het aanbod. Hierdoor zullen dan de prijzen
stijgen.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen de pluimveehouders met
jonge dieren een gunstig jaar tegemoet gaan. Het lijkt er veel op, dat het gaat
zoals drie jaar geleden. De eieren waren toen in januari 8 cent. Er kwamen in
binnen- en buitenland niet veel kuikens. Het gevolg was, dat het een jaar later
best was. Wij hadden dat jaar van de dieren in het proefhok een gemiddelde
winst van f 11.— per hen.
Doe wat anderen niet doen: en koop kuikens. Maar . . . van prima
kwaliteit en afstamming. De beste, die wij na 5 jaar combinatie-
onderzoek vonden:

KOOP TESTCROSS-KOMBI
met W.H.K.-certificaat.

Kuikenbroederij en Opffokbedrijf

Joh. Luimes, Hengelo-G, Telefoon 417 - Warnsveld Telefoon 2062

EXTRA HUISHOUDNIEUWSÜ!

Grote prijsverlaging!!
1ste kwaliteit aardbeienjam, per pot 79 et
Zelfrijzend bakmeel, per pak 37 et
Grote Gelderse Rookworst

Ant, Hunink, per stuk 98 et
Grote potten appelmoes

van goudreinetten, per pot 49 et
Grote potten meikersen op sap, per pot 145 et
Pracht kwaliteit honing, per pot 98 et
5 pakjes pudding, smaak naar keuze»

voor 5 ltr« melk 89 et

Zolang de voorraad strekt!
Frambozen-bessen wij n, per literkruik 295 et
tijdelijk hierbij gratis l fles schilletje,

Een prachtige lepel gratis bij 3 pakjes
AJ.P. Pudding a 38 et

500 gram Rozijnen 69 et

Profiteert hiervan!
2 jampotten appelmoes van goudreinetten
voor 78 et», hierbij het derde voor 20 et
200 gr» Mokka-stangen, heerlijk bij de

koffie» slechts voor 49 et

Nieuw!
Half om Pekelvlees met Lever, 100 gr* 62ct

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
^k Nieuwstad 5, Vorden

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Originele Noorse Import sokken,
kousen en wanten, merk JANUS.

Noorse wollen sporttmien.
RUPAX rubber kuit- en knie-

laarzen.
Regenkleding in plastic en Linox.
Bromfietskleding in dubbeltex en

imitatie-leer.

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

V.V.V. Vorden
In verband met het maken van een nieuwe
pensionlijst verzoeken wij allen, die hiervoor
in aanmerking willen komen, zich op te (even
vóór a.s. zaterdag 6 febr. '60, Zutphenseweg 2,
Telefoon 1386.

Dit betreft; Hotels, Pensions, Pension-
boerderijen, Zomerhuisjes, Kamerver-
huur met gebruik van keuken, enz. enz.

G. W. Eijerkamp, sekretariaat V.V.V. Vorden
Zutph.weg 2, Tel. 13S6

P.S. De oude lijst komt hierdoor te vervallen. Zij, die
zich NIET opgeven worden dus NIET op de nieuwe ge-
plaatst. Men moet lid wezen van V.V.V.



Weer iets extra's voor de zondag
en. . . voor niet veel geld!

Boerenwit, echt lekker, 56 et
Rozijnenbrood, 1.25 vandaag 99 et
Spijssloffen, 1.25 ook 99 et
Merg pijpjes, 5 stuks 1.10

vandaag 98 et
Sinasgebakjes, 5 stuks 1.10

vandaag 98 et
Slagroomtompoesen,

5 stuks 1.50 vandaag 125 et
Moorkoppen, 5 stuks 1.50

ook 125 et
Zandgebakjes, 6 stuks 60 et

vandaag 50 et
Eierkoeken, 6 stuks 60 et

vandaag 50 et

Chocolaatjes, hoogfijne kwali-
teit, 49 et per 100 gram
Vandaag bij aankoop van 1 rol
beschuit, 1 staaf Frou-Frou voor
45 et

Bakker Schurink
Telefoon 1384

N U T S G E B O U W

Dansen op zaterdag 6 februari.
Aanvang kwart voor acht.

Orkest: „The Rhythm Stars",

passen is
pasvorm kiezen!

Looman
Vorden

Feestavonden O.LS. Dorp
op 12 en 13 febr. a.s. 's avonds
7 uur in 't Nutsgebouw.

Opgevoerd wordt:

„Het Gouden Hoefijzer"
Toneelstuk met zang en dans in
3 bedrijven.

Alle ouders en leden V.O. hebben in
de afgelopen week hiervoor een spe-
ciale uitnodiging ontvangen. Mocht u
echter door onvoorziene omstandig-
heden geen circulaire ontvangen heb-
ben, dan gaarne zo spoedig mogelijk
bericht aan de school, Tel. 1360.

Veilig Verkeer Vorden
Voor alle weggebruikers, Adjudant v.d.
Berg a.s. maandagavond in Zaal Bakker.

^ Leerzaam - Onderhoudend
Nog kaarten a f 0.25 p.p. bij de bekende
adressen.

N.B.
Uw polissen kunnen vandaag nog
worden ingeleverd voor de
premie-verlaging.

Onderl. Brandwaarborgmij. „Vorden'1
Adres: J. H. te Paske, Almenseweg
TELEFOON 1597

Victoria „Vicky"
Een bromfiets van de allerhoogste

klasse.

f 735.-
G. J. BARINK

Collecte
Nationaal Rampenfonds

1 febr. tot en met 6 febr.
Sociaal-Humaan-Actueel-Charitatief

Steunt allen het Rampenfonds.
Het Rampenfonds helpt allen.

Mogen wij de collectanten vriendelijk ver-
zoeken, hun onmisbare medewerking te
verlenen. Snelle hulp is dubbele hulp.

Het comité:
H. Folmer, Zutphenseweg 38, vertegenw.
H. Groot Bramel. D 15
W. Kamperman, Ruurloseweg 33
J. Kettelerij, E 102; F. M u l l i n k , B 77
Joh. Norde, Burg. Galléestr 10
t B. Vreeman, E 35; J. G. Wassink, C 132;
H. Wesselink, C 49; J. Wesselink D 43.

Oranjevereniging Vorden
Algemene
Ledenvergadering

op woensdag 3 febr., 's avonds kwart
voor acht in de koffiekamer van het
Nutsgebouw.
A G E N D A :

l^Opening.
^•/erslag sekretaris.
3. Verslag penningmeester.
4. Bestuursverkiezing.
5. Bespreking Koninginnefeest.
6. Rondvraag.

A.s. zondag
belangrijke competitiewedstrijd

Ratti l - Erix l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

"™ Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 31 januari, 8 uur

de geweldige sensationele film
ia schitterende kleuren

Het meisje in de tijgerkooi
met: Gerhard Riedmann - Margit
Nünke - Willy Birkel - Walter Giller

Medewerking van de tijqcrgroep van
Charly Baumann van Circus Roland.

Wilde dieren - mooie vrouwen -
dappere mannen.

r Toegang 14 jaar
A

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Excursie
Selectiemesterij te Lochem.

De afd. Vorden van de G.M.v.L. houdt
op donderdag 4 februari a.s. des voor-
middags een excursie naar de Selectie-
mesterij te Lochem.
Belangstellenden worden om kwart voor
tien verwacht bij de Selectiemesterij.

Het bestuur

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

V

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Reklame
500 gram rook worst 180 et

500 gram spek 85 et
500 gram zuurkool 35 et

500 gram balkenbrij 30 et
l liter erwtensoep 70 et

200 gram boterhamworst 55 et.
200 gram bloedworst 30 et.
200 gram kookworst 60 et.

200 gram presham 65 et
In de wintermaanden is onze Diep»
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat


