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BIOSCOOP
Hedenavond draait de film: De droom van
een Bakvis, waarin Romy Schneider, be-
kend uit de Sissi-films, een der hoofd-
rollen speelt. Het is een vrolijke film over
het circusleven en het is dan ook een vuur-
werk van levensblijheid. De grote Engelse
ster Lilli Palmer zingt de bekende schla-
ger: O, mijn Papa I

TANDPASTA
•VOROL.

DE BESTE en niet duur. Tube 95-70-45 et

SPANNENDE DAMWEDSTRIJD
De vrijdag alhier gehouden damwedstrijd
tussen Vorden en Almen voor de Ie klasse
der Gelderse Dambond heeft na een zeer
spannend verloop nog geen beslissing ge-
bracht in het kampioenschap.
Zowel Vorden als Almen hebben in deze
competitie evenveel punten en door 't ge-
lijke spel van j.l. vrijdag n.l. 10-10 is in
deze stand nog geen verandering gekomen.
Beide teams hebben nog elk één wedstrijd
tje spelen n.l. Vorden thuis tegen Lochern
en Almen nog tegen Hummelo. Worden
deze door Vorden en Almen gewonnen dan
is er 'n beslissingswedstrijd nodig, hetgeen
vermoedelijk wel het geval zal worden.
Vorden maakt nog een klein kansje dat
de afgebroken partij, destijds in Warns-
veld gespeeld tussen G. Hissink en D. KI.
Bramel, een overwinning voor Vorden en
daarmee het ontbrekende puntje oplevert,
waardoor dus Vorden toch nog kampioen
kan zijn. In tegenstelling met vorig jaar
heeft ditmaal de competitie dus wel 'n zeer
spannend verloop.
De gedetailleerde uitslag van de wedstrijd
Vorden- Almen luidt als volgt:
J. Oukes (Vorden)-A. M. J. Loman (Almen)
1-1; J. Lammers-B. Groenouwe 1-1; D..
Klein Bramel-H. Berkenbos 0-2; B. Breu-1
ker-G. J. Klein Wassink 2-0; H. Wansink-
B.J. Schoneveld 0-2; C. Hesselink-G. Krui-
singlo 2-0; M. Wijen-D. J. Koetsier 0-2; P.
Hoevers- A. Berkenbos 0-2; A. Wentink-
R. Pelgrum 2-0; J. F. Geerken-L. H. J.
Broer 2-0.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
In de onderlinge damcompet-itic van de

, Viordense Damclub werden de volgende
wedstrijden gespeeld: J. Woltcrink-Sieve-
rink 0-2; P. Rozcndaal-Harmsen 0-2; C.
Hesselink-P. Hoevers 0-2; M. Wijen-van
üoyen jr. 2-0; Lissenburg-van Ooyen jr.
0-2; J. Wolterink-van Ooyen sr. 0-2; M.
Wijeii-Rozendaal 1-1; Sloetjes-Sieverink
2-0; Harmsen-Oukes 0-2; KI. Bramel-
Hoevcrs 1-1; Sieverink- van Ooyen jr.
2-0; Hoevers-Sloetjes 0-2; Oukes-Lam-
mers 1-1; Harmsen-Wolterink 2-0; Wen-
tink-Uenk 2-0; Wasseveld-van Ooyen sr.
1-1; Sieverink-van Ooyen sr. 0-2 en Sloe-
tjes-Wolterink 2-0.

verkouden
DA M PO

HET JUISTE AANTAL
Bij het schatten van het aantal graankor-
rels in een fles in het café ,,'t Zwaantje"
waren prijswinnaars de heren J. Oldenhavc,
J. Eggink en M. Regelink.

BEDRIJFSVOETBAL
Op het gemeentelijk sportpark speelde

zaterdagmiddag het eerste team van de
Gems bedrijfsvoetbalclub tegen een elftal
van de B.O.G. uit Voorst. De wedstrijd, die
een zeer sportief verloop had, was vooral
voor rust spannend. De ruststand was toen
3-3. Na de rust deed zich bij de Gemsvoet-
ballers de ongeoefendheid nogal gevoelen,
waardoor de Voorstenaren een overwicht
kregen en dit met nog 2 doelpunten wis-
ten uit te drukken. De eindstand was 5-3
voor de B.O.G. uit Voorst.

OVERPLAATSING BELASTINGDIENST
jMet ingang van l februari a.s. zal de laat-
ste ambtenaar der rijksbelastingdienst on-
ze gemeente verlaten. Het is de heer A. B.
Veldkamp, die dan overgeplaatst wordt
naar Tiel.
Voor belastingaangelegenheden kan men
zich dan zonodig melden tot de dienstge-
leider der belastingen-invoerrechten en ac-
cijnzen te Hengelo-G., Hummeloseweg 2.

KERKDIENSTEN zondag l februari.
Hervormde kerk.

9.50 uur Ds. P. Visser van Apeldoorn.
Jeugddienst. Onderwerp: Jezus komt voorbij.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

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 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 31 jan. van 5 uur tot en met
zondag l febr. Dr Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag l febr. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.
Vanaf zatermiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur, Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1541.
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd l 18 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52.— tot f 58— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 23 t.m. 29 jan.
Geboren: d. van B J. Brinkman en B. F.
Kuijpers.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: G. Bargeman, m , echtgen. van
F. Eskes, oud 61 jr.

LEDENVERGADERING G.M.v.L.
Afscheid van voorzitter en vice-voorzitter

In df j.l. maandagavond in Hotel Bramlen-
barg gehouden ledenvergadering van )de
afdeling Vorden van de G.M.v.L. hebben
heren H. J. Gotink, A. Tjoonk, resp. vo
zitter en vice-voorzitter wegens gevorderde
leeftijd afscheid genomen aljs bestuurslid.
'De heer Gotink is 10 jaar bestuurslid en
voorzitter geweest, de heer Tjoonk 13 jaar
bestuurslid en vice-voorzitter. Genoemde
heren meenden thans hun tijd gekomen om
plaats te maken voor de jongeren. De heer
Tjoonk is als sinterklaaskindjc in 1945 ii j
het bestuur gekomen, aldus de heer Go-
tiink. Hij heeft zich altijd doen kennen als
een actief bestuurslid, die vaak een humo-
ristisch tintje aan de vergadering gaf.
De heer Tjoonk dankte de scheidende voor-
zitter voor al hetgeen hij in de afgelopen
tien jaar in het belang van de maatschappij
en van de afdeling in het bijzonder heeft
gedaan. De heer Gotink zou er niet geko-
men zijn als er destijds geen ruzie was ge-
weest. Hij heeft ons, aldus spr. uit 'n moei-
l i jke positie gered.
Namens de andere bestuursleden bood de
sekrctaris, de heer G. J. Wuestencnk, de
heren Gotink en Tjoonk 'n wandelstok aan
en zeide, wij hebben aan de beide heren in
een moeilijke periode veel gehad wat we
niet mogen vergeten. Namens de jongeren-
organisaties dankte de heer Pelgrum, ad-
viserend bestuurslid, de heren voor al het-
geen zij in de afgelopen jaren voor de jon-
geren-organisaties hadden gedaan.
Namens hotel Brandenbarg, „het stamcafé"
van de G.M.v.L., bood de heer A. Branden-
barg de heren ieder oen doos sigaren aan.
De heer Gotink dankte mede namens de
heer Tjoonk voor de gesproken woorden en
de geschenken.
Als nieuwe bestuursleden werden geko-
zen de heren A. G. Mennink en B. Kossel
jr. De functies worden in een bestuurs-
vergadering verdeeld. De heer G. J. Wue-
stenenk werd als bestuurslid herkozen.
De penningmeester de heer W. H. Kuiter-
kamp, heeft dit jaar een klein nadelig sal-
do.
In zijn openingswoord wenste de voorzitter
de leden nog een voorspoedig 1959 toe en
verheugde er zich over dat op deze avond
ide heer Döbken van het K.N.L.C, een l v--
zing zou houden over de vestigingsmoge-
lijkheden in de nieuwe Flevopolder. Voor
Vele van de jongeren is dit onderwerp van
groot belang.

A.s. zondag l februari hoopt
Ds. P. Visser, v. Apeldoorn

voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp v.d. preek: „Jezus komt
voorbij".

*
Aanvang samenzang om 9.50 uur

VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN
IN DE FLEVOPOLDFR

Voor de leden van de B.O.G. en de G.M.v.L.
heeft de heer Döbken van het bureau Oos-
telijk Flevoland een causerie gehouden om
een globale indruk te geven van dit nieuwe
land:
Het is, aldus spr., allerzins waard om zich
ivoor de ontwikkeling van deze polder,'
waar de modernste arbeidsmethoden wor-
den toegepast, in te zetten.
Een groot verschil met de N.O. Polder is,
dat er in deze polder geen „Pioniers'; zijn,
maar „werkers". Het is voor deze werkers
dan ook geenszins zeker, dat zij t.z.t. grond
krijgen.
Er liggen positieve en concrete gegevens,1

dat degene die in de polder wil werken er
ook vooruit kan komen, zowel in de amb-
telijke als technische zin en in het bedrijfs-
leven. Bij de a.s. verpachting van de gron-
den, waarmede in 1961 wordt begonnen,
zullen de werkers zeer zeker een streep-
je voor hebben. Er wordt echter niets defi-
nitiefs beloofd of zwart op wit gezet.
De werkers in de polder zijn thans onder-
gebracht in het goed geoutilleerde kamp
Ketelhaven. Het ligt in het voornemen om
een tweede kamp te stichten in de omge-
ving van Dronten.
Verder besprak de heer üöbken nog de ar-
bi idsvooruaarden.
In deze polder zal nog weinig industrie ko-
in M I , dit in tegenstelling tot de in ontwerp
zijnde polder Zuidelijk Flevoland en Mar-
kerwaard. De Oostelijke Flevopolder ;is
groot 54.000 ha. Hiervan is 96 pet. klei-
grond. Naar allcrwaarschijnlijkhcid zal de
oppervlakte voor akkerbouw 86 pet. be-
dragen, weiland 9 pet. en b pet. ot onge-
veer 2350 ha. is bestemd voor bosbouw.
Bepaalde streken zullen ook geschikt zijn
voor f r u i t t e e l t . Groenten worden er niet
geteeld.
De plannen over het aantal in de polder te
stichten dorpen zijn nog niet gereed. De
kavels in de polder, die zijn aangepast aan
het kaï ia lenplan, hebben een oppervlakte
van 30 ha. van het formaat 300x1000 nitr.
l i e t . lag aanvankelijk in de bedoeling de
polder in 5 jaar te ontginnen. Door de be-
stedingsbeperking zal dit waarschijnlijk 10
jaar M orden. Na ontginning exploiteert de
staat de grond 3 jaar, waarna tot verpach-
ting wordt overgegaan. Van de te verpach-
tien grond zal vermoedelijk 70 tot 75 pet.
worden toegewezen aan 't oude land, dwz.
aan boeren, die door ruilverkaveling, pacht
beëindiging, stadsuitbreiding e.d. hun be-
staansmogelijkheid missen.
De grootte van de bedrijven, waarover rap-
porten zijn samengesteld, is ook niet defi-
nitief bekend. Vermoedelijk zullen er be-
drijven van 15 ha., van 15-30 ha. en van 45
ha. komen. Nadat de heer Döbken nog een
aantal voorwaarden had besproken, werd
er tijdens de bijeenkomst van de B.O.G.
nog een film gedraaid over de Noord-Oost'
Polder.
Aan een aantal leden van de B.O.G. dat
hiervoor belangstelling had, werden formu-
lieren omtrent de arbeidsvoorwaarden en
de aanmelding uitgereikt.

ONTWIKKELINGSAVOND N.V.V.
Op a.s. vrijdag 6 februari komt de heer H. Ve-
lema uit Utrecht voor het N.V.V. spreken over
het onderwerp: Onderwijspolitiek. Voor bijzon-
derheden verwijzen we u naar een advertentie
in dit nummer.

OPVOERING KINDEROPERETTE
Heden zaterdagavond zullen de leerlingen van
de hoogste klassen der O. L. S. in Linde de
aardige operette Pinokkio opvoeren in zaal
Eykelkamp. Mede door de fleurige kostuums
belooft het een aantrekkelijk kijkspel te worden.



VOETBAL
Vorden II heeft het zondag in Steenderen tegen
Steenderen II niet kunnen bolwerken en moest
een 3 2 nederlaag incasseren. Hierdoor zijn de
kampioenskansen wel sterk gedaald. Eendeels
is deze nederlaag te danken aan het feit dat
Vorden enkele invallers telde, waaronder de
doelverdediger. Met rust stond Vorden nog met
2—0 voor.
Vorden A heeft in een uitstekend en snel ge-
speelde wedstrijd met 5--4 gewonnen van Grol
A. De overwinning is geen moment in gevaar
geweest. Met rust was de stand 5—3. Even voor
het einde maakte Grol haar vierde doelpunt.
Vorden B kreeg — zoals te verwachten was -
van Zelhem A een nederlaag te slikken. Ditmaal
bleef de score beperkt tot 5—1.
A.s. zondag speelt Vorden I uit tegen K.S.H. I
(Harreveld). Na de lange rustperiode zal het
Vorden niet meevallen op dreef te komen, doch
we verwachten toch nog wel een kleine over-
winning.
Vorden II krijgt thuis bezoek van Keyenburgse
Boys III, wat ook lang geen gemakkelijke op-
gave is.
Vorden B speelt vooraf tegen Soccii A, die de
Vordenaren kunnen winnen. De wedstrijd Neede
A—Vorden A is uitgesteld.

GESLAAGD
Te Zwolle slaagde dezer dagen voor het vak--
diploma Tabaksartikelen onze plaatsgenoot de
heer H. J. Remmers, Hengelose weg.

ECHTPAAR WELGBAVEN HERDACHT
GOUDEN HUWELIJKSFEEST

Het is voor het echtpaar J. WelgravenrG. J.
Welgraven-Lievestro donderdag wel een drukke
maar toch ook weer prettige dag geworden. Op
die dag was het 50 jaar geleden dat zij in de
echt werden verbonden. Hoewel het in de be-
doeling lag er geen groot feest van te maken,
zijn er toch velen geweest om het gouden echt-
paar te feliciteren, o.w. ook burgemeester van
Arkel. 's Avonds kwamen de beide plaatselijke
muziekverenigingen „Concordia" en „Sursum
Corda" het echtpaar een serenade brengen, wat
zeer op prijs gesteld werd. De talrijke bloem-
stukken en andere attenties bewezen dat velen
meeleefden met deze voor de familie Weigraven
zo heuglijke dag.
De bruidegom is 75 jaar oud en is jarenlang
bij De Gems in dienst geweest. De nog zeer
krasse bruid is 69 en doet nog alle dagen haar
huiselijke werkzaamheden.

CONTACT-AVOND LEVENSMIDDELEN-
BEDRIJF KISTEMAKER

Het levensmiddelenbedrijf Kistemaker heeft zijn
klanten dinsdagavond in zaal Bakker een pretti-
ge avond bezorgd. Niet alleen dat er veel te eten
en te drinken viel, doch ook is er smakelijk
gelachen om de heer Middelkamp, die hier een
tweeledige functie had nml. als vertegenwoordi-
ger van de Fenix zeepfabrieken en als conferen-
cier. Bovendien fungeerde hij ook als film-
operateur, want hij had een vijftal leuke ge-
kleurde reclame-films meegebracht, die hier
tussen de bedrijven door vertoond werden. Voor-
al de film over de Abro met de bekende film-
acteur uit „Fanfare" Hans Kaart, ditmaal als
glazenwasser, was bijzonder leuk gevonden. Bo-
vendien waren er enkele attracties aan deze
films verbonden voor de mensen in de zaal.
Er werden voorts een aantal spelletjes gedaan.
De vertegenwoordiger van de Olba Vleesfabrie-
ken liet het niet alleen bij woorden, doch liet
ook zijn waren proeven.Er werden kwistig glaas-
jes wijn rondgedeeld en er was een originele
gratis verloting met vele gelukkige prijswin-
naars. En zo werd het geheel een avond, die de
aanwezigen zeer op prijs gesteld hebben. In de
zaal waren verder nog een aantal stands met
verschillende merkartikelen ingericht.

Goede nachtrust
door Zenuwrust

Mijnhardt's Zenuwtablerten

GOEDE UITVOERING VAN
„SURSUM CORDA"

Woensdagavond gaf de Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda" voor een bijna geheel gevulde
Irenezaal een uitvoering onder leiding van haar
dirigent de heer A. M. Garritsen uit Hengelo-G.
De voorzitter, de heer M. H. Gotink, riep de
aanwezigen een hartelijk welkom toe en dankte
alle medewerkers en gevers voor de spontane
hulp om de muziekvereniging van nieuwe in-
strumenten te voorzien. Hoewel enkele werken-
de leden de uitvoering niet konden meemaken
door bijzondere omstandigheden, hoopte spreker
toch dat het een genotvolle avond zou worden.
Hierna werd het muziekgedeelte, dat uit een
6-tal nummers bestond t.w. marsen, een fantasie
en een ouverture, op keurige wijze afgewerkt.
De mooie klank van de nieuwe instrumenten
viel duidelijk te bemerken. Tussen de verschil-
lende muzieknummers speelde de muziekvereni-
ging enige geestelijke liederen, die door de aan
wezigen werden meegezongen.
Na de pauze werd door de toneelclub uit Hen-
gelo-G. het blijspel „Rapalje over de vloer" op-
gevoerd. We kunnen niet anders zeggen, dan dat
tot groot vermaak van de aanwezigen dit stuk
ten tonele werd gebracht.
De voorzitter was dan ook de tolk van de aan
wezigen toen hij in hartelijke bewoordingen de
club voor haar mooi spel dank bracht.

BILJARTEN
K.O.T. I ging op de goede weg voort en wist
thuis De Berkelburg I te verslaan met 6—2.
Hierdoor blijft K.O.T. I in de hoofdklasse de
bovenste plaats bezetten met l punt voorsprong
op De Pauw I uit Warnsveld.
In de tweede klasse had K.O.T. II vrijaf. In de
derde klasse speelde K.O.T. III thuis tegen
Voorst III en verloor met 4—6. K.O.T. IV had
ook al geen succes en leed in Zutphen tegen
Carombole II een 8—l nederlaag.
In de 2e afdeling behaalde vorige week Kets I
een 6—4 overwinning op Atlanta II.

FILMAVOND WERKTUIGEN-
VERENIGINGEN

Door de gezamenlijke Coöperatieve Werktuigen-
verenigingen te Vorden zal binnenkort een
filmavond worden gegeven in zaal Schoenaker.
De films, die vertoond zullen worden geven o.a.
beelden te zien van de opfok van kuikens, de
huisvesting van kippen, over Lagere Landbouw-
scholen en voorts meerdere films van groot be-
lang voor de boerderij. Voor de dames zal er
een bloemenfilm te zien zijn. Verder zal deze
avond muzikaal worden omlijst met accordeon-
muziek van de heer Bretveld uit Hengelo-G.,
met medewerking van de 4 Zingende Zusjes.
Alleen leden hebben toegang voor deze avond
met hun dames! Verdere bijzonderheden worden
vermeld in de advertentie, die nog in „Contact"
verschijnt!

ONTWIKKELINGSAVOND VOOR R.K.
LANDBOUWORGANISATIES

In café Schoenaker werd vrijdagavond door de
J.B.T.B. in combinatie met de A.B.T.B. een goed
bezochte ontwikkelingsavond gehouden, waarop
de heer H. Rietman, Rijksveeteeltconsulent voor
Gelderland te Arnhem een belangwekkende in-
leiding hield over de „Varkenshouderij en haar
economie". Spr. belichtte achtereenvolgens op
duidelijke wijze, de betekenis der varkenshou-
derij, de marktvraag, welke richting thans moet
worden gevolgd, welke hulpmiddelen de var-
kenshouder ten dienste staan t.a.v. de kwaliteits-
verbetering, welke middelen de varkenshouder
ten dienste staan t.a.v. de economie en wat de
bereikte resultaten zijn!
Nadat in de pauze nog diverse vragen naar
voren kwamen werd in het tweede gedeelte van
de avond een film vertoond over „Goede var-
kens — goed voeren!"

RATTI-NIEUWS
Hoewel de wedstrijd Ratti I tegen Vios Bel-
trum I wegens de slechte toestand van het
terrein moest worden afgelast, konden de Ratti-
reserves i^een gedwongen rustperiode van
enkele wWPi de voetbalschoenen weer aan^
trekken.
J.l. zondag trokken zij naar Ruurlo, maar helaas
was het elftal onvolledig zodat men tegen Ruurlo
3 de kous op kop kreeg. Door hun numerieke
minderhek^^erloren de Rattianen en bleef de
de zege (^B^O) bij de thuisclub.
Ratti a nestelde zich weer wat vaster op de
bovenste plaats en slaagde er in om in Hen-
gelo-G. met 3—l te winnen van Pax b, zodat
deze Ratti-ploeg nog steeds ongeslagen is. Het
kampioenschap begint nu inderdaad in zicht te
komen voor deze kranige jongelui!
Voor de komende zondag gaat Ratti I naar
Ërix in Lievelde, mits de terrein- en weersom-
standigheden gunstig zijn. Gemakkelijk zal het
voor de Rattianen niet zijn om hier een zege te
behalen, daar de tegenstanders bekend staat om
hun doorzettings- en uithoudingsvermogen.
De reserves gaan naar Steenderen 2, waar het
uitkijken geblazen is.

De A-junioren behoeven ook op eigen terrein
niet te verliezen van het bezoekende Halle A.

CARNAVAL IN KRANENBURG
Het Carnaval 1959 nadert met rasse schreden
en het onlangs gevormde comité begint thans
naar alle zijden haar activiteiten te ontplooien.
Op de vergadering, die deze week werd gehou-
den, werd besloten om het traditionele Carnaval
dit jaar te houden op maandag 9 en dinsdag 10
februari a.s. in zaal Schoenaker.
Voorzitter J. Hartman deelde mede, dat de be
stuursfuncties onderling als volgt waren ver-
deeld: J. Hartman, voorzitter, H. Besselink,
secretaris, H. Huitink, penningmeester, M. Hart-
man, vice-voorzitter en B. Schoenaker, 2e secre-
taris.
De verkiezing van een nieuwe Prins had nogal
voeten in aarde. Na ettelijke stemmingen kwam
de uitverkorene uit de bus, doch zal de naam
van de Prins binnenkort officieel bekend wor-
den gemaakt. Vervolgens werden zowel voor
maandag- als dinsdagavond de Raden van Elf
benoemd en werden verschillende commissies
van voorbereiding benoemd, die allen hun taal
kregen opgedragen.
De voorzitter deelde mede, dat dit jaar het Car
naval zal worden gehouden onder het motto
„Niet nöln, maor deur draajen!" Op beide avon
den is er van 6 uur tot 11.30 uur gekostumeerd
bal, terwijl voor de origineelste kostuums wer
kelijk prachtige prijzen beschikbaar worden
gesteld. De festiviteiten concentreren zich voor
namelijk in zaal Schoenaker, waar de Prins me
Raad van Elf plechtig zijn intocht zal houden
en het feest van zotternij, leut en plezier per
soonlijk zal leiden. Op dinsdag duurt het fees
van gijn, dans en pret voort.- Voor de inwendig
mens zal worden gezorgd, zodat het al met a
ook dit jaar weer een uitbundige feestviering
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belooft te worden.
Nadere bijzonderheden over het feest worden
volgende week per advertentie in dit blad ver-
trekt!

FEESTMIDDAG „DE WIERSSE"
Zaterdagmiddag werd op het landgoed „De
kViersse" weer de jaarlijkse feestmiddag georga-
niseerd voor de pachters met hun dames en
anderen, het personeel van het land, het oud-
jersoneel en genodigden. Allen waren tegen

drie uur bijeen gekomen in het stemmingsvol
versierde Koetshuis, waar Mevr. Gatacre-de
Stuers, Major Gatacre en Jonkheer Gatacre met
'chtgenote en kinderen hun een hartelijke ont-

vangst bereidden. De heer Dolphijn vertoonde
een aantal aantrekkelijke films, waarna in de
pauze volop werd getracteerd.
De kinderen werden met een prachtig cadeau
verrast. Er heerste een gezellige sfeer. Na de
pauze werden nog verschillende films gedraaid.

„MOSSELS BELANG"
Door de fok- en controlevereniging „Mossels
Belang" werd onder voorzitterschap van de heer
A. J. Oltvoort in café Schoenaker een matig
bezochte jaarvergadering gehouden.
[n zijn openingswoord memoreerde de voorzit-
ter in enkele piëteitsvolle woorden de in het
voorbije jaar overleden leden, de heren J. Huls
Sr. en G. J. van Ark. Beide waren vele jaren
actief lid geweest, terwijl de heer Huls enkele
tientallen jaren bestuurslid was.
Uit het jaaroverzicht van de secretaris, de heer

. Ruiterkamp, bleek, dat de controlevereniging
31 leden telde, terwijl de stierenvereniging 18
leden telde.
De heer W. Bouwmeester gaf als penning-
meester verslag over het financiële gedeelte.
Voor de Fokvereniging bleek er een klein na-
delig saldo, terwijl de controlevereniging, dank
zij de ontvangen subsidie het er beter afbracht
en een batig saldo boekte.
Besloten werd om de verleden jaar nieuw aan-
gekochte stier „Kastor" t/m juli a.s. te statio-
neren bij de heer G. Berenpas (Koning). Bij de
gehouden bestuursverkiezing werden de beide
aftredende bestuursleden de heren H. te Velt-
huis, Medler en P. B. H. Schoenaker, Kranen-
burg, herkozen.
Voor de kascmmissie 1959 werden benoemd de
heren H. Eggink (Jager) en G. Berenpas. Be-
sloten werd om het dekgeld voor het komende
jaar te handhaven en dit blijft dus ƒ 7.— voor
stamboekkoeien en ƒ 8.— voor niet-stamboek-
koeien. Er wordt met 238 koeien deelgenomen
aan de melkcontrole. In het afgelopen boekjaar
werden 87 kalveren geschetst.
In zijn slotwoord bracht de voorzitter een woord
van dank aa^fe Vordense Marktvereniging en
de Vordense^uivelfabriek voor de verleende
subsidies.

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.V.
De ontwikkelingsavond, die de plaatselijke afde-
ling der Kath. Vrouwenbeweging dezer dagen
hield ten huj^kvan de secretaresse, werd door
ruim 50 % ^m de leden bezocht. Nadat de
secretaresse Mevr. van Langen-Lagerwey, we-
gens verhindering van Mevr. Bos-Eykelkamp, de
vergadering had geopend met een kort wel-
komstwoord, speciaal tot de heer Denzen,
onderwijzer te Baak, werd het woord verleend
aan de spreker. De heer Denzen had als onder-
werp voor deze avond genomen „De opvoeding
en moeilijkheden met kinderen".
Hij lichtte dit onderwerp breedvoerig toe met
verschillende duidelijke voorbeelden uit de prak-
tijk. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd
druk gebruik gemaakt.

Te koop jonge
S P A N I E L S

H. van Geitenbeek,
Boggelaar.

Voetbalver. „Vorden"
A.s. donderdag half acht

Causerie door de bekende scheids-
rechter LAAR uit Zutphen

in Hotel Bakker. Alle leden worden verwacht.

Te koop de HELFT
of VIERDELS v. een
vette koe.
}. Groot Roessink.
Venhorstink, B 44,

Vorden.

5 BIGGEN te koop;
keuze uit 9 stuks.
A. Helmink, Onstein.

Te koop nuchter
STIERKALF, F.H.
H. Willink, Wilden-
borch, D 58. N.O.Z.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg
Voordeliger stookt U

met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge,Tel. 1346

AUTO-
VERHUUR

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

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)

f 1,75 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

H. H. Tractor rij der s
Voor uw stalen paard

maken wij kappen.
In deze kou, zeer

gewenst. Lekker warm.

fa» G« W« Luimes
Vorden, Telef. 1421

Bijzondere aanbieding

Wollen Dekens
Zuivere wollen Leidse dekens,
100 pet. wol, prima kwaliteit

150x 200 f 29.50
180 x 220 f 33.50

Hier moet U van profiteren, slechts
een één-matige aanbieding.

Plastic onderlakens,
heerlijk warm.
U heeft geen „Koude" matras meer.
In één- en twee-persoons.

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381



Onze hartelijke dank
voor uw deelneming
bij het overlijden van
onze geliefde man, va-
der, behuwd- en groot-
vader
Garrit Jan van Ark

Uit aller naam:
Wed. J. van Ark-

Lindenschot

Vorden, Wildenborch.

Mevr. Terpstra, Zut-
phenseweg 69, vraagt
FLINKE HULP voor
's zaterdags.

Gevraagd in tandarts-
gezin, waar de huis-
vrouw veel afwezig is,
een huishoudster.
Br. aan mevr. J. F. M.
Scheltens-Charbo,
Dorpsstr 24, Aalsmeer.
Tel. K 2977-4269.

Biedt zich aan een
flinke jongen v. zater-
dags, voor alle voor-
komende werkzaam-
heden. Adres te bevr.
bureau Contact.

H A R D B O A R D -
stroken, plaatjes en
platen. Figuurzaag-
triplex enz.

Fa. Meulenbrugge

AFBRAAK te koop:
rode en blauwe pannen,
stenen, eiken gebint,
puin enz. dindags- don-
derdags-, vrijdags-, en
zaterdagsmiddags o.h.
werk, Kerkstr. H. Gal.

Te koop goed onderh.
haardkachel, f 30,—
Florijn, Nieuwstad.

Te koop l gebruikte
HAARDKACHEL

H. Luth, Nieuwstad 4
Vorden

Heden is van ons heengegaan na een
kortstondige ziekte, onze inniggeliefde
man, vader, behuwd- en grootvader

Gerrit Bargeman

echtgenoot van Fredrika Eskes

in de ouderdom van 61 jaar.

Uit allier naam:
Fam. Bargeman

Vorden, 24 januari 1959.
Ruurloseweg D 9

De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 28 januari op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden is van ons heengegaan onze
geliefde zwager en oom

Gerrit Bargeman
echtgenoot van Fredrika Eskes

in de ouderdom van 61 jaar.

Vorden: fam. J. Eskes
Zutphen: fam. H. J. Klein Haneveld
Vorden: fam. M. Eskes

Vorden, 24 januari 1959.

Heden overleed onze geachte patroon

G. Bargeman

in de ouderdom van 61 jaar.

Zijn gedachtenis zal bij ons steeds in
herinnering blijven.

Het Personeel

Vorden, 24 januari 1959.

Ver. voer Veilig Verkeer Vorden
Heeft U zich al opgegeven voor de

Verkeersc
Ie cursusavond maandag 2 februari a.s.
in Hotel Bakker. U komt toch ook?

TIJD IS GELD
ook voor de huisvrouw
Neem daarom peulvruchten in pot
kant en klaar!
Grote pot bruine bonen 55 et
Grote pot witte bonen 55 et
Grote pot capucijners 55 et
Grotepotwittebonenin tomatensaus 73 et
Grote pot snijbonen met witte bonen 73 et

Potten rode bieten
(heerlijk) 34 en 48 et

Potten boerenkool
42 en 75 et

De allerfijnste cacao, 't is van Ringers,
250 gram 110 et
Hierbij een pak rexena custard voor de
halve prijs»

Grote blikken gestoomd gehakt 98 et
Grote blikken schijven ananas 98 et
Grote ontbijtkoek, tijdelijk 39 et

Ze is er weer,
de echte Friese Kruidkoek*
Slechts alleen deze week bij 250 gram
de allerfijnste Hotel Goud Koffie a 1,74
zo'n lekkere Koek voor 25 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Hydrofor
Installatie
Type 100-200-300

Wissel- en
Draaistroom

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

Gems Metaalwerken - Vorden
Telefoon 06752-1260

Nutsspaarbank
VORDEN

Opgericht 1819

Inleggers die hun boekjes nog niet hebben
ingeleverd voor rentebijschrijving, worden
verzocht dit nog te doen.

Trouwpartijen
Begrafenissen

Ziekenffondsritten, etc. etc.
Mooi weer of slecJ^weer,
goede of slechte cKgen,

dag of nacht,

Belt 1414 en wij Jraaien!
George Seesing

Burg. Galléesstr. 14, Vorden
Telef. 1414, bij geen gehoor 1358

Heden zaterdag 31 januari

DANSEN
in zaal Michels, Hengclo-Gld.

Orkest „Theo Tillman".
Aanvang 7 uur.

N.V.V. Ontwikkelingsavond
op 6 februari in de Koffiekamer
van het Nutsgebouw,
aanvang 7.30 uur.

Spreker: H. Velema uit Utrecht.

Onderwerp :

Onderwijspolitiek.
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom.

AUTO-VERHUUR
zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Telefoon 1414

Burg. Galléestraat 14 -~ Vorden

Openbare Vergadering

Volksonderwijs afd. Vorden-Linde
op vrijdag 2O febr. a.s.

31 januari
grote prijsverlaging

Solex Bromfietsen
van f 399.50 NU f 375.-

Nu meer dan ooit een Solex.

Dealer voor Vorden en omstreken •

A. G. Tragter
Vorden

Ver. voor E.H.B.O. Vorden
De prijzen, gevallen op de lotnummers:

570, 728, 856, 1042, 1185, 1560, 1561,
1730, 1826, 1831, 1898, 2067.
kurmen nog tot 6 februari a.s. op het Po-
litiebureau afgehaald worden.
Nadien vervallen ze aan de vereniging.

Het bestuur.

Regelink voor uw Rijbewijs
Sy naj>ogeste. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Het bekende merk „Sesa"
Interlock ondergoederen
is door de fabrikant in
prijs verlaagd.

Hierdoor kunnen wij
onze prijzen met 10 pet.
verlagen.

Koopt daarom uw beste Interlock
ondergoed voor de laagste prijs bij

H. Luth, Vorden

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden
Te koop TRAP-
NAAIMACHINE of
ruilen voor handnaai-
machine, 's avonds na
6 uur. Almenseweg,

C 133, Vorden.

H. H. Veehouders!!

Kapbroeken
voor koeien

Klauwbeschermers
voor koeien

Pootriemen
voor koeien

fa. G. W. L. & Co.
Vorden, Telef. 1421

Adverteert in
Contact

V.A.R.A.

FEESTAVOND
op zaterdag 14 februari, aanvang 7.36 uur
in het Nutsgebouw, zaal open 7 uur.

Medewerking Cabaretgezelschap:

DE LACH
Progamma: Muziek - Cabaret - Show.

Kaarten a f L— (bel. inbegr) bij N.V.V.- en V.A.R.A.-
bestuurders.

BAL NA (zonder bijbetaling). Muziek: „De
Zwervers"



V.V.V. Vorden
Degene, die wensen voor te komen op de nieuwe
pensionlijst kunnen zich opgeven voor 7 februari
'59 bij het In!, bureau der V.V.V. Sig.mag. Eijerkamp,
Zutphenseweg 2, Vorden.
Nieuwe adressen zijn ook bijzonder welkom.
Zij, die zomerhuisjes of gedeelte van een woning
willen verhuren komen ook in aanmerking.
De bestaande lijst komt hierdoor te vervallen.

V.V.V. Vorden

Voor
Voctbalschocncn
Voetbalkousen
Voetballen
met veter of patent
Beenbeschermers
Knie' en enkelkousen
Trainingspakken
Gymschoenen
Turnkleding
Noorse sokken en
truien

Fa. Martens
Jacht-enSportartikelen
Tel. 1272, Vorden

H. H. Autorijders
Uw binnenkleding v.d.
auto niet te mooi meer?
We maken U daar-
voor pracht hoezen.
Voor de bodem cocos-
matten, warm en st i j l -
vol.
fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwster ken de -
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

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

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

H. H. Landbouwers
en Pluimveenouders

Zet uw kuikens
nu op

/C oudijsvo t' r
met anti-coccidiosis-
preparaat er in.
Ook alle andere vee-
voeders verkrijgbaar.
Beleefd aanbevelend:

H. Rothman
Molenweg 41
VORDEN

Depot voor Vorden
en omgeving.

MEVROUW,
Wat kinderwagens
betreft, die nemen een
ontzettende ruimte in
beslag. Ondoenlijk v.
ons om er vijftig in
voorraad te houden.
Maar we hebben een
oplossing. U gaat met
ons mee naar grote
toonzalen. Keuze uit
meer dan 50 stuks Te
kust en te keur.
Een telefoontje,

en we komen U halen.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Openbare Lagere School Linde
Kinderoperette-
avond

in café Eykelkamp.
op zaterdag 31 januari 's avonds half acht

Entree t 1.—.
Opvoering van:

„PINOKKIO"

Hoeveel eieren legt 'n Hy-Line?
250, 275 >f 300?

De praktijk bewijst dat de gemiddel-
de leg tot 18% maand leeftijd op alle
gecontroleerde bedrijven 279 eieren was.

Ook voor Uw bedrijf is dat met
Hy-Lines mogelijk!

Bestel daarom Hy-Lines bij de erken-
de Hy-Line wederverkoper:

B* H^Breuker, Vorden
„De Vluchtheuver B 13a

Wend U in volle vertrouwen tot ons
voor alle inlichtingen.

Jaarfeest
Jeugdverenigingen Wildenborch
op vrijdag 6 en zaterdag 7 februar^n de
Kapel. ^p
Aanvang 7.15 uur precies.

Opvoering van het toneelstuk:

„Mieke lacht"
Regie: A. Haneveld, Lochem.1

Entree f 1.25 (belasting inbegrepen).

Op ons kantoor hebben wij plaats
voor

a. Administratieve kracht (vrwl.),
vlot kunnende typen.

Leeftijd tot max. 20 jaar.

b. Jongste bediende (vrwl.),
leeftijd tot max. 17 jaar.

Meisjes, die de lagere school met
goed gevolg hebben doorlopen, komen
voor deze laatste functie in aanmerking.

Sollicitatie's, zowel mondeling als
schriftelijk, aan

Empo Rijwiellabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

De Heer D. Luichies, Insulindelaan 29.
Vorden is na kantoortijd ook gaarne
bereid alle gewenste inlichtingen te

verstrekken.

Houtverkoop Vierakker
Notaris H. Sj. TROMP te Zutphen zal op
maandag 9 februari nam. half twee, in
café Krijt te Wichmond, ten verz. v. de
Heer H. Rietman, „Het B o s c h h u i s" te
Vierakker, a contant, publiek verkopen:

plm. 6O percelen
Boerengeriefhout

waaronder telken, geschikt voor graaf- en
klopposten, zwaar berken brandhout enz.
Aanwijzing ter plaatse, rond „Het Bosch-
huis", door de eigenaar-verkoper.

Bond voor Staatspensionnering
Denk aan de ledenvergadering op woens-
dag 11 februari a.s.
Agenda wordt volgende week geplaatst.

Trouw modern

met luxe zwarte auto's
van A. G. Tragter, Telefoon 1256

wij rijden voor het ziekenfonds
met verwarmde wagens.

Oranjevereniging Vorden
Ledenvergadering
op vrijdag 6 februari a.s. 's avonds om
aalt acht in café Klein Hekkelder,
Nieuwstad.

^ Bespreking Koninginnefeest.

Alleen vandaag:
500 gram spek 100 et

500 gram fijne rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et

200 gram ham 100 et
200 gram tongenworst 60 et

500 gram balkenbrij 50 et
Tevens gelegenheid voor huisslachting.

Diepvriescellen te huur
voor groenten, vlees, wild en gevogelte

M. Krijt, Dorpsstraat
Gymnastiekver. „SPflRTfl

REVUE

ffAHOY
Komt zaterdag 7 februari allen kijken
naar onze Gymnastiek-Revue.

Aanvang 7.30 uur in het
Nutsgebouw.
Entree f 1.25 p.p. (bel. inb.)

Voorverkoop en plaatsbespreking a
10 cent bij Sigarenmagazijn Eijerkamp.

Donateurs vrije toegang op vertoon
van donateurskaart.

Na afloop bal.

V.A.M.C. „De Graafschaprijders"
Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
Unieke Filmavond

verzorgd door de Caltex
op woensdag 4 februari a.s.
's avonds 8 uur in Hotel Bakker.

r Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 31 januari, 8 uur

een vuurwerk van levensblijheid
(in prachtige kleuren)

De droom van een bakvis
met: ROMY SCHNEIDER. Lilli

Palmer, Claus Biederstaedt.

Een geestig verhaal vol levenswijsheid.
Een verrassing voor allen, die Romy
Schneider graag zien.

C Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

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

Me* ióch 10% korting:

pakje SMEERKAAS voor de halve p r l) s
(16 et) bij aankoop van i5o gr. Boererimetworst'

Mei iöch 10% korting:

eik 3e pakje DESSERTPUDDING
voor de HALVE PRIJS (16 et)

geldig iot 5 februari

DUBBEL ^egels. D U B B E L voorc/ee/

VRUCHTENGRIES Pak 45-18

ZURE HARING P0t 4 st. 65 - 26

ZURE HARING P0t s *t 124 - 50

HOESTMELANGEK*™ 56-22
ROL MARIE nieuw! 45-18 zegels

SPEKSNIJBONENi/ibi 98-40*egeis

VARKENSPOOTJES^ 8O-32zegeis

SOEPBALLEN blikje 82-32ze*elB

uw
VOOR-
DEEL

9 et
13 et
25 et
liet

9 et

2O et

16 et

16 et

'n koekjes-irakiaiie:

GOUDSE MOPPEN
250 gr&m 59 - 1O%

O]
l KORTING - 10 O "A, KWALITEIT

SKI
(YALITEIT

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

campagne

reductie

op teootepannen - scrvieswrrls.
couvcrts en tnessen

Sluitingsdatum 22 februari

980 CO RA KARLA

R. J. Koerselman

Zet ook UW kuikens op

Reeds velen doen dif met succes.

VERKRIJGBAAR BIJ,

G E R R I T S E N
't Hoge

OLIEFABRIEKEN

CALVE - DELFT

W.«.V (k 1-57


