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LEDENVERGADERING G.M. v. LANDBOUW
De Geld. My'. van Landbouw, af d. Vorden, hield in
het hotel „Het Wapen van Vorden" een goed bezochte ledenvergadering onder leiding van haar
voorzitter, de heer A. G. Mennink.
In zy'n openingswoord heette hy de heer H. van
Keekum, adviseur Kontaktorgaan Grond- en Pachtzaken van de drie landbouworganisaties in Gelderland, welkom. Vervolgens gaf spr. een overzicht
over het jaar 1962 en wier hierbij tevens een blik
in de toekomst.
Medegedeeld werd dat per l mei de bedryfsverzorgingsvereniging was opgericht met als bedry'fsverzorger de heer Susebeek uit Warnsveld. De gemeenten Warnsveld en Vorden tellen samen 700
boeren. De voorzitter drong er bij de leden op aan
zoveel mogelijk tot lid van deze vereniging toe te
treden.
Uit het verslag van de secretaris, de heer G. J.
Wuestenenk, bleek dat de vereniging thans 248
leden telt. Bij het onderling veefonds waren per
l januari 1962 916 runderen verzekerd. Voor het
eerste halfjaar 1963 bedraagt de verschuldigde premie l pet.
In het bestuur van bovengenoemd fonds was enige
wijziging gekomen. Zo werd in plaats van de heer
H. J. Maaldeiïnk, die sinds 1955 bestuurslid was
en om gezondheidsredenen had bedankt, benoemd de
heer W. Klein Bramel.
Tijdens het boekjaar 1962 waren in totaal door het
fonds overgenomen 26 runderen, waarvoor een bedrag van ƒ 17.400,— werd uitbetaald.
In de vacature ontstaan door het overlijden van de
heer Toorneman werd voorzien door benoeming van
de heer Harmsen, dierenarts, tot bestuurslid van
het Vordense Landbouwpaardenfonds.
By de bestuursverkiezing werd het aftredend lid,
de heer B. Rossel, herkozen.
Door het bestuur zal een schatterscommissie voor
de ruilverkaveling worden benoemd. De heren W.
Weenk, M. H. Regelink en E. Knoef, werden tot
commissieleden benoemd voor het rapport „Boerdery'enbouw".
De heer Van Ileekum hield vervolgens een inleiding
over: „Wat de boer dient te weten van grondverkoop, onteigening, pacht e.d.". Hierop volgde een
geanimeerde bespreking.
Aan het slot werd medegedeeld dat op 14 februari 1
in Musis Sacrum te Arnhem de algemene provinvia.li
, ing zal worden gehouden.

FEESTAVOND V.V. „VORDEN"
Zaterdagavond hield de voetbalvereniging „Vorden" in zaal Bakker een goed geslaagde feestavond.
In zy'n openingswoord verwelkomde de voorzitter,
de heer Kuiper, in het bijzonder de ere-voorzittev
J. Lammers en zijn vrouw. De heer Kuiper vestigde de aandacht op de goede resultaten van het eerste elftal in dit seizoen. Hij voegde hieraan toe dat
het aanstellen van de heer M. Jochemsen als trainer
van de vereniging tot op heden een goede greep
blijkt te zy'n.
Verder richtte de heer Kuiper woorden van lof aan
het adres van de samenstellers van „Ons Clubblad".
Hierna gaf hy' het woord aan de heer J. Lammers.
Deze bedankte de vereniging voor de belangstelling
die hij had ondervonden bij zijn 80e verjaardag. Als
blijk van waardering bood de heer Lammers de vereniging een wisselbeker aan. De heer Kuiper nam
deze beker dankbaar in ontvangst en deelde mede
dat hieraan t.z.t. een toernooi verbonden zal worden.
Hieraan was het de beurt aan de toneelvereniging
D.E.V. die op vlotte wijze het toneelstuk „Een moeder gevraagd" voor het voetlicht bracht. Op een
enkele uitzondering na bleken allen de hun toebedeelde rollen goed ingestudeerd te hebben.
Om de onkosten van deze avond enigszins te kunnen dekken werd er in de pauze een verloting gehouden.
Na de pauze was er gelegenheid tot het maken van
een dansje. Het „zwarte broek en gele trui" was
hierbij niet van de lucht. Al met al kan de vereniging op een goed geslaagd jaarfeest terug zien.
WOLTERING WINT VAN BAX
Zaterdagmiddag werd te Arnhem de 7e ronde gespeeld van het jeugddamkampioenschap van Gelderland.
Onze plaatsgenoot Woltering kwam uit tegen Bax
uit Tiel. Deze wedstrijd duurde amper 40 minuten,
want ongeveer halverwege de strijd kwam Bax,
dank zij een slagzet van Woltering, reeds 2 schijven
achter. Deze achterstand kon de dammer uit Tiel
niet goed maken. Woltering heeft door deze overwinning zijn puntentotaal op 6 gebracht.
De stand is momenteel: 1. Kemperman (Huissen)
7 gespeeld, 12 punten; 2. Hermelink (Ulft) 7—11;
3. Van Looy (Angeren) 6—9; 4. Buis (Ochten)
6—8; 5. Valen (Velp) 7—7; 6 en 7 Van Loon (Velp)
en Woltering (Vorden) 7—6; 8. Bax (Tiel) 6—4;
9. Koedam (Ochten) 6—3; 10. Brummelkamp
(Vaassen) 7 gespeeld, O punten.
Zaterdag a.s. zal het toernooi worden voortgezet,
waarbij Woltering zal uitkomen tegen Van Loon.

KERKDIENSTEN zondag 3 februari.
H er u. Kerk.
9.50 uur Da. Th, Barnard, van Ruurlo.
Jeugddienst.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Uw huis

een gezellig huis!

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Meubelen
Vloerbedekking

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

Gordijnen
Vitrages

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mts
n.m. 3.30 uur Lof.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.
Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
Burgelijke stand van 23 t.m. 29 januari.
Geboren: z v J. H. Koning en H. A.Pardijs;
z. van E. J. Wasseveld en G. Engbers; z.v.
A. Woltering en J. A. Eijkelkamp.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: A. Ludwig, vr., 89 jr., ongeh.
BRAND HIER, BRAND DAAR
BRAND OVERAL.
Geen courant of u leest over branden. Vuur hierJ
vlammen daar . . . en brandweer overal, omdar
overal weer brand was. Hoe laaiend enthousiast
klanten van Tragter ook over onze aanbiedingen
in rijwielen en bromfietsen zijn en hoe vurig zij ook
verlangen naar nog meer van zulke goede kansen.
Met harten in vlam heeft de brandweer geen
zorg. Bovendien is de gloed van enthousiasme
over deze aanbiedingen onblusbaar.
(adv.)

Matrassen

Kies uit sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
50 JAAR TROUWE DIENST
De heer Luymes, landbouwersknecht bij de familie
Lindenschot nabij de Wientjesvoort, hoopt zondag
3 februari de dag te herdenken waarop hij voor 50
jaar in dienst van bovengenoemde familie trad.
Aangezien de heer Lindenschot timmerman is heeft
de jubilaris gedurende al die tijd de werkzaamheden
op de boerdery voor zijn rekening genomen.
De heer Luymes, die thans 70 jaar oud is, geniet
nog een goede gezondheid en doet zijn werk nog
met frisse moed. My'n vader heeft de leeftyd van
92 jaar mogen bereiken, aldus deelde de gouden
jubilaris mede, en ik stam dus uit een zeer sterke
familie. Reeds op 14-jarige leeftyd moest ik de deur
uit en kwam in dienstbetrekking bij de familie Jolink in Delden die een landbouwbedrijf je annex bakkerij had. Thans woont op dit pand de heer Sarink.
Ik heb menigmaal het deeg voor het brood moeten
kneden, zo vervolgde de heer L. Na hier twee jaar
gewerkt te hebben kwam ik op 16-jarige leeftyd
in dienstbetrekking bij de familie Burkink in de
buurtschap Delden. Hier bleef ik tot my'n 20ste jaar.
Toen begon my'n loopbaan by de familie Lindenschot, waar ik nu dus 50 jaar ben. Ik voel my hier
dan ook geheel thuis.
Maandag 4 februari zal deze gebeurtenis feestelijk
worden herdacht.

A.s. zondag 3 februari

JEUGDD1ENST
Nutsbibliotheek Yorden
GEOPEND:

Dinsdags van 4.30-5.30 uur
's Zaterdags van 4*5.30 uur

Vrijdagavond vervalt.

Voorganger:
Da. Th. Barnard, van Ruurlo
Onderwerp van de preek:
„Tikt Gods horloge aan onze
pols?"
Aanvang samenzang om 9.50 nor.

PERSOONLIJKE DAMKAMPIOENSCHAPPEN
In café-restaurant Koek te Doetinchem werden dit
weekeinde in de hoofdklasse en eerste klas de laatste wedstry'den voor de voorronden der districtskampioenschappen district Oost der K.N.D.B. gespeeld.
In de hoofdklasse is onze plaatsgenoot J. Geerken
uitgeschakeld voor een finaleplaats. De Vordenaar
B. Nijenhuis wist in de zaterdaggroep der eerste
klas beslag te leggen op de 2e plaats, zodat hy
zich verzekerd wist van een finaleplaats.
De andere finalisten in de eerste klas zy'n: v. d. Linden (Brummen); Half man (Hengelo) en Vrieze
(Varsseveld).
In de tweede klas, waaraan onze plaatsgenoten J.
Wiersma en J. Norde deelnemen, is nog steeds geen
beslissing gevallen. Dit komt omdat de Hengeloër
Hofman drie maal verstek heeft laten gaan. De
wedstrijdleiding heeft daarom besloten Hofman als
uitgeschakeld te beschouwen. In deze groep zullen
de spelers dus opnieuw éénmaal tegen elkaar uit
moeten komen.
Deze week zal een begin worden gemaakt met de
finalepartijen. Onze plaatsgenoot Nijenhuis zal dan
uitkomen tegen v. d. Linden. Twee van de vier finalisten in de eerste klas zullen t.z.t. worden afgevaardigd naar de Gelderse kampioenschappen.
In de tweede klas komen onze plaatsgenoten Norde
en Wiersma tegen elkaar uit. Van deze groep zal
slechts één speler deel kunnen nemen aan de kampioenschappen van Gelderland.
BIOSCOOP
Zondagavond komt er weer eens een film vol
amusement, waarbij de luchtmachtsoldaat Wood de
allergekste streken uithaalt. Hij doet alles verkeerd
en de lachsalvo's zullen dan ook niet van de lucht
zy'n.

CARNAVALSVERENIGING
„DE DEURDREAJERS"
Op zonder 24, maandag 25 en dinsdag 26 februari
zal op de Kranenburg weer het traditionele grote
carnavalsfeest worden georganiseerd. In café „De
Zon" hielden de leden een vergadering ter bespreking van het komende feest.
Voorzitter, de heer J. Hartman, hoopte dat ook dit
jaar de festiviteiten voor 100% zouden slagen en
deed daartoe een beroep op de leden.
Dit jaar zal de carnavalsvereniging tevens haar
eerste lustrum vieren. Op zondag 24 februari start
het grote ïdndercarnaval, hetwelk ook verleden
jaar zo'n groot succes werd.
's Avonds is er een bonte avond o.l.v. Prins Cornelis de Eerste. Op het programma staan o.m. het
optreden van de bekende humorist „Geurt van
Geurt", een quiz met pry'zen, zangnummers, een
wedstrijd „Spreken in het openbaar" e.a. opgeluisterd met muziek.
Op maandag- en dinsdagavond zal Prins Cornelis
weer de scepter zwaaien in zaal Schoenaker, waar
voor de beste kostumeringen prachtige prijzen beschikbaar zijn gesteld. De leuze is ook nu weer
„Neet neuln, maor deurdrajen". De benoeming van
de Raden van Elf en de beide Adjudanten was hierna geen probleem.
Pastoor Bodewes hield een korte toespraak, waarin
hij de hoop uitsprak dat de komende feesten ook
nu weer gezellig en beschaafd zouden verlopen.
De muzikale omlijsting van deze beide avonden zal
worden verzorgd door „The Rhythm Stars". De jury
ter beoordeling der kostumeringen zal thans geheel
uit nieuwe leden bestaan. T.a.v. deze kostumeringen
werden alle leden opgewekt zoveel mogely'k gekostumeerd te verschynen.
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AUTO-VERHUUR

P. C. Nipiiis, Zutphen

Mij. tot Nut van 't Algemeen

Auto's te huur

Familie- en
Handelsdrukwerk

Ijsbaan „Wildenborch"

Te koop de HELFT
of VIERDELS van
een jonge vette koe.
E. J. Hukker, Delden
B 63.

alle dagen geopend

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden
Telefoon 1404

Door het in werking treden van de nieuwe C.A.O. op
1 februari 1963 met de daaraan verbonden

Te koop BIGGEN,
met gezondheidsverklaring.
H. J. Pardijs, D 113,
Mossel.

45-urige werkweek
zijn wij genoodzaakt om onze

Te koop een r.b.
VAARSKALF. 8 dagen oud. E. Pardijs,
„'t Lange End".

werkplaatsen voor reparatie's
's zaterdags te sluiten.

Bupro-gas

Benzine levering en verkoop vind normaal doorgang, terwijl voor dringende gevallen één monteur aanwezig zal zijn.

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

De gezamenlijke Auto-, Rijwiel- en
Bromfietsherstellers van Vorden

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Prij saf slag!
ALBERS is en blijft goedkoper en

beter

Vergelijk onze prijzen met die welke U elders betaalt

Zojuist ontvangen!
Nasi goreng, gemakkelijk, lekker en . . . . goedkoop
Nu per literblik 135 et, elk tweede blik 119 et
Neem nu een voorraad in huis, dit geldt ook voor
het volgende:
Ant. Hunink's gestoomd gehakt per blik 450 gr. 98 et
het tweede voor 85 et
Ant. Hunink's soepballen per blik 62 et,
elk tweede blik 39 et
Een buitenkansje!

A.J.P. Custard, dubbelpak
tijdelijk hierbij l flesje puddingsaus voor

63 et
6 et

Soepgroenten duur??

Nu 3 blikjes voor
Gedroogde soepgroenten, 2 zakjes voor
It. Tomatenpuree, 3 blikjes
Hollandse tomatenpuree, 2 blik voor

69
39
49
75

et
et
et
et

Botarell wijn, U kent ze wel, per fles
(14-15% alcohol)
Gratis l pracht wijnglas, waarde 110 et
Profiteert hiervan, onze voorraad is klein.

350 et

Cavaseul wrijfwas nu 2 dozen voor

109 et

Op elk vol zegelboekje l pracht porselein kop en
schotel waarde 145 et GRATIS
ledereen weet het ALBERS is het adres voor fijne vruchten
in blik!

Op veler verzoek hebben wij weer een bowlpakket
samengesteld:
l grote pot meikersen op sap
l blik aardbeien op sap
l pot framboosjes
l potje abrikoosjes
Samen slechts 349 et, hierbij gratis l zak grote Chin.
pinda's.
Lersblikken ananas
:rsblikken perziken

139 et
139 et

Volledig gevitamineerde margarine, 3 pakjes
tffcote flessen zuivere slaolie, slechts
. ^W) gram bloedworst
150 gram Haagse leverworst
150 gram boterhamworst
Groot blik zuiver rundvlees
6 gebraden gehaktballen in jus, slechts

79 et
98 et
39 et
39 et
39 et
149 et
89 et

Opgelet!
100 gram echte chocolaadjes en 10 lolly's, samen 80 et
per kg
Grof gebroken Siam rijst,
Litersblikken erwtensoep
Bij aankoop van 500 gram kaas,
l pakje koelhuisboter voor
200 gram prachtige abrikozen

79 et
95 et

79 et
89 et

Ja, werkelijk dat is opvallend zoveel U wekelijks
ALBERS bespaart.

bij

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

Herv. Jongens- en Meisjesclühs

Tot en met a.s. zaterdag kunt U nog van onze

Zaterdag 9 februari

jaarfeest
Aanvang 7.30 uurin gebouw Irene.
Voor de pauze wordt opgevoerd:
„Teun Truffel's avontuurlijke reis"
Na de pauze:
„Toen de misthoorn loeide"

Een en ander afgewisseld door
accordeonmuziek.
Entree f l,—.

Kinderen f 0,75.

10°° KORTING profiteren!
A. J. A. HELMINK
Woninginrichting

Manufacturen

VOOR AL UW

REMMERS

verzekeringen en
financieringen

Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

naar

:•:• VERKRIJGBAAR B//.'

A. R. Heuvelink
Eikenlaan D 138e - KRANENBURG

f7.65 per fles

KEUNE

Nederl. Ver. voor Sexuele Hervorming
Afd. Zutphen - Tel. 06750-4319

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Inlichtingen: Dr. J. Rutgershuis
woendagsavonds van 7 tot 10 uur.

Contact

Lam mersstraat 3a

KERK

Telefoon 6679

""Nutsgebouw

met: Shirley Eaton, Jimmy Edwards,
Kenneth Connor.
Hij doet alles verkeerd en laat U
gillen van het lachen.

Toegang alle

leeftijden

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

Telefoon 06752-1329

U belt J 243 en de boodschappen worden
graag aangenomen.
Beleefd aanbevelend,
J. VAN HAMOND, achter het station

•

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
200
200
500

eentra
SUs

Kwaliteit is no. 1

zegt Uw bakker!
PROFITEER HIERVAN!

Wegens weersomstandigheden kon de vorige

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

Contactavond van YOUTH FOR CHRIST
niet doorgaan.
Deze wordt nu gehouden op
zaterdagavond 2 febr. a.s. om 8 uur in Irene.

Spreker: ALBERT RAMAKER
IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM!

boterhamworst 55
ontbijtspek
55
leverworst
30
tongeworst
55
ham
98
plockworst
98
fijne rookworst 160

ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct

LAAT U NIET
IN DE KOU STAAN

een paal bonen tvaier staat rri.s/
dat onze „DE BESïE"-koffle
ook inderdaad DE BESTE is

niet op zondag.

De Speciaalzaak

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

M. Krijt, Dorpsstraat

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

Haal het bij UW BAKKER.

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

MET ESSO BENT U BETER UIT
Zuiniger - Goedkoper - Een zeer goede verbranding
„MET ESSO MEER MANS"

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

De duurste man van het leger

AUTOVERHUUR
Boesveld - Vorden

MET HUISBRANDOLIE

Telefoon 1500
VORDEN

Donderdagavond 7 februari a.s. om

Verhuur met en zonder chauffeur

Ook wij komen uw tank vullen

Mombarg - Kranenburg

Zondag 3 februari, 8 uur

STflflT...
RLTUD VOOR U KLRflR ƒ

brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

Zutphen

tegen sterk verlaagde prijzen.

Uiteenzetting en gedachtenwisseling.
kwart voor 8 in Irene.

-

Wij blijven doorgaan l
op alle
dames-, meisjes-, heren- en jongensTRUIEN en PULLOVERS

OPROEP voor alle leden om te komen
luisteren naar DS. VAN ZORGE.
Behandeld wordt: ,,De steunpilaren
van de Kerk".
*

Veel voordeliger dan volle
melk. Prima kalveren en
straks..
beste koeien.

a.s. vrijdagavond om uiterlijk
7.15 uur aanwezig zult zijn.

JONGE

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

hkkamei

A.s. week
nog 10% korting

Lunchroom „De Rotonde"
Kerkstraat 3
Vorden

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Telefoon 1531

Ziekenfondsleverancier

Door het groot aantal deelnemers
hoop ik dat u

Nico van Goethem

DE OPTICIEN DIE RLTUD
VOOR U KLAAR STflflT.'

J+ van Zeeburg

100 gram rood Thee
90 et en 18 et voordeel
l doosje Theebuiltjes
98 et en 20 et voordeel
l blik Erwten/Wortelen v. (>4 et. vr. 55 et en 5 et zegelvoord,
l potje Augurken v. 125 et vr. 98 et en 10 et zegelvoord,
10 stuks Pennywafels v. 100 vr. 89 et en 9 et zegelvoord.
Bij aankoop van 2 tuben Tandpasta 140 et
l fraaie beker gratis en 14 et zegelvoord.
50 et en 10 et zegelvoord.
l pakje Sprits
100 et en 20 et zegelvoord.
8 Repen
49 et en 10 et zegelvoord.
l zakje zachte Caramels
60 et en 12 et zegelvoord.
l pak extra Siamrijst
118 et en 24 et zegelvoord.
l blik Doperwten (fijn)
92 et en 18 et zegelvoord.
l zak Tuttifrutt'
98 et en 20 et zegelvoord.
l pot Choc. pasta
57 et en 11 et zegelvoord.
150 gram Leverkaas
85 et en 17 et zegelvoord.
l Geld. Rookworst
120 et en 24 et zegelvoord.
l blik 850 gr. Varkensvlees
68 et en 7 et zegelvoord.
200 gram Kermiswafels
75 et en 7 et zegelvoord.
l zak Knabbelkoeken
l plastic flacon Olie-Eishampoo 98 et en 10 et zegelvoord.
36 et en 4 et zegelvoord.
l pak Vermicelli
25 et — 50 et (10%)
l zakje zoute Pinda's
46 et — 85 et (10%)
l pot Appelmoes
3 blikjes It. Tomatenpuree
125 gram slechts
85 et en * 8 et zegelvoord.

Klaverjassers!

IEHERW

Assurantiekantoor
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Almenseweg 12

H.H.

MONTUREN

•
•

Per pak 148 ct
Elk 2e pak 138 ct
Groninger koek van 105 NU 89 ct
Appelmoes, blik 95 ct
Elk 2e blik 65 ct
Doperwten
2 blikken 159 ct
Bij elk pakje soep (naar keuze)
blik soepballetjes voor 49 ct
Appelstroop van 65 ct NU 55 ct
Chocoladehagel, 250 gram
van 75 c t
NU 59 ct
2 rol beschuit
49 ct
Keurkaas
alleen bij Centra % kg 135 ct
Pak 250 gram cacao
voor 69 ct

Bij 4 stukken Palmolive zeep
BOODSCHAPPENNET GRATIS
Levensmiddelen bed rijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg

- Telefoon 1415

GYMNASTIEKVERENIGING „SPARTA" BESTAAT 40 JAAR
sen een persoon gevonden die wel het een en
Deze maand is het veertig jaar geleden dat de
ander van de sport afwist, want tijdens zijn miligymnastiekver. „Sparta" werd opgericht. Deze
taire loopbaan had hij een diploma behaald
vereniging kwam tot stand op initiatief van de
voor zweminstructeur, judo, boksen, athletiek
molenaarsknecht van 't Riet die begin 1923 een
en gymnastiek.
advertentie plaatste om te komen tot de opDat „Sparta" over goede krachten beschikte
richting van een gymnastiekvereniging.
bleek wel toen men in de oorlog /ich noodgeOp een zekere dag m januari, welke dag is niet
dwongen bij het N.G.V. moest aansluiten en
precies bekend, kwamen een aantal jongelui te
enkele heren deelnamen aan de kringkamsamen en bij deze gelegenheid werd „Sparta"
pioenschappen. Op een gegeven ogenblik was
opgericht. Enkele jaren daarvoor was een af„Sparta" /.elfs met drie lieren in het keurkorps
deling gymnastiek van het Nut ter ziele gevan de „Graafschap" vertegenwoordigt. Op 28
gaan maar dat het Nutsbestuur de gymnastiek
september 1944 verloor de vereniging bij een
wel wilde animeren bleek toen men voor een
bombardement twee van haar lede-n.
geringe vergoeding de beschikking kreeg over
In 1948 verliet de heer Broere min of meer
de zaal van het Nut. De enige handicap was
noodgedwongen „Sparta" en werd de leiding
echter dat turners moesten plaats maken wanovergenomen door één der leden. Dit werd een
neer er iets anders in de zaal te doen was.
groot fiasco en in 1949 werd de heer Heymans
Het eerste jaar trad de heer van 't Riet op als
uit Apeldoorn leider van „Sparta".
leider, doch na diens vertrek moest men trachBij het vertrek van de heer Broere verloor het
ten een andere leider te krijgen, welke men
bestuur van „Sparta" tevens een drietal bevond in de persoon van de heer Broere uit
stuursleden, waarvan twee langer dan vijftien
Zutphen. Van september 1925 tot 1948 was de
jaar hun beste krachten aan de vereniging hadheer Broere leider van Sparta.
den gewijd.
Bij een der eerste uitvoeringen van Sparta gaf
Olympia uit Zutphen met de damesgroep een
Uit de oorlogstijd dient ook nog vermeld te
demonstratie welke zodanig in de smaak viel
worden het tijdelijk bestaan van de herendat men besloot ook een damesafdeling bij
seniorengroep die toen een bloeitijd door„Sparta" in het leven te roepen.
maakte. Er werd behoorlijk gesport getuige de
In deze tijd kon het gebeuren dat de dames
ijzeren bril die de heer Vedders zich aanschafte
de handen voor hun ogen sloegen wanneer
en de vele mouwen die uit de respectievelijke
Rinus Pardijs de reuzenzwaai maakte of dat
overhemden scheurden. In de pau/es, dikwijls
Kobus Schols op de handen over de leggers van
zeer lang, werd gepraat over /.aken waarvoor
brug liep.
men /ich op straat wel zou wachten.
Nadat men zich aldus enkele jaren met de zaal
In 1953, bij het dertigjarig bestaan, werd een
van het Nut had beholpen kon men later gerevue opgevoerd, die velen zich nog wel zullen
bruik maken van de voormalige Ulo-school welherinneren. De heer Vedders voerde bij deze
ke als sportzaal was ingericht.
revue de regie, terwijl de heer Heymans het
In 1933, bij het tienjarig bestaan hield „Sparturntechnische gedeelte voor zijn rekening
ta" haar eerste eigen Sportdag. Aansluiting bij
nam. De februari-ramp van dat jaar deed de
de turnkring „Graafschap" was en bleef een
baten ten goede komen aan het rampenfonds.
vrome wens aangezien de financiën het niet
Na het vertrek van de heer Heymans werd de
toelieten. Met een aantal buurtverenigingen
heer Groot Wassink uit Doetinchem leider. Dit
kwam men toen tot het stichten van de turnbleek een goede greep te zijn want sedertdien
kring „Gelre".
werden op de vaardigheidsproeven geregeld uitstekende resultaten behaald en momenteel is
De gymnastiek- en atletiekvereniging „Sparvooral het aantal meisjes en dames der verenita" bewoog zich niet alleen op dit terrein maar
ging groot. De jongens en vooral de herenafdemaakte ook vaak uitstapjes en wandelingen.
ling laten „Sparta" ietwat in de steek.
Eens ging men per fiets naar Emmerik en vandaar met de tram naar Kleef. Kom daar nu
Sedert 1958 oefent men geregeld in de fraaie
ook eens om.
turnzaal en ondanks, het tot nog toe, ontbreken van een subsidie is liet steeds nog mogelijk
Van de eerste bestuursleden van „Sparta" wilgebleken de contributie op een redelijk peil te
len we vooral de heer Vedders en de heer Tenhandhaven.
nissen niet ongenoemd laten, terwijl de heer
A. Lettink vele jaren de functie van secretaris
Het 40-jarig bestaan /al vrij eenvoudig gevierd
vervulde. Ieder heeft op de hun meest geëigenworden met een receptie en een uitvoering op
de wijze veel voor „Sparta's" jeugd gedaan.
"•i februari a.s., terwijl er in juni onder auspiiën van de turnkring een Sportdag voor de
Uit de latere jaren springen namen naar voren
eugd /al worden georganiseerd. Het bestuur
als A. de Jonge en Jo Derksen. Maar de man
bad graag de Kringdag op Pinkstermaandag
die heel veel voor „Sparta" deed is de huidige
willen organiseren maar dat werd toegewezen
ere-voorzitter, de heer K. Jörissen die jaren
lan de dit jaar 50 jaar bestaande turnvereniaaneen de gehele of gedeeltelijke leiding van
ging uit Aalten.
„Sparta" waarnam. Men had in de heer förisWINTER(STAL)INSPECTIE
Door Inspecteur D. Terlouw te Velp werd bij de navolgende eigenaren de winter (stal) inspectie gehouden ter inschrijving in het N.R.B., t.w.:
By H. J, Rouwenhorst, 2 stuks met Ib—77 en
lbc+76; J. W. Wagenvoort, 5 koeien, l stier, l
stier b—. Voorlopig lb.80, Ib 79, Ib—78, Ib—77 en
lb+82; A. J. Zweverink, l koe b—78; Oude en
Nieuwe Gasthuis, Warnsveld, 3 stuks Ib 59 K.S.,
Ib 81, Ib-f 83; J. Weenk, 3 stuks l K.S. b 79, l K.S.
81 en Ib—78; H. Bouwmeester, 7 stuks, l bc-f 76,
lbc+75, Ib—78, Ib—77, lbc+76, lbc+76 en Ib—
77; G. J. ten Bokkel, 2 stuks, Ib—78 en Ib—78; G.
Klein Lebbink, 2 stuks, Ib—76 en Ib79; E. J.
Klein Geltink, l stier, voorlopig bc+; D. Wesselink,
Warnsveld, 4 stuks, Ib—77, Ib 79, Ib—78 en Ib 79;
J. M. Wuestenenk, 3 stuks, Ib—77, Ib 79 K.S., Ib 79
K.S.; J. H. Breunisse, Wichmond, l stuks, Ib—77;
J. J. M. Holtslag, Wichmond, l stuks, lbc+76; H.
J. van Til, Vierakker, l stuks, Ib 80; M. J. Wuestenenk, 2 stuks, lbc+76, lbc+76.
Zonder plaatsnamen zijn Vordenaren.

VOETBALLERS BRACHTEN KRENTENBROOD
Dezer dagen trok het eerste elftal van de voetbalvereniging „Vorden" naar het huis van de heer A.
L. Velhorst, linksback van het elftal.
Het gezin van de familie Velhorst was n.l. verblijd
met de geboorte van een dochter. Ter gelegenheid
van dit heuglijke feit bood het eerste elftal de
familie een „reuzekrentebrood" aan, hetgeen vanzelfsprekend zeer op prijs werd gesteld.

Dealer van deze beroemde
bromfietsen voor Vorden:

Fa. K U Y P E R S
Telefoon 1393

Bronch i letten
Hoestdronk in tabletvorm. 95et

BALLONVAREN IS EEN DELICATESSE
Met de woorden: motorvliegen is nuttig, zweef vliegen is een kunst, maar ballonvaren is een delicatesse" besloot de bekende balloncommandante,
mevrouw Nini Boesman, haar causerie, die zij hield
voor de leden van het Departement Vorden van het
Nut.
Na te zijn ingeleid door haar echtgenoot, de heer
Jan Boesman, die mededeelde dat er op de hele
wereld slechts vier vrouwen zyn die het brevet voor
ballonvaren hebben, vertelde mevrouw Boesman
over haar ervaringen als ballonvaardster.
De gemiddelde tochten die worden afgelegd zyn
ongeveer 200 km; men is dan 3 tot 10 uur in de
lucht. De langste tocht die gemaakt is was ongeveer 3000 km. De ballonvaarders waren toen 87
uur in de lucht geweest. Na het vullen en opstijgen
alsmede het manoeuvreren met de ballon verteld te
hebben, besprak mevrouw Boesman de diverse landingen.
Bij het bezoek van 't Koninklijk paar aan Suriname
maakte mevrouw Boesman ook daar een tocht.
In de pauze bestond er gelegenheid om de heer en
mevrouw Boesman schriftelijk vragen te stellen.
De orgineelste vragen werden gesteld door Ria
Bosch en de heren Plas en Schuppers.
Na de pauze werd een film vertoond over de ontwikkeling van de ballonvaart alsmede een geluidsfilm over een ballonvaart met startplaats Leiden.
In zijn openingswoord wees de heer Wesselink er
op dat de heer H. B. Emsbroek reeds 45 jaar lang
Nutslid is. Op 28 november 1917 n.l. werd de heer
Emsbroek, zoals dat destijds het geval was na ballotage, benoemd tot lid. De heer Emsbroek is 17
jaar bestuurslid geweest, terwyl mevrouw Emsbroek reeds jaren lang lid is van de cursus nuttige
handwerken en penningmeesteresse van Nutsf loralia. Op voorstel van het bestuur werden de heer
en mevrouw Emsbroek tot ere-leden van het Nut benoemd.
Wil de cursus auto-techniek doorgaan, dan moeten
zich nog meerdere cursisten opgeven. Momenteel
zijn er 4; 20 moeten er zijn.
De heer Wesselink deelde nog mede, dat het bestuurslid, de heer Mr J. Rombach, notaris alhier,
in Leiden was gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Spr. feliciteerde de heer Rombach met
zyn promotie.
De heer Wesselink pleitte nogmaals voor een beter
bezoek aan de Nutsavonden.

BOERINNEBOND VIERDE KOPEREN FEEST
By'na de gehele katholieke gemeenschap van Vorden—Kranenburg was zaterdagavond vertegenwoordigd op het koperen feest van de r.-k. boerinnenbond „St. Martha". 's Morgens was om 8 uur
het feest reeds ingezet met een H. Mis. De feestavond in zaal Schoenaker werd geopend door mevr.
T. Schoenaker—Smit.
De secretaresse, me j. L. Wolbert, bracht hierna ver
slag uit in dichtvorm over het wel en wee van <!<•
vereniging sinds do oprichting. Het eerste bestuur
bestond uit mevr. G. Mokkink—Seesing (voorz.),
mej. M. Zents (secr.) en mej. W. Lichtenberg, (penningm.). Het aantal leden, dat bij de oprichting 14
bedroeg is thans 75. Momenteel hebben zitting in
het bestuur mevr. T. Schoenaker—Smit (voorz.),
mej. L. Wolbert (secr.), mej. R. Wissink (penningm.), mevr. Baakman—Eykelkamp en mevr.
Mullink—Wiggers.
Pastoor Bodewes stak in een feestelijke toespraak
zyn bewondering voor de boerinnenbond niet onder
stoelen of banken.
Felicitaties
Namens het Kringbestuur van „De Graafschap"
bracht mevr. Nyenhuis—Elzebroek haar hartelyke
gelukwensen over. De heer A. F. J. Waarle sprak
als voorzitter van de A.B.T.B, en namen de J.B.T.B.
De heer G. Bekker, hoofd der school, bracht ook zijn
hartelijke gelukwensen over en hoopte, dat men
ook in de toekomst aandacht aan de jeugd zou blijven schenken.
De heer M. Boekhout sprak namens het bestuur van
de Volleybalvereniging „De Kraanvogels", welke
uit de Boerinnenbond is voortgekomen.
De heer B. Mombarg sprak als voorzitter van de
r.-k. Toneelvereniging „Internos".
Bijna allen lieten hun felicitaties vergezeld gaan
van de bekende enveloppen en'of surprises.
Het hoogtepunt van de avond was hierna hot optreden van de broeder-goochelaar Professor „Owido" uit Alverna, die allen een vrolyke avond bezorgde.
Van de gelegenheid tot gelukwensen werd hierna
door velen' gebruik gemaakt.

BILJARTEN
De spelers van de Vordense Kil ja i tv n. K O ' l '
hebben het er afgelopen week uitstekend algebracht, w a n t de- drie gespeelde w e d s t i i j d e n
eindigden allen in een overwinning voor KOT.
In klasse C l won het eerste drietal in Doetincheni, in een slecht gespeelde w e d s t r i j d , mei
•1—2 van Trefpunt Ki uishetg I.
In klasse D II doet KOT 11'het de laatste tijd
Uitzonderlijk goed, want voor de derde a e l i t e i
eenvolgende maal werd een (i -L' o v e r w i n n i n g
^behaald. Ditmaal was Eykeboom 11 uil de
leyenburg het slachtoffer.
KOT IV heeft in klasse E I de prognose van
vorige week terdege gelogenstraft door de moei
lijke uitwedstrijd tegen 't Averenck V te Hen
gelo met liefst 6—2 te winnen.
)eze week staan er weer interessante ontmoe'tingen op het programma.
KOT I gaat in 's-Heerenberg op be/oek bij
Harry I.
KOT III heeft eveneens een uitwedstrijd en
wel tegen Ons Genoegen II. Wanneer KOT IV
er in Hengelo in slaagt Concordia III in bedwang te honden, dan kan KOT III in klasse
E l de leiding van de Hengeloërs overnemen.
In het Biljartdistrict „De IJsselkriug" was er
afgelopen week voor de Vordense clubs De /on
I en De Zon I I weinig succes weggelegd. Het
enige lichtpuntje was hier het 4—4 gelijkspel
dat De Zon 11 behaalde tegen Excelsior l uit
Baak.
De Zon I kon het tegen koploper Ons Genoegen
I niet bolwerken en kreeg een 6—2 nederlaag
te slikken.
Het tweede viertal van De Zon speelde de/e
weck ook nog een inhaalwedstrijd tegen De
Groene Jager I welke wedstrijd met 6 '2 voor
de Vordenaren verloren ging.
De/e week speelt De Zon I thuis tegen Drempt.
II, terwijl De Zon 11 vrijaf heeft.

Huid-handen-lippen
ruw of schraal ? P U ROL

VORDEN MODERNISEERT ZICH
Door enige verbouwing van de winkel en plaatsing
van een elektrisch gekoelde vitrine, waarin de uitgestalde vleeswaren u doen watertanden, heeft de
winkel van slagery Vlogman (voorheen Kieskamp)
een ware verandering ondergaan.
De vele bloemstukken, die by deze gelegenheid
werden aangeboden, gaven aan de heropening extra
fleur. Velen kwamen de familie Vlogman feliciteren.

Visitekaartjes
heeft u de laatste tijd veel gebruikt. Misschien is uw voorraad
geheel uitgeput.
Laat er dan meteen weer wat
bijmaken, anders zit u op een
gegeven moment verlegen.
Een visitekaartje komt altijd van pas;
daar k u n t u niet buiten!

Drukkerij WOLTERS - Vorden
Nieuwstad 12

-

Telefoon 1404

