
CONTACT zaterdag 28 dec* 1957

19e jaargang no» 39

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vordcn

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar -
HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 404

OUDEJAARSNACHT
In de oudejaarsnacht, klokslag 12 uur, zal de
muziekvereniging ,,Concordia" oudergewoon-
te het oudejaar uit en het nieuwjaar inblazen.
Door omstandigheden is de burg4öfceester ech-
ter verhinderd een redevoering te houden.

FEESTELIJKE BIJEENKOMST METAAL-
BEWERKERS

Zaterdag hield de afd. Vorden van de Alg.
Ned. Metaalsbedrijfsbond'in hotel Bakker de
jaarlijkse feestvergadering.
De voorzitter, de heer G. Koerselman, verwel-
komde in het bijzonder de afgevaardigden van
de buurtafdelingen, alsmede de heer J. Abben-
hues, van het hoofdbestuur en de heer W. van
lependaal.
De heer Abbenhues wees er op, dat de ANMB
vele trouwe leden telt. Tot hen behoren ook
enige van de afd. Vorden, t.w. de heren Fle-
ming, Lauckart, Koerselman en Hoogendoorn.
De heer Fleming is reeds 40 jaar en de ande-
ren zijn 25 jaar lid van de bond. Namens het
hoofdbestuur feliciteerde de heer Abbenhues
hen en speldde hen het gouden, resp. zilveren
bondsinsigne op. De dames van de jubilarissen
ontvingen een kristallen bonbonschaaltje.
Namens de collegae en echtgenoten zegde de
heer Koerselman dank.
Vervolgens droeg de heer van lependaal enige
luimige schetsjes voor en declameerde. Het
geheel werd omlijst door muziek van ,,Songs
and Rythm".
Na afloop werd nog geruime tijd gedanst.

VOETBAL
Het wil blijkbaar de laatste wedstrijden met
Vorden niet meer vlotten. Na de nederlaag
op eigen terrein tegen Rietmolen I, werd zon-
dag weer van DEO I verloren. Ditmaal met
6—2.
Door deze nederlagen zijn de kampioenskan-
sen wel heel wat kleiner geworden. Al be-
draagt de achterstand slechts l punt, het nog
af te werken programma is '— door de vele
uitwedstrijden — zwaar, want de elftallen zijn
vrijwel aan elkaar gewaagd.
Voor rust boterde het vrij goed in de
se gelederen, zodat de rust inging met een
2—Ü voorsprong door de rechtsbuiten en mid-
voor. Na de thee werd het een rommelig
wedstrijd. Er werd vooral van DEO-zijde
al hard gespeeld en daar bovendien de
scheidsrechter een drietal doelpunten ge-
scoord in duidelijke buitenspel-positie toeken-
de, ging de animo bij Vorden er uit. Ook tegen
de overtredingen trad deze scheidsrechter niet
voldoende op, zodat de wedstrijd een onpret-
tig karakter kreeg.
Vorden II leed weliswaar op eigen veld een
2—l nederlaag tegen Vios Beltrum I, doch het
was een zeer eervolle. De geel-zwarten ver-
schenen met 2 invallers, doch dit was uitge-
zonderd de zwak bezette rechtsbuitenplaats,
vrijwel niet merkbaar op het spel. Zelfs had-
den de Vordenaren even voor het einde de
kans van de dag om gelijk te maken, doch de
midvoor schoot voor open doel helaas naast.
Zo spelende zullen er ongetwijfeld ook nog
wel overwinningen komen.
Vorden III verloor met 5—O van Soccii I, ook
al omdat dit elftal niet volledig was.
Vorden A zette haar opmars naar het kam-
pioenschap voort door met 2—O te winnen
van nummer twee, de Keyenburgse Boys A en
nog wel op het terrein der Boys. Zij staan nu
4 punten voor.
Voor a.s. zondag is alleen vastgesteld de thuis-
wedstrijd Vorden I-1—Lochuizen I. Voor Vor-
den betekent dit de laatste kans om bij de kop-
groep te blijven, want Lochuizen staat l punt
boven Vorden. He kan er ongetwijfeld span-
nen. Alle overige elftallen hebben vrijaf.

NABESCHOUWING FOKDAG
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Olt-
voort werd in „het Zwaanlje" een vergadering
gehouden van het bestuur van de MRY en
FH fokdag, met enkele afgevaardigden van
fokverenigingen.
Nadat de prijzen van de fokdag waren uitge-
reikt, werd door de heer G. J. van Roekei,
oud-hoofd van de Vordense landbouwschool,
aan de hand van lantaarnplaatjes een uiteen-
zetting gegeven van de rundveerassen.
In Nederland zijn momenteel nog drie rassen,
MRY, FH en Groninger blaarkopras. Deze zijn
z.g. laaglandrassen, in tegenstelling tot hot
Zwitserse of Zimenthalerras, dat een hoog-
landras is.
Uit de toelichting bleek, dat het Nederlandse
rundvee geenszins achter staat bij het buiten-
landse vee. Tot slot werd een aantal plaatjes
van de Vordense kastelen, enkele boerderijen,
de bijzondere lagere landbouwschool en vee
van Vordense boeren vertoond.
Ter stimulering van de rundveefokkerij werd
een beroep gedaan op de jongeren, dergelijke
fokdagen en jongveekeuringen te bezoeken.

KERKDIENSTEN zondag 29 december.
Hervormde kerk.

10 uur Dr. A. v.d. Hoeven, van Australië.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen, Bed. Hl. Avondm.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. A. A. Oostenbrink,

van Varsseveld.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Dinsdag 31 december (Oudejaarsdag).
Herv. Kerk 2.30 en 7.30 uur Ds. J. Langstraat
Geref. Kerk. 7.30 uur Ds. E. J. Duursema.

Woensdag l januari (Nieuwjaarsdag).
Herv. Kerk. 10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk 10 uur Ds. E. J. Duursema.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 28 dec. van 5 uur tot en m.
zondag 29 dec. Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Oudejaarsdag vanaf 5 uur t.m. Nieuwjaars-
dag Dr. de Vries.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 29 dec. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.
Woensdag l jan. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 88 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 34.— tot f 43.— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand v. 20 dec. t.m. 24 dec.
Geboren: d. van L. J. de Jonge en J.
Jonge-Hekkelman; d. van G. Berendsen
H. Berendsen-Rouwenhorst; d. van B.
Eijkelkamp en C. J. Eijkelkamp-Lebbink.'
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. Meijer, m., echtg. v. J. Rum-
melhoff, 67 jr.

ONGEVAL.
Tijdens het melken kwam een koe van de
ruim 60-jarige landbouwer G. J. M. te vallen.
M. kwam onder het dier terecht, waardoor
hij beide benen brak. Nadat dokter Lulofs
eerste hulp had verleend werd M. naar het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen vervoerd.

VERGADERING IMKERSVERENIGING
In zaal Lettink vergaderden de leden van de
Imkersyereniging „De Macht van het Kleine",
o.l.v. dé heer J. W. Keunen.
Na een speciaal welkomstwoord tot de nieuwe
leden, wees hij er op dat met voldoening op
het afgelopen jaar terug gezien kan worden.
Het was 'n uitstekend honingjaar, vergeleken
bij andere jaren.
Het verslag van de secretaris-penningmeester,
de heer W. Kamperman, meldde een batig sal-
do van ruim ƒ 100,—.
De heer A. Weenink, die als afgevaardigde de
jaarvergadering van de Alg. Ned. Imkersbond
had bezocht, bracht hiervan verslag uit.
De aftredende bestuursleden, de heren W.
Kamperman en H. J. Groot Jebbink, werden
herkozen.
De kosten van het bijenvervoer naar de heide
bedroegen in 't afgelopen jaar ƒ 2,35 per volk
of kast. De contributie bleef onveranderd op
ƒ 2,50 per lid.
Als afgevaardigde naar de bondsjaarvergade-
ring in het najaar 1958 werd aangewezen de
heer J. W. Keunen. De aanbrengpremie van
een nieuw lid zal met de contributiebetaling
van 1958 vereffend worden. Tot slot was er
een gratis verloting van imkersbenodigd-
heden.

RONDGANG OP KERSTAVOND
Evenals vorige jaren heeft de Chr. Muziekver-
eniging ,,Sursum Corda" op kerstavond op een
aantal punten in ons dorp een programma van
kerstliederen ten gehore gebracht. Ongetwij-
feld verhoogde dit de kerstsfeer in ons dorp
en speciaal voor het bejaardentehuis „Rust-
hoeve" werd deze kerstavondmuziek door de
bejaarden zeer op prijs gesteld.

TOT ONDERWIJZER BENOEMD
In de vacature H. Knoef is aan de O.L. Dorps-
school tot onderwijzer benoemd de heer O.
Derks, onderwijzer aan de O.L. school in
Zwartemeer. Er waren 6 sollicitanten.

VORDEN TELT NOG GEEN 6000 INWONERS
Hoewel reeds enkele jaren de gemeente Vor-
den bijna aan de 6.000 inwoners toe is, blijkt
aan het eind van ieder jaar weer dat Vorden
dit aantal net niet halen kan.
Ook dit jaar zal de 6.000e inwoner(ster) niet
verwelkomd kunnen worden, aldus antwoord-
de de burgemeester op een desbetreffende
vraag in de gehouden raadszitting. De emi-
gratie van een aantal grote gezinnen is hier
niet vreemd aan. Wanneer straks de 70 wonin-
gen gereed zijn, zal deze hoop op de 6.000
wel in vervulling gaan.

ADVIESCOMMISSIE WOONRUIMTEWET
In de Adviescommissie Woonruimtewet zijn
voor het jaar 1958 benoemd de heren A. J.
Meyer (voorzitter), G. H. v. d. Peyl (secr.), J.
L. van Houte, H. J. Kip en G. Schouten.

het gezonde gebaar:

RDTER5EPT
beschermt Uw mond en keel

85 cent

ADVENTSVIERING
Zondagavond was de Herv. Kerk tjokvol
tijdens de Adventsbijeenkomst, welke daar ge-
houden werd. Behalve door de beide predi-
kanten, Ds. Jansen en Ds. Langstraat, werd het
woord gevoerd door de heer Germans uit
Warnsveld.
De beroemde baszanger David Hollestelle,
zong met z'n warme stem enige kerstliederen
en een paar negro spirituals. De begeleiding
was bij de heer Westerhoud in goede handen.

KINDERKERSTFEEST
Op 2e kerstdag organiseerde het bestuur der
KAV met medewerking der KAB in zaal
Schoenaker de traditionele feestmiddag voor
de kinderen der leden. De belangstelling van
de zijde der kinderen was zeer groot, terwijl
ook verschillende ouders aanwezig waren.
De voorzitter der KAB, de heer van Langen,
heette allen van harte welkom en deelde mede,
dat de voorzitster der KAV, mevr. A. Wolte-
ring—Eijkelkamp wegens ziekte verhinderd
was. Hij wenste haar spoedige beterschap en
de kinderen een genoeglijke middag.
Hierna werden door de heer Dolphijn van 2
tot 4 uur diverse aardige filmpjes gedraaid,
welke grote hilariteit onder de jeugd verwek-
ten. Tijdens de pauze werden allen ruim ge-
trakteerd en kregen ze een prentenboek.

ADVERTEERT IN CONTACT

IJSVERENIGING „WILDENBORCH"
De Wildenborchse IJsvereniging hield haar
jaarvergadering, welke druk bezocht was. Na
een kort openings- en welkomstwoord van de
voorzitter werden diverse mededelingen ge-
daan, betreffende het a.s. seizoen.
IJs en weder dienende zullen dit seizoen on-
derlinge wedstrijden worden gehouden voor
de leden, welke verreden worden in de 5 ron-
den baan en wel in de leeftijd van 13 t.m. 16
jaar en van 17 jaar en ouder. Er zullen twee
wisselbekers worden beschikbaar gesteld die
twee maal achtereen of drie maal in totaal
moeten worden geworden om definitief bezit
te zijn.
Voorts zullen thans zowel de binnen- als de
buitengrachten worden verlicht, terwijl er ook
muziek aanwezig zal zijn.
In het bestuur werd wegens bedanken van de
heer W. Dinkelman, benoemd de heer Herman
Klein Brinke.
Tijdens de rondvraag werd voorgesteld om het
ledengeld voortaan door het bestuur te laten
innen, waarmee men akkoord ging. Voorzitter,
de heer Bargeman, bracht aan het slot allen
dank voor de prettige vergadering en wenste
hen een ,,tot weerziens" op het ijs.



AANLEG RIOLERING OP DE GEMEENTE-
BEGROTING

Het moet ongetwijfeld alle inwoners van het
dorp genoegen gedaan hebben, dat er voor
1958 op de gemeentebegroting een post van
ƒ 600.000,— is uitgetrokken voor de aanleg
van een riolering met zuiveringsinstallatie.
De begrotingscommissie, bestaande uit de
heren J. G. H. Heerink, W. H. Ruiterkamp en
H. Wesselink, heeft bij monde van de heer
Wesselink, hierop in de raadszitting 'n nadere
toelichting gegeven. Hij sprak de hoop uit dat
de Ged. Staten in Arnhem en uiteindelijk Den
Haag de bittere noodzaak zullen inzien en
deze post zullen goedkeuren, opdat met de
reeds gekweekte reserve van ƒ 150.000,— in
1958 een aanvang gemaakt kan worden met
de hoofdriolering, temeer omdat de provisori-
sche voorzieningen momenteel de gemeente
al ƒ 3400,— kosten en de moeilijkheden hand
over hand toenemen.
De post voor een nieuwe straatverlichting is
opnieuw op de begroting geplaatst. Het betreft
hier speciaal de verliching van de hoofdver-
keersweg door het dorp vanaf de Kroezeboom
tot aan de Stationsweg. Dit plan houdt o.a. in
het plaatsen van 27 natriumlampen opgehan-
gen aan stalen masten. Verder 4 dergelijke
lampen langs de Raadhuisstraat tot aan de
Baakse weg en dan nog een zelfde lamp bij
Sessink, Kranenburg en Huitink, Medler.
In verband met de bouw van de 70 woningen
achtte de commissie het gewenst dat met de
verharding van de gehele Berend van Hack-
fortweg (voorheen Zwarte Weg), niet langer
gewacht zal worden dan strikt noodzakelijk.
Het is te voorzien dat in het voorjaar 1958 de
uiteindelijke beslissing inzake de nog in be-
handeling zijnde beroepskwesties zal afkomen.
Over de eventuele verbreding en verlegging
van genoemde weg, kan dan zo spoedig moge-
lijk contact voor grondafstand opgenomen
worden met de eigenaren. De commissie stelde
voor om hiervoor de geraamde kosten ad
ƒ 30.050,— op de kapitaaldienst te brengen.
Wat de aanleg van waterleiding in de gemeen-
tewoningen betreft, dit houdt ten nauwste ver-
band met de riolering. De commissie hoopte
dat hiermede spoedig een aanvang gemaakt
kan worden. Voor de gemeentewoningen zul-
len de kosten hiervan bedragen in het totaal
ƒ 10.000,—.
De geraamde kosten van het onderwijs aan de
beide O.L. scholen, bedragen ruim ƒ 15.000,—,
waarin o.a. ƒ 3300,— schilderwerk, ƒ 3.116 —
leermiddelen, ƒ 7700,— verwarming, school
schoonhouden en licht. Het overige onderwijs
vordert o.a. voor het Nijverheidsonderwijs
ƒ 34.000,— en middelbaar onderwijs ruim
ƒ 15.000,—.
Aan Maatschappelijke steun en voorzorg is
voor de begroting liefst een bedrag uitgetrok-
ken van ruim ƒ 89.000,—.
De commissie gaf B. & W. dringend in over-
weging om de post tandarts voor de lagere
scholen, groot ƒ 885,—, die thans afgevoerd
was, in gedachten te houden opdat t.z.t. hierin
kan worden voorzien.
Voor het reservefonds Onderhoud graven,
groot ƒ 6500,—, stelde de commissie voor dit
bedrag in 1958 aan te wenden voor uitbreiding
van de begraafplaats. Er werd aan de kapitaal-
dienst nog toegevoegd een bedrag van ƒ 2600
voor de omrastering.
Tenslotte bracht de commissie nog hulde aan
het secretarie-personeel voor de overzichte-
lijke samenstelling van de begroting, welke
zonder hoofdelijke stemming werd aange-
nomen.

BRAAKLIGGENDE GROND
Het zal vele landbouwers en natuurvrienden
ongetwijfeld tot ergernis gestemd hebben dat
aan de Ruurlose weg, tegenover de Boeren-
leenbank het gehele jaar een groot stuk bouw-
land braak heeft gelegen. Het onkruid en wil-
de grassoorten schieten hier hoog op en met
het historische kasteel Vorden op de achter-
grond doet deze wildernis verre van ethetisch
aan.
De heer Wuestenenk heeft in de raadszittino
B. & W. gewezen op deze schromelijke ver-
waarlozing, temeer omdat vele boeren gebrek
aan cultuurgrond hebben. Hij verzocht om de
eigenaar, de N.V. Renkumse Heide Maat-
schappij er op te wijzen deze gronden niet
meer braak te laten liggen, temeer omdat nu
de tijd aanbreekt om deze gronden te be-
werken.
„VLEUGELS NAAR EEN BETERE WERELD"
De zaal van Irene was woensdagavond afgeladen
vol bij de opvoering van het kerstspel „Vleugels
naar een betere wereld" dat onder regie van
Ds. J. Langstraat door leden van de Jonge Kerk
werd opgevoerd. Na opening door Ds. Jansen
werd allereerst een kerstliturgie met zang en
declamatie en met medewerking van alle aan-
wezigen afgewerkt. Na de pauze volgde op-
voering van bovengenoemd kerstspel. Van dit
spel, dat onder intense stilte door enkele leden
van de Jonge Kerk voor het voetlicht werd ge-
bracht en uit 2 bedrijven bestond, hebben aüen
genoten. Na het zingen van het kerstlied „Nu
zijt wellecome" sloot Ds. Jansen deze alleszins
geslaagde opvoering.
Donderdagavond werd bovengenoemd spel als
3e Nutsavond opgevoerd in het Nutsgebouw.
Nadat de voorzitter de heer H. Wesselink een
kort welkomstwoord tot de talrijke aanwezigen
had gesproken inzonderheid tot de beide predi-

kanten Ds. Langstraat en Ds. Jansen en de
leden van de Jonge Kerk, herdacht spreker in
enkele gevoelvolle woorden wijlen Mevr. Koop,
echtgenote van de heer W. Koop, conciërge van
het Nut. Spr. hoopte dat de heer Koop moed en
kracht zou worden geschonken om zijn werk te
blijven vervullen. Hierna werd op verzoek van
de voorzitter enige ogenblikken stilte in acht
genomen. Ten slotte deed spreker nog een zake-
lijke mededeling t.w. dat op dinsdagmiddag a.s.
van half 5 tot half zes de Nutsbibliotheek ge-
opend zal zijn zulks met het oog op de a.s.
Kerstdagen.
Evenals in Irene, werd ook hier de boven-
genoemde liturgie en het keTstspel opgevoerd
dat weer aller aandacht had. Het werd op uit-
stekende wijze gebracht. Aan de toneelaankle-
ding was in het Nutsgebouw evenals in Irene
veel zorg besteed. De zaal was goed bezet.
Vrijdagavond werd dit kerstspel in de Wilden-
borg opgevoerd.

VERGADERING C.B.T.B.
De afdeling Vorden van de C.B.T.B. hield haar
eerste vergadering in dit winterseizoen in het
gebouw Irene.
De voorzitter, de heer A. J. Lenselink, sprak er
in zijn openingswoord zijn blijdschap over uit
dat de opkomst zo goed is, las vervolgens een
Bijbelgedeelte naar aanleiding waarvan hij een
korte toespraak hield. Inzonderheid werd wel-
kom geheten de heer G. J. Bennink, hoofd van
de Bijz. Lagere Landbouwschool alhier, die als
spreker was uitgenodigd.
De heer Bennink had tot onderwerp gekozen:
„Moeilijkheden en Mogelijkheden in de Landr
bouw". Ruim een uur heeft hij de aanwezigen
meegenomen op een wandeling in- en om de
boerderij.
Spr. begon zijn inleiding bij de moeilijkheden
die er in het boerenbedrijf liggen. In de eerste
plaats de afzetmoeilijkheid van veehouderij- en
veredelingsprodukten. Met dit probleem kampen
ook de Ver. Staten, Canada, Nederland, Dene-
marken, Hngeland, Frankrijk, Italië.
Ook in West-Duitsland vreest men voor onvol-
doende afzet van de varkensstapel op de bin-
nenlandse markt. Vermoedelijk is er in West-
Europa geen enkel land waar de produktie van
de boeren- en tuindersbevolking als zelfstandige
maar overwegend kleine ondernemers zo kwets-
baar is als in Nederland. Spr. noemt een ver-
blijdend teken de samenwerking met de land-
arbeiders in het Landbouwschap.
Verder behandelde spr. diverse vraagstukken
als: verkaveling, klein bedrijf, wat moeten onze
kinderen worden, verhouding vee, varkens, kip-
pen. Ook kwam de Gladiolenteelt aan de orde
8 werd de komende Euromarkt onder de loepe

lomen.
t was voor de aanwezigen een waar genoegen
spreker in zijn rede te volgen. Bij de gelegen-
.d tot vragenstellen werd op enkele punten

nog wat dieper op de zaak ingegaan.
De voorzitter dankte de heer Bennink voor zijn
gehouden inleiding en riep hem een „tot weer-
ziens" toe.

ABORTUS-BESTRIJDING BIJ RUNDVEE
Tijdens de najaarsvergadering van de Coöp.
Zuivelfabriek in het dorp heeft de heer v. d.
Burg een uiteenzetting gegeven van het komen-
de landelijke abortusplan, hetgeen met een film
werd verduidelijkt.
Spr. wees op het grote nut van abortus-bestrij-
ding en de enorme schade welke deze ziekte
jaarlijks voor de veehouderij betekent. Het land-
delijk plan der abortusbestrijding neemt steeds
vastere vormen aan. Ter verkrijging van een
abortus-vrij bedrijf is een bloedonderzoek van
het rundvee e-en eerste vereiste. Door foutieve
aankoop, dus zonder de vereiste stempel, loopt
men kans zijn bedrijf met deze ziekte te be-
smetten. Is een bedrijf eenmaal besmet, dan
dient men uiterst voorzichtig te zijn en alles
waarmee het besmette rund in aanraking is ge*
weest, goed te ontsmetten en het dier direct
geheel af te zonderen en apart te voederen. Dit
dient niet alleen uit eigen belang te geschieden,
doch ook in het belang van de aangrenzende be-
drijven. Men dient er op bedacht te zijn, dat de
zgn. Bang-infectie aan melk en kalveren grote
schade kan berokkenen. Met een woord van
dank aan Dr. v. d. Burg voor diens leerzame
causerie, werd deze druk bezochte bijeenkomst
gesloten.

BUURTVERGADERING G.M.v.L.
Onder leiding van de heer H. J. Gotink werd in
het café „Het Wapen van 't Medler" door de
afdeling Vorden van de G. M. v. Landbouw een
druk bezochte buurtvergadering gehouden. In
zijn openingswoord werd door de voorzitter in-
zonderheid welkom geheten de heer H. Vis--
schers uit Arnhem, ass. secretaris van de
G.M.v.L. Spreker wees er in zijn inleidend woord
op dat de economische toestand van de land-
bouw steeds grotere zorgen baart met name
de varkens- en melkprijs, niettegenstaande het
landbouwschap al het mogelijke doet om lonen-
de prijzen te bedingen.
De heer Visschers behandelde hierna het onder-
werp: „De economie in de landbouw".
Vooral stond spr. hier stil bij een goede arbeids-
verdeling. Een goed georganiseerd werkpro-
gramma is daarbij onmisbaar. Mechanisering,
mits verantwoord, kan hierbij goede diensten
bewijzen. Bij de bedrijfsinkomsten is men nog
te vaak aangewezen op steun van de overheid.
De komende Euromarkt kan misschien gunstig
zijn voor de boer.

Na beantwoording van een aantal vragen dank-
te de voorzitter de heer Visschers voor zijn
duidelijke uiteenzetting.
Tenslotte werd aan de leden medegedeeld dat de
jaarlijkse gecombineerde propaganda-feestavond
gehouden zal worden op 16 en 17 januari a.s.
Tevens zal geprobeerd worden om op 8 of 9
januari a.s. een ledenvergadering te beleggen.

KERSTFEEST PLATTELANDSVROUWEN
Dat het Kerstfeest van de Plattelandsvrouwen,
afdeling Vorden, belangstelling trekt, bleek
woensdagmiddag toen de presidente, Mevr.
Klein Brinke—Gotink, ruim 130 leden en gasten
welkom mocht heten. De gasten waren deze
middag de ouden van dagen uit Vorden.
Er werd gezamenlijk gezongen, terwijl ook het
eigen zangkoortje enige liederen zong. Het
Kerstevangelie werd door Mevr. R. Pelgrum—
Rietman voorgelezen. Mej. H. J. Scholtens ver-
telde een mooi kerstverhaal. Mevr. Hazekamp—
Aalpoel droeg een kerstgedicht voor. De heer
Teunissen bracht namens de gasten dank aan
de Plattelandsvrouwen en sprak de hoop uit,
dat het volgend jaar de zaal van het Nutsge-
bouw te klein mag zijn. Mevr. Groot Roessink—
Golstein bood Mevr. Klein Brinke een mooie
cyclame aan voor haar leiding van het zang-
koortje. In haar slotwoord dankte de presidente
alle medewerkers voor het welslagen van deze
middag, speciaal de families Visser, Kuypers
en Wuestenenk.

RATTI-NIEUWS
Ook j.l. zondag wist het eerste elftal op eigen
terrein tegen het bezoekende Halle I geen
overwinning te behalen en verloren zij in de
laatste fase van de strijd met l—0. De hoofd-
oorzaak van deze Ratti-nederlaag was het
betere teamwerk der tegenstanders, die vooral
in de eerste helft sterker waren. Door stug
verdedigen wisten de Rattianen in de eerste
helft hun doel schoon te houden. De rust ging
dan ook in met een dubbel-blanke stand O—0.
Na de hervatting begonnen de Ratti-mensen
beter aan te pakken en dank zij een kleine
wijziging in de voorhoede werd hier veel ac-
tiever gespeeld. De laatste 20 minuten waren
rijk aan spanning en sensatie. Nadat eerst het
Halse doel op wonderbaarlijke wijze aan een
doorboring was ontsnapt, loste de Halse
rechtsbuiten even later zo'n gloeiende kogel
op het Ratti-doel, dat, hoewel het doelpunt
niet telde, de lat het zelfs begaf. Halle kwam
evenwel terug en deed het nu beter. Een ogen-
schijnlijk onschuldige bal, die de Ratti keeper
niet onder controle kon krijgen, rolde onder

C
1—m door in het net O—1. Met deze kleine ne-

rlaag lijkt een degradatie van Ratti nu wei-
ast niet meer af te wenden.

Het tweede elftal speelde te Keyenburg met
een onvolledig team tegen Keyenburgse Boys
fc1- Het werd een 6—2 zege voor de Boys.

. zondag is Ratti I vrij, terwijl de reserves
een uitwedstrijd hebben in Baak tegen de re-
serves van de Baakse Boys. Ratti A zal het
thuis moeten opnemen tegen Pax B.

OPVOERING KERSTSPEL
Zondagavond werd in zaal Schoenaker door
de Lekespelgroep van het ,,Werkseveld" te
Almen een uitvoering gegeven van het kerst-
spel ,,Celestinus en het Wonder". De zaal was
tot de laatste plaats uitverkocht, toen pastooi
Ponsioen een kort openingswoord sprak en de
wens uitte, dat het spel van deze groep, even-
als in Almen en Zutphen, ook ditmaal succes-
vol zou zijn.
De jongemannen vertolkten hierna op uitste-
kende wijze dit kerstspel. Naast het prima spel
van Koning Herodes, willen we nog noemen
de goede uitbeelding van Celestinus, de Her-
ders met Simeon en de Drie Wijzen uit het
Oosten. Het stuk, dat sterk van opbouw was
met een flitsende dialoog, stond onder de al-
gehele leiding van Dr. Ornee uit Zutphen, die
wel eer van zijn werk had. Ook de prachtige
historische kledij uit de Romeinse Keizertijd,
maakten het geheel tot een sfeervol kerst-
gebeuren.
Zeker mag ook geroemd worden de medewer-
king van het r.k. en het hervormde Jongens-
koor van Lunettenstein, die dit spel omlijsten
met vier-stemmige openings- en slotliederen,
plus drie-stemmige composities uit de 15e tot
de 20e eeuw met afwisselend tussen de be-
drijven door het aloude Gregoriaans.

Aan al onze lezers wensen wij een ,

voo r spoedig nieuwjaar
Drukkerij Wolters en personeel.

Het bestuur van de

Voetbalver.
„Vorden"

wenst leden en dona-
teurs een gelukkig '58

H. Visser
Schoenmaker

wenst allen een voor-
spoedig 1958.

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.
Café Bloem endaal

Een gelukkig 1958
voor u allen wordt u
toegewenst door
Smederij H. van Ark

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.
Fa. B.Wentink&Zn.
Horlogerie

Voor alle mensen,
de beste wensen.

Bakker Schurink



Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden, betuigen we
onze hartelijke dank.

H. Veldkamp
A. Veldkamp-

Bonke

Olst, dec. 1957.
A. Geertsstr. 7

Voor de vele blijken
van deelneming, on-
dervonden tijdens de
ziekte en heengaan van
onze lieve zoon en
broer

Jan

betuigen wij onze op-
rechte dank.

fam. D. Pardijs

Vorden, dec. 1957.
„Nieuw Meulenbrugge".

Aan familie, vrienden
en bekenden wensen
wij een gelukkig en
voorspoedig 1958 toe.

H. }. Maalderink
T. Maalderink-

Vos
en Marga

Aruba.

Te koop een drachtige
volbloed M.R.IJ-
VAARS, t.b.c.- en
abortusvrij bedrijf.
Goede afst. en prod.
G. A. Regelink, B 11
Vorden.

Te koop drag. VAR-
KENS, l jan. en 2e
helft van" jan. a.d.
telling, bij D. Nijen-
huis bij het zwembad
Vorden.

Voor Toast
Sardines, Zalm,
Makreel, Schelvis-
lever. Leverpastei

Voor Oliebollen
Rozijnen, Krenten,
Sucade, Snippers,
Gist, Olie

Kempinsky
Landwijn, Moesel-
wijn, Rijnwijn, Bor-
deau, Bourgogne
vanaf f 2.05

Likeuren
Schilletje, Half om
Half, Anisette,
Voorburg

Vergeet U niet onze
N.-Hollandse

Kaas
Iets aparts.

Bij de Borrel
Knakworst, Zoute
Pinda's, Pep-sels,
Kaaszoutjes, Dips.
Boerenjongens
Boerenmeisjes
ook alcoholvrij
Coca-Cola
Hero-dranken
Grolsch Bier

Wij wensen u een
voorspoedig 1958.

Steeds vaker
Kistemaker

Wij wensen allen een
Gelukkig Nieuwjaar.
Slagerij

M. G. Jansen

Heden overleed tot mijn diepe droef-
heid, mijn lieve Man

ALBERT MEIJER

in de ouderdom van 67 jaar.

JOH. MEIJER-RUMMELHOFF

Vorden,'r23 december 1957.
„Klein Nuova".

De crematie heeït plaats gehad op
vrijdag 27 december te Dieren.

Geen bezoek.

A.s. zondag 2 uur

Vorden l - Lochuizen l

Iets iijns voor de feestdagen!
Pekel vlees per 100 gram 55 et

Gebr. rosbeef „ „ „ 70 et
Gebr. varkens fricandeau „ „ 70 et
Gebr. varkens rollade „ „ 70 et
Gebr. runder rollade „ „ 70 et
Gebr. gehakt per 200 gram 60 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram Berliner leverworst 55 et

200 gram leverkaas 55 et
200 gr. tongenworst 55 et

200 gram kookworst aan stuk 55 et
„ „ Leverworst iets aparts 36 et

2 pakken eigen gesm. rundvet 100 et
500 gr. vet spek 85 et

500 gram fijne rookworst 180 et

Denk om een hartig hapje
voor oudejaarsavond*

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

M. Krijt, Dorpsstraat
Het Bestuur van de ^

Ver. voor Veilig VerkS Vorden
wenst allen een voorspoedig enjjeilig 1958'enjreii

Onze zaak is gesloten:
31 dec. (Oudejaarsavond) om 7 u.n.m,
en l jan. (Nieuwjaarsdag) gehele dag.

Verder wensen wij U allen een
voorspoedig 1958 toe.

Hotel Brandenbarg

Aan alle mensen
onze beste wensen
voor 1958.
Levensmiddelenbedrij f

GROOTENBOER
Zutphenseweg, Telefoon 415

't Is goed besteed,
door Luth gekleed!

Keper flanellen Dames
pyama's 7.90.
Zolang de voorraad strekt.

Keper flanellen Meisjes
pyama's 4.75.

Keper flanel in 3 kleuren
98 et. p.m.

En de japonnen voor dames en
kinderen gaan voor spotprijzen
de deur uit!

H. LUTH
Nieuwstad, Vorden

Nieuwjaars-
kaarten
Reeds vanaf 3 et. met env.

R. J. Koerselman

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

Het bestuur van K.A.V en KAB.
wenst aan Geestelijk Adviseur en leden
een zalig nieuwjaar.

De propagandisten van

„Herwonnen Levenskracht"
wensen donateurs en vrije gevers een zalig
nieuwjaar.

Het bestuur van de

R.K.S.V. „Ratti
wenst leden, donateurs en begunstigers een
zalig nieuwjaar.

R. J. KOERSELMAN

DROGISTERIJ

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

wenst allen een voor-
spoedig 1958.

Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11

wenst allen een
gelukkig 1958

Fa. Schoolderman

wenst allen een ge-
lukkig 1958 toe.

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar.

Café Uenk

M. Krijt, Slagerij

wenst alle bekenden
een voorspoedig

nieuwjaar

BERVO
en personeel

wensen allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins gelukkig

1958.

Smit,
Zutphenseweg

Laffe,
manufacturen

wenst allen veel heil
en zegen.

G. H. Hilferink

wenst allen een ge-
lukkig nieuwjaar.

A. Jansen
Schoenhandel

en

Fien Jansen
Pedicure

wensen hun clientèle
een zalig nieuwjaar,

Slagerij Kieskamp
wenst allen een
Gelukkig Nieuwjaar.

Te koop een toom
BIGGEN. G. J. Hen-
driksen, Medler D 96.

Te koop een STIER-
KALF. H. Kettelerij,
't Hoge 35.

A. Meenink
Varkenshandelaar
wenst allei
spoedig 19l

n voor-

Kui-Fokbedrij _
kenbroedérij
G. B. Lebbink & Zn.
wenst allen een Ge-
zegend Nieuwjaar.

Wij wensen allen een
gelukkig en voorspoe-
dig 1958.

A. J. Eykelkamp
Smederij, E 109,
Medler, Vorden.

Schildersbedrijf
J. M. Uiterweerd

wenst clientèle een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar.

De verzorger van de
Ophaaldienst wenst

allen een gelukkig
nieuwjaar.

H. W. Gal

Aan clientèle, vrien-
den en kennissen
wensen wij een

gelukkig nieuwjaar.

Kleermakerij
Schoenaker

Ruurloseweg 41

Aan al onze afnemers
van Hobbel's Zaden,
Vlijmen, wensen wij
een gelukkig en voor-
spoedig 1958.

B. A. Eykelkamp
Smidsstraat 12

Gelukkig Nieuwjaar!
A. J. Florijn & Zn.

Fam. Remmers

wensen al hun clientèle
en vrienden een

voorspoedig 1958 toe.

Fa J. W, Albers

wenst iedereen een
gelukkig nieuwjaar.

Gelukkig Nieuwjaar

A. Beerning

Barink's
Rijwielhandel

wenst zijn geachte
clientèle een gelukkig

nieuwjaar.

Gelukkig Nieuwjaar
Firma Slager

H. Weustenenk

wenst vrienden en be-
gunstigers een voor-
spoedig 1958.

Wij wensen allen 'n
gelukkig 1958.

Fam. R. J. Koerselman
Sig. mag.

„Jan Hassink,,

wenst allen een geluk-
kig nieuwjaar.

Veel heil en zegen in
1958.

S. Oelen

Ook voor

naar
Sig.mag.

Olthuys
(D. Boersma)

Gesloten

Café Lettink
Oudejaarsavond
om 7 uur.

A. G. Tragter
Garage en Rijwiel-

handel
wenst allen een geluk-
kig nieuwjaar.

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg
wensen allen

een gelukkig 1958.

Transportbedrijf
J. J. Woltering

Aan allen een voor-
spoedig 1958 toege-
wenst.

Sig. mag. Olthuys
(D. Boersma)

wenst allen een
voorspoedig 1958

en
veel rookgenot

Knalpistolen en
Knalkurken
van de wapenhandel
zijn ALTIJD BETER

FA. MARTENS
Sport- en
Wapenhandel

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Seesing

voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~- Vorden

Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen! Vraagt prijs.

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen .an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
19.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.

Aan al onze vrienden
en klanten een geluk-
kig nieuwjaar.

P. Dekker
Fa. Hietbrink

Veel heil en zegen in
't nieuwe jaar wordt

u allen toegewenst
door

N. J. Keune
De zaak voor kwali-

teit e n . . . . . .
stukken goedkoper

Wij wensen aan allen
een voorspoedig

nieuwjaar.
Sig.mag. „'t Centrum"

G. W. Eijerkamp

Wij wensen allen een
voorspoedig 1958

G. Weulen
Kranenbarg

Ruurloseweg

Wij wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar
Van Asselt, Linde
Bakker, Kruidenier,
Café

Wij wensen onze
clientèle een voorspoe-
dig 1958.
Schildersbedrijf
P. van Bodegom
Zutph.weg, Tel. 431

Café en Rijwielhandel
E. J. Lettink

Gelukkig Nieuwjaar



PARDIJS heeft voor U
voor Oudejaarsavond:

Prima fles Rode of Witte Vruchtenwijn
1,60 en 32 zegels
Prima fles Advocaat 2,98 en 30 zegels
Prima fles Witte Landwijn 2,15
Rozijnen op sap, Alcohol vrije Likeur
Blikjes aardbeien, bramen, frambozen,
ananas, perziken en ons grote succes
l liter Abrikozen op sap 1,99 en 20 zegels
Anton Huninks verse knakworst.
Zoute pinda's, zoute koekjes, Toast groot
en kleinen belegging.

Wij wensen U allen een prettige jaarwisse-
ling en een zeer voorspoedig 1958 toe!

In verband met de drukte in de banketbakkerij
op Oudejaarsdag, wordt door onderstaande bak-
kers hun geachte clientèle beleefd verzocht het
brood te willen halen.

Schappers, Schurink, Scholten, Ter Huerne, Voskamp

Tevens wordt U door alle Vordense bakkers
medegedeeld dat vanwege het oliebollenfeest op
donderdag 2 januari a.s. GEEN brood wordt ge-
bakken of bezorgd, wel zijn de winkels geopend.
Beleefd wordt u er op attent gemaakt dat oude-
jaarsdag dinsdag 31 dec. a.s. de bakkerszaken
om 4 uur gesloten zullen zijn.

Het Bestuur.

Hartelijk dank brengen wij U voor het in
ons in het afgelopen jaar gestelde vertrouwen.
We hopen dat wij dit in 1958 ook
behouden en wensen U in alle opzichtenKn
voorspoedig jaar.

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

VOLOP

Vuurwerk
R. J. KOERSELMAN

Met ingang van 2 januari geven wij weer
gelegenheid tot inschrijven voor

autorijlessen.
De theorielessen zijn elke dinsdagavond om half
acht in café „de Zon".
Ook gelegenheid voor inschrijven voor vrachtauto-,
bus- en motor- (scooter) lessen.

Belt u even no. 06752-358.

George Seesing, Ruurloseweg, Vorden

Doe uw inkopen
op oudejaarsdag zo vroeg mogelijk, in ieder geval
voor 's middags 4 uur.

Gun uw winkelier en zijn personeel ook een oudejaars-
avond in huiselijke kring.

Bestuur Vord. Winkeliersvereniging

Wij wensen al onze clientèle, vrien-
den en bekenden een gelukkig nieuw-
jaar.

Verhoogt de feestvreugde
van deze dagen door een
lekker glaasje te drinken.

Wij zijn voorzien van alle soorten
dranken.
Beleefd aanbevelend,

familie HARTMAN

R. J. Koerselman

Haal
voor oudejaarsavond uw

oliebollen, appelbeignets, appel-
bollen, saucijzebroodjes, patates
frites, nasi goreng ballen, cro-
qnetten, slaatjes, knakworst, ge-
hakt, braderieworst enz. bij

W+ Voskamp
Molenweg 43

Geopend van 6 tot 11 uur n.m.

Het oude jaar is bijna afgelopen,
Ga nu een nieuwe fiets nog kopen.
Maak in 't nieuwe jaar een goed begin
En koop bij ons een karretje naar uw zin!

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Chem. reinigen Verven

N.V. HOEKSEM0
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191 ̂
wenst clientèle een voorspoedig ̂ R8,
Stoppage Enz. enz.

Wij wensen U allen geachte Burgers van
Vorden een voorspoedig 1958.
Een extra beste wens voor Geesken en Jan
Smeenk, Canada; Goos en Hermien Winkel,
Canada; Jan en Hanneke Winkel, Canada;
Tante Bets, Amsterdam ; Tante Mies, Aal-
ten; Zuster Stoop, Velp; Schurink, de stu-
wende kracht v.d. Winkeliersver., en onze
adviseurs de H.H. Huurneman en Van
Roekei, allen de beste wensen voor 1958.

Fa» G» W* Luimes, Zadelmaker
Bert Lammers, Stoffeerder

HOTEL BAKKER
Telefoon 312

Voor Oudejaarsavond
Diverse Wijnen en

Gedistilleerd
•

Croquetten

•
Zalmsla

•
Huzarensla

•
Hors d'oeuvre, enz.

Tevens wensen wij u allen een
voorspoedig Nieuwjaar.

Zaterdag 4 januari

Dansen
in zaal Winkehnan, Keijenburg

Voor al uw

Vuurwerk
naar Hassink
Raadhuisstraat, Vorden

W. Rossel, PluiiDveehandel
Telefoon 283

wenst al zijn klanten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar.

Bij het begin van het nieuwe jaar
wensen wij clientèle, vrienden en be-
kenden alle goeds toe.

Fa. Pongers, Nieuwstad 10
Loodgieters- en Elektr. bedrijf
Huishoudelijke artikelen enz.

Aan onze geachte afnemers.
Vanaf heden staat bij café „'t Zwaantje"
een pot boerenjongens voor het raam.
Schat het aantal rozijnen, schrijf het getal
en uw naam op een briefje, lever dat met
uw nummer in voor of op 11 jan. '58
's avonds acht uur, dan worden de rozijnen
geteld en drie goede of naaste schatters
ontvangen een liter drank, naar keuze, cadeau

G+ Zuurveld

Ook in het nieuwe jaar
kwaliteitsartikelen voor
aantrekkelijk lage prijzen!

Voor een hartelijke hap,
klaar voor 't gebruik.

Zalmsalade 105 et per pot
Huzarensalade 70 et per pot
Vleessalade 110 et per pot
De echte Delmonte Zalm, groot
blik van 350 et voor 298 et.
Knakworst in blik en los
Pikante gehaktballetjes
Nasi goreng (kant en klaar)
In kaas 18 soorten.

De bekende boerenbelegen moet
u eens proberen, iets speciaals*
In binnen- en buitenlandse wijnen
ruime sortering.
Zoete rode wijn vanaf f 1.80 p. fl.
Literspotten boerenjongens plmu
14 pCt. alcohol 395 et.

Met onze grondstoffen voor het bakken
geen teleurstellingen, voor het bakken van
oliebollen recepten gratis.

SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuwe, altijd wat goeds!

Wij wensen U een voorspoedig nieuwjaar.

VOOR

Nieuwjaarskaarten
Fa. Hietbrink

Dinsdag 31 december wordt er

geen consultatiebureau
voor zuigelingen gehouden

Het Groene Kruis-bestuur.


