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DICK VAN RIJN HIELD EEN
SPOBTPBAATJE

„Wij ouderen maken het de jeugd van vandaag
te gemakkelijk. De jongelui komen in een op-
gemaakt bedje. Als zij op de sportvelden ver-
schijnen, is reeds voor alles gezorgd. De uitwed-
strijden gaan per auto, bus of trein; fietsen is
er niet meer bij. Hun clubblaadje krijgen ze
kant en klaar in de bus, zonder dat ze er iets
voor behoeven te doen. Alles wordt zonder hen
van boven af door ons ouderen geregeld. Is het
dan een wonder, dat vele jongelui zich in clubjes
verenigen, nozemclubjes, die — nu zij in de
sportclubs hun drang naar daden niet kunnen
uiten - - vervallen tot het bedrijven van bal-
dadigheid en soms nog erger," aldus de bekende
radiosportverslaggever Dick van Rijn.
Hij sprak voor een goed bezette zaal van café
Eskes voor leden van de Vordense zwemclub en
voetbalverenigingen. Wij moeten de jeugd in de
sportverenigingen meer aanmoedigen tot zelf-
werkzaamheid. Geef ze meer verantwoording.
Als het verkeerd gaat kunnen wij ouderen altijd
nog wel ingrijpen, aldus spr. We kweken daar-
door ook meer vriendschap onder de jongelui.
Elk team op welk gebied ook, moet een vrien-
denteam worden. Zij komen op de training om-
dat zij er vrienden ontmoeten. Eji als ze niet
verschijnen, helpt een reprimande van hun
vrienden vaak beter dan die van de leider. Met
techniek komt men er alleen niet. Dat zien we
aan vele profclubs met hun gekochte sterren.
Een stevige vriendschapsband onder de leden
bevordert de homogeniteit. Zij is in staat won-
deren op de sportvelden te verrichten. Een
prettige geest van kameraadschap moedigt an-
deren aan om ook lid te worden.
De overheid doet vaak maar weinig om de sport
te bevorderen. Er moeten meer sportvelden,
meer gymnastieklokalen, meer zwembaden ko-
men. Straks als de 45-urige werkweek voor de
meeste bedrijven een feit is, moet de jeugd haar
drang naar daden kunnen afreageren op de
sportvelden, in het water of in gymnastiekzalen,
anders komen er nog meer nozemclubs met alle
gevolgen van dien. Vooral zwembaden worden
vaak stiefmoederlijk bedeeld. Een zwembad
maakt praktisch nooit zoveel winst, dat hieruit
de kosten van verbetering of uitbreiding kunnen
worden bekostigd. Daarom moet de overheid
hier bij springen. Naar hem ter ore was geko-
men, aldus spr., ligt hier in Vorden wat het bad
betreft voor de gemeente nog een taak te wach-
ten, daar het bad voor het spelen van wedstrij-
den niet helemaal aan de eisen voldoet.
Wat de sportiviteit onder de spelers betreft, moet
men steeds voor ogen houden dat men niet
speelt tégen maar mét een tegenstander. Zonder
een tegenstander kunnen wij ons spel niet be-
oefenen. Men mag gerust een stevig partijtje
spelen als het maar eerlijk blijft. Het was hem
in zijn loopbaan opgevallen dat er bij de ama-
teurs vaak veel harder gespeeld wordt dan bij
de profs. Deze laatste kunnen geen risico dra-
gen om letsel op te lopen, daar zij dan uitge-
schakeld worden voor een of meer wedstrijden,
hetgeen een financiële strop betekent. Bij ama-
teurs is deze remming er niet. Men moet in zijn
tegenstanders vrienden zien, waarmee men na
afloop nog eens gezellig kan nakaarten over de
wedstrijd.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen
werd hierna door enkele toehoorders gebruik
gemaakt. De heer H. Elbrink, bestuurslid van
de Vordense Zwemclub, opende deze avond en
sloot met een dankwoord aan de heer van Rijn
voor diens zeer interessante en leerzame discus-
sie.

Onrustige Zenuwen?
Mij ft har d t's Zenuwfa bietten

t VOETBAL
Us en weder dienende zal Vorden I a.s. zondag
in Harreveld de strijd aanbinden tegen het ster-
ke K.S.H., dat slechts 2 punten minder heeft dan
Vorden en dus ook nog in de running is. Of de
geel-zwarten met de volle winst thuis zullen
komen, staan nog te bezien. K.S.H, bezit gevaar-
lijke schutters, zodat de Vordense voorhoede hier
wel enkele doelpunten tegenover moet stellen,
willen ze de beide punten mee huiswaarts
nemen.
Vorden II heeft vrijaf. Vorden III gaat op be-
zoek bij Pax III en zal het tegen deze sterke
club wel moeten afleggen.
Vorden A krijgt zondagmiddag bezoek van het
Lochemse KDC A wat een spannende wedstrijd
kan worden, daar KDC de laatste tijd heel wat
mans is en Vorden daarentegen lang niet de
vorm terug heeft van het begin der competitie.
Vooral tempo komen de Vordenaren tekort. Met
snel spel en snelle schutters kan Vorden deze
wedstrijd winnen.
Vorden B krijgt bezoek van Be Quick C, die
weliswaar hoger geklasseerd staat, doch waar-
tegen de B-spelers toch nog wel een kans heb-
ben.

KERKDIENSTEN zondag 24 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J J. van Zorge.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Dr. D. Dorenbos, em. predikant
Amsterdam-W.

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420, en
Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 72 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f38 ,— tot f 4 6 , — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 15 t.m. 21 jan.
Deze week heeft g e f c verandering plaats
gevonden.

Koop nu IVOROL
Dubbele tuben: Voordeliger prijs.
Uw tanden vnwen het beste.

HARDLOOPWEDSTRIJD OVER 18 KM
De sportvereniging „Voorst" organiseert za-

terdag 30 januari een hardloopwedstrijd over
het traject Voorst—Vorden. Deze afstand be-
draagt ongeveer 18 km. Liefhebbers kunnen zich
melden bij de heer J. Harren van de Gelderse
Tramwegen alhier. Er rijdt een „bezemwagen"
achter de lopers aan, zodat men verzekerd is
toch op tijd in Vorden terug zijn, Het eindpunt
is bij café Eskes.
Tot nu toe hebben zich ongeveer 20 deel-
nemers aangemeld, waaronder enkele pro-
minente hardlopers, o.a. Harren uit Voorst
en Wesselink en Weustenenk uit Vorden.
De heren Harren en Wesselink hebben al
dikwijls hun krachten gemeten en het zal
er om spannen wie als eerste over de eind-
streep komt.
De prijzen zullen om 5 uur door burge-
meester Van Arkel worden uitgereikt in café
Eskes.

BIOSCOOP

Zondagavond komt hier de eerste Nederlandse
speelfilm van Toon Hermans: Moutarde van So-
naansee. Het is een echte verstrooiingsfilm, een
verhaal van een dorpsdichter, die gelooft in de
blijheid die opgesloten ligt in simpele liedjes en
muziekjes. Er worden geen grote vraagstukken
aan de orde gesteld, maar het is alleen de
bedoeling een paar uren ontspanning te brengen.

NUTSTUINBOUWCURSUS

Voor de tuinbouwcursus, die begin februari aan
zal vangen, hebben zich nog steeds niet genoeg
deelnemers opgegeven om de cursus door te kun-
nen laten gaan. Jammer, het Nutsbestuur heeft
gedacht dat hiervoor veel belangstelling voor zou
bestaan. De prijs kan 't toch ook niet zijn, die
is zo goedkoop mogelijk gesteld. Iedereen heeft
toch graag een mooie tuin bij zijn huis en om
die tuin dan op de goedkoopste manier te onder-
houden en aan te leggen, moet toch wel een
attractie zijn. Aan de hand van prachtige dia's
en een kleurenfilm wordt alles duidelijk uitge-
legd. Wie er nog iets voor voelt of vergeten
heeft zich op te geven, laat die zich dan zo spoe-
dig mogelijk melden voor 27 januari. Het is
woensdag de laatste dag, als er dan niet vol-
doende zijn, vervalt de cursus. U kunt zich op-
geven bij Mevr. van Mourik, ook per telefoon
1471.

UITVOERING „SURSUM CORDA"
Onder leiding van de heer A. M. Garritsen gaf
de Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda" za-
terdagavond in Irene haar jaarlijkse uitvoering.
Bij de aanvang kon de voorzitter, de heer M. H.
Gotink, een bijna geheel gevulde zaal een wel-
kom toeroepen inzonderheid de Toneelgroep uit
Hengelo (Gld.) die na de pauze met een blijspel
op de planken zou verschijnen.
Hierna volgde de afwerking van het muziek-
programma dat uit 3 marsen en 3 ouvertures
bestond. Het viel op hoe het klankgehalte veel
beter was dan het vorig jaar, dank zij de aan-
schaf van de nieuwe muziekinstrumenten. Het
programma werd dan ook op vlotte en keurige
wijze uitgevoerd, waarvoor aan directeur en
leden een woord van waardering toekomt.
Na de pauze volgde opvoering van het blijspel:
,,De huishouding van de Kolonel". Het werd
weer, zoals wij van de Hengeloërs gewend zijn,
op vlotte wijze gespeeld. Er werd danig gelachen
en men leefde volop met de gebeurtenissen op
het toneel mee. De grime was bij de heer
Wuestenenk uit Hengelo (Gld.) in goede handen.
De voorzitter dankte aan het slot allen die tot
het welslagen van deze uitvoering hadden mede-
gewerkt.

„SALZBURG, DE STAD VAN DE KUNST"
Het Nutsbestuur en ongetwijfeld ook de vele
aanwezige leden en niet-leden hadden zich van
deze Nutsavond, welke verzorgd werd door het
artistieke gezelschap „Voor U" uit Amsterdam,
nogal veel voorgesteld. Afgaande op de roep,
die er van uitging, is deze avond tegengevallen.
Om te beginnen was er wijziging in het optre-
dende gezelschap gekomen, zeker niet ten goede
en hield men zich maar gedeeltelijk aan de aan-
gekondigde programma-nummers.
Van de romantiek en de speciale Salzburgsfeer
viel maar weinig te bespeuren. Niettemin waren
er wel gedeelten in dit programma, die te waar-
deren waren, hoewel het natuurlijk wel uiterst
moeilijk was om zonder ^rcors en bijpassende
kledij de toeschouwers in^kstad van de Fest-
spiele te doen wanen.
De zangeres Liesbeth Brugman zong zeker niet
onverdienstelijk enkele liederen van Schubert
er. : edeelte uit Die Zauberflöte en
uit de operette Ein Walzertraum, die ongetwij-
feld wel in de smaak gevallen zijn. De actrice,
mevr. van Henegouwen, ^jfL voor de pauze in
het meer ernstige genre i^F het peil bereiken
dat zij nadien in het meer vrolijke gedeelte, zo-
als „Drie vrolijke momenten uit het moderne
leven" wist te halen. Hierin was zij beslist goed.
De ballerina Olga Nicolaas danste o.a. op mu-
ziek van Schubert en Mozart en gaf enkerle mo-
derne dansen ten beste, die in wezen niet on-
verdienstelijk waren, doch niet vermochten het
publiek tot enthousiasme te brengen. De leider
van het gezelschap, de heer van Henegouwen,
doceerde vooraf wetenswaardigheden over het
theaterleven in Salsburg en zorgde voor enige
explicatie.
Deze avond was als uiting van cultuur zeker
niet onverdienstelijk, doch de aanwezigen had-
den zich hiervan wel iets anders, iets „stim-
mungsvoller" voorgesteld.
De voorzitter van het Nut, de heer Wesselink,
vertelde na de gebruikelijke nieuwjaarswens in
zijn openingswoord over de grote Nutsbijeen-
komst in Amsterdam, waar mevr. v. Mourik de
eer te beurt viel te worden benoemd tot ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Namens de Nuts-
leden bood hij mevr. van Mourik naast de geluk-
wensen bloemen aan. Tenslotte hoopte hij dat
de nieuw te bouwen Nutskleuterschool in het
Molenplan nog voor de volgende winter in ge-
bruik kan worden genomen.

Van het Nutsbestuur.
Voor de 14 personen, die geen Nutsleden waren,
moet deze avond een nog grotere teleurstelling
zijn geweest dan voor onze leden en geen aan-
gename kennismaking met onze Nutsavonden.
Daarom heeft het dagelijks bestuur van 't Nut
besloten deze bezoekers op de eerst volgende
Nutsavond, dat is op 16 maart: „Penose en
Prinsemarij" door de heer H. Kraan uit Almelo
gratis toegang te verlenen. Wat de programma's
betreft, de eerstvolgende keer dat deze weer
nodig zijn, dat is dus op woensdag 27 april,
wanneer de Hoveniers uit Bilthoven optreden,
zullen deze gratis worden verstrekt.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot de heer W. J. Arfman, Wil-
denborch, slaagde voor het diploma Praktijk-
boekhouden. Het examen werd afgenomen door
de Stichting Associatatie voor Praktijkëxamens
te Deventer.

BILJARTEN K.O.T.
K.O.T. I kon het in Zutphen tegen Atlanta I
niet verder brengen dan een gelijk spel 4—4.
K.O.T. II had geen wedstrijd. K.O.T. III versloeg
thuis de Berkelbrug II met 8—2 en K.O.T. IV
moest met 4—6 de beide punten aan Voorst III
laten.

JAARVERGADERING B.O.L.H.
Onder leiding van mej. M. Vruggink hield de
afd. Vorden van de B.O.L.H. in hotel „Het Wa-
pen van Vorden" haar jaarvergadering.
De presidente hoopte dat alle leden zich in dit
jaar actief mogen tonen. Uit het verslag van
de secretaresse, mej. A. Weenk, bleek dat de
afdeling thans 41 leden telt. Mej. Wensink, pen-,
ningmeesteresse, kon over 1959 een klein batig
saldo mededelen.
De aftredende bestuursleden t.w. de dames A.
Gosselink, A. Weenk en R. Wensink werden
herkozen. In plaats van mej. W. Maalderink,
welke niet herkiesbaar was, werd gekozen mej.
D. Brummelman (Het Medler). De presidente
dankte mej. Maalderink voor alles wat zij in
haar bestuursperiode voor de B.O.L.H. had ge-
daan.
Begin februari zal in samenwerking met de
B.O.G. een discussievergadering worden belegd.

MOOI SUCCES
Onze plaatsgenoot, de heer Geert Potman, leer-
ling van de 2e klas van de Academie voor Beel-
dende Kunsten en Kunstnijverheid te Arnhem,
mocht maandag de mededeling ontvangen dat
zijn vervaardigd werkstuk voor de Nationale
Schrijf- en Tekenwedstrijd 1959, die door de
Stichting het Amsterdamse Schriftmuseum ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van het
Unesco Centrum Nederland werd georganiseerd,
door de betreffende jury met een tweede Re-
gionaleprijs voor de provincie Gelderland werd
bekroond.

SUCCESSEN VOOR LEDEN VAN DE P.K.V.
Op de Pluimvee- en Konijnententoonstelling te
Doetinchem hebben enkele leden van de Vor-
dense Pluimvee- en Konijnenfokvereniging
mooie successen geboekt. De volgende prijzen
werden hier behaald:
Afd. konijnen: Vlaamse 'reus, konijngrijs: F.
Korten met G; idem wit: A. J. Florijn, 3e G en
2 x G; Weners, wit: W. Tragter, Ie ZG en 2e
ZG; Alaska, zwart: Jhr. D. J. van Dorth tot
Medler, Ie ZG, 2e ZG en GG; idem G. J. Beu-
mer 2e en 3e ZG; idem H. G. J. Horstman Ie
ZZG en 2 ereprijzen.

hoenders: Barnevclders: G. Barink, Ie ZG
met hen jong; A. J. Florijn, Ie ZZG me-t haan
oud, Ie GG en 2e G met hen oud; Ie ZG met
haan jong en 3e G met hen jong; Patrijs leg-
horn: H. Doornink, Ie ZZG met haar jong, Ie
ZG met hen jong; H. G. J. Horstman, 2e ZG,
3e GG en G. Zilver Duckwing: H. Doornink met
Ie GG en 2e GG. Barnevelders kriel: G. Barink
met haan oud Ie ZG, hen oud Ie ZG, haan jong
Ie ZZG, hen jong Ie ZZG, 2e GG en 3e GG.
Wyandotte: W. Tragter met Ie GG en Ie G.

VOORLICHTINGSAVOND OVER
RUILVERKAVELING

Voor de belanghebbenden uit de buurtschappen
Hackfort, Delden en Linde was vrijdagmiddag
een bijeenkomst belegd waar de ruilverkave-
lingskwestie besproken werd. De bijeenkomst
stond onder leiding van de heer A. J. Lenselink,
die in het bijzonder welkom heette de leden van
de Cultuur technische dienst en die der Centrale
Commissie. Ir. A. Glas gaf hierna een uiteen-
zeting van het doel der ruilverkaveling, nml. het
bevorderen van een aaneengesloten bedrijf, ver-
betering van de waterafvoer, verbetering en
aanleg van nieuwe wegen of verharding daar-
van. Hierdoor worden de bedrijfsomstandighe-
den gunstiger, wat de opbrengst ten goede komt
en onkosten bespaart.
Wat de wegverbetering betreft, dit komt niet
enkel het bedrijf, maar het gehele gezin ten
goede. Door twee-derde van de Achterhoekse be-
volking is ruilverkaveling aangevraagd. Bedrij-
ven, welke binnenkort wegens gebrek aan op-
volger zouden moeten worden stilgelegd, kunnen
aan de schattingscommissie te koop worden
aangeboden. Men ontvangt dan boven de be-
drijfswaarde een zgn. beëindigingsvergoeding,
zijnde 10 X de pachtwaarde.
Hierna verkreeg de heer Enserink uit Harfsen
het woord, die er op wees dat het Warnsveldse
ruilverkavelingsplan, waaronder ook Vorden
ressorteert, de sleutel voor de verkaveling van
de gehele Achterhoek is. In verband hiermede
is toegezegd genoemd plan met spoed ter hand
te nemen.
Ir. Kerkhoff gaf een uiteenzetting van het op
kaart gebrachte plan. Volgens dit plan zal de
Vordense of Baakse beek ten oosten van huize
Vorden ter verbetering van de waterafvoer ver-
bonden worden met een zijtak aan te leggen
naar de Hissinkbeek. Deze zal dan verbreed
moeten worden en afwateren in het Groene
Kanaal. Ook de Lindense Laak zal enigszins
worden gekanaliseerd. De plannen bestaan om
door het Deldense Broek, langs Hakkert, Eskes
en Leusink een verharde weg aan te leggen.
Tevens zal daar een nieuwe waterleiding worden
ge'graven, zodat ook deze laag gelegen gronden
bevrijd worden van overtollig water. De heer
Lenselink sloot met een dankwoord tot de spre-
kers deze druk bezocht vergadering.



HERV. VROUWENGROEP
De Herv. Vrouwengroep (Dorp) kwam maandag-
avond voor haar maandelijkse avond bijeen in
de consistoriekamer. De leiding berustte bij mevr.
Jansen—van Soest. Mej. Arriëns verzorgde deze
avond en liet de dames een schat van kleuren-
dia's tien. Het waren door haar zelf gemaakte
foto's van de meest karakteristieke plekjes in
ons land, zowel gebouwen, gevels, doorkijkjes en
klederdrachten. Bijna alle provincies kregen een
beurt.
Namens de dames bedankte mevr. Jansen haar
hartelijk en nodigde haar uit om nog eens een
avond te verzorgen.

SUSSES VOOR VORDENSE DAMMERS
Het tweede team van de Vordense damclut
heeft een mooie prestatie geleverd door in Lo-
chem met 8—12 te winnen van het sterk
Lochem II, dat nog kampioenskansen had.
De gedetailleerde uitslag is:
M. Sloot (Lochem)—P. van Ooyen (Vorden)
0—2; H. G. Nijkamp—P. Roozendaal 1—1; W. K.
Koetsier—A. van Ooyen 1—1; A. Matthijsen—W.
Sloetjes 1—1; C. Fokking—C. van Ooyen 0—2;
J. Timmermans—J. Woltering 2—0; J. Beentjes
—J. Uenk l— en H. Vrielink-H. Wasseveld 0—2.

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plat
telandsvrouwen hield vrijdagmiddag een bijeen
komst in het Nutsgebouw.
De presidente mevr. Pelgrum-Rietman sprak
een bijzonder woord van welkom tot een vierta
nieuwe leden en tot de directrice van de Huis
houdschool die met een aantal leerlingen deze
middag bijwoonde. Ook sprak ze de wens ui
dat het ledental van de afdeling moge blijven
groeien en dat de activiteit van de leden ook
steeds groter moge worden.
Hierna werd door Van Houten's Cacaofabriek
de film „Bruin Goud" gedraaid. Deze film be
lichtte de historische ontwikkeling van de cacao
en verder zagen de aanwezigen het fabricatie
proces van de cacaoboon tot cacaopoeder, choco
ladereep en bonbons.
In de pauze werden door bovengenoemde firma
enige versnaperingen aangeboden.
Verder werden door de president enige mede
delingen gedaan.
Aan de tuincursus werd deelgenomen door 15
leden, er zullen nog drie vervolglessen worden
gegeven, hiervoor gaven zich voldoende dames
op. In de week van 9—16 mei zullen Engelse
plattelandsvrouwen een bezoek brengen aan
Gelderland. Twee leden gaven zich op om een
Engelse gast te ontvangen. Mochten er nog
jneer leden zijn die aan één of twee Engelse

plattelandsvrouwen een week gastvrijheid wil
verlenen, dan hiervan graag spoedige op

Save.

Moeder Voor heh tere
Baby-huidje

BABYDERMPOEMRHIF
OLIE - ZEEP

DE C.J.B.T.B. VERGADERDE
In café Eskes vergaderde de af d. Vorden van
de C.J.B.T.B. onder voorzitterschap van de heer
A. J. Oltvoort, die allen een gezegend nieuwjaar
toewenste. Medegedeeld werd dat de heer H
Braakhekke met de fotowedstrijd tijdens de
Landdag te Barneveld een derde prijs had be-
haald. Hierna werd door enige leden verslag
uitgebracht van de gehouden excursie naar de
selectievarkensmesterij te Haarlo en Lochem en
pluimveeslachterij te Twello. Hierbij werd er op
gewezen dat te Haarlo des morgens het gehele
dagvoederrantsoen wordt afgewogen dat over
drie etmalen wordt verdeeld. In Lochem daaren-
tegen ligt elk dier in een afzonderlijk hok en
wordt twee keer per dag gevoerd. Ook de tem-
peratuur is hier uitstekend geregeld en komt
niet beneden de 16 graden. De ideale voederwijze
en regelmatige warmte komt de groei van de
varkens zeer ten goede. Een doeltreffende ven-
tilatie is hierbij niet vergeten. Te Twello werd
het slachten en behandelen van geslachte kippen
en eenden in ogenschouw genomen.
Tenslotte gaf de heer Oltvoort een beschouwing
over het gemengde bedrijf met name de eenden,
kuikens^ en varkensmesterij en fokkerij.
R.K. JONGERENGEMEENSCHAP GESTART

Na een wekenlange voorbereiding kon de R.K.
Jongerengemeenschap zondagavond in zaal Es-
kes starten met haar eerste avond.
Pastoor Bodewes o.f.m. sprak de ruim 60 jon-
gens en meisjes toe en nam voor deze avond
de leiding op zich. Een korte uiteenzetting over
het doel der organisatie bracht aan het licht, dat
in de toekomst gezellige en leerzame avonden
gegarandeerd worden. Eens per maand zal een
bijeenkomst worden gehouden, terwijl de heer
Fr. Wellink zich bereid verklaarde algeheel lei-
der te worden. Het penningmeesterschap zal
berusten bij de heer J. Hartman, terwijl de
entree der avonden werd bepaald op ƒ 0.50 per
persoon.
Dank zij de goedgeefsheid der parochianen heeft
men een nieuwe bandrecorder aan kunnen schaf-
fen, zodat de avond met enkele gezellige dansen
werd besloten. De eerstvolgende avond zal in
februari worden gehouden, waarbij ook gelegen-
heid zal zijn vragen te stellen.

RATTI-NIEUWS
Na ruim een maand gedwongen rust zal het
eerste elftal a.s. zondag hopenlijk de competitie
hervatten. Ratti ontvangt op eigen terrein Die-
penheim I, een oude bekende. Zeer zeker zal
Ratti alles op alles zetten om revanche te nemen

o pde Diepenheimers en deze kans zit er in. Een
eventuele overwinning zou Ratti ineens van de
onderste plaats afhelpen, zodat men weer iets
ruimer kan adem halen. Dus jongens, doe je
best!
De Junioren komen nog niet aan bod en zullen
nog een week geduld moeten hebben.

PAROCHIËLE ONTWIKKELINGSAVOND
In het Nutsgebouw werd dinsdagavond door de
gezamenlijke drie R.K. Standsorganisaties hier
ter plaatse t.w. A.B.T.B., R.K. Middenstandsver
eniging en K.A.B, een tweede ontwikkelings
avond gegeven.
Na een kort openingswoord van pastoor A. Bo
dewes werd het woord gegeven aan de heer
Bouma uit Groningen.
Deze hield een inleiding over „De Samenleving
en Wij". Op bevattelijke wijze wist de spreker
dit actuele onderwerp te belichten. Er is mo
menteel een grote verandering op allerlei ge
bied. Reeds te lang heeft het isolement in de
dorpen geheerst, omdat het contact met de stad
gering was. Dit is nu aan het veranderen en
zienderogen wordt het leven in de dorpen ver
anderd o.a. door de steeds groter wordende
industrialisatie. Vele ouders zullen zich dan ook
moeten beraden, hoe hun kinderen zich het best
aan deze nieuwe samenleving zullen gaan aan
passen. Men moet onderling trachten te komen
tot een nauwer contact, er moet met elkaar ge
praat worden, de vooroordelen moeten worden
opgeruimd en ook de verschillende standen moe
ten bij elkaar komen. Dit is zeer belangrijk om
dat de belangen van een ieder zowel boer, mid
denstander als werknemer op bepaalde punten
overeen komen.
Nadat spr. nog enkele vragen had beantwoord
dankte, pastoor Bodewes hem voor zijn mooie
inleiding, die naar hij hoopte zeer ter harte zou
worden genomen. Vervolgens werden nog di
verse interessante film vertoond o.a. „Oase aan
de stadsrand", „De klant is koning", „Vakman
paraat" en „Groenten uit eigen tuin".

ILitvoering
van de

Chr. Jongeliedenver.
op zaterdag 30 jan. in Irene.
Aanvang 7^R uur.

Ds. van Zorge spreekt over Indonesië.

Verder wordt opgevoerd het blijspel:

Het geheim van Pandolio
Deze bijzondere ^fcond mag u niet
missen. Komt daalRi allen.

Entree f 1.25 (bel. inb.)

Kaarten in voorverkoop bij Sig.mag.
Hassink.

Vandaag weer verschil'
lende goede aanbiedingen
voor U.
Boerenwit (echt ouderwets witbrood)

56 cent, alleen afgehaald aan
de winkel.

Roombroodjes, 5 stuks geen 75 maar
60 cent.

Sinasgebakjes, 5 stuks 1.10 vandaag
98 cent.

Mergpijpjes, marsepeingebakjes, 5 st.
geen 1.10 maar 98 cent.

Flinke Cake, ± 500 gr. 1.25 van-
daag 99 cent.

Heerlijke Vordense Bolussen, 5 st.
geen 75 maar 60 cent.

Spijssloffen, net Kerstbrood, geen
1.25 maar 99 cent.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

N.V.V. V.A.R.A.

Op vrijdag 5 februari
in het Nutsgebouw

T.V.-cabaret 's avonds 7.30 uur
Pipo de Clown, 's middags 4 uur
Kaarten op de volgende adressen a
f 1.25 en 25 et.: P. Hoevers, G. Koer-
selman, Wolsing, Nijland, Kip, Mee-
nink, Sloot, Kamperman, Stapper Gal-
léestr., Pardijs Almenseweg, Voorhorst.

BAL NA.

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

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

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand

Chcm. reinigen:
Rokken f 1.25

Pantalons f 1.25
Chem. reinigen. Verven,
om. Stoppen, Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Vandaag de laatste
dag van onze

Opruiming
Profiteer dus nu nog van

de 10 pet. korting.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Een
dankbare
en
eervolle
taak
wacht U

KORPS biJ het

RIJKSPOLITIE
Vereisten o.m.: leeftijd 21 tot 28 jaar, min.
lengte 1.75 m. Mulo-opleiding strekt tot
aanbeveling. De mogelijkheid bestaat een
speciale opleiding te krijgen voor ccn taak
in het verkeerstoezicht.

Vraag uitvoerige inlichtingen bij de plaatselij-
ke Groepscommandanten of bij het
Bureau Werving Rijkspolitie Afd. AN. 131
Koningskade 8, Den Haag.

J

H. en W.
ruimt op >t

Vesten en Pullovers
10 tot 40 pet. korting

Links gew. ds.kousen 98 et
Geminderde nylons 1.48
Tinneroy, 90 cm. br.

cycl. rood 2.48
Sjaal, 100% wol 98 et
Luiers 88 et

Restanten wollen ca-
misoles en directoirs
van bekende fabriek,
per stuk 3.45.

Terlenka damesblouses 6.48
Flanellen lakens 4.95

Prima Interieur matras
2 pers., 15 jaar garan-
tie f 98.—

RESTANTEN WOL

100 pet. wollen dekens
zware kwaliteit,
nieuwe kleuren 39.50

Zuiver wollen
Bedkleedjes 6.95

Compleet Bankstel 289.—
Kinderboxen 22.75
Vitrage 105—98—89 et
Tafelkleden, HO-170

vanaf 8.75
Overgordijnstoffen,

120 cm. br. 2.45

Huiskamergarnituur
4 stoelen, 2 fauteuils,
eigen stoffeerwerk

189.-

Zware deurmatten,
div. kleuren 3.95

Matjes, 40-70 1.98

Zware rookstoel com-
pleet met interieur-
kussens 79.—

Halfwollen dekens 17.90

De betere wolvlokmatras,
op eigen werkplaats ge-
maakt, 1-ps. 34.-, 2-ps. 53.-

Op alle goederen buiten de opruiming 10 pet. korting.

TELEFOON 1514

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

TE KOOP
CARRIER v. MEUBEL-

INRICHTING
2 BAKFIETSEN met

OPEN LAADBAK
Alle in prima staat en

4 KINDERRIJWIELEN.

Fa. K. SIERSMA
Overwelving 3, Tel. 2824

ZUTPHEN

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Esso Petroleum
Het beste van
het goede ook
voor uw

oliehaard.

A. DE JONGE
Telefoon 1346

Voor gezellige
bruiloften en

partijen.
Beleefd aanbevelend,

HOTEL

Je Konijnenbult"
Tel. 1212, Vorden

Prima keuken.

VANDAAG

5 slagroom-
tompoesen
géén f 1,50
maar f 1,25

Bakker SCHURINK

Wij gaan door met

.ze opruiming
en geven nog

10 pet. korting

Mombarg
Kranenburg



Langs deze weg be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank aan buren,
kennissen, familie, Dr.
Lulofs en Zr. Stoop
voor het medeleven
en de goede 'hulp tij-
dens de ziekte en over-
lijden van onze lieve
Moeder en Schoon-
moeder

Gerritje Bruins

fam. J. W. Koerselman

fam. H. Kettelerij

Vorden, januari '60.

Biedt zich aan net
MEISJE voor enkele
dagen per week.
Inlichtingen aan het
bureau van dit blad.

Gevraagd HULP in
de huishouding, voor
hele of halve dagen,
z.s. te kunnen werken.
Hartkamp-Musjes,
Sprongstr.2a, Zutphen

Te koop 4 nieuwe
TUINSTOELEN met
TAFELbijGJ.Brum-
melman, B 70a,
Telefoon 1574.

Te koop grote luxe
KACHEL „DAVO",
in prima staat.
H. Wesselink, „Bak-
kerij", Vorden.

Te koop van G. Ko-
ning te Almen: enige
perc. dennenrikkens en
eiken op stam voor
rikkensposten en zaag-
hout. Briefjes voor 26
jan. 's avonds 7 uur
bij A. J. Wentink,

Linde

Een r.b. STIERKALF
te koop, 8 dagen oud.
H. J. Barink, Hack-
fort, C 34.

Te koop een r.b.
nucht. STIERKALF
bij G. H. Visschers,

Veld wij k

Te koop een zwaar
nuchter stierkalf.
G. Dijkman, D 82,

Wildenborch.

Te koop 2 toom
BIGGEN bij A. J. H.
Meenink, B 79 Delden.

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

Te koop toom zware
BIGGEN. H. Hissink,
C 52, Vorden.

BIGGEN te koop bij
H. Bosman,

bij 't zwembad

Toom BIGGEN te
koop. W. Rietman
Oldenkamp.

Te koop zw.b. drag
VAARS, hoge prod.,
30 jan. a.d. teil.
D. Beek, 't Hoge 61.

Te koop 2 M.R.Y.
volbloed VAARS-
KALVEREN, 6 we-
ken oud, hoge prod.
C. D. Jansen, „Schree-
voord", Tel. 6613.

Te koop een roodbont
VAARSKALF bij
Joh. Weenk, Branden-
borch, E 92.

Er is maar één
CONTACT!

GERRIT GROOT ROESSINK

en

MANNEKE MOMBARG

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, dat D.V. op vrijdag 29 jan.
des middags 2 uur voltrokken zal
worden ten Gemeentehuize van Vorden.
De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt
des middags om 2.30 uur plaats in de
Herv. Kerk te Vorden, door de Wel-
eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Zelhem, F 76

Hengelo-G.,E57
januari 1960.

Toekomstig adres: Raadhuisstraat 16,
Vorden.

Receptie van 4 tot 5.30 uur in Hotel
Bakker te Vorden.

K

H
X
X
X
X

N

M

X

X
X
X
X
X

Pim. 15 km. Hardloopwedstrijd
Voorst-Vorden

op zaterdag 30 januari a.s.
Start om precies 2 uur bij „'t Wapen van

Gelderland" te Voorst.
Eindpunt bij café Eskes, Vorden.

Deelnemers kunnen zich nog opgeven bij
J. Harren, Klarenbeekseweg 14, Voorst.

PARDIJ S heeft het voor U!

l groot blik haring in tomaten-
saus, 79 et» + 32 zegels
250 gr* choc. hagel 80 et.
+ 32 zegels
l pak vermicelli, 30 et
-f- 12 zegels
150 gr* zwart'wit toffee's
45 et» + 9 zegels
l pot honing 98 et
l tablet choc., 100 gr* 49 „
200 gr* hamkaas 65 *»
150 gr* snijworst 69 **
Rookworst v* Zadelhof 99 *»
Zeer lange Rookworst

A* Hunink 109

TE KOOP:

Sintels en
Hoogovenslakken

Voor verharden van wegen, paden,
terreinen enz. Prijzen franco huis.

Sintelverkoop MONSTER
Groenloseweg 61'

Winterswijk, Tel. K 5430-2727

„Textielbedrijf
Vorden"

vraagt voor spoedige indiensttreding:

meisjes van 16 jaar
en ouder

om opgeleid te worden in de
textielbranche.

Goede sociale verzorging,
prettige werkkring,
werkkleding gratis.

Aanmelden heden zaterdagmiddag
van 3-6 uur en verder iedere avond
van 8-10 uur (behalve des woensdags)
aan de fabriek: Zutphenseweg 35,

Vorden.

Vanaf heden steeds voorradig eigen
gekookte ERWTENSOEP met veel

vlees, a 70 et. per Itr.
BALKENBRIJ, 30 et. per 500 gram.

Reklame
200 gram boterhamworst 55 et.

200 gram plockworst 110 et.
200 gram bloedworst 35 et.
200 gram ontbijtspek 55 et.

In de wintermaanden is onze Diep-
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Nutsgebouw

Telefoon'l 500
VORDEN

^Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

rondag 24 januari, 8 uur

de vrolijke
TOON HERMANS-film

Moutarde van Sonaansee
met: Toon Hermans, Phyllis Lane.

Een dwaas romantische komedie.
Een glimlach van honderd minuten.

Toegang alle leeftijden

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

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

A.s. zondag competitiewedstrijd

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

ADVERTEERT
IN C O N T A C T

Kijk eens . . . .
al weer een serie leuke aanbiedingen!
Bij elk pak Hotel Goud Koffie a 162 et*
250 gram heerlijke sprits voor slechts 32 et

Bij elk pakje Hotel Goud Thee a 79 et»
het tweede pakje voor half geld

Doperwten, middel 2, litersblik 69 et
Mooie bruine bonen, 500 gram 65 et
Ovenverse eierbeschuit, 2 rol 32 et
Zure Zult, 150 gram 36 et

Zeer voordelige snoepaanbieding!
Hoestmelange, 150 gram 39 et
Nootmelange, 200 gram 49 et

Zeer voordelige koekjesaanbieding!
Frou-Frou, 250 gram 59 et
Koffiewafels, 200 gram 49 et

Vruchtenhagel, een traktatie voor de
kinderen, 200 gram 29 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Een advertentie in Contact
wordt in bijna 1300 Vordene gezinnen gelezen.
Adverteerders, dat zegt u genoeg!

Vandaag de laatste dag

van onze restant koopjes.
W Pracht Luiers voor 75 et,

GEBLEEKTE ffl. lakens, 180x235
voor 5.95

Flinke slopen voor 1.50
2-pers. zuiver wollen dekens

voor 37.50
Restant prima overalls voor 11.95
Restant mansch. broeken voor 15.50
Washandjes, flinke maat, voor 0.15
Restant schorten, voor 1.95
Badstof keukendoeken, voor 0.88

De rest van onze japonnen voor werkelijke
spotprijzen, vandaag nog nergens zo voor-
delig.

H. LUTH VORDEN

beter voor de opfok • voordeliger dan volle melk

Uitsluitend verkrijgbaar bij de Delfia-wederverkopers.

Vraag de brochure „Hef gebruik van CalviMel- lok'

VK-05-59.

OLIEFABRIEKEN

CALVE DELFT

FABRIEKEN TE DELFT EN HOOGKERK

Vraagt inlichtingen bij de Delf ia-wederverkoper:

J. B. Gerritsen Het Hoge 64 Vorden Telefoon 06752- 1540



ATTENTIE. ATTENTIE.
H.H. KUIKENFOKKERS!

Wij leveren en plaatsen alle gewenste
Infra-gasstralers. Deze geven voor wei-
nig geld veel warmte en U krijgt mooie

gezonde hennen.
VRAAGT INLICHTING.

N. J. Keune, Stationsweg, Vorden
Hoofddepót Polygas.

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken's
Bier

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmand!

Kwaliteitsartikelen
voor zeer lage prijzen.

Kilo Siam-rijst, droogk. 89 et
200 gr. Frou-Frou 41 et
bij aankoop van 100 gr. thee
2 pak chocoladepudding 65 et
hierbij gratis zakje Rexena
custard.
10 st. Eierkoeken 76 et
Wederom voorradig:
2 pakken Pré, wasmiddel,
met l pak gratis, voor 90 et
Carton a 500 gr. Parij se wa-
fels voor 1.95
300 gr. Bruintje Beer biskwie
49 et.
Vraagt inlichtingen over ons
Veilig Verkeersspel, interes-
sant en leerzaam voor ieder.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Voor hetere afwerking van Uw

SCHOENREPARATIE
naar

WULLINK, Dorpsstr. 4

Heeft u al kaarten voor de

Verkeersavond
van Ad j. v.d. J^rg?
Neen? Haast u ^mil

Nog een beperkt aantal bij de Sigaren-
mag. Hassink en Eijerkatnp.

De Verkeerscursus op a.s. maan-
dag, gegeven door Wachtm. Kok,
wordt gehouden in zaal Eskes.
Deelname aan deze cursus is
nog voor enkele personen moge-
lijk.

Zaal Langeler Hengelo-G.

Heden zaterdag 23 januari

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest: „The Starlets".

De

Opruiming
duurt nog voort tot

volgende week
zaterdag.

JANSEN
't Schoenenhuis

Voor direct gevraagd een ervaren

Vrachtwagen-chauffeur
(op kipper)

en voor verdere voorkomende
werkzaamheden.

Persoonlijke aanmelding op kantoor.

Bouwmaterialenhande!

J. Holtslag, Ruurlo

PROFITEERT V A N D A A G NOG
als laatste dag

van onze

fjpruiming

en 10 pet. korting.

L Schoolderman

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 30 januari a.s.

DANSEN
Orkest: „The Spitfires".

Naast onze bekende
Superia Bromfietsen

ontvingen wij zo juist
de bekende

Victoria „Vicky"
1960.

De bromfiets om uw hoed voor af
te nemen.

Zie onze etalage.

Barink's Rijwiel- en Bromiielshandel J

Oranjeverenijing Vorden
Algemene
Ledenvergadering

op woensdag 3 febr. 's avonds kwart
voor acht in de koffiekamer van het
Nutsgebouw.

AGENDA:
1 Opening.
2 Verslag sekretaris.
3 Verslag penningmeester.
4 Bestuursverkiezing.
5 Bespreking Koninginnefeest.
6 Rondvraag.
7 Sluiting.

Vordens Dameskoor

ILitvoering
op donderdag 28 januari in het
Nutsgebouw. Aanvang 7.30 uur
(precies). Entree f 1.25 (bel. inb.)

Voor de pauze:
zang van het Dameskoor en
van de oudste groep van het
Meisjeskoor.

Na de pauze:

9e Bonte avond
Zoals gewoonlijk een prachtig
programma van balletten, zang
en show.

Na afloop BAL a 50 cent p. pers.
op vertoon van entreekaart.

Kaarten in voorverkoop bij de
leden.

Plaatsbespreking op woensdagavond
27 jan. van 7—8 uur in de koffie-
kamer. Loting 7.30 uur.

We geven slechts één avond, koop
dus bijtijds uw kaarten!


