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INGEZONDEN MEDEDELING
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.
Geachte le/ers.
Hetgeen „Opmerker" en „Overpein/er" in de
vorige nummers van Contact naar voren
brachten, kan ik ten volle ondersteunen.
Maai' hoe staat het in de b u i t e n w i j k e n van
Vorden? Hoeveel boerenbedrijven /ijn er nog
verstoken van elektriciteit? Wanneer /al de algehele elektrificatie doorgang vinden?
Herhaalde malen drongen de/e boeren bij de
.elektriciteitsmaatschappij aan op aansluiting,
echter /onder resultaat. Aansluiting /al alleen
doorgang kunnen vinden door tussenkomst
van de gemeente. In andere gemeenten is
reeds lang besloten tot elektrificatie van de
onrendabele gebieden; in de Vordcnse raadsvergaderingen werd er /el I's nog geen woord
over gerept! De heren /ijn zelf van alle gemakken voorzien, \vat zal men zich druk maken over een paar boeren achter in Delden
en 't Galgengoor! Maar, wat te denken als
men zich in 1957 nog steeds moet behelpen
met petroleum- en gaspitje?
Heeft de gemeente geen geld? Waarom moet
er een knots van een politiebureau gebouwd
worden? Is de misdadigheid werkelijk /o
groot?
Hoeveel mensen /.woegen er dagelijk nog door
slechte modderwegen, waar paarden, wagens
en trakteren in wegzakken? Gelukkig is er op
dit punt de laatste jaren het één en ander gesrhicd. De wegschaaf heeft veel goeds gedaan,
maar de capaciteit van deze machine is lang
niet voldoende om alle zandwegen één keer
per jaar een beurt te geven. De laatste jaren
zijn er ook veel wegen verhard, maar daarnaast liggen er nog ettelijke wegen die onbegaanbaar zijn. Nee, we z i j n aan 't begin van
1957 nog lang niet waar we we/en moeten.
Maar haast u, haast u, w a n t de tijd snelt
voort en men moet met de tijd mee!
Criticus.
DE NIEUWE WONINGTOEWIJZING
Geachte Redactie,
Beleefd verzoek ik U opname van onderstaande ,,Ingezonden Mededeling" in het eerstvolgende Contact, waarvoor bij voorbaat mijn
dank.
De verheugende mededeling in ,,Contact" van
vorige week, dat Vorden voor 1957 een woningcbntingent van 42 stuks is toegewezen,
heeft ongetwijfeld een bitter bijsmaakje.
Men vraagt zich af, waar deze woningen gezet moeten worden, want er blijkt in onze grote gemeente Vorden, zoals telkenmale van officiële zijde betoogd wordt, bijna geen stukje
bouwgrond te krijgen te zijn.
Reeds enkele jaren geleden dreigde men van
gemeentewege met onteigening als er goedschiks geen bouwgrond vrijkwam.
Waarom gaat men hier dan niet toe over? Of
is het als met de blaffende honden, die toch
niet bijten l
En als dit soms in verband staat met de goedkeuring van het uitbreidingsplan, dat reeds
een aantal jaren geleden is opgemaakt en na
veel wijzigingen is ingediend, waarom laat de
goedkeuring hiervan zo lang op zich wachten?
Wordt er van gemeentewege wel voldoende
activiteit ontplooid om de goedkeuring te bespoedigen?
Het grote aantal woningzoekenden in Vorden
eist dat dit vraagstuk nu eens werkelijk op
grootscheepse wijze wordt aangepakt, want
anders zien we aankomen dat er van de thans
weer toegewezen woningen maar weinig gerealiseerd kan worden.
Outsider.

huid?
Babyderm-zeep
VOETBAL
A.s. zondag zal Vorden I de returnwedstrijd
spelen in Beltrum tegen Vios. Beide elftallen
ontlopen elkaar niet veel in kracht, en daarom valt van de uitslag weinig te zeggen. Een
gelijk spel ligt wel in de lijn der verwachtingen.
Vorden II gaat naar Socii I om aldaar de onlangs gestaakte wedstrijd opnieuw te spelen.
Aangezien Socii een ernstige kampioens-kandidaat is, en ook Vorden belang heeft bij de
uitslag kan het een spannende wedstrijd worden.
Vorden III ontvangt 's middags thuis Pax III.
Hoewel Vorden III op papier sterker is, zal
dit in het veld nog moeten blijken. Er dient
direct flink aangepakt te worden en niet gewacht te worden tot na de rust om een eventuele achterstand in te halen, want dan kan
het wel eens te laat zijn.
De junioren hebben geen wedstrijd.
De wedstrijden j.l. zondag werden allen afgelast.

KERKDIENSTEN zondag 27 januari
Hervormde kerk.
9 uur en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.

Bed. Hl. Avondmaal.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. C. Padmos, Geesteren.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 26 jan. van 5 uur tot en met
zondag 27 jan. Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 18 t.m. 24 januari.
Geboren: d. van K. Hietbrink en J. H. Hietbrink-Groot Jebbink: d. van H. Wonnink
en T. A. Wonnink-Klein Wassink; d. en z.
van B. ƒ, Besselink en Th. A. BesselinkSteenkamp.
Ondertrouwd: Th. K. A. de Graaff en F.
Horstman.
Gehuwd: D. J. Meenink en G. Hietveld.
Overleden: A. F. Hilbrink, 52 jr., won. te
Hengelo-O.; J. E. Kreunen, m., echtg. v.
G. Wansink, 58 jr., overl. te Zutphen; G.
J. Harmsen, m., wedn. van M. v. Neck, 61 jr.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 93 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43.— tot f51.50 per stuk.
Handel was vlug.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem
Mijnhardt's Z e n u w t a b l e t t e n
Zij schenken de rust tot herstel
WAT MUNHARPT MAAKT 15GOED

BIOSCOOP
V;mavond is er weer een filmvoorstelling in
het Nutsgebouw. Dan kan men kennis maken
met ren van de beroemdste /anders die ooit
geleefd heelt: Knrico Caruso. H i j werd als
/ooii van arme ouders in 1873 te Napels geboren. Reeds als jongetje van 10 j a a r viel / i j n
bij/onder mooie stem op, die enigs/ins geschoold werd in het kerkkoor.
Wanneer hij later aan de opera komt, is / i j n
naam spoedig in heel Europa bekend en het
.duurde niet lang o l' hij maakte / i j n d e b u u t in
New York.
Als het geluid nu maar van een goede kwaliteit is kan iedere /ang- en mu/ieklicfhcbbei
/ijn hart aan de/e i'ilm ophalen.
BOND VAN STAATSPENSIONERING
A.s. woensdag wordt door de Bond voor
Staatspensonering een ledenvergadering belegd. De jaarlijkse? propaganda-avond is voor
dit jaar vastgesteld op 1!^ februari. Dan /al
door „Met Vordens Toneel" een toneelstuk
worden opgevoerd, /oals we vorige week reeds
mededeelden.
FILMAVOND VEILÏG VERKEER
De ge/amenüjke besturen van de Motorclub
en Veilig Verkeer, /ijn er in geslaagd een speciale f i l m a v o n d te beleggen, welke ver/orgd
/a! worden door de General Tircs, een (leigrootste f a b r i k a n t e n van autobanden en/.
Van de/e filmavonden worden er slechts drie
in de Graafschap gehouden.
W i j veronderstellen dat de/e unieke i'ilm veel
belangstelling /al trekken. Ook niet-leden / i j n
van harte welkom. Zie ook de advertentie in
dit blad.

G RIEP t ^

-m

Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 Ct.
FEESTAVOND OP KOMST
Door de Hond van Plattelandsvrouwen, de
[. v. I„ B.O.L.H. en B.C).(i., worden op
• i i a r i feestavonden gehouden. De
and /al de heer G. ]. Kolk uit Laren
een causerie houden en 7 februari de heer C.
1). l l i d d i n k uit Doetincli
Heide avonden wordt na de pau/c het prachtige toneelstuk „De tijd staat niet stil" opge••-.! door leden van de !).().L.H. en B.O.(i.
De/e jongelui weten altijd wat goeds van een
toneelstuk te maken.
Volgende week /uilen nadere gegevens per advertentie bekend gemaakt worden.

VERGADERING „MOSSELS BELANG"
De fok- en contrólevereniging ,,Mossels Belang" hield in het café van de heer Schoenaker
op de Kranenburg haar jaarlijkse ledenvergadering, welke matig was bezocht. In zijn openingswoord sprak de voorzitter, de heer A. J.
Oltvoort, de wens uit dat het mede-bestuurslid, de heer Huls, die wegens ziekte afwezig
was, spoedig algeheel hersteld zijn werkzaamheden weer mag verrichten. In het jaarverslag
deelde de heer G. Ruiterkamp, secretaris, mede, dat aan de onderlinge veekeuring in het
najaar 1956, welke gehouden was op de boerderij „De Konink", met 54 runderen was deelgenomen. Over het afgelopen boekjaar waren
89 kalveren in het jongveeregister ingeboekt.
Oj l januari j.l. telde de vereniging 34 leden.
Het bevruchtingspercentage van de verenigingsstier stemde tot volle tevredenheid. De
penningmeester, de heer W. Bouwmeester,
mocht een saldo van ruim ƒ 380,— voor de
afd. melkcontröle en ruim ƒ 258,— voor de
fokvereniging meedelen. Tot leden der kascontrólecommissie voor het boekjaar 1957
werden benoemd de heren B. Bennink en G.
Dijkman. Aan de secretaris en penningmeester
werd samen een vergoeding van ƒ 175.— toegekend. De aftredende bestuursleden t.w. de
heren A. J. Oltvoort, G. Ruiterkamp en W.
Bouwmeester werden herkozen. Wegens hogere uitgaven werd het dekgeld der koeien
met ƒ 1.— verhoogd t.w. dat voor stamboekkoeien op ƒ 8,— en niet stamboekkoeien op
ƒ 7,— per dekking. Dit was echter een voorlopige vaststelling. De vergoeding van de melkmonsternemers werd van ƒ 5,25 op ƒ 5,50 per
gecontroleerde koe gebracht.
Als monsternemers zullen fungeren de heren
J. Maalderink en H. Klein Brinke.
De vergoeding voor het kalverschetsen werd
van ƒ l,— op ƒ 1,50 gebracht. De secretaris
wees er tenslotte nog op, dat ter beoordeling
van afstammelingen, de geboortebewijzen zo
nauwkeurig mogelijk moeten worden ingevuld.

Ruwe, schrale huid

RUROL
BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
De Kond van Plattelandsvrouwen
hield
woensdagmiddag een bijeenkomst in het Nutsgebouw, onder leiding van Mevrouw Visser—
Dollekamp.
In haar openingswoord begroette / i j 'n nieuw
lid en heette / i j de voordrachtskunstenares
Mevrouw L. Dudock van Lerven uit Arnhem
in het bij/onder welkom, / i j sprak baai vreugde uit over de grote opkomst en wenste al de
leden nog een goed 1957 toe.
Vervolgens las de secretaresse, Mevrouw Klein
Brinke—Gotink, de notulen van de vorige bijeenkomst, die onveranderd werden vastgesteld. Hierna kwam het huishoudelijk gedeelte aan de beurt. Er werden medededingen gedaan omtrent de cursus in het verzorgen van
planten en groentetuin en over de pitrietcursus.
Voor de tweedaagse bijeenkomst op de Volkshogcschool te Eerbeek op 5 en (i maart gaven
/ich vier leden op.
Na de pau/e kreeg Mevrouw Dudock het
woord. Op boeiende wij/e droeg /ij een gevarieerd programma voor, humor en ernst in
vertellingen en sprookjes.
Mevrouw Visser was de tolk van alle aanwe/igen toen zij Mevrouw Dudock d a n k t e
voor de/e mooie middag.

Solex ff 349.5O
Solex Luxe ff 399.50
Solex service station
A. G. TRAGTER, Telefoon 256

BILJARTEN
De Vordense Biljartverenigingen doen het nog
steeds uitstekend in de competitie der Zutphense Biljartbond e.o. en geven hier de toon
aan in de resp. afdelingen. Zo heeft K.O.T. I
zich in de kopgroep weten te nestelen in de
Hoofdafdeling en strijden ook de reserveteams beurtelings om aan de kop te komen.
De afgelopen week was het eerste van de Kets
zeer succesvol en won thuis van Carambole
(Zutphen) in de eerste afdeling met 8—2. De
hoogste serie was ditmaal voor de Vordenaar
G. Bloemendaal met een serie van 19, terwijl
dezelfde Kets-speler het hoogste partij gemiddelde bereikte van 4,52.
In de tweede afdeling wist K.O.T. II liefst een
10—O zege uit het vuur te slepen door in eigen
home te winnen van de Boer II uit Zutphen.
In de derde afdeling spande het derde team
van K.O.T. de kroon met eveneens een succesvolle 10—O zege, welke zij behaalde op het
bezoekende Elter I uit Baronsbergen.

JAARFEEST GEREF JEUGDVERENIGINGEN
Het gezamenlijke jaarfeest van de Geref. J.V.
„Onderzoekt de Schriften" en M.V. „Bouwen
en Bewaren" werd vorige week vrijdagavond
onder grote belangstelling in het gebouw
„Irene" gehouden. De leiding was in handen
van de heer Kruisselbrink, de vroegere voorzitter van de J.V., thans wonende te Eibergen.
Mej. G. Bolt hield een inleiding over: „Hoe
beluisteren wij het Woord Gods". Deze inleiding werd in alle stilte beluisterd. Ook het tableau voorstellende „Het Kruis van Christus"
werd op prachtige wijze weergegeven. Ook de
wijze waarop „Radiokrant voor Nederland"
ten gehore werd gebracht genoot aller bijval.
De clou van de avond was na de pauze de opvoering van het blijspel in 3 bedrijven „De
familie Kruif houdt vakantie". Dit stuk, dat
door de medespelenden goed was ingestudeerd onder leiding van de heer J. A. Berenpas, werd op zeer vlotte wijze vertolkt. De
lachsalvo's waren dan ook niet van de lucht.
Ook de grimeur, de heer Boltjes uit Almen,
had weer uitstekend werk geleverd. De muzikale omlijsting van diverse stukken was in
goede handen bij Mevr. Haring. Aan het slot
dankte de heer J. Brummelman het toneelgezelschap voor het gebodene en bood als blijk
van waardering mevr. Haring een boeket
bloemen, de heer Berenpas een boekenbon en
de heer Boltjes een enveloppe met inhoud aan.
Ds. Duursema sloot de avond.
EEN MOOIE AVOND VAN CONCORDIA
Het is een verheugend teken dat de muziekvereniging „Concordia" de laatste twee jaar,
dank zij de aktiviteit van het bestuur, regelmatig is gegroeid. Telde het korps destijds nog
ruim 20 werkende leden, dit aantal is thans
weer gegroeid tot 32, waarbij nog komen 6
leerlingen en de drumband, die 10 man sterk
is. Een prestatie dus om trots op te zijn.
Dat met een dergelijke bezetting ook weer
een uitvoering gegeven kan worden, die gehoord mag worden, bleek zaterdagavond toen
Concordia voor een vrij goed gevulde zaal
een programma afwerkte dat bestond uit e»n
zevental nummers, waarvan enkele veel van
de dirigent, de heer D. Wolters, en het korps
vergden.
Er werd geopend met de pittige mars „Saint
Triphon". De ouverture „Als ik koning was"
van A. Adam werd in een forse pittige stijl
gebracht en liet duidelijk uitkomen dat Concordia in klankgehalte haar achterstand zeker
heeft ingehaald.
Ook „in een Chinese Tempeltuin" van Ketelbey en „Ballet Egyptiën" van A. Luigini vergden veel van het korps. Er komen mooie solistische trekjes in voor. Dank zij de gedegen
studie werden zij tot een goed einde gebracht?
Met de mars „Blue Devils" van Williams werd
dit mooie concertprogramma besloten.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de
heer J. Smit, in het bijzonder de gasten van
de Hengelose muziekvereniging welkom. Hij
wenste het jeugdige lid, Karel Wolters, wiens
afwezigheid deze avond in het korps terdege
merkbaar was, een spoedig algeheel herstel
van zijn ziekte toe.
Wat de oud-papieractie betreft, deelde de
voorzitter mede, dat deze in 1955 had opgebracht ƒ 939.30 en in 1956 ƒ 827.54, totaal dus
ƒ 1767,84. Er waren alleen al voor ƒ 2367,45
aan nieuwe instrumenten gekocht. Voeg daarbij de kosten van de muziek, dirigent, repetities enz. dan kan men zich voorstellen dat er
heel wat geld nodig is om de vereniging goed
draaiende te houden. Hij bracht voorts nog
dank aan de familie Schuppers voor het belangeloos afstaan van een loods voor de berging van het oud papier, waarvoor hij de heer
en mevr. Schuppers een aardige attentie aanbood.
Na de pauze bracht een toneelgroep onder
leiding van de heer Joh. Harmsen het vermakelijke blijspel „Aardappelen" van Jac. van
Tol voor het voetlicht. Om de perikelen van
de familie Janse, die dank zij een erfenis
verboden werd aardappelen te eten, is smakelijk gelachen. Hoewel er meerdere debutanten
meespeelden, werd het stuk goed ten tonele
gebracht. Vooral de dames deden het uitstekend; een compliment verdient voorts ook het
vlotte spel van de heer des huizes in dit stuk.
Aan het slot ontvingen de dames-medewerkenden uit handen van de voorzitter een kleine attentie. Hierna bleef men nog geruime
tijd gezellig dansen op de muziek van „Songs
and Rythm".
JAARFEEST WILDENBORCHSE
JEUGDVERENIGINGEN
De Wildenborchse jeugdverenigingen hielden vrijdag en zaterdag in het verenigingsgebouw de jaarlijkse feestavond.
Na de opening bracht de jongensclub de éénacter „Radio Mandjo" op uitstekende wijze
voor het voetlicht. Vervolgens werd door leden der meisjesvereniging en C.J.M.V. het
meer ernstige toneelstuk „Stenen voor brood"
opgevoerd. Het bleek, dat er flink was gestudeerd, zodat elke rol goed tot zijn recht kwam.
De opvoering viel zeer in de smaak.
Besloten werd met het zingen van de Avondzang.
De eerste bijeenkomst stond onder leiding van
de heer Bent, hoofd der Wildenborchse school,
de tweede onder leiding van ds. J. H. Jansen.

STIMA-ONDERZOEK IN DE TWEEDE HELFT
VAN MAART
Dinsdagavond werd in hotel Bakker een voorbereidende bespreking gehouden met vertegenwoordigers van diverse verenigingen over
het in de tweede helft van de maand maart te
houden massa-onderzoek ten behoeve van de
t.b.c.-bestrijding. Na een kort welkomstwoord
van burgemeester Van Arkel gaf de medisch
leider van de Stima, dr. D. P. Sluyter, een korte beschouwing over het onderzoek. Dit onderzoeJi is gericht op het opsporen van lijders
aan longtuberculose. Daarom worden alle personen boven de leeftijd van 15 jaar in het onderzoek betrokken. Kinderen beneden deze
leeftijd worden, voorzover zij leerplichtig zijn
door de schoolarts onderzocht. Blijkt bij dit
onderzoek, dat zij positief zijn, dan worden zij
eveneens bij het massa-onderzoek betrokken.
Kinderen beneden de leerplichtige leeftijd blijven buiten het onderzoek, evenals personen,
die via de diverse bedrijven worden doorgelicht en personen, die reeds onder controle
staan van een consultatiebureau voor de t.b.c.bestrijding. Daarvoor is het nodig dat iedereen
deelneemt. In Vorden zullen ongeveer 3000
personen moeten worden doorgelicht.
In normale gevallen is het aantal t.b.c.-lijders
l op de 1000. Het onderzoek kost nauwelijks
tijd. Het apparaat werkt n.l. met een frequentie van 130 personen per uur. De mensen behoeven zich niet uit te kleden. De foto's worden later ontwikkeld en dan op het districtsconsultatiebureau bekeken. Blijkt nu dat er
afwijkingen op voorkomen dan worden de desbetreffende personen voor nader onderzoek
opgeroepen. Als men een dergelijke oproep
krijgt behoeft men zich nog niet dadelijk ongerust te maken, want bij het nader onderzoek
blijkt veelal nog dat er niets verontrustends
aan de hand is.
Na deze korte causerie vertoonde dr. Sluijter
een aantal lichtbeelden over afwijkingen aan
de longen.
Vervolgens gaf de propagandist van de Stima,
de heer Jansen van den Berg, een overzicht
van de organisatie van het voorbereidende
werk. Voor dit werk heeft de gemeente Vorden ruim 125 huisbezoekers nodig. De aanwezigen verklaarden zich bereid er voor te zorgen, dat dit aantal huisbezoekers er zal komen.
De doorlichting zal op twee plaatsen in deze
gemeente geschieden n.l. in het Nutsgebouw
en in de zaal van café Eijkelkamp. Voor het
^vervoer van bejaarden en hulpbehoevenden
"zal middels het comité voor de tocht van
ouden van dagen, contact worden opgenomen
met de auto-bezitters in deze gemeente.
Op 12 februari a.s. zal met de huisbezoekers
in hotel Bakker een instructieavond worden
gehouden. In zijn slotwoord sprak burgemeester Van Arkel de wens uit dat de medewerking voor dit belangrijke onderzoek in het belang van de volksgezondheid algemeen moge
zijn.
R.K.S.V. RATTI
Dinsdagavond hield de R.K. Sportvereniging
Ratti in café Schoenaker een buitengewone
ledenvergadering, waar vele leden present
waren. De voorzitter, de heer A. J. Wopereis,
heette bij de opening speciaal de nieuw-benoemde kapelaan pater Lebuïnes Debets welkom.
Na enkele woorden ter kennismaking te hebben gesproken hield de kapelaan hierna een
korte inleiding over de sport en de godsdienst,
waarbij hij er op aandrong, dat alle leden zich
steeds als principiële sportslui zouden gedragen en de sportiviteit hoog zouden houden.
Spr. deed hierna enkele mededelingen over
een actie, welke men voornemens is te houden
ten bate van het jeugdwerk in de parochie.
Hij deed een beroep op alle leden om hieraan
mede te werken. Meegedeeld werd, dat de
contributie-inning, die volgens een nieuwe
methode geschiedt uitstekend bevalt en op dezelfde voet zal worden voortgezet. Een minder
optimistisch geluid viel er te beluisteren over
de wekelijkse training, die helaas slecht bezocht wordt. Deze zaaltraining zal nu intensief
ter hand worden genomen.
Ook met de junioren-commissie zal nauw contact worden gehouden en op de maandelijkse
contactbijeenkomsten der jeugd zal het bestuur zich doen vertegenwoordigen. Bij de
rondvraag werden nog enkele huishoudelijke
kwesties besproken, waarna de voorzitter
dank bracht aan pater Debets voor zijn interessante uiteenzetting en de leden voor hun
opkomst.
NIEUWE KAPELAAN BENOEMD
Als opvolger van kapelaan D. Polane o.f.m.
aan wie onlangs om gezondheidsredenen eervol ontslag is verleend als kapelaan van de
St. Antonius van Padua Parochie alhier, werd
benoemd de Z.E. pater Lebuïnes Debets o.f.m.
De nieuwe kapelaan werd geboren te Duistervoorde (Twello) op 29 oktober 1916 en deed
op 7 september 1937 zijn intrede in de Orde
der Franciscanen te Bleyerheide (L.). Hij werd
geprofest op 8 sept. 1938 en ontving de H.
Priesterwijding op 11 maart 1945.
Hij was na zijn Priesterwijding werkzaam te
Brummen van 10 aug. 1945 tot 12 aug. 1946 en
werd daarna benoemd tot missie-procurator in
Venray waar hij ruim tien jaar tot nu toe
werkzaam was.

R.K. BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
De jaarvergadering van de R.K. Boerinnenbond „St. Martha" welke in zaal Schoenaker
werd gehouden, mocht zich in een grote belangstelling der leden verheugen. De presidente, mevr. Gr. Mokkink-Seesing, opende
met een kort welkomstwoord speciaal tot pastoor Ponsioen als Geest. Adviseur, waarna het
woord werd gegeven aan de secretaresse mej.
A. Eykelkamp voor het jaarverslag. Hieruit
bleek, dat er een verenigingsjaar met veel activiteit achter de rug was. Er werd iedere
maand een ontwikkelingsavond gegeven. In
mei werd het jaarlijkse uitstapje gehouden.
Dank zij de gezamenlijke afdelingen, de
A.B.T.B., de J.B.B, en de Boerinnenbond kon
in april van het afgelopen jaar een'ziek lid
een pelgrimstocht meemaken naar Lourdes
(Fr.).
Voorts werd een moeder-annex kleutercursus georganiseerd waaraan plm. 30 dames
deelnamen. Het ledental der afdeling beweegt
zich in stijgende lijn. Zes dames gaven zich
op, zodat het ledental thans 36 bedraagt. Ook
de penningmeesteresse kon voor wat de financiën betreft een aangenaam geluid laten
horen. Er was een batig saldo. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende dames, mevr.
Tr. Schoenaker-Smit en mej. F. Helmink, resp.
2e voorzitster en 2e secretaresse, bij acclamatie herkozen.
Na de pauze hield mevr. H. Roelvink-Willemsen een 3 minuten-praatje, wat zeer in de
smaak viel. Het verdere gedeelte van de
avond was bestemd als praatavond. Aan de
hand van gestelde vragen ontsponnen zich levendige discussies over diverse actuele onderwerpen, waarbij pastoor Ponsioen vele vragen naar wens beantwoordde. Tot slot dankte
de 2e voorzitster de Geest. Adv. voor zijn
uiteenzettingen en de leden voor hun belangstelling.
RATTI-NIEUWS
Wegens de slechte gesteldheid der terreinen
werden voor Ratti j.l. zondag alle wedstrijden
afgelast. Ook deze week lijkt het niet waarschijnlijk dat het vastgestelde programma kan
worden afgewerkt.
Ratti I zal thuis Fortuna I uit Winterswijk op
bezoek krijgen. Bij velen zal de grote nederlaag, die Ratti in Winterswijk heeft geleden
nog vers in het geheugen liggen, zodat het een
belangrijke strijd kan worden. Gezien de stand
op de ranglijst doen beide ploegen weinig voor
elkaar onder, zodat er misschien voor Ratti
kans is om revanche te nemen. Ook het reserveteam komt zondag in touw en onderneemt
de reis naar Keyenborgse Boys III, welke een
geduchte tegenstander zal blijken. De junioren
zijn vrij.
DAMMEN
A Dinsdagavond heeft de Vordense Damvereniging D.V.C. I de bondscompetitie hervat en
werd een reis ondernomen naar Vaassen. Helaas moest Vorden zich met 12—8 gewonnen
geven. De uitlsagen waren:
H. Broier-J. Oukes l—l, A. Prins—J. F. Geerken 0—2, H. Prins—B. H. Breuker 2—0, M.
Scholten—D. KI. Bramel l—1; W. van Beek—
M. Wijen 1—1, B. Terwel—H. Wansink 2—0,
G. de Weerd—A. Wentink 1—1; H. Beisterbos—P. Hoevers l—l, D. Bosscher—Hesselink
l—l, G. van 't Hul—Groene 2—0.
Er staan voor Vorden nu nog 2 ontmoetingen
op het programma t.w. tegen Lochem I en
A.D.G. II uit Apeldoorn, waarna de competitie
is geëindigd.

»

HAM E A
Geneest ruwheid en schraalheid

BESTUURSVERKIEZING BIJ DE B.O.L.H.
Onder voorzitterschap van mej. W. Sloetjes
hield de afd. Vorden van de B.O.L.H. in hotel
Brandenbarg de jaarvergadering. Uit het jaarverslag van de penningmeesteresse bleek, dat
er een klein batig saldo was.
Besloten werd weer een voordrachtwedstrijd
te houden.
Als jubileumgift zal aan de P.J.G.N, ƒ 0,50 p.
lid worden afgedragen. In april wordt een causerie gehouden over het maken van slaatjes.
In samenwerking met de afd. Hengelo (G.) zal
een tuinbouwcursus worden gehouden.
Mej. St. Weenk werd als bestuurslid herkozen.
De dames A. Bouwmeester, A. Groot Jebbink
en D. Weenk, stelden zich niet herkiesbaar. In
haar plaats werden gekozen de dames M.
Premsela, W. Maalderink en T. Ruiterkamp.
Mej. A. Bouwmeester, die van de oprichting
bestuurslid is geweest ontving een aandenken.
Na het huishoudelijk gedeelte werd hersengymnastiek beoefend.
TAFELTENNIS
Een goed begin is het halve werk, zo dachten
de Vordense dames van N.T.T.C. en bij de
start van de 2e competitiehelft versloegen
zij in de damesklasse het vierde drietal van de
Toekomst uit Lochem. Deze ontmoeting werd
in Lochem gespeeld en eindigde met 2—3 in 't
voordeel der Vordense dames. Voor de herenteams werden er geen wedstrijden gespeeld.
Het programma vermeldt enige aantrekkelijke
wedstrijden o.a. in de damesklasse: N.T.T.CI —
de Hoven I (Deventer) en voor de jeugd:
N.T.T.C. a tegen D.T.T.C. a, hetgeen zeer
spannend belooft te worden.

Biedt zich aan een
MEISJE.
Adres te bevr. Bur.
Contact.
Te koop gevraagd:
6 pans DAKRAAM
voor oude holle pannen. Joh. te Hennepe,
't Hoge 63, Tel. 547.
Zeer billijk te koop:
een nieuw ongebruikt
huiskamerameuble»
ment, best. uit 4 stoelen, 2 armstoelen, uittrektafel en dressoir;
gebr. g.o.h. haard,
kinderwagen en grasmachine.
A. Siemerink, „Marie
Louise", Vorden.
Te koop z.g.a.n.
BIETENSNIJDER,
merk vleeshauwer no.
5. Te bevr. Adv. Bur.
te Slaa.
Te koop BEZEMBERK en PICKUP met
platen. H. Zweverink,
Veldwijk, C 89.

Heden overleed, nog vrij onverwachts,
onze lieve man, vader, behuwd- en
grootvader

Heden overleed te Vorden, na een
geduldig gedragen lijden, onze beste
zwager en oom

JOHANNES EGBERTUS KREUNEN

GERRIT JAN HARMSEN

echtgenoot van G. Wansink

weduwnaar van Martha van Neck

op de leeftijd van 58 jaar.

in de ouderdom van ruim 61 jaar.
Uit aller naam:
J. P. van Neck

Vorden: G. Kreunen-Wansink
Willy
Zutphen: G. J. Hulleman-Kreunen
J. Hulleman
Winterswijk: J. G. Grevink-Kreunen
G. J. Grevink
en kleinkinderen

Hengelo-Gld., 24 januari 1957.
Noordink

GERRIT JAN HARMSEN

De begrafenis vindt plaats zaterdag
26 januari om kwart voor twee op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van huis om één uur.

Te koop een beste r.b.
dragende VAARS, 2
febr. a.d. telling, t.b.c.en abortusvrij. met
stempel.
G. J. Wunderink,
Kranenburg.
Te koop 3 tomen
BIGGEN bij J. Koerselman, 't Joostink.
Te koop een toom
BIGGEN. H. Besselink, Schutterij.
A.s. Zondag
Aanvang 2 uur

Ratti I
Fortuna I
Winterswijk

ROEST
U kunt volgende week
Uw roestige teilen en
ketels weer brengen.
NICO

KEUNE
Tel. 289

Retexturingbedrijf
„Accuraat" Oldenzaal.
Gedurende deze maand een
drijmaster-behandeling gratis op elk te reinigen kledingstuk. Profiteert hiervan.
Uw adres voor Chem. Reinigen, Tricoleren, Drijmastern, Verven, Plisseren en
Onz. Stoppen. Speciale inrichting voor jersey, wevenit en teddy. Vormvast en
krimpvrij. Binnen een week
klaar.

Depot: H. LUTH,
Nieuwstad, Vorden
Partij Ie soort
Zweeds

Hardboard
122x160 cm., f 4.per plaat.

BELTMAN

JONGE KERK

in de ouderdom van ruim 61 jaar.

Wij zullen hem dankbaar
blijven gedenken.
Het personeel van
Aannemersbedrijf
G. J. Harmsen en Zn.

Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, in volle vrede, onze
lieve vader

en

H. Lansink-Pongers
Vorden, 24 januari 1957.

weduwnaar van Martha van Neck

Op dinsdag 29 januari, S uur in
Irene, wil Ds. Bannink, predikant
van het gevangeniswezen te Zutphen, U graag iets vertellen over
zijn werk in de gevangenis.
Wij herinneren de Jonge Kerk-leden
aan hun bijdrage van één gulden t.b.v.
het Jonge Kerk-werk.
Hiervoor wordt U in de a.s. weken een
kwitantie aangeboden.

in de ouderdom van ruim 61 jaar.
Geurt en Annie
Herman
Wim

Te koop r.b. MAALKALF.
H. Weenk,
B 20.
Te koop r.b. PINK,
J O mnd. J. W. Heersink, Linde E 23.

De Woonruimtecommissie te Vorden vestigt de aandacht van belanghebbenden er
op, dat iedere tweede dinsdag van elke
maand ten gemeentehuize tussen 19 en 21
uur zitting wordt gehouden voor woningzoekenden.
In dringende gevallen kan men zich schriftelijk tot de commissie wenden, p/a de
Sekretaris de Heer G. H. van der Peijl.
Zutphenseweg 81 alhier, waarna men voor
een bespreking zal worden opgeroepen.
Persoonlijk bezoek bij deleden thuis voor
het bespreken van woningproblemen is
niet toegestaan.

Heden overleed na een langdurige
ziekte, onze hooggeachte patroon

Vorden, 22 januari 1957.
Hengeloseweg 19.

GERRIT JAN HARMSEN

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO.
Th. J. Berendsen,
Veldwijk C 115.

Woonruimtecommissie Vorden.

De gezamenlijke autoverhuurders van:
Hengelo-G., Keijenburg en Vorden, maken U hiermede bekend,
dat de tarieven met ingang van
28 januari 1957, als volgt zijn
gewijzigd.

Vorden, 24 januari 1957.
Schoolstraat 6
De teraardebestelling
den op maandag 28
uur op de algemene
Vorden. Vertrek van
1.15 uur.

zal plaats vinjanuari om 1.45
begraafplaats te
het sterfhuis om

Eerste 100 km. prijs f 0.30 per km.,
meerdere km. f 0.25 per km.
Doop-, Trouw-, Begrafenis- en korteritten speciaal tarief.
Wachturen f 2.75 per uur.
Nachttarief: tussen elf uur n.m. en
vijf uur v.m. 50% verhoging.
De gezamenlijke vervoerders:
G. J. Barink, Ch. Groot^Bruinderink, R. M. Jolij, R^G. J.
Kuypers, A. G. Tragter, A. B.
Wolsink en A. G. Wolsink.

Heden overleed te Vorden, na een
geduldig gedragen lijden, onze beste
broer en zwager
GERRIT JAN HARMSEN

weduwnaar van Martha van Neck

24 januari 1957.

WULLINK
voor uw schoenreparatie.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
Boslaan 13, Warnsveld en hoge reclamewaarde van CONTACT

26 januari

Dansen
Orkest:

„The Spitfires"
ZAAL WINKELMAN - KEYENBURG.

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
en

V.A.M.C „de Graafschoprijders"
bieden U aan een

Filmavond
verzorgd door de General Tires

op donderdag 31 januari a.s. 's avonds
8 uur in Hotel Bakker.

in de ouderdom van ruim 61 jaar.
Baak :
D. Harmsen
H. B. Harmsen-Elshoff
Hengelo-Gld. :
H. E. Harmsen
E. Harmsen-Harmsen
Hengelo-Gld. :
H. Rieffel-Harmsen
H. Rieffel
Zelhem:
E. Harmsen
G. Harmsen-Lusink
Toldijk:
E. Maalderink-Harmsen
H. Maalderink
Drempt:
G. Joling-Harmsen
H. Joling
Hummelo:
Wed. H. Harmsen- Hagen
Hengelo-Gld. :
H. G. Langeler-Harmsen
H. Langeler
Ruurlo:
L. G. Zevalkink-Harmsen
J. Zevalkink

Heden zaterdag

ATTENTIE!

Vraag het aan de postbode

Verzuimt deze avond niet.

en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdagsmorgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!
Abonnementsprijs slechts f 2.80 p. jaar

r

Bupro-gas

W. Rossel

Het gas voor iedereen
Vorden, Telefoon 283 Prijs f 7.50 per fles.
is Uw adres voor
Pluimvee.

OPRUIMING

van enkele artikelen maar ook . . .
10 pCt. KORTING
op alle voorradige artikelen (behalve maatwerk)
gedurende de 3 laatste dagen van

JANUARI
dinsdag 29 - woensdag 30
donderdag 31
Gedurende deze 3 dagen: niet op zicht — niet ruilen —
alles a contant.

Mombary - Kranenburg - Tel. 279

Weulen Kranenbarg
Wasnmchinefabriek
heeft
snelwasmachines met
lichte emaillebe-

schadiging,
gloednieuw met garantie f 145.— ; centrifuges
f 150.— ; langzaamwassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Soesing

voor rijlessen

„'t Groenedal"
Telef. 358 — Vorden

Voor schaatsmonturen geldt ons devies:
Voor elke schaats een goed montuur.
Steeds ijzersterk en toch niet duur!

Het adres j GEBR. BARENDSEN
HOUDT 3, 4 en 5 MAART VRIJ !

Heineken werkt met de zogenaamde Heineken's A-gist,
een speciale gistreincultuur,
waarvan niemand ter wereld
(behalve Heineken) het geheim kent.
Heineken gunt zijn bier een
langdurige rij pingstij d.
• De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van
het kostelijke bier, dat daardoor ook véél langer goed
blijft.

Weiger"
voor autorijlessen!
H. DIESVELDT, Gooi C 74
Hengelo-Gld., Tijd. Tel. 344

De beste bril voor uw ogen levert:

Empo Rijwiellabriek

FA. HARTENS,
«

Vorden
Telefoon 06752-241

^B^^VM

de opticien, die altijd voor u klaar staat, l

Burgemeester en Wethouders der Gemeente Vorden roepen sollicitanten op voor de
betrekking van

heeft plaatsingsmogelijkheid
voor enige

Arbeider
VARKENSFOKVERENIGING

„De Samenwerking"
TE VORDEN
Deelnemers gevraagd voor een korte
cursus in varkens-beoordeling.
l theorie les en 2 praktische lessen.
Lesgeld f 2.50.
Opgave vóór 30 januari '57 bij de
sekr. G. W. Winkel.
GEVRAAGD per 1 maart een

flinke verkoopster
Zij, die als zodanig werkzaam is geweest
geniet de voorkeur.
Aanmelden aan de zaak.

FA. VISSER
VANDAAG
500 gram spek 110 et
500 gr. fijne rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Aan de heer G. W. Luimes.
U vraagt mij om een passende naam voor
uw binnenkort te openen nieuwe afdeling ?
Wat zou ik u beter kunnen raden dan:

Meubelhuis Luimes.
Immers, uw naam is in al de jaren dat u
in Vorden woont, zó ingeburgerd, dat deze
door geen andere te vervangen is.
Hoogachtend,
G. Wolters, Delden
P.S. Waarschijnlijk geeft u een feestelijk
tintje aan de opening? Laat u mij dit dan
even weten. Ik zal dan gaarne aanwezig
zijn. want ik houd ook wel van een natte
dag!

Noren met schoenen
Halve Noren
Doorlopers
Kunstschaatsen
Kinderschaatsen
•

Wij zijn hierin ruim gesorteerd.
Zie onze etalage.

Gebr. BARENDSEN

in losse dienst, die voornamelijk op de
Algemene Begraafplaats tewerk zal worden gesteld.
Loon: f 57.— per week.
Bij gebleken geschiktheid bestaat per l
november 1957 de mogelijkheid tot aanstelling in vaste dienst als

TIJDLONERS
voor magazijnwerk, enz.

Inlichtingen: Overdag bij de portier,
's avonds bij de heren W. H. Sessink,
Enkweg 13 en K. Spiegelenberg,
Nieuwstad 17.

doodgraver,
alsdan zijn de salarisgrenzen f 3204.— /
f 3468.— en is een ruime woning beschikbaar.
SoDicitatie's met uitvoerige inlichtingen
uiterlijk 2 februari a.s. te richten aan de
Burgemeester.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
A. E. van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Sekretaris.

Bond voor Staatspensionnering
Afdeling

Vorden

Algemene
Ledenvergadering

ERNSTIGE WAARSCHUWING
Door bijzondere omstandigheden ben ik momenteel in staat zeer HOGE PRIJZEN te betalen voor opgelegde gebogen kabinetten, antieke schrijfbureaus en ladekastjes, mahonie
stoelen, ronde tafels en canapé's, oude kisten
en omslagdoeken, kristallen en koperen kronen.
Friese staart- en stoeltjesklokken, staande klokken, schilderijen uit de 17e eeuw, romantische
en Haagsche school, kristal, koper- en tinwerk
en alle andere voorkomende antieke goederen.
Contante betaling.

ROEMERMAN,
Polsbroek 45, Zutphen, Telefoon 3701

Steeds het laagst in prijs!
250 gr. heerlijke frou-frou 59 et
6 eierkoeken 45 et
l pot pindakaas 69 et
l pot appel-aardbeienjam 59 et
l pot appelstroop 39 et
500 gr. siamrijst 49 et
500 gr. bruine bonen 35 et

op woensdag 30 januari 1957,
's avonds 8 uur in Hotel Brandenbarg.

AGENDA:
Opening, Notulen, Ingekomen
stukken, Jaarverslag sekretaris,
Jaarverslag penningmeester, Verslag kascommissie, Benoeming
kascommissie voor 1957.
Bestuursverkiezing: aftr. H. J.
Kip, G. Stapper en A. J. Jansen.
Allen herkiesbaar.
Verkiezing één nieuw bestuurslid in plaats van wijlen de heer
J. F. Harwig.
Het bestuur stelt als kandidaat
J. W. Harwig.
Tegenkandidaten kunnen 's avonds
ter vergadering worden opgegeven.
Rondvraag en sluiting.
De Sekretaris,
H. J. KIP

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en
rookvlees, samen 150 gr. 59 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg

—

Telefoon 415

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 3 februari 8 uur

Operette-avond O.L.S. Dorp
Opgevoerd wordt:
„Er loopt door 't gehucht * . * »"
Sprookjesspel door Alie Kooi.
Muziek van Minco Geerink Bakker.
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari.
Aanvang 7 uur precies in 't Nutsgebouw.

De aangevraagde kaarten zijn verzonden.

^r Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Heden zaterdag

DANSEN
in Concordia te Hengelo-Gld.
Orkest „The Moodchers"

Een film die recht naar Uw hart (jaat

De liefdesroman van een
Koningin
met: Romy Schneider, de populairste
jonge actrice van het Westen - Adrian
Hoven - Paul Hörbiger - Magda
Schneider.
De mooiste liefdesgeschiedenis, die de
wereld heeft gekend.
Een Koningin volgt de stem van haar
hart.
^

Toegang alle leeftijden

^

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr 11
Telefoon 373.

