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INGEZONDEN MEDEDELING

Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.
Geachte Redactie.
Beleefd vraag ik enige plaatsruimte in uw
blad, naar aanleiding van het raadsverslag
29 jan. j.l. in de Geld. Ov. Courant. Het gaat
hier over het onderwerp: ,,Een onjuist verslag der jaarvergadering van de afd. VordenLinde der Ver. Volksonderwijs".
Inderdaad was dit jaarverslag onjuist, of beter gezegd, heeft de pers niet precies opgenomen wat ik als voorzitter van bedoelde vergadering heb meegedeeld. Er is door mij niet
gezegd dat er niets gebeurd was aan de centrale verwarming der dorpsschool, doch dat
er slechts één radiator verplaatst was. Nadat
het verslag van genoemde vergadering in de
krant was verschenen, heb ik de verslaggever onmiddellijk op de hoogte gesteld van zijn
onvolledige mededelingen.
De klachten der ouders op genoemde vergadering golden de onvoldoende verwarming
betreffende het afgelopen stookseizoen 19551956 en daarop heb ik geantwoord dat er ondanks mijn herhaald schrijven niets anders gebeurd was dan de verplaatsing van een radiator.
In het raadsverslag staat, dat het fatsoenlijker
geweest zou zijn, als het personeel der school
(dus het hoofd der school) eerder bericht had
gezonden aan het college van B. & W. Maar
ik vraag in gemoede: Hoe is het mogelijk een
verwarmingscapaciteit, als leek, te beoordelen bij een buitentemperatuur van + 10 tot
15° C. De autoriteiten waren toch op de hoogte van de zeer onvoldoende lokaaltemperatuur
in het stookseizoen 1955 — '56?
Voor het bewuste Volksonderwijsverslag is
door mij hier vier keer over geschreven: n.l.
december '55, mei '56, augustus '56 en oktober '56. Op de eerste drie brieven is met geen
enkele actieve verbetering gereageerd. Nadat
in december '56 het bewuste stuwpompje
geplaatst, zijn „tot heden" de lokalen en g ^i
enu
gen goed op temperatuur. Het onderwijzen
personeel der O. L. Dorpsschool kan niet inzien dat zijn handelwijze „fatsoenlijker" had
kunnen zijn en beschouwt dit woord dat ook
als ,, grievend" voor allen.
Met dank voor de verleende
Hoogachtend,
mede namens het personeel der school,
J. G. VEDDERS, H. d. S.
P. S. Wij hadden het „fatsoenlijker" gevonden
als het woordje „fatsoenlijker" niet in dit gedeelte van het raadsverslag gebezigd was.
FILMAVOND

De plaatselijke motorclub en de Ver. voor
Veilig Verkeer organiseren in de komende
week opnieuw een gecombineerde filmavond.
Deze avond wordt verzorgd door de Castrol
Motor Oil Comp., die vorig jaar ook in Vorden een avond te gast was. Er zullen wederom in dit geheel nieuw programma diverse
sportfilms enz. gedraaid worden. Ongetwijfeld zal ook hiervoor weer veel belangstelling zijn.
De leden, donateurs en controleurs van de
Motorclub houden volgende week zaterdag
hun jaarlijkse feestavond in Hotel Bakker.
Songs and Rhythm zorgt voor het muzikale
gedeelte, terwijl er diverse attracties op het
programma staan. Het belooft weer een zeer
gezellige avond te worden.
Belangstellenden verwijzen we naar de advertentie in dit nummer.
GOED ZO!!

Onder dit motto zal een avond georganiseerd
worden ten bate van de bekende „Goedzoactie". Houdt u alvast 23 februari vrij. Een
toneelgroep zal dan een blijspel opvoeren,
terwijl voor de pauze muziek enz. zal worden
gebracht door de gezamenlijke Herv. en Geref.
Jeugdverenigingen. Nadere bijzonderheden
volgen nog.

KERKDIENSTEN zondag 10 februari
Hervormde kerk.
9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 9 febr. van 5 uur tot en met
zondag 10 febr. Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van l t.m. 8 februari.
Geboren: d. van H. W. P. Veenhof en
M. H. Veenhof-van Beek; z. van F. Kater
en P. Kater-van der Hoef.
Ondertrouwd: W. P. de Rijk en G. J.
Zweverink; L. van Dijk en B. E. Stoltenborg.
Gehuwd: B. Gosselink en ƒ. H. Nijendijk.
Overleden: Cornelis Amse, oud 69 jaar;
Derk J. Koop, oud 88 jaar.

Weekmarkt.

t

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 80 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 5 4 . — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.
UITSTEKEND SPEL VAN DE LEERLINGEN
OP FEESTAVONDEN OPENBARE SCHOOL

Vrijdag- en zaterdagavond werden de jaarlijkse feestavonden gehouden van de afdeling
Vorden-r-Linde van Volksonderwijs en |B|
Oudercommissie van de openbare lageW
school in het dorp. Beide avonden was het
Nutsgebouw tot de laatste plaats bezet, wel
een bewijs dat deze avonden zeer in de smaak
vallen.
Na een kort openingswoord van dé*
ter der oudercommissie, de heer W.
gaf de heer Vedders, hoofd van de school
explicatie van het sprookjesspel ,,Er loopt
door het gehucht..." Op werkelijk sublieme
wijze werd dit spel door de kinderen van de
hoogste klassen vertolkt. Het zou te ver voeren hier alle medewerkenden afzonderlijk te
noemen, maar een uitzondering willen wij
maken voor de vertolkster van de rol van
petemoei. Deze uitermate zware rol werd door
de jeugdige toneelspeelster zonder een hapering gespeeld!
Het daverend applaus dat de leerlingen aan
het eind van beide avonden in ontvangst
mochten nemen, was dan ook dubbel en dwars
verdiend.
De heer Wesselink sprak aan het slot van
de tweede avond in de eerste plaats een
woord van dank tot de kinderen voor hun
fantastisch goede spel. Vervolgens richtte
spreker zich tot de heer Vedders en zijn staf
en dankte hen voor het vele werk, dat zij buiten schooltijd hebben verricht, om deze avonden te doen slagen. De meesten onder ons, aldus de heer Wesselink, vinden het heel gewoon, dat het personeel van de school dit allemaal doet en niet alleen hiervoor, maar ook
voor de jaarlijkse fietstochten, het Sint Nicolaas-feest enz. Doch dit alles vergt heel veel
van het personeel. Spreker deed dan ook een
ernstig beroep op de ouders om steeds achter
't personeel te staan en daarmede achter de
openbare school in Vorden. Spreker deed een
beroep op de kinderen om de strekking van
dit spel, het goede overwint altijd, ook in het
dagelijks leven toe te passen. Een bijzonder
woord van dank kreeg mevr. Plas, voor haar
medewerking, verleend i.v.m. de ziekte van
mej. Hesselink.

BIOSCOOP

DAMMEN

Vanavond kan vooral de jeugd het hart ophalen aan de veelbesproken film „Rock
around the clock". Door alles wat er om deze
film al te doen is geweest, lijkt het ons overbodig er veel woorden over te schrijven. We
verwachten dat de Vordense jongelui nuchter
genoeg zullen zijn deze film als iedere andere
amusementsfilm te bekijken en de stoelen heel
te laten. Een aardige liefdeshistorie verhoogt
de aantrekkelijkheid.

Vrijdagavond speelde de Vordense Dam vereniging DVC I thuis tegen Lochem I. Ditmaal
werd een verdiende 13—7 overwinning op de
bezoekers behaald door de Vordenaren, die
met een sterk tiental voor de dag kwamen. De
uitslagen waren: J. Lammers—G. Bos 2—0;
J. Oukes—J. Bennink l—1 ; B. Breuker—H.
Koller 2—0; Masselink—J. Sloot O—2; Klein
Bramel—B. J. Hazewinkel 2—0; J. Geerken—
G. Stok 2—0; H. Wansink—A. van Kamp
2—0; M. Wijen—U. Nijholt 2—0; B. Wentink—A. Harmsen O—2; J. Hesselink—H. C.
N ij kamp O—2.

Solex f 349.50
Solex Luxe f 399.5O
Solex service xtation
A. G. TRAGTER, Telefoon 256

NIEUWE STIER AANGEKOCHT

De fokvereniging Delden vergaderde maandagmiddag in het café 't Zwaantje. De voorzitter, de heer J. Eggink, wenste in zijn openingswoord een gelukkig 1957 toe aan de leden. De secretaris, de heer B. Lebbink, liet in
zijn jaarverslag uitkomen dat de vereniging
thans 36 leden telt en dat over het afgelopen
boekjaar 220 runderen bij de stierhouder ter
dekking waren aangeboden.
Voor de vereniging was 1956 een rustig jaar
geweest. De penningmeester, de heer A. J.
Maalderink, had een batig saldo. Wegens inteelt van stier Bevert was een 2-jarige stier
aangekocht van de heer A. L. Bakhuis uit
Olst welke inmiddels was aangekomen. Bij
bezichtiging kon deze aankoop de volle goedkeuring van de leden wegdragen. Deze stier
Elisabeths Rolandt was aangekocht voor
ƒ 1950.— en was in het N.R.S. opgenomen
met B. Besloten werd de stier Bevert bij inschrijving te verkopen. Hoogste inschrijver
en koper was de heer A. Brandenbarg voor
ƒ 1411.—. De nieuwe stier zal wederom worden gestationeerd bij de heer M. H. Gotink
tegen een vergoeding van ƒ 3.50 per dag. Het
dekgeld voor koeien van niet-leden bleef onveranderd op ƒ 10.— per dekking.
SIMULTAAN DAM- EN
SCHAAKWEDSTRIJD

„Buitengewoon goed geslaagd" - „Dat moeten wij nog eens gauw overdoen", dat waren
o.a. de conclusies, die men na afloop van de
simultaanwedstrijd op woensdagavond j.l. kon
opvangen, en terecht!
Er was deze avond die prettige sfeer en gezelligheid, die dergelijke wedstrijden eigen is en
waaraan de ruime en goed verwarmde cantine
van de Empo Rijwielfabriek en de kopjes koffie, door Mevr. Bannink geschonken, het hunne zeker bijdroegen.
Nadat de heer Hesselink alle deelnemers hartelijk welkom had geheten, in het bijzonder
de deelnemende directieleden van Empo, de
heren H. B. en L. Emsbroek en de drie simultaanspelers
van deze avond, werden om
kwrn !
,zet.
Zowel aan de schaak- als aan de damborden
werd hevig gestreden en de simultaanspelers
stuitten op flinke tegenstand, waaruit wel
bleek, dat er verscheidene dam- en schaaktalenten onder de Emponezen schuilen.
En nu de resultaten:
De heer Oukes speelde tegen 10 dammers,
waarvan hij 9 partijen wist te winnen, echter
moest hij tegen de heer Emsbroek Sr. oen
nul incasseren.
De heer Masselink speelde tegen 11 dammers,
waarvan hij acht partijen won, één remise
speelde tegen de heer van Houte Jr. en twee
verloor, n.l. van de heren v. d. Logt en G. J.
Stegeman.
De heer Jurriëns uit Brummen tenslotte, die
aan 9 schakers partij gaf, wist al zijn partijen
te winnen, hoewel het bijna 2 uur duurde
voor de laatste Empo-man capituleerde.
JAARVERGADERING J.B.B.
De Jonge Boeren- en Tuindersbond der
A.B.T.B. hield dinsdagavond haar algemene
ledenvergadering in ra Ie Schoenaker, die
werd geopend door de heer H. Bcsselink, secretaris der al'd. De/.e verwelkomde allereerst
de Geest. Adv. kapelaan Debets o.f.m. en de
leden, waarna de G.A. de eerste les behandelde van de cursus wellevendheid.
Spreker besprak hierbij o.a. hoe men y.irh
moet gedragen in de omgang met anderen, de
beleefdheid in huis, op vergaderingen, op
straat, de aanspreektitels etc. Óver dit onderwerp werden nog verschillende vragen gesteld.
Vervolgens werd een uitgebreid* en keurig
jaarverslag uitgebracht.
Uit het financieel verslag van de penningmeester, de heer M. Hartman, bleek, dat de
kas ge/ond was, daar er een balig saldo was.
Meegedeeld werd nog, dat de afdeling in het
be/it was gekomen van een eigen projectieapparaat, hetwelk /al worden gebruikt om diverse ontwikkelingsavonden met lichtbeelden
te verduidelijken. Aan het slot dankte de voorzitter de pater voor /ijn inleiding en clc leden
voor hun goede opkomst.
WINTER-INSPECTIE N.R.S.

WETHOUDER DIENT ONTSLAG IN

Bij de alhier gehouden Winterinspectie door
de heer W. R. Lucassen uit Wehl, inspecteur
van het Ned. Rundvee Stamboek, werden de
dieren van de navolgende eigenaren ingeschreven:
H. Tjoonk met b.c. + 76, B. H. Koning met
b.c. + 76, F. J. Th. Mullink, Delden met b.c.
+ 76 en b — 78; A. H. Bruil met b — 77.
Verder werd de stier „Edward" eig. de heer
M. Ruessink voorlopig ingeschreven met b —.

Mr. A. Baron van Westerholt van Hackfort
heeft zijn ontslag ingediend als wethouder der
gemeente Vorden.

Mej. I. Klein Brinke slaagde voor het examen
Engelse Handelscorrespondentie.

GESLAAGD

BROMFIETSCURSUS
KAPPERSCONCOURS
OPENBARE RAADSVERGADERING
'.r is weer een nieuwe bi omfietsc ursus op
Openbare vergadering van de Raad de/er ge- Van 32 deelnemers behaalde Henk Wiekart de
ernst. Alleen wanneer a l l e bromfietsberijders
meente te houden op woensdag 13 februari 3e prijs met een modern avondkapsel, op het
volledig
op de hoogte z i j n van de- verkeersa.s., des namiddags 8 uur, ten gemeentehui/e. te Zutphen gehouden kappersconcours.
egels /.al het a a n t a l verkeersongelukken kunAan de orde is: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Inlèn afnemen. Het is dus in uw eigen belang
gekomen stukken; 4. Aanvrage, ex artikel 50
VOETBAL
dei Kleuteronderwijswet, i n / a k e aanschaffing Van de Vordense elftallen speelde zondag al- ils u de/e cursus volgt. Zie advertentie.
van leermiddelen ten behoeve van de Nuts- leen V'oiclen II een uitwedstrijd tegen Rat t i
TAFELTENNIS
klentersehool; (>. Benoeming van een hoofd II, welke door Vorden met '1 — 1 gewonnen De afgelopen week kreeg het damesteam het
aan de o.l. school in de buurtschap Linde; 7. werd. De wijzigingen in het elftal bleken aan- w a a r te verduren in Deventer en moest zich
Eervol ontslag, ingevolge eigen ver/oek, aan de zienlijke versterkingen te zijn.
tegen de Zandweerd I met 10—0 gewonnen
heer Mr. A. Baron van YVesterholt van Haok- A.s. /omlag gaat Vorden l de zware uitwed- jeven.
lort, als wethouder der gemeente Vorden; 8.
tegen nummer één van de ranglijst, nml. l i e t eerste team van de heren wist het be/oe.Benoeming van een wethouder; 9. Rondvraag; strijd
ende D.T.T.C. V I I I met liefst 10-0 aan de
Neede III te gemoet. Gezien het wisselvallige
10. Sluiting.
spel van Vorden valt er van de uitslag weinig /egekar binden.
ie /eggen. Misschien valt er nog een gelijk spel n de 3e klasse- C begin N .T.T.C. II een misZENDINGSAVOND
stap door in Deventer tegen D.T.T.C. V I I ,
uit het v u u r te slepen.
HERVORMDE GEMEENTE
Woensdagavond werd in Irene een /endings- Vorden I I gaat op bezoek bij R.K.D.V. Il in velk team echter versterkt is, met 6—4 te veravond gehouden, georganiseerd door de Ker- Doesburg en kan de/e wedstrijd winnen als ie/en.
keraad en de ZencBngscommissie van de Her- de /aken maar niet te licht aangepakt worden. \.T.T.C. III won in l B zeer verdienstelijk
vormde Gemeente. Dc/.e bijeenkomst werd ge- Vorden I I I . w a c h t op eigen terrein de voor van i i l i k b o y s V met 7—3, in Deventer nog wel.
Iet vierde team begint zich langzamerhand te
haar belangrijke wedstrijd tegen Keyenburgse
leid door Ds. |ansen.
De spreker van de/c avond was Dr. Blankhart, Boys I I I , welke momenteel de derde plaats lerstellen, doch moest in Blikboys VI met
die 10 jaren werk/aam is geweest op de Sangir bezet. In de/e wedstrijd kan het derde tonen 5—7 haar meerdere erkennen.
en Talaudeilanden, gelegen tussen Celebes en of het inderdaad recht heelt op de bovenste N.T.T.C. a speelde twee m a a l . Het won in de
P h i l i p p i j n e n . Als arts stond spr. in dienst van plaats. Vooral het hogere tempo moet hier de [cugdklasse. van D.T.T.C. c met liefst 10—0
de Republiek Indonesië, maar toch heelt hij doorslag geven en dat kan alleen bereikt wor- •n eveneens thuis van D.T.T.C. a met (>—l,
/ich steeds zendingsarbeider gevoeld. Hij was den indien de bal snel en goed gespeeld wordt ictgcen een prachtige prestatie is.
daar niet alleen 'ambtenaar vay de Indone- en het spel open wordt gehouden.
PASFOTO'S voor
sische regering maar ook Christen, d.w./. dra- Wij maken leden en donateurs voorts nog athalf
één gemaakt, det
e
n
t
op
de
advertentie
in
dit
nummer
betrefger van 'het evangelie van Gods barmhartigfende de hedenavond te houden feestavond, Vorden, Telefoon 283 zelfde dag nog klaar.
heid in Je/us Christus.
Als arts heelt Dr. Blankhart /ich, naast de waarvoor ook introducé's toegang hebben.
Foto Zeylemaker,
is Uw adres voor
leiding van het /iekenhnis met 110 bedden
Houtmarkt 77,
Pluimvee.
op een bevolking van 120.000 y.iclen, en de
RATTI-NIEUWS
Zutphen
daarbij behorende poliklinieken verspreid, Dank zij een e l f t a l , dat als herboren scheen, Wasmachinefabriek
over de/e eilanden, vooral ook be/ig gehouden is Ratti er verleden week in geslaagd om temet de bestrijding van /iekten als malaria en gen Kotten I uit Winterswijk met 3—3 gelijk heeft
Iramboesia. Verder heelt Dr. Blankhart veel te spelen. Vooral in de eerste helft was het snelwasmachines met
lichte emaillebeaandacht besteed aan het probleem van de een aantrekkelijke strijd met frisse, vlotte comschadiging,
ondervoeding van een groot deel der bevol- binaties en speelde men welhaast een klasse
Gooi C 74,
king, waarbij nog weer speciaal de voedings- beter dan in voorgaande wedstrijden.
gloednieuw met garanHengelo-Gld.
problemen van moeder en kind op de voor- Reeds na 2 minuten kon de Ratti rechtsbui- :ie f 145.— ; centrifuges
grond traden. Na de pau/e werden prachtige ten vanaf de vleugel een vliegend schot af150.— ; langzaam- Tijd. Telefoon 344.
kleurenfoto's geprojecteerd van het n a t u u r - vuren, dat onhoudbaar in het net verdween wassers f 259. — .
schoon op de/e eilanden en kregen de aan- I—0. De vreugde was echter van korte duur, Desgewenst afbetaling.
CONTACT
we/.igen een goed beeld van de ziekenhuizen want nauwelijks twee minuten later werd een
Depot: Miste 13,
waar spreker gewerkt heeft.
hoog schot door de Ratti-keeper verkeerd be- Winterswijk, Tel. 279 hét blad voor Vorden
Dr. Blankhart vertrekt einde februari in op- oordeeld en was de stand gelijk 1—1.
dracht van de classic a Ie Zendingsvereniging Kotten probeerde nu herhaaldelijk de bui/tilphen naar Indonesië en wordt dan tevens icnspelval open te zetten, wat de gasten echter
als regeringsarts verbonden aan de Soenda- na een half uur noodlottig werd. De pass, die
nese Kerk op West Java. In verband met / i j n Wentink doorgaf aan de linksbinnen was voor
studie over het voedingsprobleem is hij tevens
voldoende om Kottens doelverdebenoemd tot onderdirecteur van het Voedingsde tweede maal te passeren 2—1.
i n s t i t u u t te Bogor (Buiten/org).
Vijl minuten voor rust kon Wentink uit een
Aan het einde van de/e leer/urne avond dankte vrije trap va nul 20 meter de voorsprong verNeem een proet met de
Ds. Jansen de spieker voor /.ijn boeiende Ie/ing groten 3—1.
en wenste hem en / i j n vrouw Gcxl's /egen toe In de tweede helft /akte het spelpeil iets, omDelfiDroog-metfioc/e
op /ijn werk in Indonesië.
dat J^atti aanvankelijk het accent op de verlegde. Kotten, dat sterk kwam op/etBetere zeug
FEESTAVONDEN
na -K) minuten succes, want uit een
LANDBOUWORGANISATIES
Minder slijtage door
Woensdag- en donderdagavond hielden de a l - vrije trap werd de bal rechtstreeks ingeschoverkorte zoogperiode
delingen Vorden van de Bond van Platte- ten 3—2. Hoewel iedereen in de laatste minulandsvrouwen, B.O.L.H., G.M.v.L. en B.O.G. ten overtuigd was van een Ratti-zcge, konden
Betere biggen
in het Nutsgebouw de jaarlijkse feestavonden. de be/oekcrs wee minuten voor het einde uit
een
hoekschop
met
een
prachtige
kopbal
de
Sterkere ingewanden
De/e avonden aldus de heer Gotink, woensdagavond in / i j n welkomstwoord dienen om stand nog gelijk maken 3—3.
binding met de leden te krijgen. Wij hebben Ratti I I kreeg be/oek van Vorden II, welke
wel on/e ledenvergaderingen, maar door deze plaatselijke ontmoeting met een 1—4 overwinavonden waar over en weer de echtgenoten ning voor de Vordense reserves eindigde.
samen naar toe gaan, ontstaat een nauwer con- Zondag a.s. wordt de belangrijkste wedstrijd
Alle inlichtingen bij:
tact. Spr. verheugde zich over de goede onder- van de/.e competitie gespeeld. Ratti krijgt n.l.
linge verstandhouding tussen de organisatie. D.V.O.A. uit Aalten op be/oek, welke club
Naar aanleiding van diverse protestvergade- momenteel nog boven aan de ranglijst prijkt
ringen en acties tegen de regering, raadde spr. en kandidaat is voor het kampioenschap. Ge
ck' leden aan /ich hiervan a l / i j d i g te houden. xicn het verschil op de ranglijst /ou een /egc
Dit is beneden de waardigheid van de boeren- voor de gasten in de l i j n der verwachtinger
stand. Na dit korte welkomstwoord hield de liggen, doch daar staat tegenover, dat Ratt
lieer Kolk uit Laren een zeer interessante / i c h nog lang niet gewonnen /al geven en a N
c a u s a l e over „Wat het verleden ons leren men /o speelt als tegen Kotten kan er not,
van alles uit de bus komen.
kan".
In / i j n dankwoord tot deze spreker wees de De reserves /uilen moeten proberen om Soci
heer Gotink er nog op dat landbouworganisa- II uit Wichmond, dat hier te gast is, er on
ties reeds een grote reeks van jaren ontzettend der te krijgen, wat hen echter niet gemakkeveel in het belang van de boer heeft gedaan, lijk /al luikken. Ratti a is vrij.
maar dat het devies nog altijd blijft „een200 gr. zoute Pinda's 49 et
CARNAVAL IN KRANENBURG
dracht maakt macht".
Vers
gebrande grote Pinda's,
Door leden van de jongerenorganisaties werd Op de Kranenburg /al op 3, 4 en 5 maart a.s
250 gr. 59 et
.daarna het toneelstuk „De tijd staat niet stil" een groots Carnaval worden georganiseerc
Heerlijk gevulde kamtkoek,
opgevoerd. Dit stuk, rijk aan inhoud, werd bij door de „Hietheuers".
100 gr. 15 et
lange na niet gespeeld, zoals wij dat andere Als een der grootste attracties, vooral voor
jaren van cjpy.e spelers gewend zijn geweest. Er dansliefhebbers(sters) /al n a b i j café Schocna
Lange vingers, fijne eierbiscuits,
werd nogal eens op de steun van de soefleur ge- ker een grote, moderne clanstent vcrrij/en.
200 gr. 69 et
rekend, rietgeen voor de bezoekers achter in Het /eer gevarieerde programma getuigt vai
Vruchtengriespudding, 200 gr. 35 et
de zaal niet erg leuk was, want de/e verston- frisse winden, die waaien door de Achterhoek
Prima Huishoudkoffie, 250 gr. 119 et
den niet veel van hetgeen er gezegd werd. Het Zo /al er o.a. op /omlag 3 maart van 1 — 1 uu
Iets fijns op de boterham,
stuk zat er dan ook niet al te best in, hetgeen een Kindercarnaval worden gehouden, terwij
Amerikaanse Corned Beaf,
liet spel niet ten goede kwam.
's avonds de officiële opening plaats vindt en
150 gram 75 et
De avond werd besloten met het zingen van het een ge/ellige avond belooft te worden
het eerste couplet van het „Wilhelmus".
waarbij de R.K. Toneelvereniging „Inter-nos'
De leiding van donderdagavond was in han- een toneelspel /al opvoeren en een en ancle
den van de heer G. Pelgrum, die in z i j n ope- wordt afgewisseld met conference. Oe ancien
ningswoord zei dat de/e feestavonden bijna twee avonden is er van 7 tot 12 uur gekostu
een traditie zijn geworden. Vervolgens sprak mecrd bal en /al vooral een echte Limburgs
de voorzitter een kort welkomstwoord tot de Prins, W i l l y I met / i j n Raad van Kil / i j n in
Aarnd en Ge f t heb wel es verschil
t a l r i j k e aanwezigen in/onderheid tot de spre- trede doen. Voor de best geslaagde kostume
ker van de avond de heer C. D. Hiddink uit ringen worden prachtige prij/en beschikbaa
van mening, moar as uut één
Doetinchem. Tevens werden de plaatselijke gesteld.
mond ze'k ze allebeie:
afdelingen alsmede de afdelingen uit de bnurt- In /aal Schoenaker /al men gedurende het ge
gemeenten een hartelijk welkom toegeroepen. hele programma, de inwendige mens kunnei
Bes brood, dat brood
Nadat men ge/amenlijk het l en 3e couplet versterken in de ge/ellig ingerichte bar en aai
van het Bondslied had gezongen, hield de heer het snelbuffet.
van Schurink!
Hiddink een boeiend betoog over het onder- Op de l'ancy-f;>ir met tal van a t t r a c t i e s als Rac
werp „Karaktervorming", waarvan een groot van A v o n t u u r e.a. /uilen velen hun geluk kun
pedagogische waarde uitging.
nen beproeven om een der mooie prij/en ii
Na de pau/e werd nogmaals een opvoering de w a c h t te slepen. Het ligt in de bedoelin
gegeven van het toneelstuk „De tijd staat niet om ook een echte Carnavalskrant te versprei Profiteer van de lage advertentieprijzen
stil".
den in Vorden en naaste omgeving.
en hoge reclamewaarde van CONTACT
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Fa. J. W. ALBERS

OPENBARE RAADSVERGADERING
Openbare vergadering van de Raad de/er gemeente te hemden op woensdag 13 februari
a.S., des namiddags H uur, ten gemeentehni/e.
Aan de orde is: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingekomen stukken; <1. Aanvrage, ex artikel 50
der Kleuteronderwijswet, in/akc aanschaffing
van leermiddelen ten behoeve van de Nutskleutersehool; 6. Benoeming van een hoold
aan de o.l. school in de buurtschap Linde; 7.
Eervol ontslag, ingevolge eigen ver/oek, aan de
heer Mr. A. Baron van Wcsterholt van Hackfort, als wethouder der gemeente Vorden; 8.
.benoeming van een wethouder; 9. Rondvraag;
10. Sluiting.
ZENDINGSAVOND
HERVORMDE GEMEENTE
Woensdagavond werd in Irene een /endingsavond gehouden, georganiseerd door de Kerkeraad en de Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente. De/e bijeenkomst werd geleid door Ds. Jansen.
De spreker van de/c avond was Dr. Blankhart,
die K) jaren werk/aam is geweest op de Sangir
en Talaudeilanden, gelegen tussen Celebes en
Philippijnen. Als arts stond spr. in dienst van
de Republiek Indonesië, maar toch heelt hij
/ieli steeds zendingsarbeider gevoeld. Hij was
daar niet alleen ambtenaar van de Indonesische regering maar ook Christen, d.w./. drager van het evangelie van Gods barmhartigheid in je/us Christus.
Als arts heelt Dr. Blankhart y.ich, naast de
leiding van het ziekenhuis met MO bedden
op een bevolking van 120.000 /iclen, en de
d a a r b i j behorende poliklinieken verspreid
over de/e eilanden, vooral ook be/ig gehouden
met de bestrijding van /iekten als malaria en
liamboesia. Verder heelt Dr. Blankhart veel
aandacht besteed aan het probleem van de
ondervoeding van een groot deel der bevolking, waarbij nog weer speciaal de voedingsproblemen van moeder en kind op de voorgrond traden. Na de pau/e werden prachtige
kleurenfoto's geprojecteerd van het natuurschoon op de/e eilanden en kregen de aanwe/igen een goed beeld van de ziekenhuizen
waar spreker gewerkt heeft.
Dr. Blankhart vertrekt einde lebruari in opdracht van de classicale Zendingsvereniging
Zutphen naar Indonesië en wordt dan tevens
als rcgcringsarts verbonden aan de Soendanese Kerk op West Java. In verband met /ijn
studie over het voedingsprobleem is hij tevens
benoemd tot onderdirecteur van het Voedingsi n s t i t u u t te Bogor (Buitenzorg).
Aan het einde van de/c leer/ame avond dankte
Ds. Jansen de spieker voor /ijn boeiende Ie/ing
en wenste hem en / i j n vrouw God's y.egen toeop y.ijn werk in Indonesië.
FEESTAVONDEN
LANDBOUWORGANISATIES
Woensdag- en donderdagavond hielden de afdelingen Vorden van de Bond van Plattelandsvrouwen, B.O.L.H., G.M.v.L. en B.O.G.
in liet Nutsgebouw de jaarlijkse feestavonden.
Dc/e avonden aldus de heer Gotink, woensdagavond in / i j n welkomstwoord dienen om
binding met de leden te krijgen. Wij hebben
wel on/e ledenvergaderingen, maar door deze
avonden waar over en weer de echtgenoten
samen naar toe gaan, ontstaat een nauwer contact. Spr. verheugde zich over de goede onderlinge verstandhouding tussen de organisatie.
Naar aanleiding van diverse protestvergaderingen en acties tegen de regering, raadde spr.
de leden aan zich niervan at/ijdig te houden.
Dit is beneden de waardigheid van de boerenstand. Na dit korte welkomstwoord hield de
heer Kolk uit Laren een zeer interessante
causeric over „Wat het verleden ons leren
kan".
In /ijn dankwoord tot deze spreker wees de
heer Gotink er nog op dat landbouworganisaties reeds een grote reeks van jaren ont/ettend
veel in het belang van de boer heelt gedaan,
maar dat het devies nog altijd blijft „eendracht maakt macht".
Door leden van de jongerenorganisaties werd
daarna het toneelstuk „De tijd staat niet stil"
opgevoerd. Dit stuk, rijk aan inhoud, werd bij
lange na niet gespeeld, zoals wij dat andere
jaren van <^e/e spelers gewend zijn geweest. Er
werd nogal eens op de steun van de soelleur gerekend, hetgeen voor de bezoekers achter in
de zaal niet erg leuk was, want de/e verstonden niet veel van hetgeen er gezegd werd. Het
stuk zat er dan ook niet al te best in, hetgeen
het spel niet ten goede kwam.
De avond werd besloten met het zingen van
het eerste couplet van het „Wilhelmus".
De leiding van donderdagavond was in handen van de heer G. Pelgrum, die in zijn openingswoord zei dat deze feestavonden bijna
een traditie z i j n geworden. Vervolgens sprak
de voorzitter een kort welkomstwoord tot de
talrijke aanwezigen inzonderheid tot de spre
ker van de avond de heer C. D. Hiddink uil
Doetinchem. Tevens werden de plaatselijke
afdelingen alsmede de afdelingen uit de buurt
gemeenten een hartelijk welkom toegeroepen
Nadat men gc/amenlijk het l en 3e couplet
van het Bondslied had gezongen, hield de heei
H i d d i n k een boeiend betoog over het onderwerp „Karaktervorming", waarvan een groot
pedagogische waarde uitging.
Na de pan/c werd nogmaals een opvoering
gegeven van het toneelstuk „De tijd staat niet
si il".

KAPPERSCONCOURS
Van 32 deelnemers behaalde Henk Wiekart de
3e prijs met een modern avondkapsel, op het
te Zutphen gehouden kappersconcours.

BROMFIETSCURSUS
Kr is weer een nieuwe b i o m l i e t s c ursus op
komst. Alleen wanneer alle bromfietsberijders
volledig op de boogie z i j n van de verkeersregels zal het a a n t a l verkeersongelukken k u n nen afnemen. Het is dus in uw eigen belang
als u deze cursus volgt. Zie advertentie.
TAFELTENNIS
De afgelopen week kreeg het dainesteain het
zwaar te verduren in Deventer en moest zich
t e g e n de' Zanclweerd l met 10—0 gewonnen
geven.
l i e t eerste team van de heren wist het bezoekende 1).T.T.C. Vlll met liefst 10-0 aan de
zegekar binden.
In de 3e klasse C begin N.T.T.C. II een misstap door in Deventer tegen D.T.T.C. V I I ,
welk team echter versterkt is, met (i—l te verliezen.
N'.T.T.C. I I I won in l B zeer verdienstelijk
van lilikboys V met 7—3, in Deventer nog wel.
Het v i e r d e team begint zich langzamerhand te
herstellen, doch moest in lilikboys VI met
' :iar meerdere erkennen.
N'.T.T.C, a speelde twee maal. Het won in de
[eugdklasse van D.T.T.C. c- met liefst 10—0
vencens t h u i s van D.T.T.C. a met (i—4,
hetgeen een prachtige prestatie is.

VOETBAL
Van de Vordense elftallen speelde /omlag alleen Voiden II een uitwedstrijd tegen Ratti
11, welke door Vorden met 4—1 gewonnen
werd. Ue wijzigingen in het ell'lal bleken aan/ienlijke versterkingen te /.ijn.
V.s. /omlag gaat Vorden l de /ware uitwedstrijd tegen nummer één van de ranglijst, mul.
Neecle I I I te gemoet. Ge/ien het wisselvallige
spel van Vorden valt er van de uitslag weinig
te /eggen. Misschien valt er nog een gelijk spel
uit het vuur te slepen.
Volden II gaat op be/oek bij R.K.D.V. II in
Doesburg en kan de/e wedstrijd winnen als
de /aken maar niet te licht aangepakt worden.
Vorden I I I wacht op eigen terrein de voor
haar belangrijke wedstrijd tegen Keyenburgse
lioys I I I , welke momenteel de derde plaats
bezet. In de/e wedstrijd kan het derde tonen
of het inderdaad recht heelt op de bovenste
plaats. Vooral het hogere tempo moet hier de
doorslag geven en dat kan alleen bereikt worden indien cle bal snel en goed gespeeld wordt
en het spel open wordt gehouden.
PASFOTO'S voor
Wij maken leden en donateurs voorts nog attent o]) cle advertentie in dit nummer betrefhalf één gemaakt, defende cle hedenavond te houden feestavond, Vorden, Telefoon 283 zelfde dag nog klaar.
waarvoor ook introclucé's toegang hebben.
Foto Zeylemaker,
is Uw adres voor
Houtmarkt 77,
Pluimvee.
RATTI-NIEUWS
Zutphen
Dank / i j een elftal, dat als herboren scheen, Wasmachinefabi'iek
is Ratti er verleden week in geslaagd om te- heeft
gen Kotten I uit Winterswijk met 3—3 gelijk snelwasmachines met
te spelen. Vooral in de eerste helft was het
lichte emaillebeeen aantrekkelijke strijd met frisse, vlotte comschadiging,
binaties en speelde men welhaast een klasse
Gooi C 74,
gloednieuw
met garanbeter dan in voorgaande wedstrijden.
Hengelo-Gld.
Reecis na 2 minuten kon de Ratti rechtsbui- tie f 145.— ; centrifuges
ten v a n a f cle vleugel een vliegend schot af- f 150.— ; langzaam- Tijd. Telefoon 344.
vuren, dat onhoudbaar in het net verdween wassers f 259.—.
1—0. De vreugde was echter van korte duur, Desgewenst af betaling.
CONTACT
want nauwelijks twee minuten later werd een Depot: Miste 13,
hoog schot door de Ratti-keeper verkeerd be- Winterswijk, Tel. 279 hét blad voor Vorden
oordeeld en was de stand gelijk 1—1.
Kotten probeerde nu herhaaldelijk cle buiicnspelval open te /etten, wat de gasten echter
na een h a l f uur noodlottig werd. De pass, die
W e n t i n k doorgaf aan cle l i n k s b i n n e n was voor
de/^L)cler voldoende om Kottens doelvcrdcdigS^'oor cle tweede maal te passeren 2—1.
V i j l minuten voor rust kon W e n l i n k uit een
vrije trap vanaf 20 meter cle voorsprong verNeem een proei met de
groten 3—1.
In cle tweede helft /akte het spelpeil iets, omDellïDroog-meihode
dat Ratti aanvankelijk het accent op de verclecj^fcig legde. Kotten, dat sterk kwam op/.etBetere zeug
ten^Wcl na 40 minuten succes, want uit een
Minder slijtage door
vrije trap werd cle bal rechtstreeks ingeschoverkorte zoogperiode
ten 3—2. Hoewel iedereen in de laatste minuten overtuigd was van een Ratti-/ege, konden
Betere biggen
cle be/oekers wee minuten voor het einde uit
een hoekschop met een prachtige kopbal de
Sterkere ingewanden
stand nog gelijk maken 3—3.
Ratti II kreeg be/oek van Vorden II, welke
plaatselijke ontmoeting met een 1—4 overwinning voor de Vordense reserves eindigde.
Zondag a.s. wordt cle belangrijkste wedstrijd
Alle inlichtingen bij:
van de/.e competitie gespeeld. Ratti krijgt n.l.
D.V.O.A. uit Aalten op bezoek, welke club
momenteel nog boven aan de ranglijst prijkt
en kandidaat is voor het kampioenschap. Gezien het verschil op cle ranglijst /ou een /ege
voor cle gasten in cle lijn der verwachtingen
liggen, doch daar staat tegenover, dat Ratti
zich nog lang niet gewonnen /al geven en als
men /o speelt als tegen Kotten kan er nog
van alles uit cle bus komen.
De reserves /uilen moeten proberen om Socii
I I uit Wichmond, dat hier te gast is, er onder te krijgen, wat hen echter niet gemakkel i j k /al lukken. Ratti a is vrij.

W. Rossel

„De Reiger"

voor autorijlessen.

•NIEUW

J. B. Gerritsen
Teleloon 540

WEEKRECLAME!

200 gr. zoute Pinda's 49 et
CARNAVAL IN KRANENBURG
Vers gebrande grote Pinda's,
Op cle Kranenburg /al op 3, 4 en 5 maart a.s.
250 gr. 59 et
een groots Carnaval worden georganiseerd
Heerlijk gevulde kamtkoek,
door cle „Hietheuers".
100 gr. 15 et
Als een der grootste attracties, vooral voor
clansliefhebbers(sters) zal nabij café SchoenaLange vingers, fijne eierbiscuits,
ker een grote, moderne clanstent verrijzen.
200 gr. 69 et
Het zeer gevarieerde programma getuigt van
Vruchtengriespudding, 200 gr. 35 et
frisse winden, die waaien door cle Achterhoek.
Prima Huishoudkoffie, 250 gr. 119 et
7o /al er o.a. op /omlag 3 maart van 1—4 uur
Iets fijns op de boterham,
een Kinclercarnaval worden gehouden, terwijl
Amerikaanse
Corned Beaf,
's avonds de officiële opening p l a a t s v i n d t en
150 gram 75 et
het een ge/ellige avond belooft te worden,
waarbij cle R.K. Toneelvereniging ,,Inter-nos'
een toneelspel /al opvoeren en een en ander
wordt afgewisseld met conference. De andere
twee avonden is er van l tot 12 uur gekost umecrd bal en /al vooraf een echte Limburgse
Prins, YVilly I met / i j n Raad van Kil / i j n inAarnd en Ge't heb wel es verschil
trede; doen. Voor cle best geslaagde kostumeringen worden prachtige prij/cn beschikbaar
van mening, moar as uut één
gesteld.
mond ze'k ze allebeie:
In /aal Schoenaker zal men gedurende het gehele programma, cle inwendige mens k u n n e n
Bes brood, dat brood
versterken in de ge/el lig ingerichte bar en aan
het snelbuflet.
van Schurink!
Op cle l a n c y - f a i r met tal van att.ractics als Rad
van Avontuur e.a. zullen velen hun geluk k u n nen beproeven om een der mooie prijzen in
cle wacht te slepen. Het ligt in de bedoeling
om ook een echte Carnavalskrant te versprei- Profiteer van de lage advertentieprijzen
den in Vorden en naaste omgeving.
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Fa. J. W. ALBERS

&0V
11

.S—p*^ "blijft.

- - -..-^ -•'"•••'ifflnfl

CENTRA

publiek verkopen:
ruim 300 percelen hout, t*w*
A* voor het Burgerweeshuis te
Zutphen *
onder Hengelo Gld.;
in Sletterinkheide a.d. Aaltenseweg:
no's l t.m. 26 grove dennen voor rikken,
sporen en slieten.
in het Kervelsebos:
no's l t.m. 24 eiken voor timmerhout en
posten.
in Linde onder Vorden, op het Maalderink:
no's l t m. 58 eiken, dennen en slaghout
voor timmerhout, slieten, rikken, posten en
brandhout.
bij de boerderij Zomervreugde (bew. door
Breukink).
no's 59 t.m. 64 grove dennen en hakhout
voor rikken en slieten.
op het Hissink nabij B. H. Koning en de
Voskuil:
no's l t.m. 3 slaghout voor brandhout en
bonenstokken in het bos nabij Lichtenberg.
no's 4 t.m. 23 grove dennen voor rikken,
sporen en slieten.
no's 24 t.m. 42 gedunde lariks voor klaverruiters en staakhout.
no's 43 t.m. 46 grove dennen voor rikken
en slieten.
in de Weghorst nabij de Grote Sluiter:
no's l t.m. 48 slaghout, eiken en dennen
voor timmerhout, slieten, posten en brandhout.
onder Vorden op „het Hiemken" aan de
Almenseweg:
no's l t.m. 28 grove dennen voor rikken,
slieten en klaverruiters.

Zaterdag 16 februari '57
in het Nutsgebouw.

Diet Bouwknecht
Declamatrice, Den Haag,
in verband met de Ned. Boekenweek.
Aanvang 8 uur.
Vrije toegang voor alle lezers van de
Nutsbibliotheek vanaf 14 jaar, met een
belangstellende, alle Nutsleden, en de
Vordense leerlingen van de Middelbare scholen en M. U. L.O. -scholen
uit Zutphen.

Bestuur Nutsbibliotheek.
Firma Hietbrink.

Wel bedankt voor Uw ongevraagde pluim,
We!
slaan ons nu niet vol trots op de borst,
gaan door met u steeds het beste
tè~leveren
uit onze ruime sortering: groente Ie
ten, fruit en alle bijbehorende artikelen.
Denkt U om het juiste adres

l,
kr we

FA. J. DERKSEN &

C* voor de Hervormde Gemeente
te Zutphen t
op de Branderhorst onder Hengelo Gld.:
plm. 10 percelen eiken voor timmerhout
en posten.

D* voor Mevrouw van Sonsbeeck>
Helmich te Heino (O.) J
te Varssèl onder Hengelo Gld. in „de
Blokken" aan de oude zandweg ZelhemRuurlo:
no's l t.m. 34 grove dennen voor rikken,
posten en slieten.

Kosten 10 pCt. voor kopers.
Betaling uiterlijk 16 maart 1957 ten
kantore van genoemde notaris.
HERSTEL-VAKANTIEOORD
„DE EHZE" TE ALMEN
vraagt per 1 maart of eerder een net
meisje, van goede getuigen voorzien.

Telefoon K 6751 -203.

ZN.

Hrphenseweg 13, Telefoon 334.

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
Deelnemers voor een nieuwe

gelieven zich op te geven t.m. 16
febr. a.s. bij Wachtm. Ie klas
W. A. Kok. Insulindelaan 14,
Vorden, Tel. 345.
Lesgeld voor leden f 1.*—. Niet-leden
f 2.50.
J

Rfigelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

" Nutsgebouw""'
Telefoon 500
VORDEN

Telefoon 420

iyiiinastiekver. „Sparta"
Winteruilvoering
op vrijdag 15 februari in het
Nutsgebouw, aanvang 7.30 u.
Toegangsprijs f 1.25.
Donateurs met l huisgenoot vrije toegang op vertoon van donateurskaart.
GEEN PLAATSBESPREKEN.

Kaarten verkrijgbaar bij de leden
en Sig.mag. Eijerkamp.

Hedenmiddag,

+

bij droog weer,

komt „Concord ia" weer +
oud papier halen!
^
Legt U het weer even klaar ?
Bij voorbaat vriendelijk dank.

^

VANDAAG

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 17 februari 8 uur
De adembenemend spannende film
in kleuren

Eskader 8 keert terug
met: Van Johnson, Walter Pidgeon,
Louis Calhern.
De wonderlijkste vliegtuig-reddingsactie uit de geschiedenis der tweede
wereldoorlog.
Emoties en realisme vermengd met
bijna ondraaglijke spanning.
Fantastisch spannend met authentieke,
geheime opnamen van de Amerikaanse
marine!
Toegang 18 jaar

Woensdag 13 februari is onze
zaak na 9 uur 's morgens gesloten.

Bal na.

Bromfietscursus

r

Koffie Admiraal, roodmerk 1.96
» *
M
paarsmerk 1.55
Thee Admiraal, roodmerk
oude prijs 0.85
.,
.,
paarsmerk
oude prijs 0.67
Tomatensoep, per pot 0.58
Sperciebonen, per blik 1.09
Rode bieten, literspot 0.72
Zalm, per blik 0.89
Marie biskwie, 250 gr, 0.35
Java-wafels, 200 gram 0.55
Toiletzeep, 3 stuks 0.44

T. van der Lee - 't Hoge 56

„Huisvrouw"!

B» voor de St» Antonie Grote Broederschap te Zutphen i
op het Riefel onder Hengelo Gld.:
no's l t.m. 3 lariksen.
no's 4 t.m. 24 eiken,
voor boerengeriefhout en posten.

heeft billijke prijzen, met een
spaarsysteem. Voor iedere f 10.die U spaart ontvangt U f 12.50
terug of meer waarde artikelen.

Nutsbibliotheek

Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo Gld. zal op maandag 18 februari '57
om 10 uur v.m. in Hotel Langeler te
Hengelo Gld.

j

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

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

M. Krijt, Dorpsstraat
U hoeft U niet elke dag af te vragen „wat moeten we vandaag weer
eten''.

Met Vita-diepvriesgroenten
kunt U steeds variaties in de
maaltijd brengen en ... tegen
een redelijke prijs.
Neem eens proef met het succesartikel
spinazie uit de diepvrieskast van

Derksen's groenten- en fruithandel

