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CONTACT-AVOND
VOEDENS MANNENKOOR

De traditionele contact-avond van het Vordens
Mannenkoor blijkt zowel door de uitgenodigde
verenigingen als door het publiek steeds zeer
in de smaak te vallen. Hier wordt het nuttige
met het aangename verenigd. Tijdens de zang-
nummers kunnen de verschillende koren elkaar
beluisteren en vergelijkingen trekken, terwijl
er na afloop steeds een zeer gezellige sfeer
heerst tijdens het gebruikelijke bakna.
De voorzitter van Vordens Mannen nkoor, de
heer Bielderman opende deze 9e contact-avond
met een kort welkomstwoord, waarna burge-
meester van Arkel een toespraak hield, waarin
hij een vergelijking trok tussen het Vordens
dames- en mannenkoor. Het dameskoor telt
zeer vele leden, terwijl het mannenkoor steeds
met een gebrek aan zangers te kampen heeft.
Hij deed daarom een beroep op de Vordense
mannen en speciaal op de in Vorden geves-
tigde nieuwe bewoners om het koor te komen
versterken, daar zang een volkscultuur van de
hoogste orde is, en hierin alles tot uitdrukking
komt.
Het Vordens Mannenkoor o.l.v. de heer D.
Wolters opende de avond met het zingen van
een 3-tal liederen t.w. Jubilata Deo; Nachtmusi-
kanten en Magnificat, waarbij weer tot uit-
drukking kwam dat het koor ondanks de kleine
bezetting (25 man) toch in staat is een op
hoog peil staand concert te geven. Vervolgens
zong het Mannenkoor van de Gemengde zang-
vereniging „Excelsior" uit Hengelo (G.) o.l.v.
de heer K. Wolters, een drietal nummers
Hoewel hier de kleine bezetting een handicap
vormde, slaagden de jeugdige dirigent en het
het koor er in om er een vrij behoorlijke ver-
tolking van te geven.
Het Doetinchems Mannenkoor o.l.v. de heer
P. Smeets, dat alle contact-avonden van het
Vordens Mannenkoor heeft opgeluisterd met
zijn zang en dus een oude bekende is, kon ook
ditmaal de toehoorders weer zeer bekoren.
Vooral in het nummer Popule Meus, dat ook
door de Hengelose gasten gezongen werd, kon
men duidelijk horen wat het betekent als het
koor een grotere beztting heeft. In een klein
koor kan men zich zelfs geen kleine onjuist-
heden permitteren, welke door het massale in
een groot koor dikwijls niet gehoord worden.
Voor het Zutphens Mannenkoor, dat deze avond
voor het eerst hier zong, was - ondanks het
feit dat er meerdere leden afwezig waren -
het podium haast te klein. Dit koor opende
haar programma o.l.v. Jac. Reuland met het
Wilhelmus en gaf vervolgens een viertal zang-
nummers ten beste, waarbij in het laatste num-
mer, nml. Ierse Volksliederen, de heer D. Wol-
ters, voor pianobegeleiding zorgde. Voor een
dergelijk koor is zaal Bakker feitelijk als con-
certzaal te klein. Het klankgehalte was daar-
door meer dan voldoende, hetgeen de subtiele
nuances in de zang soms verloren deed gaan.
Niettemin oogstte ook dit koor een hartelijk
applaus. Tot slot zongen alle koren tesamen
o.l.v. Karel Wolters het Domine Salvam Fac
van Giesen, waarbij de massale zang, voortge-
bracht door bijna honderd mannenstemmen,
zaal Bakker op haar grondvesten deed schud-
den.
De beschermheer van het Vordens Mannenkoor,
de heer H. B. Ëmsbroek, sprak het slotwoord,
waarin hij de deelnemende koren dankte voor
hun optreden en memoreerde dat de contact-
avonden van het Mannenkoor een hoogtepunt
vormen, waar steeds met belangstelling naar
wordt uitgezien. Hierna volgde een gezellig bal.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardf's ZenuwtabBeften

BENOEMD.
Naar wij vernemen is de heer A. E van Arkel,
burgemeester alhier, benoemd tot consul
A.N.W.B, en tevens tot wandelconsul, zulks in
de plaats van de heer d'Aumerie die wegens1

gevorderde leeftijd heeft gemeend voor deze
functies zich niet langer beschikbaar te stellen.

BIOSCOOP.
Zondagavond draait de film „I want to live"
voor 18-jarigen en ouderen.
De/e film toont de harde werkelijkheid van
het leven van een misdadigster, die haar z.on-
clcn in de gaskamer moet boeten. Susan Hay-
ward vertolkt de rol van Barbara Grahaui op
/eer aangri jpende wij/e.

BILJARTEN K.O.T.
K.O.T. II leed in Zutphen tegen De Kroon I
een verrassende 10—0 nederlaag, K.O.T. III
won van De Pauw I I I met (i—4, terwijl K.O.T.
IV in /utphen tegen De Boer II een 6—4 ne-
derlaag kreeg te incasseren.
K.O.T. I speelde donderdagavond de belang-
ri jke wedstrijd Legen Voorst I welke eindigde
in een gelijk spel 4—4, /odat de onderlinge ver-
houding gelijk blijft.

KERKDIENSTEN zondag 14 februari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. M. S. J. de Jong, van Lochem.

Medler school.
10 uur Ds. J J. van Zorge.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. Rinzema, Aalten.

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.

Zondagsdlensi Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43,~ tot f 50,— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van 5 t.m. 11 februari.
Geboren: z. van H. Bouwmeester en E.
Harmsen; d. van R. van den Vlekkert en
W. G. Visschers.
Ondertrouwd: G. L. Schouten en D. Brum-
melman; T. H^Jartman en J. H. Vender-
bosch. ^^
Gehuwd: Geen. Overleden: Geen.

enezinq
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Puro! poeder

ZEER GESLAAGDE
RAMPENFONDS-KOLLEKTE

De huis-aan-huis-kollekte, ten bate van het
Nationaal Rampenfonds, heeft opgebracht
f3191.50. Een schitterend resultaat.
Niet alleen het comité, doch bovenal de
honderden slachtoffers van Tuindorp Oost-
zaan, brengen hartgrondige dank aan de
talr i jke enthousiaste kollektanten en de gulle
gevers.

OPNIEUW BOMMEN GEVONDEN.
Het vermoeden dat bij de aanleg van de nieuwe
weg naar het industrie-terrein nabij de overweg
in de Ruurlose weg nog meer projectielen uit
de oorlogsjaren gevonden zouden worden, is
juist gebleken. Maandag heeft men opnieuw
een vliegtuigbom van 250 kg gevonden, terwijl
men bovendien er nog een van 50 kg aantrof.
De mijnopruimingsdienst zet haar onderzoek
voort, daar er vermoedelijk nog meer niet ont-
plofte bommen zullen liggen. Tijdens de oor-
logsjaren werd deze weg tientallen malen door
Engelse jagers gebombardeerd, waarbij meer
bommen naast dan op de spoorbaan vielen, en
er bovendien nog enkele mensenlevens te be-
treuren vielen.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE.
Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense Danu lub werden de volgende wed-
stri jden gespeeld:
C. van Ooyen—Wansink 0-2; Tjoonk—Wijen
0-2; Esselink-Scheffer 2-0; Hoevers-Dalstra 2-0;
P. van Ooyen—Oukes 2-0; Wentink—Hesselink
2-0; A. van Ooyen—Dalstra 2-0; Lammers—
Scheller 1-1; B. J. Tjoonk-Bijzitter 1-1; Klein
Bramel—Geerken 1-1; Oukes—van Ooyen Sr.
2-0; Scheffer-Wentink 0-2; Hesselink-Sloet-
jcs 2-0; P. van Ooyen-Bello 2-0; Wansink-
Breuker 2-0; Bijzitter—A. van Ooyen 2-0;
Wijen—Woltering 0-2; Oukes—Geerken 0-2;
Klein Bramel—Dalstra 1-1; Wansink—Esseling
2-0; Woltering—C;, van Ooyen 2-0; Wansink—
Bij/itter 2-0; Wijen-Bello 2-0; Ro/.endaal-
Scheffer 1-1; P. van Ooyen—Lammers 1-1;
Wentink—Geerken 0-2 en Uenk—A. v. Ooyen
2-0.

VOETBAL.
Vorden I heeft het in Laren tegen de Witkam-
pers niet verder kunnen brengen dan een gelijk
spel 3—3, hetgeen overigens de verhouding goed
weergeeft.
Vooral in het begin was de thuisclub sterker
en kreeg de Vordense doelverdediger het moei-
lijk, vooral doordat de bal op het bevroren
terrein rare sprongen maakte. Het eerste doel-
punt kregen de Witkampers daardoor al cadeau.
De Vordense aanvallers vergaten voor rust te
schieten, zodat er aan deze zijde geen doel-
punten vielen. Ook de Witkampers werd maar
weinig gelegenheid gegeven om gevaarlijk te
worden. In de tweede helft maakte W. Buunk
met een pracht schot de gelijkmaker, terwijl
door een blunder van de Witkampersdoelman de
stand zelfs 2—l werd voor Vorden. Doordat de
linksbinnen van de thuisclub te veel vrijheid
kreeg, wist deze met een hoge bal Groot Jebbink
in het doel te passeren, 2—2. Dank zij doorzetten
van Korenblik brachten de Vordenaren de
stand weer op 3—2, totdat 10 minuten voor het
einde de rechtsbinnen van Witkampers de bal
uit een voorzet van rechts ineens keihard en
beslist onhoudbaar in het Vordense doel depo-
neerde, zodat de partijen weer op gelijke voet
stonden.
Vorden 3 speelde thuis tegen Steenderen 3 en
behaalde een verdiende 4—2 overwinning.
A.s. zondagmorgen speelt Vorden 2 tegen Vor-
den 3 hetgeen een geanimeerd partijtje kan
worden. Vorden B speelt 's middags tegen
Cupa A en kan hiervan winnen.
Voden A speelt in Baak vriendschappelijk tegen
Baakse Boys I.

Zojuist ontvangen

Leuke vlotte
ROKSTOFFEN

VISSER-VORDEN
Telefoon 1381

BILJARTEN DE IJSSELSTREEK.
Voor de competitie van de IJsselkring speelde
De Zon I tegen Ons Genoegen I uit Baak en
verloor met 6 2. De wedstrijd De Zon III
tegen De Zon II eindigde in een 6—2 overwin-
ning van het 3e team. De verdere uitslagen
waren Java l—Kets I 4—4; Excelsior I—De
Elter 8—O en De Groene Jager—Excelsior II
4—4. In deze competitie staat Excelsior II nog
steeds bovenaan.

LANDING HELICOPTER HAD VEEL
BEKIJKS.

Tijdens een militaire oefening welke dinsdag
alhier werd gehouden landde een helicopter
enige malen in de weide van de landbouwer
Rouwenhorst aan de Almenseweg.
Dat een en ander bij jong en oud (zelfs de
92-jarige heer Uenk was nog aanwezig) belang-
stelling trok, behoeft geen betoog.

BAJBYDERIMI cte
VullingderSet: Poe -leep

HENGELAARSVERENIGING HOUDT WEER
JEUGDWEDSTRIJD.

Gezien het geweldige succes, dat de jeugdwed-
strijd vorig jaar gehad heeft, werd in de jaar-
vergadering besloten om ook dit jaar weer zo'n
wedstrijd te organ^^n. Men verwacht dat er
ditmaal zeker een^Kp- hondend kinderen aan
zullen meedoen. £^RJ datum was vastgesteld
zaterdag 9 juli. Het bestuur zal aan de zuster-
vereniging Almen JKagen om in het Groene
Kanaal deze wedsi^B te mogen houden, mede
uit veiligheidsoven^fingen.
De voorzitter, de heer A. Bello, memoreerde
in zijn openingswoord dat de vereniging een
succesvol jaar achter de rug heeft. Het ligt in
de bedoeling van de Alg. Ned. Hengelaarsbond
om het looprecht langs de gehele IJssel te pach-
ten en er bovendien vis in te poten. Hierover
zal binnenkort een gecombineerde vergadering
in Zutphen gehouden worden. Uit het uitge-
breide jaarverslag van de secretaris, J. Koster,
bleek dat de vereniging 114 leden telt, hetgeen
weer een flinke vooruitgang betekent. De pen-
ningmeester H. Vlogtman kon een ruim batig
saldo mededelen.
In de kascommissie wreden benoemd de heren
J. Sloot en H. Krauts.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van
de heer H. Burger (niet herkiesbaar) gekozen
de heer J. Fleming.
De heer H. Vlogman werd herkozen.
Tot nieuwe bode werd benoemd de heer E.
Wentink.
Hierna reikte de voorzitter de prijzen uit. De
Jan Hassink-wisselbeker voor degene, die het
grootste aantal vissen gevangen heeft tijdens
de onderlinge wedstrijden ging naar de heer A.
Jansen. De beker voor het zwaarste gewicht
aan vis eveneens tijdens deze wedstrijden kreeg
de heer A. Bruggink. De heer Huetink won de
beker voor de zwaarste snoek (6 pond); de
heer Eilander voor de zwaarste brasem (1700
gram) en de heer Kieft voor de zwaarste kar-
per (250 gram).
De onderlinge wedstrijden werden als volgt vast-
gesteld, zondag 12 juni in het Kanaal; zaterdag
25 juni in de Berkel; zaterdag 20 augustus in
de Baakse Beek en zondag 4 september in de
IJssel.
De wedstrijden om de wisselbeker tussen Almen-
Laren-Vorden zullen gehouden worden op 16
juli en 18 september, in het Groene Kanaal.
Er werd besloten om dit jaar geen feestavond
te houden, daar dit nogal financiële offers
van de kas vergt en men liever een flinke
reserve wil kweken om straks eventueel een
viswater te kunnen pachten. Medegedeeld werd
nog dat er, tesamen met de vereniging Almen,
15 bruggetjes geplaatst zullen worden aan het
Kanaal, waarop uitsluitend gevist mag worden
door leden van Almen en Vorden.
Tot slot bracht de voorzitter dank aan de
heren, die zich verdienstelijk hadden gemaakt
als controleurs en als uitzetters bij de gehou-
den wedstrijden.
Het lid, de heer Joh. van Dijk, vertoonde hierna
projecties van de afgelopen zomer gehouden
jeugdwedstrijd, wat buitengewoon in de smaak
viel.

EEN ZILVEREN JUBILARIS IN DE FOKVER.
DELDEN.

In de in „het Zwaantje" gehouden jaarver-
gadering van de Fokvereniging Delden werd
tic penningmeester, de heer A. J. Maalderink,
gehuldigd omdat hij deze functie reeds 25 jaar
heeft vervuld.
De voor/itter, de heer J. Kggink, bracht de
jubi la r i s hulde voor het accuraat beheer der
f i n a n c i ë n en bovendien als actief bestuurslid.
H i j dankte hem namens de gehele vereniging
ook voor het feit dat hij de vereniging steeds
met raad en daad ter zijde staat. Hij bood
hem een blijk van waardering aan.
Uit het verslag van de secretaris, de heer B.
Lebbink, bleek dat de vereniging 34 leden
telt. Er waren bij de verenigingsstier 235
koeien van leden en 2 van niet-leden aange-
boden. De stier Roland was wegens familie-
teelt verkocht en een nieuwe stier, Pauls Har t ,
werd aangekocht van de heer Hazekamp uit
Enschede.
De penningmeester kon een batig saldo mede-
delen. Het dekgeld voor de koeien der leden
bedroeg ƒ 7,— en dat voor koeien van niet-
leden ƒ 10,—. Het drachtigheids-percentage
bedroeg liefst 96%.
In principe werd besloten om in samenwer-
king met district 7 van de KIVO in het najaar
een jongveekeuring te houden. Voor deze keu-
ring zullen leden van de B.O.G., J.B.T.B. en
C. J.B.T.B. worden aangezocht om als keur-
meesters te fungeren met daarbij een deskun-
dige arbiter.

LEDENVERGADERING FOKVERENIGING
„DE CENTRALE.

In hotel Bakker hield de Fokvereniging „De
Centrale" onder voorzitterschap van de heer
A. y. Zweveririk een algemene ledenvergade-
ring.
In zijn openingswoord gaf de voorzitter een
overzicht over het wel en wee der vereniging
waarb i j tot uiting kwam dat de vereniging
nog steeds groeiende is. Ook wees spreker op
de zo nodige controle om de 2 of 3 weken.
De penningmeester, de heer Meulenbrugge,
deelde een batig kassaldo mede. Het aantal
koeien van de aangesloten leden bedraagt
ruim 2000 stuks.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer W.
Oortgieseri bij acclamatie herkozen.
Verder werd het bestuur gemachtigd om plan-
nen uit te werken voor een excursie naar een
fokbedrijf of een K.I. stal.
De heer W. Wagenvoort werd benoemd tot
afgevaardigde naar de jaarvergadering van de
Provinciale Bond van Fokverenigingen van
het F.H. veeslag in Gelderland welke te Arn-
hem zal worden gehouden.
Tenslotte hield de heer H. J. Oortgiesen uit
Roosendaal een leerzame inleiding, welke hij
toelichtte met lichtbeelden, over een reis naar
Denemarken. De aanwezigen kregen hierbij
in het bij /onder het verschil van de Deense
en Nederlandse landbouwbedrijven onder
ogen.



JAARVERGADERING RIJVERENIGING.
In café Eskes hield de landelijke rijvereniging
„De Graafschap" haar jaarvergadering onder
leiding van ,de heer D. Norde.
Na een kort openingswoord door de voorzitter
gaf de secretaris de heer J. J. van der Peijl
een uitvoerig jaarverslag, waaruit bleek dat het
afgelopen jaar voor de vereniging een jubileum-
jaar was geweest ter herdenking van het 25-
jarig bestaan, waaraan verbonden was een goed
geslaagd concours-hippique. Ook de onderlinge
wedstrijd was eveneens een groot succes ge-
worden. Tevens werd de instructeur, de heer
D. Norde dank gebracht voor het vele werk
in deze functie aan de vereniging bewezen.
Namens de leden werd de heer Norde een kistje
sigaren overhandigd.
De penningmeester, de heer W. Wagenvoort,
gaf een uitvoerig financieel overzicht.
Bij de bestuursverkiezingen werden de aftreden-
den t.w. de heren G. H. Wuestenenk en J. J.
van der Peijl herkozen, terwijl in de plaats van
de heer W. Wagenvoort, (niet weer herkies-
baar) werd gekozen de heer Pardijs (Lange
End).
Hierna volgde door de voorzitter de prijsuitrei-
king van de onderlinge wedstrijd. De uitslag
was als volgt:
De heer B. Wunderink werd in het definitieve
bezit gesteld van de wisselbeker der vereniging
wegens het 5 maal winnen van de wedstrijd
als de beste Vordense ruiter.
Verdere uitslagen waren:
Groep 1. Ie. B. Wunderink; 2e D. Pardijs; 3e
G. Schuppers.
Groep 2. Ie. W. Wagenvoort; 2e A. Vruggink;
3e. H. Berenpas; 4e. B. Schouten; 5e Th. Nijen-
huis.
Groep 3. Ie. R. Wesselink; 2e. D. Eggink; 3e.
J. Vruggink; 4e. A. Memelink.
Groep 4. Ie. Mej. D. Eggink; 2e. H. Wuestenenk;
3e. Mej. G. Knoef; 4e. Mej. G. Meulenbrugge;
5e. J. Arfman; 6e. G. Gosselink en 7e. D. Rad-
stake.

N! iets overtref t
Dampo bij Verkoudheden
van Vader, Moeder en Kind

DA M PO
BUITEN BEELD OP DE N.V.V. FEESTAVOND.
De Vordense N.V.V.-leden hebben vrijdag-
avond in het Nutsgebouw een buitengewoon
mooie feestavond gehad. Het gezelschap „Bui-
ten Beeld", bekend van de televisie, heeft de
aanwezigen een programma gebracht, dat
klonk als een klok.
Het was zeer afwisselend, vlot gebracht en
vooral hoogst beschaafd. Het programma van
schetsjes, muziek, conference en zang, gebracht
door Marijke de Jong, Christel Adelaar, Jan
Pruis, Guiis Verstraete, Cor Witsche en Joop
Reynolds, viel buitengewoon in de smaak en
kreeg een daverend applaus.
De voorzitter van de Vordense Bestuurders-
bond, de heer G. Koerselman, was de tolk der
aanwezigen toen hij het gezelschap dank
bracht voor deze mooie avond. De beide mede-
werkende dames ontvingen bloemen.
Na afloop werd er nog geruime tijd gezellig
gedanst.
Eveneens voor 'n stampvolle zaal werd 's mid-
dags een voorstelling gegeven voor kinderen,
verzorgd door de bekende figuren uit het kin-
der-televisieuurtje Pipo de clown en Mameloe.
Beiden waren hierin op zoek naar het ver-
dwenen zonlicht, dat door boeven gestolen
was om er goud van te maken. Pipo slaagde
er in cle tovermachine en het toverboekje te
bemachtigen en het goud weer in zonlicht om
te zetten.
De jeugd was vol aandacht bij de/e opwinden-
de geschiedenis, die bovendien zeer boeiend
ten tonele gebracht werd. Zo werd voor jong
en oud dit N.V.V.-feest en de kennismaking
met de televisie-sterren een ware belevenis,
waaraan men ongetwijfeld met genoegen zal
terugdenken.

BRANDALARM.

De brandweer werd dinsdagmiddag omstreeks
2 uur gealarmeerd voor een brand in het Her-
stellingsoord van de N. S. „De Decanije" alhier.
Bij aankomst bleek dat er een begin van brand
was ontstaan welke reeds vrij spoedig kon
worden geblust, zodat de brandweer niet in
actie behoefde te komen.

RATTI-NIEUWS.
Weer was de invallende vorst spelbreker, waar-
door de wedstrijd tegen Erix uit Lievelde geen
doorgang kon vinden.
De A-junioren speelden in Eibergen een belang-
rijke ontmoeting tegen de leider van hun af-
deling in de Hoofdklasse. Helaas speelden de
Rattianen de gehele wedstrijd slechts met 9
man, zodat Eibergen wel moest winnen. De
kranige Ratti ploeg slaagde er echter in de
nederlaag zo klein mogelijk te houden. Het
werd 4—O voor de Boys.
A.s. zondag zal het eerste, behoudens gunstige
weersomstandigheden, bezoek krijgen van
Vios I uit Beltrum. Daar ook de gasten niet
tot de sterksten der afdeling behoren, zal Ratti
ditmaal zeker niet behoeven te verliezen. Deze
kans moet benut worden.
De junioren zijn allen vrij.

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING
B.O.L.H. EN B.O.G.

De afdeling Vorden van de B.O.L.H. en B.O.G.
hielden in hotel „Het Wapen van Vorden" een
gecombineerde ledenvergadering met als spreek-
ster voor de B.O.L.H. Mej. H. C. Brethouwer
uit Aalten over het onderwerp: „De vorming
van het plattelandsmeisje" en als spreker voor
de B.O.G. de heer A. Lutke Willink uit Gees-
teren over het onderwerp: „Werktijdverkorting
in de landbouw".
De heer Lutke Willink wees in zijn betoog op
het verschil tussen de arbeidstijd bij de land-
bouw en de industrie.
Spreker ziet arbeidsverkorting in de landbouw
bij toepassing van mechanisatie (machinaal
melken en machinaal oogsten van graan etc.).
Bij gebruik van een knollenplukmachine kan
men l ha in 10 uur met l man met paard
verwerken. Ook waterleiding geeft arbeidsbe-
sparing. Verder wees spreker o;p de mogelijkheid
om in het boerenbedrijf een korte vakantie te
houden. Ook het voederen van varkens, runderen
enz. kan men bekorten zonder dat de dieren
hiervan schade ondervinden. Men dient hiervoor
evenwel een goede arbeidsindeling te maken.
Mej. Brethouwer wees in haar inleiding op de
noodzaak van de vorming van het plattelands-
meisje en achtte de scholing op een huishoud-
school niet voldoende. Spreekster toonde zich
een voorstandster van het blijven van de doch-
ters van de boer op de boerderij doch dan zo-
veel mogelijk tegen geldelijke beloning.
Na afloop van deze inleidingen werden discus-
siegroepen gevormd en werd het gesprokene
meer onder de loupe genomen.

FILMAVOND WESSANEN.
In Hotel Bakker werd uitgaande van Wessanen's
Koninklijke Fabrieken N.V. te Wormerveer in
samenwerking met de heer, A. R. Heuvelink te
Kranenburg (depothouder) en de heer Leunk,
te Warnsveld een filmavond gegeven voor af-
nemers en genodigden. De heer J. H. Wegener,
landbouwdeskundige van Wessanen hield een
korte inleiding, waarin deze er op wees, dat
de veehouders in ons land er rekening mee
dienen te houden, dat zij de voorsprong, die
we op het ogenblik hebben op veeteelt- en land-
bouwgebied ook dienen te behouden. Hij maakte
vervolgens een reis door Kalverland, waarin
o.a. de opkomst der kunstmelk, de kalver-
mesterij en kalver-fokkerij e.a. werden bespro-
ken. Spr. gaf veel nuttige wenken en raadgevin-
gen.
Een en ander werd met verschillende films toe-
gelicht. Zeer actueel was oolaite vertoning van
de film over het nieuwe ra.<^Bn „Pietrain-var-
ken", een ras, dat in Belg^^haar oorsprong
vond. Ook in ons land is dit ras thans erkend.
De aanwezigen werden tussenjte bedrijven door
getracteerd. ^Éf

PROFITEER
v. de extra voordelige aanbiedingen!

Literspot Zilveruitjes 139 et
Groot blik Makreel 59 et
Grote pot Abrikozen 87 et
Pak Cocoswafels 57 et
250 gr. Zandkoekjes 49 et
200 gr. Snoepmelange 49 et
2 zware gevuldo Repen 49 et
Verse Pinda's, 250 gr. 62 et

PARDIJS heeft het voor U!

'Nutsgebouw"™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 14 februari, 8 uur

de meesterlijke en zeer aangrijpende
film

IK WIL LEVEN
met: Susan Hayward

die DE rol van haar leven speelt)
waarvoor zij een Oscar won !

Een film die ons van aangezicht tot
aangezicht brengt met de dingen die in
onze wereld WERKELIJK gebeuren!

r Toegang 18 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Goed nieuws
voor U mevrouw!

Op donderdag 18 februari a.s.
sfarten wij als

Ie Kroon-Kruidenier
in Vorden en omgeving.

* '" ' I I . • - . 1 ! • • ! ! ! ! ,

CXize star t-reklame bij f 7.50 boodschappen
250 gr. Banketkoekjes G-R-A-T-I S

U kunt nu voortaan ook
profiteren uan de ongekende
KROON- VOORDELEN!

De fantastische koop-
je* op onzestart-folder
zijn al direct raak!

VAN ASSELT, LINDE
Uw Kroon-Kruidenier !

r BAZAR
te houden op vrijdag 19 en zater-
dag 20 februari in Irene, ten bate
van de Herv. Jeugdverenigingen.

DIVERSE ATTRAKTIE'S, o.a.
Schijf schieten, Rad uan Avontuur,

Balgooien.
Snackbar met warme hapjes,

enz. enz.
Aanvang 7 uur. Wij verwachten u!

onneker overalls

beroemd om hul

pasvorm! ^ •

Overal waargewerktwordt,

hoort U de roem verkondi-

gen van lonneker overalls.

De oerdegelijke overalls,

die 'n man zo goed „staan"

bij zijn werk, en die U bij ons

in zo'n ruime keuze vindt.

Komt U eens overtuigen l

NelB.ï.Plvr. - G.M.v.L.
B.O.L.H. • B.O.G.
afd. Vorden

Causerie door de heer
W. Dussel (journalist)
op woensdag 17 februari om
7.30 uur in het Nutsgebouw
over zijn reis naar Perzië:

„Perzisch Mozaïek"
Toelichting met lichtbeelden.

Entree vrij voor leden met echtgenoot(e)
of verloofde.
Niet-leden f 1.25 per persoon.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Wekelijks aan te bieden:
geselecteerde 8-weekse
jonge hennen. Wij le-
veren uitsluitend de
beste soorten
gebruiks - hybriden
A. BLIKMAN,
Driesteek l, Leesten
Telefoon 4765.

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Voor
Vulpenr epar a ti e

naar
„Jan Hassink"

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de optie W n die altijd voor

u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier
Z f.leden genieten een
kort ing van 20% op
gla~en en monturen.

Homoeopatische
Aaznbeiendruppe Is
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
t.m. 29 februari een gratis

op elk te reinigen
kledingstuk.

Chem. reinigen. Verven,
onz. Stoppen, Plisseren.

Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S*
ROOKGEREI

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

V
Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

de mooiste

nieuwe kleur

In nylons

mocca
ds warme kleur

van zonnebrand

dames
dragen
danlons

verkrijgbaar bij:

Visser, Vorden



Een DAGMEISJE ge-
vraagd van mei t/m.
sept. op villa tussen
Ruurlo en Voeden, bij
bushalte. Goed loon.
Brieven onder no. 20
Bur. Contact.

Gevraagd in klein ge-
zin met televisie, net
MEISJE boven 18 jr.
m. hulsel, verkeer.
Koffiepauze m. gebak
v. 10—l l uur, lunch v.
12— l uur, uitgebreide
thee v. 3 — 4 uur, diner
v. 6 — 7 uur. Daarna n.
verkiezing vrije avond
of theater. Hoog loon.
Br. onder no. 22 Bur.
van dit blad.

Woningruil
Vorden-Winterswijk

Z.g.a n. woningw wo-
ning, Esdoornstr. Win-
terswijk, ca. l maart a.s.
te huur, mits geruild
tegen gelijkw. woning
te Vorden. Een en an-
der behoudens goed-
keuring d. betreffende
woningcommissies.

Inlichtingen bij
Gems Metaalwerken

Vorden

Wie wil zijn 2-kacner-
woning in Molenplan
RUILEN voor een
hoekwoning aan
H. v. Bramerenstraat?
Huurpr i j s f 10,35.
Brieven onder letter E
bureau Contact.

Een WERKSTER ge-
vraagd. Boersma,
Dorpsstraat 6

GEVRAAGD net
meisje en TE KOOP
elektrisch fornuis en
koelkast ..Frigidaire".

Schiphorst, villa
„Nuova", Zutph weg

VRIJDAG 19 FEBRUARI
de gehele dag

gesloten
A. F. W I G G E R S

Linde

Te koop 3 zware r.b.
stierkalveren, schot-
telingen en de helft
van een vette koe.
J. W. Wesselink,

't Elshoff

Nuchter STIERKALF
te koop. G. }. Bran-
denbarg, Linde E 49

Te koop jonge stam-
b.zeug m. 12 biggen
8 dagen en dekrijpe
B.B. zeugjes.
A. J. Vruggink,

„Rieth'iis" Delden
Drag. B.B. ZEUG te
koop, a.d. teil., keuze
uit 3. Wed. H. Lense-
link, Linde.
BIGGEN te koop
D. Pardijs, Hackfort
C 31

Toom BIGGEN te
koop. B. Zents Jr.

Medler
Toorn BIGGEN te

koop. J. Arfraan, den
Bramel.

6 zware BIGGEN te
koop bij B. Rouwen-
horst, „den Kerkhof

Te koop waterpomp
m. l PK electromotor
gemont. op voetplaat.
Te bevragen: Chroom-
lederfabriek, Vorden

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

X
X;
X
Ku
u geven

Inplaats van kaarten

Gerhard Gosselink
en

Filepina Willemina Hogeweij
u, mede namens wederzijdse

i i ouders, kennis van hun voorgenomen
n huwelijk, dat D.V. op donderdag 18
X februari des middags om 2 uur vol-
^ trokken zal worden ten Gemeentehuize
w van Vorden.

X De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt
des middags om 2.30 uur plaats in de
Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Vorden, Raadhuisstraat 27

^ Hall (post Eerbeek, Hallseweg 57 ^
^ Februari 1960 y.
^ Toekomstig adres: Berend v. Hack- ^
M fortweg 9, Vorden. y
y Receptie van 4— 5 30 uur in Hotel M
w Bakker, Vorden. w

Q Donderdag 18 febr. hopen onze ge-
n liefde ouders en grootouders

G- J. Vruggink

X en
w H. Vruggink-Barink

X hun 50-jarig huweli jk te gedenken.

H
X

Hun dankbare kinderen
kleinkinderen en verloofden

Vorden, februari 1960.
„Stroetman" B 67.

f i

X
X
W Gelegenheid om te feliciteren van
W 3 — 4 30 uur in zaal Eskes te Vorden.

w wQ Ter gelegenheid van het 90-jarig f
Q bestaan houdt de Muziekvereniging [

} „Concordia" receptie op zaterdag 20 i
w februari van 15.30 tot 17.00 uur in
w café Eskes.

in O

t
De Bejaardenkring

kan vanwege het Stima onder-
zoek deze week niet door-
gaan, maar wordt verschoven

naar volgende week»

Morgen zondag 14 febr.
zijn er verschillende mensen jarig /
Zij trakteren u niet, dat is niet erg,
want u hoeft ook geen cadeautje te
kopen.
Trakteer uzelf, het kan door onze
voordelige aanbiedingen, ziet u maar!

Boerenwit (met roomboter
eten), heerlijk!

Spijssloffen, 1.25 vandaag 99 et
Rozijnenbrood, 1.25 vandaag 99 et
Moorkoppen, 5 stuks 1.50

vandaag 125 et
Slagroomtompoesen,

5 stuks 1.50 vandaag 125 et
Siagroomhorens, 5 stuks 1.50

idem 125 et
Roomtompoesen, 5 stuks geen

1.10 ook 98 et
Spritskoeken, 5 stuks 60 et

vandaag 52 et
Mergpijpjes, 5 stuks 1.10

vandaag 98 et
Sinasgebak, 5 stuks 1.10

vandaag 98 et
Vruchtencake, 1.25 vandaag 1.10
Bij aankoop van l rol beschuit
een grote ontbijtkoek van 60 et
voor 50 et.
Chocolaatjes, 100 gr. 65 et

vandaag 49 et
3 Tjoklatrepen a 35 et

vandaag f 1.—

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Meer dan 25 jaar in

gebruik bij de KLM

Verkrijgbaar bi j :
FA. VISSER VORDEN

Maandagavond 22 febr.
half acht in 't Nuisgebouw"
bieden wij U een gezellige avond^

met het optreden van het
gezelschap

„De Heikneuters
met een geheel nieuw programma.

Traktatie enz. enz.

*Inlichtingen en kaarten in de winkel.
Groetend,

S M I T
Zutphenseweg

Voor vlugge en nette

SCHOENREPARATIE:
WULLINK, Dorpsstr. 4

Nylons
Pracht

kollektie
Nylons
in alle
maten

Moderne kleuren met en zonder
naad.

Reeds vanaf 1.95 per paar.
Crêpe Mousse Nylons in vele

soorten.
Vergeet uw spaarkaart niet.

H. Luth, Vorden

Profiteert elke week
van onze daverende aanbiedingen!

Zolang de voorraad strekt!
Bij elke grote pot meikersen op sap a 149 et
een potje framboosjes voor 25 et

Op verzoek nog een keer!
Alleen deze week 500 gr» rozijnen voor 69 et

Bonbons „De Heer", exclusieve kwaliteit
100 gram 49 et

Zeldzaam mooie Snoepmelange, 200 gr* 49 et
Lange vingers, 150 gram 49 et
Kreijenbroeks Ovaaltjes, 250 gr» 59 et

Prachtige Ham, Ant* Hunink, 100 gr» 48 et
Literspotten Augurken voor 89 et

Reclame Dweilen (zeer sterk) 58 et
Vaatdoeken, 2 stuks 49 et
Toiletzeep (beschaafd parfum)

deze week 6 stukjes voor 75 et

Grote afslag literspotten Abrikozen
op sap nu voor 125 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

Onttrekking aan het Openbaar Verkeer
van de Spoorwegovergang in de Kerkhofweg

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter kennis van belanghebbenden,
dat van 15 tot en met 29 februari 1960
ter sekretarie dezer gemeente ter inzage
ligt een voorstel tot onttrekking aan het
openbaar verkeer van de overweg bij km.
12.484 van de spoorweg van Zutphen naar
Winterswijk, welke spoorwegovergang ligt
in de Kerkhofweg alhier.
Bezwaarschriften tegen het voorstel kunnen
vóór l maart 1960 bij de gemeenteraad
worden ingediend.
De bezwaarschriften kunnen worden toege-
licht in een zitting van het college van
Burgemeester en Wethouders of van een
door hen uit hun midden benoemde commissie.
Deze zitting zal worden gehouden in het
gemeentehuis op dinsdag l maart a.s., des
voormiddags 11 uur.

Vorden, 11 februari 1960.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester, de Sekretaris,
VAN ARKEL. J. V. PLAS.

H.H. Landbouwers.
Vanaf heden sta ik ter uwer beschik-
king met de

Vicon Pendelstrooier
voor alle kunstmest, en hebt U weiland
te fraizen of te scheuren, denk er om
dat moet nu gauw gebeuren.
Beleefd aanbevelend,

Th. B. WOLTERING
Telefoon 6665 - Onstein - Vorden

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

GEVRAAGD:

JONGELUI
voor alle afdelingen.

O.a. draaierij, apparatenbouw en
tankfabriek, en

ongeschoolde werkkrachten
Loon volgens C.A.O.

Gems Metaalwerken

2 toom BIGGEN te
koop. G J. Artman,

Wildenborch
Toom BIGGEN te

koop. J. H. Nijenhuis
Kranenburg D 119.

Te koop een toom
zware BIGGEN.

G. J. Wuestenenk
Koekoekstraat 25
Vierakker.

BIGGEN te koop.
Joh. Wesselink

Kranenburg, Vorden.

Te koop jonge eerlijke
drag. KOE, M.R.IJ.,
27 febr. a.d. telling.

A. J. Boers, C 35.
Vorden. Tel. 1408

Zw.b. VAARSKALF
H dagen. W.Wissink
Lochemseweg, Vorden

Nuchter STIERKALF
te koop. B. Zents Sr.
D 102, Vorden.

Te koop nuchter r.b.
STIERKALF.
Wagenvoort, „Biele"
Hackfort.

Op bestelling steeds
leverbaar

ééndagskuikens
met en zonder C.P.I.
certificaat.
WEENK'S broederij
Linde. Telefoon 6659

HOUTVERKOOP
Verkoop van ruim 375
perc. hout op maandag
15 febr. 1960 's mor-
gens 10 uur in Hotel
Langeler te HengeloG.
t.o.v. notaris H. van
Hengel, Spalstraat 25
te Hengelo-G. Telef.
06753 - 273.
Zie voor omschrijving
percelen adv. in Con-
tact van 6 febr. j.l.

Te koop een g.o.h.
ameublement, best.
uit tafel, 4 stoelen, 2
fauteuiles en theekast.
Brieven onder letter
K Bureau Contact.



Heerlijk
pittig

verfrissend

Heinekens
Bier

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmand!

Het voorjaar is
weer in aantocht.

Onze stoffeerder
staat weer voor U
klaar.

Moeten uw stoelen
opgeknapt worden of
een nieuwe vloerbe-
dekking,
Zijnde matrassen stuk.

Ee« telefoontje, en
hij komt met u pra-
ten.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Reklame
1 gram rooxworst lou
500 gram spek 80 et

500 gram balkenbrij 30 et
l liter erwtensoep 70 et

) gram boterhamworst 55 et.
500 gram gesm. vet 50 et

200 gram ham 100 et.
200 gram sni j worst 100 et.
200 gram ohtbijtspek 55 et

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

M. Krijt, Dorpsstraat

Zojuist ontvangen
een keurkollektie

A.W.R. SCHORTEN

Aparte modellen.
Prima kwaliteiten.
Halve schort jes.
Zeer apart.

Komt onze kollektie zien.

Zie etalage overzijde.

H. Luth, Vorden

Wij hebben nog een kleine
partij

Anthraciet
è f 6.— per hl.

Gebr. Barendsen

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat
het ontwerp:

„Partiële Herziening 1959 nr. l van
het uitbreidingsplan Vorden",

met de daarbij behorende toelichting, vanaf
dinsdag 16 februari a.»., gedurende 4 weken,
dus tot e* met maandag 14 maart 1960,
ter sekretarie dezer gemeente voor een
iedtr ter inzage ligt.
Belaifkekbenden kunnen gedurende ge-
noe»de termi jn van vier wek» bij de
Raad dezer geneente bezwaren indienen.

Vorden, 11 februari 1960.

Het Hoofd van het Gemeentebestuur
voornoemd,

VAN ARKEL.

Het is wisselvallig wöf,
echt weer om ziek te worden.

Het weer kunt u niets aan doen, wel
kunt u zich weerbaar maken tegen
allerhande ziekten.

Eet TflRVOBROOD van Schurink
rijk aan vitaminen.

ilLodescnoeisel!

*Steeds aan de

spits hierin is:

Wullink's Schoenbandel
„Onbetwist de Schoenenspecialisf'
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Houtverkoop Vierakker
Notaris H. Sj. Tromp te Zutphen zal op
DINSDAG 16 februari a.s. (dus niet zoals
eerder aangekondigd was op maandag
15 febr.) nam. twee uur in café Krijt te
Wichmond, ten verz. v.d. heer H. Rietman,
„Het Boschhuis" te Vierakker, è contant,
publiek verkopen t

plm. 70 perc. Boerengeriethout
waaronder: zware eiken voor graafposten;
eiken voor klopposten; zware berken, eiken
bonenstokken, brandhout en bezemberk enz.
Aanwijzing ter plaatse, rond „Het Bosch-
huis", door de eigenaar verkoper.
Kosten 10 pet. voor kopers.

Marktvereniging
Vorden

Ledenvergadering
op maandag 22 februari a.s.
om 8 uur in Hotel Bakker.

De agenda vermeldt onder meer:

Subsidietoewijzing
uit de verloting 1959.

De marktcommissie

Week-aanbiedingen
van merkartikelen voor zeer
lage prijzen.

2 pak Honig Vanillepudding,
met suiker 60 et

hierbij l blik ananas van 55
voor 41 et

3 blikjes Haring in
tomatensaus 95 et

Palingworst, 150 gram 59 et
Pakken vlugkokende Boerenkool

4 a 5 personen 59 et
Hunink's Rookworst

plm. 250 gram 99 et

250 gram Krentenkoekjes 59 et

Smit, Zutpbeuseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoo» 1281.

A.s. zondag

Ratti l - Vios B. l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Voor Superieure Bromfiets- en
Rijwielreparatie naar

Superia- en Vicloria-dealer
BARINK
Nieuwstad - Vorden

Bond voor Staatspensionnering
Afdeling Vorden

Ledenvergadering
op dinsdag 16 februari 's avonds
8 uur in café Eskes.

AGENDA:
Opening.
Notulen.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag sekretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Verslag kascommissie.
Benoeming kascommissie 1960.
Bestuursverkiezing, aftr . G. Stapper,
H. J. Kip, A. Jansen en J. W.
Harwig, allen herkiesbaar. Tegen-
kandidaten kunnen worden opgege-
ven tot het begin der vergadering.
Rondvraag.
Sluiting.

De sekretaris, H. J. KIP

Concordia Hengelo-G.
Heden zaterdag 13 februari

DANSEN
Orkest: „The Spitfires".

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT


