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Ds. J. C. Kelders
Zaterdag 8 Januari herdacht Ds. J. C. Helders de dag dat hij 50 jaar geleden zijn
ambtswerk aanving als hulpprediker te Glanerbrug, alwaar hij twee jaar later als predikant werd bevestigd. Vervolgens diende
Ds. Helders de gemeenten Vorden, Velsen
en Groesbeek, in welke laatste gemeente hij
op 11 April 1926 eervol emeritaat verkreeg
wegens gezondheidsredenen. Daarna echter
was hij nog enkele jaren voorganger van
de Biltse kapel. Ds. Helders was predikant
in Vorden van 1910 tot 1918. Op zijn initiatief is in deze periode de Julianaschool
in de Wildenborch tot stand gekomen. Ds.
Helders woont thans in Amsterdam; hij heeft
zich op allerlei terrein bewogen, o.a. op dat
der drankbestrijding en in vele sociale arbeid.
Van zijn hand verschenen verschillende geschriften en artikelen ter opbouw en versterking van het geloofsleven.

DE GEWONE RIJWIELMAN
ZEGT ER HET ZIJNE VAN!
Wist u het niet
en ook nog niet gehoord,
dat er op j.l. Dinsdag
weer eentje werd vermoord?
Het was zo goed, het was zo mooi,
na een korte winter kwam de dooi.
Toen is het gebeurd . . . 't is ongehoord,
een „Vriga" rijwielpad werd er vermoord.
Een motorrijder met zijn motor
verwoestte 't pad en maakte 't slecht;
gewone mensen op hun fietsen
hebben toen een lelijk woord gezegd.
De gewone mensen op hun gewone fietsen
vragen aan motorrijders met hun motor
groot of klein;
tijdens opdooi op de weg en niet op 't
rijwielpad te rijden;
de mensen op hun fietsen zullen u heel
dankbaar zijn.

De gewone rijwielnwn.

Wrijf Kou en Pijn
weg met QAMPO
Cursus Beeldhouwkunst.
De cursus in beeldhouwkunst, welke door
Jan Michels voor het Nut zal worden gegeven, wordt een paar weken uitgesteld.

De loop der bevolking in 1954.
Op l Januari 1954 bedroeg het zielental
dezer gemeente 5806, t,w. 2892 inan
2914 vrouwen. In de loop van het j
werden 55 jongens en 53 meisjes geboren,
22 mannelijke en 21 vrouwelijke inwoners
overleden.
Door vestiging nam het zielental toe met
141 mannen en 136 vrouwen, maar
staat tegenover dat 134 mannen en
vrouwen naar elders vertrokken.
Door deze mutaties ging het zielental met
40 mannelijke inwoners en 13 vrouwelijke
inwoners vooruit en bedroeg op Oudejaarsavond 2932 mannen en 2927 vrouwen, totaal 5859 inwoners.
Gesplitst naar de godsdienstige gezindten
is het zielental als volgt samen te stellen.
Herv. 4020; R.K. 1085; Ger. K. 424; Ver.
Matth. 18 vs. 20 17; Oud. Ger. K. 21; E v.
Luth. 24; Doops. Gez. 9; Rem. 11; H,A.Z.E.A.
11; Overige gezindten 23. Geen gezindte 214.
45 huwelijken werden voltrokken.

Aanbesteding.
Namens B. en W. van Zutphen is aanbesteed het vervangen van de keibestrating
op de Berkelkade-Zuid door een klinkerdek met bijkomende werken. Van de negen
inschrijvers was het laajst onze plaatsgenoot de heer Dostal, voor de som van
f 16.095.—. Zijn opvolger had ingeschreven
voor f 18.245.—.
Dammen.
In de wedstrijd, die Dinsdagavond Vorden
alhier tegen C D.C I uit Deventer speelde,
behaalde zij wel een zeer grote overwinning
nl, 15—5. Hiermede nam Vorden revanche
van de vorig jaar geleden nederlaag, waardoor haar toen het kampioenschap ontging.
Zal zij dit jaar wel succes hebben?
De vollediqe uitslag is als volgt:
J. Öukes— W. J Waanders 2—0
J. Lammers—de Vree
2—O
J F. Geerken—J. Zandvliet 2—0
B. H Breuker—W. Mengelder 2—0
H. Wansink — H. Harmens
2—O
Joh. Masselink —M. Overkamp 1 — 1
D. KI. Bramel — J. Schoemaker 2—0
W. Kamperman—D. C. Brink l — l
C. Hesselink—G. J. Harmens 1 — 1
P. Hoevers—J. Hovenga
O—2
25 Jan. a.s. ontvangt Vorden het sterke
D.E.Z. uit Laren.

KERKDIENSTEN Zondag 16 Januari
Gebouw Irene
9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen
In de tweede dienst Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat
Geref. Kerk
10 en 3 u. Ds E. J.DuursemaBed. H. Avondm
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Voetbalver. Vorden.
Nu er a.s. Zondag weer niet gevoetbald
wordt, heeft het bestuur gemeend een contact-avond te moeten beleggen, om de
onderlinge band te verstevigen. Deze wordt
Zaterdag 22 Januari gehouden in café
Bloemendaal.
Voor bijzonderheden verwijzen we belanghebbenden naar achterstaande advertentie.

PUROL in huis!
Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen en Schrale huid

Jonge Kerk.
Dinsdagavond j.l. hield de Jonge Kerk
in gebouw Irene haar eerste bijeenkomst in
het nieuwe jaar. Deze avond stond onder
leiding van Ds J. H. Jansen en werd geopend met het zingen van Gezang 108.
Deze bijeenkomst was gewijd aan de zending op Nieuw Guinea, waarvan dit jaar
herdacht wordt dat 100 jaar geleden op
5 Febr. de eerste zendelingen landden op
het eiland Mansinam.
Ds Jansen verhaalde iets over de geschiedenis van deze 100 jaar, over de moeilijkheden waarmede men te kampen had en de
geloofsmoed waarmee dit zware werk werd
verricht. Verder werden een paar filmstroken „100 jaar Nieuw Guinea" vertoond.
Na de pauze hield men zich bezig met een
gezellig gezelschapsspel en sloot Ds Jansen
deze goed bezochte avond.

Uit de Gemeenteraad.
Het bouwen van nieuwe woningen, het
verkrijgen van bouwterrein hiervoor en hg^
goedgekeurd krijgen van het gemeentelij^^
uitbreidingsplan zullen in het komende jaar
de politiek van de gemeente Vorden zonder twijfel gaan beheersen.
Dat bleek duidelijk bij de eerste raadsvergadering, die de gemeenteraad van Vorden
dit jaar hield.
Burgemeester A. E. van Arkel herinnerde
er in zijn nieuwjaarstoespraak aan, dat het
bouwvolume voor 1954, in totaal 36 woningen, geheel werd benut Voor 35 woningen is de bouwvergunning al verleend,
terwijl de bouw voor dertien woningen, te
weten voor de heer Huisman in Delden,
de heer Bielderman op 't Hoge, voor de
heer Schouten aan de Burgemeester Galléestraat en voor de Bouwvereniging „Thuis
Best" aan de Zwarteweg, nog in behandeling zijn. Van de laatste woningen werden
er twee als voorschot op het nog toe te
kennen- en nog onbekende bouwvolume
voor 1955 opgenomen.
Het aantal woningzoekenden bedroeg bij
het begin van 1955 in totaal 236, waarbij
120 forensende industriearbeiders gerekend
zijn.
„Het is duidelijk" zo zei burgemeester van
Arkel, „dat de gemeente al het mogelijke
in het werk moet stellen, ten einde bouwterrein voor de zo noodzakelijke woningbouw in handen te krijgen. Het gemeentebestuur is op dit punt diligent en komt
reeds nu met voorstellen voor aankoop
van percelen bouwterrein. Helaas zijn deze
terreinen nog lang niet voldoende, om aan
de vraag naar bouwterrein te kunnen voldoen en om in staat te zijn, het aan de
gemeente toe te kennen bouwvolume voor
1955 te realiseren.
Ik zou de raad dan ook in ernstige overweging willen geven, de aankoop van
bouwterrein als een der urgenste punten
die in 1955 om een oplossing vragen te
willen beschouwen en desnoods, als het

niet anders kan, tot onteigening te besluiten"
De raadsvoorstellen ten aanzien van de
aankoop van bouwterreinen, waarop de
burgemeester doelde, hadden betrekking op
een terreintje van de rijwielfabriek „Empo"
aan de Molenweg, één van mevrouw Hofs
Winkelman, eveneens aan de Molenweg en
een terrein aan de Insulindelaar, eigendom
van de heer H. Garretsen c.s., te Apeldoorn.
Dit laatste terrein kon alleen door de gemeente worden gekocht, indien een blok
van vier woningen tevens gekocht werd.
De raad besloot deze gronden te kopen,
maar ten aanzien van de laatste koop merkte de heer Wuestenenk op, dat het hem
toch niet de gewenste weg leek voor de
gemeente, om terwille van het bezit van
bouwterrein, ook woningen te kopen. Dring
in Arnhem toch vooral aan op goedkeuring
van het uitbreidingsplan, dan zullen wij
meer armslag krijgen, meende de heer
Wuestenenk. De heer A. J. Meijer, die
voorzitter is van de adviescommissie voor
woonruimte, wees er nog eens op, dat het
aantal woningzoekenden blijft stijgen en dat,
indien Vorden niet binnen twee jaar 40
woningen kan bouwen, de woningtoestand
in het dorp zorgwekkend zal worden. De
heer Meijer bleek geen voorstander te zijn
van de koopwijze van het stuk grond aan
de Insulindelaan, maar was daarbij toch
van mening, dat een slechte koop nog altijd
beter is dan een goede onteigening.
De raad besloot verder de salarissen van
de wethouders te verhogen tot 850 gulden.
Ook de salarissen van de ambtenaren van
de burgelijke stand werden aan de geldende normen aangepast, evenals dat van de
gemeenteontvanger.
De raad stelde voor de wethouders bovendien een pensioenregeling vast. De leden
van de adviescommissie woonruimtewet
1947 werden herbenoemd, zodat ook dit jaar
deze commissie zal bestaan uit de heren
A. J. Meijer, G. H. van der Peijl, J. L.
van Houte, H. J. Kip en G. Schouten.

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 15 Jan. van 5 uur t.e.m.
Zondag 16 Jan. Dr De Vries, telef. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Uit de partij
Hoevers
Zwart
2
3
4

Weekmarkl
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 80 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 47.— tot f 52.—
Handel was redelijk

Burgelijke stand van 7 t.m. 13 Jan.
Geboren: z.v. E. Wentink en G. J. WentinkMaalderink; z.v. A. J. de Greef en N. A. M.
de Greef-Slijpen; z.v. J. A. Overbeek en A.
M. Overbeek-te Molder; d.v. W. D. Breuker en E. Breuker-Schouten; z.v. E. Stouwdam en M. J. Stouwdam-Dekker.
Overleden: H. J. Jansen, wed. van A. M.
Visschers, oud 68 jaar.

Nederlands Bijbelgenootschap.

DAMRUBRIEK

Bovengenoemde vereniging organiseerde in
Irene een propaganda-filmavond, welke goed
bezocht was.
Ds Jansen sprak een kort openingswoord,
waarin hij de aanwezigen 'n mooie en leerzame avond toewenste. Allereerst werd vertoond de film „Pioniers" van het Canadese
Bijbelgenootschap. Deze film gaf een duidelijk beeld hoe de colporteurs van dit genootschap de Bijbel in steden, dorpen en platteland
trachten aan de man te brengen.
In de pauze kreeg men gelegenheid om diverse bijbels, traktaten enz. te bezichtigen,
en indien men zulks wenste te kopen. Hiervan
werd druk gebruik gemaakt.
Daarna kregen de bezoekers de film „Het
Boek voor de wereld van morgen te zien,
een propagandafilm van het Amerikaanse
Bijbelgenootschap. Deze film gaf een over-

Alles betreflFende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers
Zutphenseweg 48 Vorden.

1

5

13
16

26

43
46

48
50
49
Wit
J. Lammers
Stand zwart 15 schijven op: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13 tm.
16, 19, 23 tm. 25, 29
Wit 15 schijven op: 27, 28, 30 tm. 36, 38 40, 43,
45, 48, 49.
Hoe gevaarlijk het is om voor zwart ruit 29 en voor
wit ruit 22, de z.g. kerkhofszet, te vroeg te bezetten,
blijkt uit het volgende:
Wit
Zwart
l
8—12 ?
2 27—21!
16x27
3 32x21
23x32
19 x 39 (meersl.)
4 34x23
11x22
5 30x17
39-44
6 38 x 18
44x33
7 43—39
8 35 — 30
25x34
9 40 x 38 en wint 2 schijven en de partij.
47

KOU-KOORTS-GRIEP
SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudige
geneeskracht door veelvoudige samenstelling. Koker 50 Ubl.tt.n 90 et, 25 tablatUn 50 et.

Vleeskeuringsdienst over 1954
Door de Vleeskeuringsdienst alhier werden
in 1954 gekeurd 298 runderen, 101 graskal veren, H nuchtere kalveren, 698 varkens,
5 schapen en 3 geiten.
Bovendien werd gekeurd 6220 kg vlees, ingevoerd uit andere gemeenten. Door de
Vleeswarenfabriek werd l .245.228 kg. vlees
ingevoerd.
B.O.L.H.
Onder leiding van mej. A. Bouwmeester
hield de B.O.L.H. een ledenvergadering in
Hotel Brandenbarg. Uit de jaarverslagen
bleek dat het ledental 42 bedraagt en er een
klein nadelig saldo is In plaats van de dames
M. Pelgrim en B. Koerselman werden mej.
W. Sloetjes en D. Weenk in het bestuur
gekozen; de voorzitster werd herkozen. Het
bestuur werd uitgebreid met de dames A.
Gr. Jebbink en A. Regelink. Daarna werden
de rollen voor de a.?, jubileumrevue verdeeld
en enkele spelletjes gedaan. Mej. St. Weenk
gaf nog een voordracht ten beste.

MUNHARDTS
voorkinderen.meHhijm en Honing

om hrors op fe zijn

zicht van het ontstaan van de Bijbel vanaf
de tijd dat deze nog werd geschreven,
tot de hedendaagse gedrukte bijbels.
In het jaar 1800 was de bijbel nog slechts
in 70 van de 2500 talen vertaald. Dit veranderde in 1804, toen het Britse Bijbelgenootschap werd opgericht en tien jaar later
het Nederlandse. De bijbel is thans in 1160
talen overgezet.
Ds Duursema sprak een kort slotwoord.

In de vorige damrubriek werd in de winstpartij die in
dat eindspel mogelijk was abusievelijk een onjuiste
notitie aangegeven. De juiste winstgang volgt hieronder.
Stand zwart 6 schijven op: 12, 13, 15, 21, 22, 39.
Wit 6 schijven op: 20, 23, 24, 36. 42, 49.
^AWit
Zwart
1&5~19\
39-44
2 19x26
44—50
3 20—14
50—33
4 24—19
33x47
5 14—9
22 — 28
6 9 — 4 ! (niet op 3, want dan kan zwart een tweede
dam halen).
28—32
7 _ 4-31
47-20
?—13
20—3
fl—48! en zwart moet veld 3 verlaten, anders
volgt van wit 26—31 en 36—31 met winst, terwijl
wanneer zwart dit wel doet, wit er een tweede dam
bij haalt en schijf 32 verloren gaat en daarna de partij.

ir

Ijspret.

Te koop r.b. nieuwm.
vaars, 16 l melk, en
jonge r.b. dr. koe, a. d.
telling 9 Febr. wit bedr.
H. G. Oltvoort, D 82
Wildenborch n o.z.

Te koop een keurig
onderh. kolenfornuis
(Küpperbusch). Te bevragen Smederij A. J.
Florijn en Zn.

roop een best dr.
varken, uitget. 22 Jan.
H. W. Mullink
D 155 Medler

Te koop een neurende
volbl. M.R.IJ. vaars m.
beste melkl. 2e prijs
fokdag Vorden.
Wed. Berenpas D 108
„De Koning"

Tg^oop r.b. dr. vaars
a.aPcelling 16 Jan.
beste melklijsten.
R. Rouwenhorst
bij 't Enzerinck

Te koop toom beste
biggen.
G. J. Wunderink,
Kranenburg

n
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De ijsbaan op de Kranenburg mocht zich
het afgelopen weekend in een steeds groter
wordende belangstelling verheugen. Vooral
Zondagmiddag was de drukte enorm. Prettige muziek verhoogde de gezellige sfeer en
in de consumptietent kon men met een kop
dampende chocolademelk even uitblazen.
Het ligt in het voornemen om bij aanhoudende vorst, evenals verleden jaar, weer
diverse wedstrijden op deze baan te organiseren.

Voor alle soorten familiedrukwerk

W

uw gehele leven door
Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwbrieven
Visitekaartjes
Rouwbrieven
Dankbetuigingskrt.

Afscheid jeugdleidster.
Wederom heeft een jeugdleidster afscheid
genomen van de Maria-Gorettigroep, afd.
Vorden-Kranenburg. Ditmaal was het Kapi
Kraufcs van de Gidsen, die naar Nieuw Zeeland gaat emigreren en vele jaren leidster
van de groep was.
De gehele groep en tevens de leidsters van
de kabouters en de Oehoe waren bij dit
afscheid tegenwoordig. Er werden eerst enige
voordrachtjes gedaan, waarna Kapelaan Z.
Frankhuijzen O.F.M, een toespraak hield,
waarin hij mej. Krauts hartelijk dankte voor
haar vele nuttige werk ten bate van de
jeugd. Hij wenste haar voorts veel succes
in de toekomst en een voorspoedige reis,
De groepsleidster, Oehoe mej. G. Gerritsen,
dankte de scheidende leidster voor de prettige samenwerking en bood haar als aandenken een geschenk aan.
Kapi Krauts dankte allen voor de hartelijke
woorden en zei, dat zij haar taak als leidster
der jeugd steeds prettig had gevonden ondanks de moeilijkheden, die zich wel eens
voordeden. Zij sprak de hoop uit dat het
met de Maria-Gorettigroep in de toekomst
steeds crescendo zou mogen gaan.

HAMEA-GELEI
geeFr handen

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Beslist uw Drogist

Voor goede

rijwielreparatie

NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
Nieuwstad 12,
Telefoon 404

Wat zware „Van Nette" is voor een sjouwer
Is de „Emzalyte" werkschoen voor de bouwer.
POPULAIRE PRIJS
*
ALBERS

— SCHOENHANDEL

NAAR

Arie Tragter

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Adverteer in Contact

l/raag
500
500
200
200

gr.
gr.
gr.
gr.

niet hoe nei kan.
MAAR PROFITEER ER VAN.

gesm. vet
vet spek
hamworst
bloedworst

Beleefd aanbev.

70
98
60
30
M.

et
et
et
et

200 gr. rund. rookvl. 98
200 gr. leverworst
30
200 gr. gekookte ham 98
2 rook worsten
119

KRIJT

et
et
et
et

Dorpsstraat 32

De Heer en Mevr.
Spijker-Kieskamp
geven met blijdschap
kennis van de geboorte van hun dochter
Frederika Johanna
(Anja)

en
Engelberdina Clasina van Asselt

Huwelijksvoltrekking op Donderdag
20 Januari.
Wegens restauratie van de Herv. Kerk
zal de inzegening plaats hebben n.m.
2 uur in de Geref. Kerk door de
Weleerw. Heer Ds J. Langstraat.

Ver. v. Vrijz. Herv.

Harfsen, Kapelweg 8

AFD. VORDEN
•

Vorden, Linde E 28

Vordens Mannenkoor
A.s. Maandagavond
8 uur repetitie
in de Fröbelschool

X

Januari 1955

Receptie van 3.30 tot 5 uur bij
van Asselt, Linde.

HOUTVERKOPING

VORDEN, 8 Januari 1955.
„De Schutte"

na l uur

De begrafenis heeft plaats gehad op
Woensdag l^januari op de Algemene
Begraafplaats^ Vorden.

Donderdag 20 Jan.
wegens huwelijksfeest
de gehele dag

gesloten
P. 6. van Asselt
LINDE

Voetbalver. Vorden
•

Contactavond
voor de leden op
Zaterdag 22 Januari
's avonds half acht
in café Bloemendaal
Mooie prijzen

KOMT ALLEN!

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

verzachtende omstandigheid.
BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

JUikeurglaasjes

Hoest?

hoge voet f 0.75.

„de GEMS"

-

Bronchium Elixer

Vorden

(Nattermahn)

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten
WOENSDAG

De Marktvereniging

TE KOOP: G^PIktedennen voor zaaghout
balkenslieten, sporen, posten,
rikkens, klaverruiters en bonenstokken.

maar ook nadelig voor uw ogen. Een
bril is beter en de beste bril is 't beste!
Een bril van Firma MARTENS, 't kan
niet beter.

Ijsbaan - „Kranenburg"

l ONZE

Balansopruiming
gaat door t.e.m. Zaterdag
22 Januari.

*

ALLE

DAGEN GEOPEND

SCHOENHANDEL
De koe maakt de melk uit het grasgroene gras,
Die melk kook je dan weer op Shell Butagas.

Nutsspaarbank
Vorden
Opgericht 1819
Inleggers worden verzocht hun spaarbankboekjes voor rentebijschrijving in
de eerste helft van Januari in te leveren.

*

's middags l—5 uur
's avonds 6—10 uur
Zaterdag en Zondag PITTIGE MUZIEK
Spiegelgladde baan - Feeërieke verlichting

R. JANSEN

J. M. v. d. Wal
Beslist Uw Drogist

te bestellen.
Wij leveren uitsluitend
eerste klas materiaal.
Ook zesweekse hennen
H. B U R K I N K
Wichmond
Erkend kuikenbr. 9747
Tel. K 6754-324

Turen is

Gegadigden kunnen zich vervoegen iedere
ochtend om 8.30 uur bij A. van Veldhuizen
op „Huize Zelle".

Drogisterij

De Olde Meulle

KUIKENS

te Hengelo (Gld.)
Houtverkoop Juize Zelle" Hengelo-G.

HELPT!

Het wordt tijd Uw

19 Januari

Wegens aansch. electr.
te koop: butagasleiding
met 3 lampen en z.g a.n.
butagasstrijkijzer. Prijs
billijk.
H. C. Kettelerij
Hengeloseweg B 25
Te koop prima radio,
spotprijs. Derksen,
Zwartewcg 30
Te koop prima R.I.R.
broedeieren.
A. J. Vruggink,
„Riethuis" Delden
Te koop toom biggen
A. Wassink Nieuwstad

Uw voordeel

Ons gemak

Het Bestuur.
Homoeophatische
• Aambeien druppels
• Hoest druppels
• Kheuma druppels
• Zenuwsterkende
druppels
f 2.20 p. flesje van 30 cc
franco p. post na ontvangst van postwissel

dot verklaart olies en is ieo

pracht geslepen

De Olde Meulle
J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

't Is ons gebak-

extra aanbieding

L. H. VISSCHERS
J. A. VISSCHERS-ZWEVERINK

H. G. KETTELERIJ-VISSCHERS
J. KETTELERIJ
en kleinkinderen

auto- en
motormonteur
bij

Notaris van Ballegoijen de Jong te Hengelo-G.
bericht dat in de eerste helft van Februari
a.s. een grote houtverkoping zal worden
gehouden ten verzoeke van het Burgerweeshuis en anderen.
Nadere aankondiging volgt.

Hendrlka Johanna Jansen
wed. van A. M. Vitschers
in de ouderdom van 68 jaren.
Dat zij ruste in vrede.

G. H. VISSCHERS
D. VISSCHERS-WAARLO

GEVRAAGD wegens
dienstplicht, een

A.G.Tragter

VOORLOPIG BERICHT

Heden nam de Here tot zich, na een
geduldig gedragen lijden, onze lieve
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Maandag middag
17 Januari

Drogisterij

Men kan zich nog laten inschrijven t.m.
22 Januari 't Hoge 8, Vorden

Wij beginnen dit jaar met een

Wegens omstandigheden a.s.

gesloten

Nieuwe danscursus

Johannes Lambertus'Uenk

Leerdam, 11 Jan. 1955
Meent 7

A.s. Zondagmorgen
begint de Zondags'school in het Nutsgebouw (achter ingang).
De oudste leerlingen
10 uur, de jongsten
o in 11 uur. Nieuwe
leerlingen, welkom !
Het Bestuur.

Dansstudio HOUTMAN

Ondertrouwd :

Op advertenties t/m. Woensdag gebracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag
10 pet verhoging!
Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteit s waarde

Ons gemak

6 beste biggen te koop
B. Roüwenhorst
„Den Kerkhof"
Hackfort
Te koop dr. varken,
keuze uit 5, bij
D. Nijenhuis,
bij 't Zwembad Vorden
Zware biggen te koop
H. Lijftogt,
bij 't kerkhof
Toom biggen te koop
G. J. Eijerkamp
Delden B 35
Te koop een toom
biggen.j

B. Antink E 18 n.o.Z-

Brrr,'t wordt koud!

De weg naar elkaar

ONZE

Leren jassen,
Leren handschoenen
hebben we genoeg.
Dan kunt u er tegen!
SPOTPRIJZEN!
Aanbevelend

Opruiming

hebt u gevonden. Nu~wilt u paan verloven. U zult de weg naar Fa. Martens
ook gemakkelijk vinden en voor verlovingsringen naar uw wens is het DE
JUISTE WEG.

^ duurt nog tot Zaterdag 22 Jan.
C Profiteert dus nog van de 10 pCt. korting j

G. W. Luimes

Ook hebben wij nog weer vele nieuwe
koopjes voor u.

Zo als altijd betalen
wij de hoogste prijzen voor alle soorten

En wilt u zeker zijn dat het pakt,
Adverteer dan week'lijks in Contact!

Niet alleen zindelijk koken

Pluimvee
W. ROSSEL
Telef. 342

Pluimveehandel
Telefoon 283

r

maar ef is nog veel meer prettigs uit de blauwe fles Shell
Butagas te winnen.

Nutsgebouw-^
VORDEN

Exploitatie Jap Miedema - Deventer

Weder ontvangen
een partij prima

Een der grootste speelfilms aller tijden

REBECGA

Shell Butagas,

S MITt Zutphenseweg

met: Laurence Olivier - Joan Fontaine Judith Manderson.
Gebaseerd op de beroemde roman
van Daphne du Maurier.
Wat speelde zich af in de vertrekken
van het eens zo prachtige landgoed
Manderley!
Eens was Manderley beroemd om zijn
feesten en partijen maar REBECCA vond
er een tragische dood en daarmede verdween de glorie uit het oude, reusachtige
landgoed.

Telefoon 281
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

Chem. reinigen

Verven

Januari-aanbieding
Eenvoudige japonnen
chemisch reinigen
van f 3.50 nu slechts f 2.20

Accordeonlessen

J

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

TE VORDEN.
Thans bestaat gelegenheid zich op te
geven voor club- of privélessen.
Aanmelden Maandagsavonds v. 7.308.30 uur bij A. Bannink, muziekleraarDirigent, in café Bloemendaal, Stationsweg, Vorden.

rWij ruimen op
JL

Neem voor méér
dingen

Wilgen Mansklompen

Zaterdag 22 Januari, 8 uur

Toegang 18 jaar

Valt u buiten het elvctrixch lichtnct ?
Butngns nerlicJitinf/ /.s óók prachtig.
En wat denkt u van roet-, «s- en
xtoflozp verwarming ?
Of een keukniyeijfiertje, waarop ook
een douche-raanslultina mogelijk is?
Komt nog méér gemak u te pas;

JL

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen
Telefoon K 6750-3191
Chem. reinigen, verven, sloppage, enz.
Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.
Stoppage
Enz. enz.

JL

JL

JL

JL

JL

•••

B.s. Dinsdag - 8 uur u.

Ziet onze etalage's

IL

jc

JL

u

