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INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Naar aanleiding van de in dit blad opgenomen
advertentie van zaterdag 17 jan. j. L, waarin het
bestuur van de Chr. school mededeelt te willen
komen tot oprichting van een U.L.O. school op
dezelfde grondslag als de Landbouwhuishoud-
school en de Lagere Landbouwschool hier ter
plaatse, meent het bestuur Volksonderwijs, af-
deling Vorden-Linde belanghebbenden op de
hoogte te moeten stellen van het feit, dat de
bewoordingen dezer advertentie voor buiten-
staanders aanleiding kan geven tot verwarring
of misverstand.
Het ware o.i. beter geweest, indien vermeld
was, dat hier sprake is van de voorgenomen
oprichting van een Bijzondere Christelijke
U.L.O. school op dezelfde grondslag als de Bijz.
Chr. Landbouwhuishoudschool en de Bijz. Land-
bouwschool.
Waarom werd dit niet vermeld, daar het
straks toch aan de gevel komt te staan?
Het bestuur van de afd. Vorden-Linde van
V.O. meent nadrukkelijk te moeten verklaren,
dat deze afdeling in geen enkel opzicht achter
de voorgenomen stichting van Chr. U.L.O.

Zij handhaaft haar standpunt in haar jongste^
ledenvergadering uitdrukkelijk ingenomen, dat
gezien het door haar ingestelde onderzoek, onze
gemeente in 't allergunstigste geval misschien
gebaat zou kunnen zijn met de stichting van een
algemene U.L.O. school, die krachtens haar
doelstelling toegankelijk moet kunnen zijn voor
leerlingen, zowel van openbare als van bijzon-
dere scholen, die dus geen specifiek godsdien-
stig of kerkelijk karakter zal dragen en waar
geen onderwijs gegeven wordt, dat andersden-
kende ouders zou kunnen krenken. Daarenbo-
ven moet naar haar oordeel een U.L.O. school,
wil zij althans behoorlijk aan haar doel kunnen
beantwoorden, tenminste 4 leerkrachten (dus
gemiddeld plm. 100 leerlingen) hebben.
Dit geldt des te meer daar de leerlingen moeten
worden opgeleid voor een U.L.O.-diploma, waar-
voor het afleggen van een staatsexamen wordt
vereist.
Men mag toch verwachten dat de te benoemen
leerkrachten over voldoende bevoegdheden
len beschikken voor deze opleiding van de
hen toevertrouwde leerlingen.
Anderzijds mag redelijkerwijze worden ver-
wacht, dat de toe te laten leerlingen inderdaad
in staat zullen zijn een U.L.O.-diploma te kun-
nen behalen, gezien hun prestaties op de lagere
school.
Noch een Prot. Chr. U.L.O. school noch
openb. U.L.O. school zal aan bovenstaande eis,
wat betreft het aantal leerlingen in de verste
verte kunnen voldoen.
Wij vragen het Bestuur van de Chr. School dit
alles nauwgezet te willen overwegen en na te
gaan of er redenen zijn gezamenlijk te komen
tot een behoorlijk verantwoorde algemene
U.L.O. school, waarvan de gehele daarvoor in
aanmerking komende jeugd van Vorden zou
kunnen profiteren, instede van een aparte kleine
school voor eigen gezindte te gaan organiseren.
Wij wachten met belangstelling Uw antwoord af.
Wij zouden het n.l. zeer betreuren, als in Vorden
door Uw streven een onzalige schoolstrijd zou
losbranden.
Daarmee is Vorden, daarmee is de jeugd, daar-
mede zijt gij ook niet gediend.
Over deze belangrijke materie belegt de afd.
Vorden-Linde van V.O. binnenkort een open-
bare vergadering, waar prominente deskundi-
gen deze kwestie zullen bespreken.
De datum hiervan zal zo spoedig mogelijk in dit
blad bekend gemaakt worden.

Bestuur V.O. afd. Vorden-Linde.

VEILIG VERKEER
Ook dit jaar heeft het bestuur van Veilig Ver-
keer afd. Vorden gemeend in de buitenwijken
een tweetal verkeersavonden te moeten belegr
gen en wel speciaal voor diegenen, voor wie het
bezwaarlijk is deze avonden in het dorp te be-
zoeken.

Er wordt daartoe een avond gegeven in café
van Asselt op 30 januari a.s. en één in de Wil-
denborchse kapel op 11 februari, beide om 8
uur. Aan de hand van filmstrips zullen diverse
verkeersproblemen besproken worden. Een ver-
keersforum en een verkeersspel zullen voor de
nodige ontspannning zorgen.
Wachtmeester Kok zal ook dit jaar weer een
algemene verkeerscursus geven welke 4 les-
avonden zal omvatten; na deze cursus zal de
deelnemers gelegenheid gegeven worden aan
een eenvoudig verkeersexamen deel te nemen.
Op deze avond (16 maart) zal in Vorden voor
de eerste maal gelegenheid zijn het officiële
bromfietsexamen af te leggen, dat is samen-
gesteld door het Verbond voor Veilig Verkeer
te Utrecht.

ONGEVAL
Toen mevr. Sch. de winkel van de heer Kr. in
de Dorpsstraat verliet, kwam zij op straat zo-
danig door de gladheid te vallen dat zij een arm
brak.

KERKDIENSTEN zondag 25 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. M. G. Sterringa, van Zutphen.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Medler school.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. A. v.d. Peppel, Lochem

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 24 jan. van 5 uur tot en met
zondag 25 jan. Dr Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 25 jan. Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer. tel. 06752-1566.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 104 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 57.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 16 t.m. 22 jan.
Geboren: z. van A. W. Huitink en M. H.
Rondeel; z. van H. T. Wiggers en M. J.
F. Roelvink; d. van H. J. Nauta en T.
Brink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. A. Scholten en J. G. Lettink.
Overleden: Geen.

Tere huid?
* Babyderm-zeep

OUDERAVOND NUTSKLEUTEBSCHOOL
In de druk bezochte ouderavond van de i
kleuterschool heeft de voorzitter van het Nut,
de heer Wesselink, de verheugende mededeling
gedaan dat er zeer waarschijnlijk tijdens de a.s.
zomervakantie begonnen kan worden met de
restauratie en de uitbreiding van de bestaande
Nutskleuterschool. De school verkeert de la
jaren in een deerniswekkende toestand en
bovendien te kampen met gebrek aan ruimte.
Gelukkig heeft de Rijksinspectrice, mej. Rehwin-
kel, de school op de urgentielijst voor 1959 ge-
plaatst. De bouwvergunning wacht alleen nog
op de goedkeuring. De heer Wesselink vestigde
in dit verband er nog eens de aandacht op dat
het Nut voor deze verbouwing een waarborg-
som van ƒ 10.000,— moet storten, van welk
bedrag het bestuur reeds 8.000 gulden bijeen
heeft.
Voor het nog resterende bedrag van ƒ 2.000,—
wordt een dringend beroep op de ouders der
schoolgaande kinderen gedaan.
Zodra met de verbouwing wordt begonnen, moet
dit bedrag ten gemeentehuize gedeponeerd
worden. Er wordt trouwens een vrij hoge rente
over dit bedrag uitgekeerd. Na 15 jaar krijgt
men het gestorte bedrag terug. Men kan dit
dus, aldus de voorzitter, als een soort spaarpot
beschouwen. Hij richtte daarom een dringend
verzoek tot de ouders om hieraan deel te nemen.
Enkele ouders hebben reeds een bijdrage toe-
gezegd, doch men is er nog lang niet.
Uit het jaarverslag van de secretaresse, mevr.
Albers-Bloemendaal, kunnen we melden dat het
aantal leerlingen constant 80 heeft bedragen.
Dit is het maximum aantal. Er staan nog steeds
kinderen op de wachtlijst.
Het hoofd der school, mej. C. Kiburg, deelde
nog mede dat bij slechte weersomstandigheden
de veraf wonende kinderen tussen de middag
onder haar toezicht over kunnen blijven.
In de pauze bestond gelegenheid tot het bezich-
tigen van door de kinderen vervaardigde werk-
stukjes en tekeningen.
Na de pauze hield mej. Nijkamp, inspectrice van
de Nutskleuterscholen, een interessante causerie
over het onderwerp „Waarom Uw kleuter naar
de Kleuterschool?"
Bij het vragen stellen vroeg de heer de Jonge
namens vele moeders de mening van de inspec-
trice over het feit dat de kinderen van de kleu-
terschool zo weinig meer gaan wandelen.
In kringen van het kleuteronderwijs, aldus mej.
Nijkamp, komt men hierop hoe langer hoe meer
terug, want het is voor een kind telkens weer
een bezoeking om in groepsverband „te wande-
len". Als de speelplaats er geschikt voor is,
kan men de kinderen beter hier laten hollen en
draven en laten spelen.
Aan het slot bood de heer Wesselink naast zijn
dankwoord de inspectrice voor haar interessante
en leerzame inleiding een kleine attentie aan.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

BIJEENKOMST B.O.G.
In hotel Brandenburg hebben de leden van de
B.O.G. een bijeenkomst gehouden, waar naast
het huishoudelijke gedeelte, een causerie door
de heer H. J. Döbken over het onderwerp „De
Flevopolder en de vestigingsmogelijkheden" op
de agenda stond.
Bij het huishoudelijke gedeelte der vergadering
deelde de voorzitter, de heer Pelgrum, mede
dat op 11 februari voor de B.O.G. en B.O.L.H.
de heer Kolk uit Laren een boekbespreking zal
houden. Voor de samenkomst in het Woodbro-
kershuis in Barchem op 8 februari a.s. gaf zich
één lid op. Meer animo bestond er voor de dans-
avond van de ring Zutphen op 14 februari a.s.
in café Veltmaat te Laren. De door de vereniging
van bedrijfsvoorlichting te Laren uitgeschreven
prijsvraag over bedrijfsverkaveling zal door een
commissie uit de leden en het bestuur bestu-
deerd worden, waarna hierover rapport volgt.
Voor een excursie tegen half februari naar de
Camiz melkinrichting te Arnhem, het instituut
voor landbouwtechniek en rationalisatie te Wa-
geningen en de Ritmeester sigarenfabriek te
Veenendaal gaven zich een behoorlijk aantal le-
den op. Opgaaf voor deelname is nog mogelijk.
Namens de sportcommissie deelde de heer
Bouwmeester mede, dat het in het voornemen
ligt om ijs en weder dienende schaatswedstrij-
den te houden voor de leden van de B.O.L.H.
en de B.O.G.
In zijn openingswoord wenste de voorzitter de
leden met hun gezinnen een voorspoedig 1959 toe.
Spr. hoopte, dat dit jaar voor de vereniging ook
een goed jaar zou mogen worden.
Op de lezing van de heer Döbken komen we na-
der terug.

BILJARTEN
De uitslagen van de deze week gespeelde wed-
strijden luiden als volgt:
Hoofdklasse: T.O.G.—K.O.T. 4-4;
2e klasse: Kroon II—K.O.T. II 1—9;
3e klasse: Pelikaan II—K.O.T. in 4—6 en
K.O.T. IV—De Boer III 8—2.

VOETBAL
Nu de sneeuw van de velden verdwenen is, kan
er zondag weer gevoetbald worden.
Het programma voor „Vorden' is maar klein.
Vorden I is vrij on Vorden TI speelt in Steende-
ren een belangrijke wedstrijd tegen Steenderen
II, een van de concurrenten voor het kampioen-
schap. Het zal er dus wel om spannen. Vorden A
speelt thuis tegen Grol A en moet trachten 2
punten rijker te worden, hetgeen zeker niet on-
mogelijk is. Vorden B speelt vooraf ook op eigen
veld tegen Zelhem A.

BOEBENDANSERS VORMDEN
EREHAAG

Na afloop van de huwelijksvoltrekking die don-
derdagmorgen op het gemeentehuis plaats vond
tussen de heer H. J. A. Scholten en mej. J. G.
Lettink, vormden leden van de Vordense boeren-
dansers „De Knupduukskes", toen het echtpaar
het gemeentehuis verliet, een erehaag. „De
Knupduukskes" waren daarbij in hun originele
Oud-Gelderse klederdracht gestoken.
Vanzelfsprekend werd deze attentie door het
bruidspaar zeer op prijs gesteld. De familie Let-
tink neemt in de gelederen van „De Knupduuks-
kes" een grote plaats in.

GEMODERNISEERDE CENTRAWINKEL
Het Centra Levensmiddelenbedrijf van de heer
v. d.Lee op het Hoge gaat niet alleen met de
tijd, doch ook met de dorpsuitbreiding mee. Er
wordt daar flink gebouwd en dat betekent uit-
breiding van de klantenkring. Om straks wan-
neer de nieuwe bewoners in deze buurt komen
wonen, de klanten vlug en goed te kunnen be-
dienen in een moderne omgeving, heeft de win-
kel een algehele gedaanteverwisseling onder-
gaan.
Van het oude interieur is niets meer te herken-
nen. Zowel de toonbank, de wandbetimmeringen,
de schappen en vitrines, alles is opgetrokken
uit licht gekleurd eiken en maakt een zeer
moderne indruk. Een aantal T.Lxverlichtings-
buizen zorgt voor een ruimschootse verlichting.
Zowel de vleeswaren, tabaksartikelen als de
wijnsoorten zijn in een apart gedeelte onder-
gebracht.
De winkel kan door de doelmatige inrichting
gerangschikt worden onder de semie-zelfbedie-
ningsbedrijven.
Tijdens de opening donderdagmorgen gaven
velen blijk van hun belangstelling o.a. het vol-
tallige bestuur der winkeliersvereniging en de
Centra-bedrijfsleider rayon Deventer.
Vele bloemstukken fleurden het interieur nog
extra op. Ongetwijfeld is deze vernieuwde zaak
een mooie aanwinst voor dit deel van ons dorp.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer P. J. B. Eykelkamp
te Medler slaagde dezer dagen voor het Praktijk-
diploma Boekhouden, uitgaande van de Neder-
landse Associatie voor Praktijkexamens.



Noar de Expo.
(Slot)

Hier mosten Gait Duuzendpotter met zien
anverwante artikelen der weer uut en kwam
Gait tot de ontdekking dat zien jas ok vo*
was. Dus most e zonder hoed en zonder
oaverjas noar mooder hen, moor dat kö j
op zo'n Exporeize neet zo nauw nemmen!
Een stemme uut de vrouwluuhoek zei: „die
keals . . . as ze et gat neet vaste hadden zitten
vergatten ze dat ok nog!"
En wieter ging et weer in de richting Vod-
den. Het was moor effen of Rinus Wilgetak
schreeuwden van stop en hè kon zo veur
zien huus uutstappen. En een paar menuten
later ston de rest van et gezelschap al bie
de Voddense kerke. Herman Meubelplate
vroog, as de leider van et gezelschap, hoe
de reize bevallen was. Een volmondig: „et
volgend joor weer" was veur Herman vol-
doende.
Nog effen wodden der noa eproat oaver
et avontuur van Willem Lindenhof en Betta
Fineer en door gingen stemmen op van:
„Door mos een stuksken van in de krante."
Noew dan, medereizigers van de Exporeize,
hier heb ieluu dan oew stuksken in de
krante ehad, en nog wel in et meestgeleazen
blad van Vodden! Wie wilt dan ok de
redactie van Contact hartelijk danken veur
de plaatsruumte en veural veur de corectie's
en et medeleaven da'w heb ondervonden
bie et opstellen van de Expostukskes.
En dit zol ik Joost Vuren en Herman Meubel-
plate nog effen willen zeggen: begin een
volgend joar een betjen eerder met een
plan en zeet daj ze allemoale metkriegt,
want zo'n reize strekt metene tot collegiale
binding van de Annemmersbond.

Een reisgenoot.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er een Engelse film, die
de gigantische strijd voor de bevrijding van
Arnhem naar waarheid weergeeft. Uitsluitend
mannen, welke deze strijd meemaakten, spelen
in de film mee. Het neerlaten der parachutisten,
het landen der zweefvliegtuigen, als deze scènes
zijn naar waarheid opgenomen door fotografen,
die samen met de Airborne troepen waren neer-
gelaten. De heldhaftige pogingen van deze troe-
pen om zich van de brug van Arnhem en die
van Oosterbeek meester te maken vormen een
der meeste roemruchtige en tragische bladzijden
in Engelands militaire geschiedenis.

HOOFDPIJN? +
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent

PLATTELANDSVROUWEN
Woensdag hield de afdeling Vorden haar eerste
bijeenkomst in het nieuwe jaar in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw. De presidente
mevrouw Pelgrum-Rietman heette de dames
hartelijk welkom, in 't bijzonder Zuster Stoop,
de spreekster van deze middag. Verder wenste
ze allen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar
en sprak de wens uit dat ook in dit jaar de
maandelijkse samenkomsten goed bezocht mo-
gen worden. Er kon weer een nieuwe lid inge-
schreven worden, zodat de afdeling thans 111
leden telt.
Na het zingen van het bondslied waren er eerst
verschillende mededelingen, betreffende deelna-
me aan de Volkshogeschool te Eerbeek, over het
woningadviesbureau te Arnhem en over de cur-
sus „Van stamppot tot bruiloftsmaal". Op
woensdag 25 februari a.s. zal de heer Kolk uit
Laren weer een boekbespreking houden.
Hierna hield Zuster Stoop een praatje over
huishoudelijke verpleging. Met behulp van een
ledikant van het Groene Kruis liet de Zuster
zien hoe men een zieke het beste kan helpen.
Ook liet ze zien hoe men verschillende verban
den moet leggen om pols, arm, been enz.
Tenslotte bedankte de presidente Zuster Stoop
voor de prettige en leerzame middag.

IJSPRET
De ijsbaan op de Kranenburg kon zaterdagmid-
dag haar -banen open stellen voor de schaats-
liefhebbers. Velen hebben van deze gelegenheid
gebruik ge-maakt, waarbij vooral de jeugd goed
vertegenwoordigd was. Het ijs was, ondanks de
zwakke plekken, die waren afgebakend, behoor-
lijk te berijden en het was de rijders aan te
zien, dat ze volop plezier hadden. Zowel 's mid-
dags als 's avonds was het een drukte van be-
lang. Ook van plaatsen uit de omgeving waren
vele jongelui komen opdagen. Helaas moest de
baan reeds zondags wegens toenemende dooi
worden gesloten, zodat de vreugde slechts van
korte duur was.

GROSLIJSTSTEMMING K.V.P.
Zondag j.l. werd zowel in zaal Schoenaker als
bij café ,,De Zon" in het dorp de Groslijststem-
ming gehouden voor de a.s. Tweede Kamer-
verkiezingen door de plaatselijke afdeling der
K.V.P.
Er was een behoorlijke opkomst en in totaal
werden 93 stemmen uitgebracht.
De gedetineerde uitslag was als volgt:
Romme 74 st.; Verberk, Didam 10 st.; Engel-
bertink, Oldenzaal 4 st.; Mej. M. Klompé 2 st.;
van Koeverde'n, Buren 2 st. en Niets, Hengelo-O.
l stem. Van Onwaarde: geen.

JAARVERGADERING MOTORCLUB
In Hotel Bakker werd een ledenvergadering ge-
houden van de Vordense auto- en motorclub „De
Graafschaprijders". Uit het jaarverslag van de
secretaris, de heer J. Rouwenhorst, bleek dat de
vereniging thans 45 leden telt.
De penningmeester, de heer J. van Dijk, kon
een batig kassaldo meedelen van ruim ƒ 50,—.
Door het feit dat de vorig jaar afgetreden be-
stuursleden, de heren H. Groot Bramel en J. J.
v. d. Peyl, zich niet herkiesbaar hadden gesteld,
waren er slechts 2 bestuursleden overgebleven.
In verband met het feit dat een bestuursfunctie
verband houdt met het al of niet lid zijn van
de K.N.M.V. werd onder de aanwezigen nage-
gaan wie er K.N.M.V. lid waren en of er enkele
van hen een bestuursfunctie ambieerden. De
heren B. Pardijs, J. Bakker en G. Muytstege
verklaarden zich daartoe bereid, zodat de motor-
club thans weer een volledig bestuur heeft. Als
voorzitter zal fungeren de heer B. Pardijs.
Wat het winterprogramma betreft, werd mede-
gedeeld dat op 4 februari in zaal Bakker een
filmavond gegeven zal worden, verzorgd door
de Caltex en op 9 maart een dergelijke avond
door de Esso, beide in samenwerking met de
Bond voor Veilig Verkeer Vorden. Op 31 januari
zal in zaal Bakker de jaarlijks feestavond gehou-
den worden.
Dit jaar zal er ook weer worden deelgenomen
aan de K.N.M.V. verkeerscompetitie. Daar de
motorclub in 1960 het tienjarig bestaan hoopt
te herdenken, deed de secretaris een beroep op
alle leden om elk één nieuw lid aan te brengen.
In het zgn. „gesloten seizoen" zullen er deze
zomer enkele uitstapjes gemaakt worden.
Ook werd het voorstel geopperd om aan de
motorclub een afdeling voor bromfietsers toe te
voegen, waardoor meer jeugdige personen lid
kunnen worden. Gaan deze later over op een
motor of auto, dan blijven zij voor de vereniging
behouden. Het bestuur zal zich over deze g&-
dachte nader beraden.

COÖP. VERKOOPVERENIGING
A.B.T.B. VORDEN

Onder voorzitterschap van de heer B. G. Lich-
tenberg Sr. hield de Coöperatieve Verkoopver-
eniging der A.B.T.B. in café Schoenaker haar
jaarvergadering. In 't bijzonder verwelkomde
de voorziter de heer H. Th. Geerdinck uit Groen-
lo, afgevaardigde van het Hoofdbestuur te Arn-
hem. De voorzitter gaf een overzicht over het
voorbije jaar en eindigde met de wens dat 1959
voor leden en leveranciers1 een in alle opzichten
voorspoedig jaar mag zijn.
De secretaris, de heer H. Mullink, bracht een
jaaroverzicht over het afgesloten boekjaar 1957,
jèaaruit o.m. bleek, dat in dat jaar door de
^Patselijke afdeling waren geleverd aan de
C.A.V.V.: 746 varkens, 4 nuka's, 97 vette kalve-
ren en 35 runderen. In totaal dus 882 stuks. Van
het eerste halfjaar 1958 waren de cijfers als
volgt: varkens 347 st., nuka's 2 st., kalveren 44
st. en runderen 25 stuks. Over de tweede helft

waren nog geen cijfers bekend,
olgens verkreeg de heer H. Geerdinck het

woord, die een zeer interessante inleiding hield
over de vee- en vleessituatie in de wereld op het
ogenblik en de verwachtingen voor de nabije
toekomst.
Nadat nog vele vragen waren beantwoord kwam
de bestuursverkiezing aan de orde. De secreta-
ris de heer H. Mullink werd herkozen, terwijl
als afgevaardigde naar de algemene vergadering
te Borculo werd benoemd de heer J. Nijenhuis
met als plaatsvervanger de heer A. Helmink,
Onstein.
Meegedeeld werd nog, dat binnenkort door de
J.B.T.B. in combinatie met de A.B.T.B. een ont-
wikkelingsavond zal worden gegeven met een
lezing door de heer Rietman te Arnhem.

Het lijkt er op, dat na enkele weken van ge-
dwongen rust a.s. zondag weer een volledig
voetbalprogramma kan worden afgewerkt.
Het eerste elftal blijft thuis en krijgt bezoek
van Vios I uit Beltrum. De bezoekers zullen er
ongetwijfeld op belust zijn om de toendertijd
tegen Ratti geleden nederlaag nu om te zetten
in een overwinning, zodat de thuisclub op ge*
duchte tegenstand kan rekenen. Er dient daarbij
tevens rekening te worden gehouden met het
uithoudingsvermogen, dat gezien de lange rust-
periode de Rattianen zeker geen goed zal heb-
ben gedaan.
Ratti 2 gaat naar Ruurlo 3, waarbij een zege
voor de Kranenburgers niet is uitgesloten. Ook
Ratti a kan in de running blijven en haar plaats
aan de kop verstevigen, door de uitwedstrijd
tegen Pax b te Hengelo-G. te winnen. Dit zal
in Hengelo echter niet van leien dakje gaan!
Ratti b is vrij.

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:

een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar

Abonnementsprijs slechts f 3.20 p. jaar

Advertentieprijs laag.
Advertentiewaarde hoog!

AL ONZE

Kolfiesoorten
in prijs verlaagd!
De bekende Goudmerk
per 250 gram nu 1.47
hierbij een grote cake van 1.35
voor 1.18.

5 grote repen 75 et

250 gr. Jan Hagel 59 et

Rookworst van Hunink
250 gram zwaar
+ 500 gram Zuurkool samen voor
1.17

Litersblik Spinazie 61 et

* 150 gr. gekookte Worst
voor 53 et

Groot blik schijven
Ananas van 1,75 voor
1.59

Neemt U eens „HERO" diep-
vriesproducten.
Y Hoogst in kwaliteit, 't laagst
in prijs.

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

passen is
pasvorm kiezen!

De gehele kollektie
vindt u bij:

LOOMAN
Vorden, Tel. 1231

Alleen bij ons de echte
Hotel Goud Koffie.
Fa. J. W. Albers.

Te koop maal kalf r.b.
14 dagen oud.
J. Lenselink, Mossel,
D 109.
Te koop best nuchter
STIERKALF.
G. Dijkman, Wilden-
borch, Vorden, N.o.z.

TE KOOP: een drag,
Shetlandse ponny, 2 jr.
oud, enigszins betuigd;
een 8 jr. ras vosruin,
achter 2 witte voeten,
voor 100% eerlijk, en
een 3 jr. Zw. b. guste
koe, met 8 a 9 It. melk
met nog goede melkl.
T.b.c.- en abortusvrij
m. vierkant stempel.
H. J. Steenkamp,
Kolenhandel,

Hengelo (G.)

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO bij
H. Hissink, 't Véren-
daal, Vorden.

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
email lebeschadiging
v. f215,- voor f 135,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenst afbetaling,
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

H. H. Landbouwers
en Pluimveehouders

Zet uw kuikens
nu op

fcoudijsvoer
met anti-coccidiosis-
preparaat er in.
Ook alle andere vee-
voeders verkrijgbaar.

Beleefd aanbevelend:
H. Rothman
Molenweg 41
VORDEN

Depot voor Vorden
en omgeving.



Diegenen, die mij op
l januari een onver-
getelijke dag hebben
bezorgd, in het bijzon-
der de familie v. Dorth
tot Medler, familie, bu-
ren en kennissen, be-
tuig ik hiermede, mede
namens mijn echtge-
note, mijn hartelijke
dank.

G. J. Assink

Vorden, D 105.

A.s. dinsdag 27 jan.
is de zaak wegens

familieomstandigheden
de gehele dag

G E S L O T E N
Kapper BEERNING

Tandarts Hylkema

AFWEZIG
van zaterdag 31 jan.

tot 18 februari.

Spoedgevallen:
Tandarts van Dijke
Hengelo, spreekuur
9—10 uur, hehalve

zaterdags

Wie is zijn leesbril
kwijt?
Concordia heeft tussen
het oude papier een
leesbril gevonden. De
eigenaar kan hem bij
bakker Schuppers weer
ophalen.

Alleen bij ons de echte
Hotel Goud Koffie.
Fa. J. W. Albers.

GEVRAAGD:
voor een % dag per
14 dagen een naaister
Adres te bevr. bureau
Contact.

GEVRAAGD: flinke
huishoudelijke HULP
voor dag of dag en
nacht; zondags vrij.
Aanmelden: Mevrouw
Rombout, garage Vlas-
winkel, Bernerstr, 17,
Zutphen.

GEVRAAGD: f l ink
meisje voor de middag-
uren. Brieven onder
nr. 15 bur. Contact.

Te koop zwarte kruis-
snarige PIANO, merk
Feurich (Klasse A!)
in prima conditie, prijs
billijk. Insulindelaan 31
Vorden.

MEISJESFIETS te
koop, leeftijd 8-12 jr.
B. Koerselman, C 156
Vorden.

TE KOOP:
herensportfiets, rood,
voetbalschoenenen,
maat 43, lange leren
laarzen, maat 43, elk
aannemelijk bod.
Achter het station,

C l 57 a

Te koop AFBRAAK
van woning en schuur:
pannen, stenen en ko-
zijnen of hout. Dage-
lijks te vervoegen op
het werk, Zutphense-
weg, Hackfortse Tol.

Jan Beltman

pc

X
XU
y hebben de eer U, mede namens ouders

en
Aly Klein Brinke

X en moeder, kennis te geven van hun
i . voorgenomen huwelijk, waarvan de
\ voltrekking D.V. zal plaats hebben op

X 31 januari a.s. ten Gemeentehuize te
^ Vorden om 10.30 uur.
^ Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
V te Vorden om 11 uur door de Wel-
u eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

W Barchem, N 39
! Vorden, Molenweg 33

U Receptie van 15.15—16.30 uur in Hotel
} Bakker te Vorden.

Bejaarden-kring
op woensdag 28 januari a,s»

om half 3 in het Nutsgebouw*
Dr. Garssen geeft een mooi programma
gekleurde plaatjes van ons eigen land en
v.d. wintersport.

Jonge Kerkavond

donderdag 29 januari 7.45 uur in Irene.

Onderwerp: „Het spelen van Bijbelse
verhalen en de betekenis daarvan".

Spreker: Dr. H* Bartels,
sekretaris Jonge Kerkwerk*

Er wordt niet alleen over dit onderwerp
gesproken; wij worden zelf ook aan het

spel gezet.
Wij rekenen op de komst van vele jongeren*

f Nutsgebouw"1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 25 januari, 8 uur
de wereldberoemd^film

De slag om Arnhem
De slag om Arnhem is in deze film
waarheidsgetrouw en meMÉerlijk weer-
gegeven. ^^
De slag om Arnhem - negen dagen
van bovenmenselijke strijd, uitputting,
honger en geweld.

r
Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20. f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J . H . Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Trouwpartijen
Begrafenissen

Ziekenfondsritten, etc. etc.
Mooi weer of slecht weer,
goede of slechte wegen,

dag of nacht,

Belt 1414 en wij draaien!
George Seesing

Burg. Galléesstr. 14, Vorden
Telef. 1414, bij geen gehoor 1358

eten Contactavond kijken
dinsdag 27 januari a.s.

Toegangsbewijzen vanaf heden gratis
in de winkel verkrijgbaar.

Steeds vaker

Kistemaker
drinken lachen

Wij kochten enorme partijen 1ste kwaliteit

Blikgroenten
tegen drastisch verlaagde prijzen!

Daarom onderstaande ongelooflijk lage
prijzen!
Sperciebonen,
Doperwten middel I,
Doperwten middel II,
Spinazie,
Snijbonen,
Worteltjes,
Andijvie,
Erwten met wortelen,

litersblik 65
litersblik 79
litersblik 68
litersblik 59
litersblik 89
litersblik 85
litersblik 79
litersblik 54

et., 't tweede
et., 't tweede
et», 't tweede
ct«, 't tweede
et», 't tweede
et», *t tweede
et», *t tweede
et*, 't tweede

blik 55 et
blik 69 et
blik 58 et
blik 49 et
blik 79 et
blik 75 et
blik 69 et
blik 44 et

-k Soepgroente 1ste kwaliteit, 2 blikjes slechts 39 et
Appelmoes van goudreinetten, grote pot 49 et

Blikgroenten zijn Vitaminegroenten.

Buitenlandse bruine bonen, puik in de kook,
heel kilo 75 cent.

Pindakaas

per pot 59 et
Margarine

3 pakjes 89 et

Allerhande ons bekend

Zondagkoekje
25O gram 59 et

OPGELET!!
NU de ailerffijnste koffie (Hotel Goud) voor 1.74

per 250 gram.
Bovendien ter fennismaking bij elk pak, 1 grote

eiercake van ff 1.1O voor 65 et.
Koffie -zoals de Arabieren ze drinken!

Nooit wacMt, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Algemene Verkeerscursus
Veilig Verkeer

te geven door Wachtm. Kok.
1e cursusavond 2 febr. a.s. in
Hotel Bakker, aanvang 8 uur.
Totaal 4 lessen.

Opgave 20 spoedig mogelijk bij Politie-
bureau, of Sekretaris Julianalaan 2.

Alleen vandaag:
500 gram spek 100 et

500 gram fijne rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbi'jtspek 60 et

200 gram ham 100 et
200 gram tongenworst 60 et

Tevens gelegenheid voor huisslachting.
Diepvriescellen te huur

voor groenten, vlees, wild en gevogelte

M. Krijt, Dorpsstraat
Verhuur van Gelegenheidskleding.

Jacquets, Colberts, Pantalons
div. dessins, Hoge Hoeden en
Vesten in grijs en zwart.

Dames-, Heren- en
Uniformkleermakerij

Gebrs. Willems
Rozenhoflaan l, Zutphen
Telefoon 2264

AUTO-VERHUUR
zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Telefoon 1414

Burg. Galléestraat 14 — Vorden

HEDEN
ZATERDAGAVOND

DANSEN
in zaal Langeler te Hengelo-GId.

Orkest „The Melodians", Aanvang 7 uur.

Zondag 23 jan. competitiewedstrijd

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

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden



PARDIJS heeft voor U!

Zeer grote Anton Hunink's Rookworsten.
Daar kunt U van delen! 109 et

150 gr. Rolpens, bijzonder lekker 74 et

200 gram Eierkoekjes, zeer licht 65 et
250 gram Friese Moppen 69 et
200 gram Chocolade biscuit 69 et

250 gram Wintermelange 64 et ' 14 zegels
200 gram Hoestmelange 59 et + 10 zegels
200 gram Winter Wieners 55 et + 10 zegels
Friese Nagelkaas 169 et per 500 gram

200 gram Cocosbrood
De kinderen zijn er dol op!

55 et

200 gram Bruine Kandij brokken 44 et
Beter voor de hoest is er niet!

Ze is er weer 3 pakken Pré voor 90 et

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Wij betalen voor alle
kippen (ook zwarten)

f 1,75 per kg.

W.ROSSEL
Pluim veehand el

Vorden Telef. 1283

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstr. 9, Votden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

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

Weulen Kranenharg
Voordeliger stookt U

met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge,Tel. 1346

Hydrofor
Installatie
Type 100-200-300

Wissel' en
Draaistroom

Type 17 en 70 Wissel- en Draaistroom
vanaf f 395.—

Gems Metaalwerken - Vorden
Telefoon 06752-1260

Vanaf 27 jan. tot 5 febr.

OPRUIMING
van verschillende restanten.

Tevens op alle voorradige goederen 10%
korting, behalve op rijwielartikelen.

PH. J. SESSINK
Kranenburg, Telefoon 6658.

Wij geven nog steeds

10 pet. korting
op alle niet apart geprijsde
artikelen.

*Op bekend merk Lakens
en Slopen tijdelijk 20 pet.

Een echt buitenkansje! Kom eens even
hierover praten.

M O M B A R G
Kranenburg - Telefoon 6679

GEVRAAGD:

een beginnende of aankomende

Administratieve kracht
(mnl. of vrl.)

Accountantskantoor

B. DE BRUYN
Schoolstraat 13, Tel. 1516, Vorden

Afd. Vorden G.M.v.L.
Op maandag 26 januari a.s.
's avonds 8 uur
in Hotel Brandenbarg, spreekt de
heer H. J. Döbken uit Emmeloord
over de

Arbeids- en vestigings-
mogelijklieden in de
IJsselmeerpolders.

Speciaal zullen de mogelijkheden in de
nieuwe Flevopolder worden belicht.

Het bestuur.

Toegang vrij voor iedere belangstellende.

Muziekuitvoering van

„SURSUM CORDA"
op woensdag 28 januari '59
in Irene, aanvang half acht.

Medewerking van het Hengelo's To-
neelgezelschap voor opvoering van
het blijspel:

„Rapalje over de vloer"
Toegangskaarten a f 1.— aan de zaal.

Begunstigers op vertoon van
kaart gratis toegang.

24 stuks gebr. paardencultivators
2 „ „ hooischudders
2 „ harkkeerders
2 nieuwe luchtwagens, 2 a
6 gebr. bietensnijders ( v l e e s v e r
l „ Lempken ploeg, l a 2 prds.
3 „ weidesiepen

Steeds voorradig?

houten mestkruiwagens f 85, —, op lucht
uitneembare zeugenkooien f 80,—
weidehekkens, 3 X l meter, f 57,50

en deze franco huis
ZIEN doet KOPEN

C.W. S e e g e r s
Drempt. Telefoon K 8334—722

Maak het mesten van Uw kal-
veren tot een succes met . . .

„Succes"
Kalvermelk

Alleenverkoop voor Vorden:

Fa+ HL Kluvers

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
Bonte Verkeersavond
in café van Asselt, Linde, op vrijdag
30 januari a.s., 's avonds 8 uur.

WILT U EEN:
Salade, Nasi Goreng, Croquetten,

Bitterballen, enz.

belt U dan 1391 en we
bezorgen het u gaarne

thuis.
Ook voor een goed verzorgd diner

naar

Hotel Brandenbarg

Profiteert van deze

Fant. Schorten 2.78

Baddoeken 1.69

Prima en grote Was*
handjes 4 voor 0.98

10O gr. Wol voor 1.48
(nog verschillende kleuren)

Kinderjurken, 75, 8O
en 90 lang nu 4.98

Blouses voor spot-
prijzen

Vandaag nog 10 pel. korting
H. LUTH
VORDEN

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Synagogestr.6,HengeloG.„ Tel. 06753-573

Grote financiële
instelling

vraagt

medewerkers in en
in de omgeving van

Vorden
voor het bezoeken van geïntroduceerde

adressen in de avonduren.

Brieven onder no. 34 bureau Contact

Maf ióch 10% korting

l blik S P I N A Z I E van 69 voor 45 et.

bij aankoop van l blik

GESTOOMD GEHAKT voor 139 <*.

geldig tot 29 januari

DUBBEL zege/s, DUBBEL
VANILLETOFFEES2oo„ 6O-24zegeis

TANDPASTA tube 7O - 28 zegels

LEVERTR.Capsules flacon 29O-116 zegels

PINDAKAAS pot 95- 38 zegels

HAVERMOUT pak 52-20^1*

HAVERMOUT zak 45- 18 zeeels

LANDWÜN rood wit fles 215- 86 zegels

5 LOLLIES 25- 10 zegels

LUNCHWORST lOOgram 43- 18 zegels

HOOFDKAAS 250 gram 63 - 26 zegels

uw
VOOR-
DEEL

12 et.

14 et.

58 et.
19 et
lOet.

9 et.

43 et.

Set.

9 et.

13 et.

'n koekjes-iraciatie

CHOCO-SCHELPJES
250 gram 64 - 1O %

Luister elke morgen,
naar het nieuwe pro-
gramma van E>e Spar
over de zender van
radio Luxemburg.
2O8 meter.

KORTIflG*ffl000/0 KWALITEIT

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS


