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OPERETTE OPENBAAR LAGERE SCHOOL
Door de leerlingen van de openbaar lagere school
dorp werd vry'dag- en zaterdagavond de operette
„Het Raadsel" opgevoerd. Deze zeer moeilyke
operette wordt meestal alleen door volwassenen
gespeeld. Niettemin heeft het onderwijzend per-
soneel van de o.l. school het aangedurfd deze
operette door haar leerlingen te laten opvoeren.
Deze hebben het in hun gestelde vertrouwen niet
beschaamd en de operette een goede vertolking
gegeven.
Het stuk speelde zich af in één der oosterse lan-
den, waar een prinses door diverse prinsen ten
huwelijk werd gevraagd. Deze kregen van de prin-
ses opdracht een raadsel op te lossen. Degene die
daar in slaagde mocht met haar trouwen. Geen
der prinsen gelukte dit echter. Als straf kregen
ze een lange neus! Uiteindely'k wist een kleerma-
ker het raadsel op te lossen
Zonder enige afbreuk te doen aan de goede pres-
taties van de overige speelsters en spelers willen
we toch gaarne noemen het spel van het meisje
Bosman als de prinses. De muzikale begeleiding
was by de heer D. Wolters in goede handen. Kos-
tuums en grimering waren verzorgd door de dames
onderwijzend personeel. Het leeuwenaandeel van
de leiding berustte by de heer J. J. van Dy'k. Bei-
de keren werd de avond geopend door het hoofd
der school, de heer Brinkman. De heren Vogtlan-
der en Pelgrum bedankten resp. vrydag- en zater-
dagavond een ieder die aan deze operette zyn me-
dewerking had verleend. Het waren prachtige
avonden, die zeker een uitverkochte zaal hadden
verdiend.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag een gelukkige 2—l zege
behaald op Warnsveldse Boys. In deze wedstry'd
werd aan weerszyden fanatiek gespeeld. Het was
jammer dat enkele spelers van de bezoekers zich
nog al eens bezondigden aan grof spel, wat de
scheidsrechter helaas ontging. Voor de rust wo-
gen de partyen goed tegen elkaar op. De geel-
zwarten met invallers voor Buunk, Besselink en
doelman Wissels speelden te onsamenhangend en
van fraai voetbal was geen sprake. Met de rust
was de stand nog dubbelblank.
Na de thee opende De Boer al spoedig de score
door handig te profiteren van een misverstand in
de Boys' verdediging. Nog geen vy'f minuten la-
ter was de stand reeds gely'k toen de rechtsbuiten
van Warnsveld een vrij veld voor zich kreeg. Zijn
hoge voorzet werd bekwaam door de linksbuiten
opgevangen die zy'n midvoor een niet te missen
kans bood. Een kwartier voor ty'd zorgde Rothman
voor het winnende doelpunt door een vry'e trap
van ca. 35 meter hard in te kogelen.
Vorden II heeft in Voorst een verdiende 5—2 over-
winning behaald op Voorst III. Met de rust hadden
de Vordenaren met 2—l de leiding. Na de thee,
toen de voorhoede enigszins gewyzigd was, liepen
de geel-zwarten door doelpunten van Korenblik
en Dijkman spoedig uit tot 5—1. Vlak voor ty'd
werd de eindstand bepaald op 5—2.
Vorden IV heeft in Wichmond een eclatante 5—O
overwinning behaald op Socii III.
Vorden b versloeg zaterdag Ratti b eveneens met
5—0. Vorden c stuurde Be Quick f met een ne-
derlaag huiswaarts. ,
A.s. zondag is het eerste elftal vry en zullen de
spelers wel met spanning afwachten of Beatrix
er in zal slagen RKDW de tweede nederlaag toe
te brengen. Vorden II speelt op eigen terrein te-
gen Warnsv. Boys II. Vorden IV ontvangt bezoek
van Zutphania III. Voor de junioren staan op het
programma Vorden a—Steenderen a en Vorden b
tegen De Hoven c.

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
De gemeenteavond van de Geref. Kerk werd don-
derdagavond in Irene gehouden, onder leiding van
Ds. J. D. te Winkel.
In zy'n welkomstwoord werden inzonderheid be-
trokken de vertegenwoordigers van het Zendings-
centrum uit Baarn, die met dia's het zendings-
werk in de Zuid-Amerikaanse landen op het witte
doek zouden vertonen.
Nadat eerst de diverse rekeningen van kerk, dia-
conie, zending en evangelisatie over het afge-
lopen jaar waren behandeld, welke allen onder
dank aan de medewerkenden werden goedgekeurd,
kregen de aanwezigen een film van het zendings-
werk van de Gereformeerde Kerken in Brazilië te
zien, waar 3% miljoen Christenen woonachtig zy'n.
Vervolgens over Argentinië, een land met een
oppervlakte van 90 keer Nederland. Van het werk
en de moeilijkheden waarmede de zendelingen soms
te kampen hebben, ja zelfs hun leven moeten ge-
ven ten dienste der zending, kregen de aanwezi-
gen een goed inzicht.
Ds. te Winkel dankte aan het slot de vertegen-
woordigers voor hun medewerking aan deze avond.

BENOEMD
Mej. M. Oudsen, klerk ter gemeentesecretarie al-
hier, mocht een benoeming tot adjunct-commies A
ter secretarie van Eist (Betuwe) ontvangen.

MOTORSPORT

De V.A.M.C. „De Graafschapry'ders" heeft deze
week het wedstrijdprogramma bekend gemaakt
voor dit seizoen. Onlangs werd reeds begonnen
met een rit welke bestond uit een oriënteringsge-
deelte en een gedeelte uit een cross. Verder staan
er voor dit seizoen de volgende wedstryden op
het progi'amma: 29 april oriënteringsrit, die ver-
moedelyk wel verzet moet worden in verband met
de gewy'zigde terreinwedstry'den in Hengelo; op
Koninginnedag zullen er behendigheidswedstry'den
worden gehouden; 31 mei Hemelvaartsdagrit; van
9 op 10 juni nachtrit; 9 september P.C.C, rit; 14
oktober oriënteringsrit; 3 november wildrit; 18
november speciale cross/non stop rit; 16 december
Pannekoekenrit.
Begin juli zal de toertocht gehouden worden. Al
de bovengenoemde ritten gelden ook voor brom-
fietsers. Voor de P.C.C, ritten (Kampioenschap
van Gelderland) waarvoor „De Graafschapry'ders"
ook heeft ingeschreven gelden de volgende ritten:
8 april te Apeldoorn; 6 mei te Dieren; 24 juni te
Nijmegen; 15 juli te Zutphen en 9 september te
Vorden. Aan deze ritten kunnen zowel auto's, mo-
toren als bromfietsen deelnemen.

broeken

H. LÜTH - VORDEN

„ONZE ONVOLPREZEN ACHTERHOEK"
In het kader van de boekenweek 1962 sprak in de
koffiekamer van het Nutsgebouw de bekende jour-
nalist, de heer W. H^^itling, over bovengenoemd
onderwerp.
De heer Heitling werd welkom geheten door me-
vrouw van Mourik.
De heer Heitling vertelde do aamvozigen o[v in-
teressante wijze enkele by zonderheden betreffende
het ontstaan en de ontwikkeling van de Achter-
hoek. De eerste menAft die zich hier na de y'styd
vestigden, woonden ̂ Bet gebied tussen Aalten en
Neede. De kastelen dienden vroeger als „belas-
tingkantoren". Zutphen en Deventer speelden ten
ty'de van de z.g. Hanzesteden een belangryke rol
in de handel. Omstreeks 1800 waren er in de Ach-
terhoek enkel .kastelen en boerderijen. De bevol-
king was uitsluitend aangewezen op de landbouw.
Momenteel vormt de textiel een belangryke bron
van inkomsten. De heer Heitling wees erop dat de
waterleiding en elektriciteitsvoorziening nog lang
niet volmaakt is in deze streken.
Na de pauze liet de heer Heitling met behulp van
dia's enkele typische byzonderheden zien. Hij gaf
hierby op vaak humoristische wy'ze een duidelijke
explicatie.

BILJARTEN
De eerste drie teams van KOT hebben deze week
in de biljartcompetitie District Doetinchem & Om-
streken de laatste competitie wedstryden van dit
seizoen gespeeld.
KOT I speelde thuis tegen Velswyk II, welke ont-
moeting in een 4—2 overwinning voor de Vorde-
naren eindigde. Door deze overwinning is KOT I
definitief op de 4e plaats geëindigd met 46 punten.
KOT II kon het in Doetinchem tegen 't Anker I
niet bolwerken en verloor met 4—2. Hierdoor ein-
digde het tweede team in haar afdeling op de 7e
plaats.
KOT III kreeg thuis een 8—O nederlaag te incas-
seren van Velswyk IV. Het derde team bly'ft hier-
door voorlopig op de voorlaatste plaats staan.
Onderaan staat KOT IV dat deze week met 6—2
verloor van Ons Genoegen II. Met nog twee wed-
stryden te spelen zal KOT IV haar twee punten
achterstand op KOT III vermoedelyk wel inlopen,
zodat de situatie voor de derde uitgave van KOT
er op de ranglijst niet al te rooskleurig uitziet.
KOT IV speelt de resterende twee wedstryden bei-
de thuis resp. tegen OMS II en Concordia III.
Deze ontmoetingen waren inderty'd door ziektes
van enkele spelers uitgesteld.

40 JARIGE TROUWE DIENST
Dinsdag 10 april zal het 40 jaar geleden zy'n
waarop de heer G. Schouten in dienst trad by' de
Coöp. Zuivelfabriek in het dorp te Vorden.
Al deze jaren heeft hy als melkbezorger zy'n klan-
ten in weer en wind trouw bediend en ook thans
kan men hem nog dagelyks met zy'n pony en melk-
wagen in het dorp aantreffen.

BENOEMD
Tot klerk ter gemeentesecretarie alhier is be-
noemd A. B. Lichtenberg, thans werkzaam by ge-
meentewerken te Rheden.

VERKIEZINGEN „PROVINCIALE STATEN"

Afgelopen week werden in het gehele land te ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten gehouden.
Wy' geven hieronder een overzicht van het stem-
mentotaal in de gemeente Vorden van de Provin-
ciale Staten in 1958; de tweede Kamer verkiezin-
gen in 1959 en de verkiezingen van de Provinciale
Staten in 1962

Prov. Tweede Prov.
Staten 1958 Kamer 1959 Staten 1962

KVP 483 505 540
PvdA 840 913 853
CHU 835 641 686
AR 444 513 431
WD 489 484 421
SGP 14 14 14
G P V 3 2 3
CPN 23 7 12
Boerenparty' 177 270
PSP 12 24
Het opmerkelijkste van de verkiezingen in onze
gemeente is vooral de stemmenwinst van de Boe-
renparty'. Verrassend is eveneens het stemmenver-
lies van dé AR. Door de heersende griep hebben
talrijke personen hun stem niet kunnen uitbren-
gen.

DAMMEN

Voor de onderlinge damcompetitie van DCV wer-
den de volgende uitslagen genoteerd: C. v. Ooyen
—Lede O—2; Wierma—Klein Bramel O—2; Hesse-
ink—Lenselink O—2; Wansink—P. v. Ooyen O—2;
ter Beest—Wildeboer l—l en A. v. Ooyen—Wen-
tink 2—0.
Door deze uitslagen ziet de standenly'st er momen-
teel als volgt uit:
1. Klein Bramel 34 punten uit 22 wedstrijden;
2. P. v. Ooyen 31 uit 18; 3. A. v. Ooyen 31 uit 23;
4. Nyenhuis 31 uit 26; 5. ter Beest 30 uit 22;
6. Harmsen 28 uit 16; 7. Oukes 27 uit 16; 8. Hes-
selink 27 uit 23; 9. Lammers 26 uit 19; 10. Wan-
sink 26 uit 22; 11. Derks 25 uit 28; 12. Lenselink
23 uit 19; 13. Lede 22 uit 18; 14. C. v. Ooyen 22
uit 21; 15. Wiersma 21^fcl8; 16. Breuker 20 uit
13; 17. W. Sloetjes 19 l^lb; 18. Wentink 19 uit
18; 19. Roozendaal 19 uit 19; 20. Esselink 19 uit
23; 21. Wildeboer 17 uit 18; 22. Dalstra 16 uit 19;
23. Bosch 15 uit 20; 24. Hulshof 13 uit 26; 25.
Bannink 12 uit 15; 26. D. Sloetjes 10 uit 19; 27.
Norde 9 uit 10; 28. Verstoep 9 uit 11; 29. Brink-
man 8 uit 11; 30. KI. B^Uce 8 uit 23; 31. Bello 5
uit 9; 32. Kieft 4 uit 12̂ P33. Hiddïnk met 4 pun-
ten uit 32 wedstryden.

PALMPASENOPTOCHT

Volgende week zaterdag 14 april wordt weer een
palmpasenoptocht gehouden.
Om de onkosten van prysjes enz. enigszins te dek-
ken, moet ieder kind dat zich opgeeft een kwartje
meebrengen. Het is te hopen dat weer veel kin-
deren met hun kleurig versierde palmpasen mee
zullen doen en dat een heerlyk voorjaarszonnetje
de feestvreugde komt verhogen.
Volgende week worden per advertentie in Contact
nadere byzonderheden bekend gemaakt.

Goed gekleed gaan
wil Iedereen graag

Vergeet daarbij echter ook uw

schoenen
niet

Ze zijn veel belangrijker dan u

zou denken.

Wij adviseren u graag, welke

schoen
het best bij u en uw toilet past

Voor de grootste keus natuurlijk
naar

Wuliink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

« t * n

niet meer strijken, kan niet krim-
pen, ijzersterk en valt soepel.

w Leverbaar als valletje, geborduurd,
«J als opneem gordijn, en per meter
(l van 90 t/m 300 cm breed.
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NACHT-OPERATIE
Vrydag- en zaterdagavond werd door de toneel-
vereniging V.O.P. in zaal Eykelkamp op het Med-
ler opgevoerd het toneelstuk „Nacht-Operatie".
De aanwezigen werden beide avonden verwelkomd
door de heer Hazekamp. Dankzy' het uitstekende
spel van ziekenhuispersoneel, doktersvrouw, pa-
tiënt, tuinman en Jannus had het geheel een vlot
verloop. De geluidsinstallatie was eveneens goed
verzorgd. Door de heersende griep was de zaal
U'hl.r :.v,mden maai mr.tig bezet. Namens de spe-
lers werden mevr. Hazekamp aan het slot van de
2e avond bloemen aangeboden voor de goede ver-
zorging ty'dens de repetitieavonden.

EREHAAG
Toen me j. T. Ny'hof en de heer D. Pardij s voor
de voltrekking van hun huwelyk het gemeentehuis
betraden vormden leden van de plaatsely'ke motor-
club en ruitervereniging een erehaag, wat vanzelf-
sprekend grote belangstelling trok. De bruidegom
is reeds jaren lid van beide verenigingen.

ER DREIGT GEVAAR!
In aansluiting aan de ledenvergadering van het
Groene Kruis (zie advertentie) zal dit jaar een
by'zondere film worden gedraaid in het wy'kge-
bouw, onder de titel: „Er dreigt gevaar".
De opzet van deze film is ouders en verzorgera er
op attent te maken welke gevaren thuis dreigen
voor kleine kinderen.
Uit de sterftestatistiek bly'kt wel dat ongelukken
in en om de woning (dus niet eens in het verkeer),
een zeer belangryke doodsoorzaak vormen voor
kinderen in de kleuterleeftijd.
Daar een devies van het Groene Kruis is „beter
voorkomen dan genezen" wordt een ieder die wel
eens kleuters te verzorgen heeft, speciaal aanbe-
volen deze film, die door de Groene Kruis-arts Dr.
Nolke zal worden toegelicht, te komen zien.
Aanvang plm. 9 uur na de ledenvergadering (die
u niet persé hoeft mee te maken!).

JAARVERGADERING VARA
Onder voorzitterschap van de heer Hulshof hield
de Vara afd. Vorden haar algemene jaarvergade-
ring in café Eskes. De voorzitter heette in zy'n
openingswoord in het byzonder welkom de heer
Blaas van het districtsbestuur. Uit het jaarverslag
van de sekretaris, de heer Kip, bleek o.m. dat het
huidige ledental 187 bedraagt. De heer Stapper
maakte in zy'n financieel jaaroverzicht melding
van een batig saldo. Tot afgevaardigde naar de
districtsvergadering in Arnhem werden gekozen
mevrouw Roekevis en de heer Wulling. By de be-
stuursverkiezing werd de heer Stapper herkozen
en werd de heer Wullink benoemd tot 2e penning-
meester.

OCTROOI AANGEVRAAGD
Naar wy' vernemen heeft onze plaatsgenoot, de
heer N. J. Keune, een voederketting voor pluim-
vee geconstrueerd, welke vele voordelen heeft bo-
ven de reeds bestaande. De heer Keune heeft op
zy'n ontwerp octrooi aangevraagd.
Gezien de grote belangstelling voor het produkt,
zal nog dit voorjaar met de produktie worden
begonnen.



Hij spaart alleen voor de winter

De uitgekiende huisvrouw het
hele jaar, door het kopen bij de

VIVO SPECIALIT IN

139Capucijners
(gezonde kost)
500 gram . .

Aardbeien
l litersblik .

Golden Mixed
(gesorteerde drups)
l 50 gram van 42 et voor
bij aankoop van l pak

..Koffie van Ackerman"

Gebraden gehakt
150 gram

Adel Rossa
(zwarte bessenwijn)
l fles
met 75 wapentjes.Geldig van 5 - 1 2 april*

VIVO kruideniers: óteeds vaker, KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

DE OPTICIEN DIE ALTUD
VOOR U KLAAR STAAT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Voor al uw

loodgieierswerk en
waterleiding

fa* Oelen
't Hoge 26

Telef. 1656

Jonge en moderne mensen vragen naar

Bakkerskoekjes
Geen grote hoeveelheid —

maar lekker!

JUIST! Daar gaat het om.

De Vordense Bakkers

Vesten, pullovers
Rokken en blouses

Nieuwste modellen, moderne kleuren en

laag in prijs

A. J. A. Helmink
Zie etalage
Vrijdag en zaterdag dubbel aantal Animo-
zegels op deze artikelen.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram plockworst 90 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 50 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Wegens enorm succes

nog één week

25 sinaasappels voor f 1.50

Iedere dag aanvoer van verse groenten

Bij

Derksen
Groenten- en fruithandel
Zutphenseweg

TOTAL motorbrandstoffen
onovertroffen!!

Tank TOTAL
met extra trekkracht bij

Barink's
TOTAL SERVICE

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Te koop
enige prima ingeruilde
bromfietsen w.o.

Sparta's, Typhoon's,

RAP, Superia enz.

bij

BARINKS Bromfietshandel

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman^ tel. 1314 Vorden

BOUSSAC stoffen

Kent ü deze stoffen?

Zeer excl^^pf door zijn dessins

Beschaafden stijlvol

Boussac voor hen
die van

wonen willen weten

Ruim 1300 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Overgenomen uit het jaarboekje voor de
gemeentebesturen

in het Koninkrijk der Nederlanden
voor 1856.

VORDEN. Bevolking 2.956 zielen.
Burgem. J. H. Gallée. Weth. C. A.
E. A. Jhr. v. Panhuys. Mr. J. J. Brants.
Raden. Mr. J. J. Brants, 57. L. F. J.
H. Baron v. Dorth, 57. J. H. Gallée,
59. W. Meuleman, 59. C. A. E. A.
Jonkhr. v. Panhuys, 59. D. J. Rossel,
59. J. Fr. Jonkhr. Storm v. 's Grave-
sande, 61.
Secret. J. W. Gallée. Ont. J. v. Velt-
huyzen.
Belastingen. Opc. grond- en personl.
bel. Hoofdel. omsl.
Leges. Begrafenisregten.
Hoofd van het Armbest. d. Herv.,
H. Kampheuve Greving;
der R C. P. Steenmans.
Jaar- of Weekmarkten. Kermis te
Vorden, op den l en zond. en den
2den woensd. na Pinksteren en eene
in de buurtschap Linde onder Vorden
in august. op den l sten Zond. na
Zutphensche kermis.

Kom je ook op de

contact-avond
van „Youth for Christ"
op zaterdag 7 april in Irene.

Aanvang 8 uur

C.L.V. „DE EENDRACHT"

Onder voorzitterschap van de heer A. J. Lenselink
werd in hotel Bakker de algemene ledenvergade-
ring gehouden van de coöperatieve landbouwver-
eniging „de Eendracht".
Het jaarverslag van de directeur, de heer H. KI.
Brinke, liet de volgende gegevens en cy'fers zien.
Het ledental bedraagt 403. Enige van de belang,
rykste besluiten in het afgelopen jaar waren, de
verbouw van de aangekochte woning, aankoop van
een tweede maaikneuzer en de stichting van een
diepvrieskluis in de Wj|feiborch.
In verband met het nsRf voor- en najaar is de
meststof f enomzet belangrijk lager dan in het
voorgaande jaar. Ook de vraag naar ruwvoeders
was wat minder groot. De mengvoederomzet daar-
entegen steeg met by'na 450 ton.
Ontvangen werden 7.590.956 stuks kippeëieren.
Hiervoor werd uitbetaalt ƒ 936.347,—. Hiernaast
werden nog 19.235 een^keren ontvangen, waar-
voor ƒ 1541,— werd uiomaald. Het aantal stuks
kippeëieren daalde met 821.906 stuks. De gemid-
delde prijs per kg was ƒ 2,12. Dit was ƒ 0,28 per
kg meer dan in het voorgaande boekjaar. Van het
thans lopende boekjaar kan dit helaas niet gezegd
worden.
De diverse omzetten waren: mengvoeders
11.541.812 kg, enkelvoudige voeders 1.105.682 kg,
ruwvoeders 688.071 kg, meststoffen 2.134.989 kg,
brandstoffen 777.248 kg, zaai- en pootgoed 224.028
kg, diversen 631.345 kg.
De geldelyke omzetten waren: veevoer
ƒ 3.860.743,—, meststoffen ƒ 383.204,—, brand-
stoffen ƒ 87.307,—, zaai. en pootgoed ƒ 88.315,—,
ruwvoeders ƒ 56.273,—, winkel ƒ 130.401,—, di-
versen ƒ 162.033,—, pluimvee ƒ 306.178,—, eieren
ƒ 936.347,—
Een voorstel van het bestuur en de raad van
toezicht om 2% van de afname op de ledenrekening
by te schryven en het resterende saldo toe te
voegen aan de reserve werd met algemene stem-
men aangenomen.
Het overschot over het boekjaar 1960—1961 be-
draagt ƒ 101.680,—. Het reservefonds ƒ 95.284,90.
De heer D. J. Jansen (Schoolhuis) werd als be-
stuurslid gekozen in de vakature W. Bouwmees-
ter. De heer J. A. Woestenenk werd herkozen.
Voor de heer D. J. Jansen werd als commissaris
gekozen de heer A. Rossel, Wildenborch; voor de
heer J. A. Koning de heer G. H. Kornegoor (His-
sink); in de vakature L. Klein Geltink, de heer
B. H. Haselberg, terwy'l de heer G. Berenpas als
commissaris werd herkozen.

VOLLEYBAL „DE KRAANVOGELS"

Maandagavond speelde het eerste 6-tal van de
R.K. Damesvolleybalclub „De Kraanvogels" een
belangryke competitiewedstryd in Zutphen tegen
Set Up.
De Kraanvogels verschenen volledig in het veld.
In de eerste party was hun spel nog erg weifel-
achtig en zy moesten telkens het initiatief aan de
dames uit Zutphen laten, waardoor deze ploeg
dan ook won met een stand van 15—9. De tweede
set was nauwelyks begonnen of de Kraanvogels
konden de leiding nemen en wisten hun voor-
sprong, dank zy goede services te behouden. Het
werd nu een 11—15 zege voor mej. Schoenaker c.s.
Met nieuwe moed begon men aan de laatste set,
die de beslissing moest brengen. Beide teams volg.
den elkaar op de voet, maar nadat de Kraan-
vogels een kleine voorsprong wisten te nemen, kon
de tegenpartij in haar slotoffensief toch nog haar
achterstand reduceren en won de thuisclub ten-
slotte met 15—13.
De puntjes bleven door deze 2—l zege in Zutphen.

KERKDIENSTEN zondag 8 april
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool

10 uur Ds. J. J. van Zorge

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. ]. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof
R.K Karel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren »
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr Lulofs, telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

Brand m e l d e n : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 27 mrt. t.m. 3 april
Geboren: d. v. H. Rietman en G. Klein
Bennink; d. v. A. J. Kok en J. W. A. van
Zuilekom; d. v. H. Schot en E. Menger;
d. v. A H. Hartman en T. H. C. Anker-
smit.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. W. Wesselink en B. Bulten;
D. J. Pardijs en T. Nijhof.
Overleden: E. J. Eijerkamp, vr. 81 jr. echtg.
van H. Vriezekolk.

Welveftortfd
rlnor ^

POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP

BIOSCOOP
Zondag laat de film ons een episode zien
uit de strijd tegen de Indianen.
Majoor Wharton wil een groep apachen
meedogenloos afslachten, maar kapitein
Thompson pleitte voor menslievendheid.
Zijn loon was echter een aanval in de rug.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen



Voor uw deelneming
bij het overlijden van
onze lieve man, vader
en grootvader

L. Steenman

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Fam. Steenman
Vorden, B 5.

Net MEISJE gevraagd
voor de huishouding
en/of eenvoudige kan-
toor werkzaamheden.
B. de Bruijn, School-
straat 13, Vorden.

Verpleeginrichting
„Het Enzerinck"

vraagt een meisje om
behulpzaam te zijn in
de keuken en bij het
huish. werk. In- of uit-
wonend.

Biedt zich aan een
meisje

voor lichte huishoude-
lijke werkzaamhedei
Bevr. Bur. Contact.

Gevraagd Tractor
chauffeur

bij J. W. Hoftijzer
Veen, N 12. TelefooJ
06730-1908.

Gevraagd:
zit-slaapkamer

gemeubileerd, uio.t ok
zonder pension. Brie-
ven onder letter B,
Bur. Contact.

Te koop g.o h. BERI-
NI M 21. R. Groot
Nuelend, B 38,

Vorden

Te koop een z.g.a.n.
TRANSPORTFIETS
Insulindelaan 29,
Vorden.

Te koop een partijtje
BEZEMBERK, R.
Stegeman C 59

Vorden

Te koop g.o.h. KIN-
DERWAGEN, D.
Buunk, Alinenseweg 2

Te koop z.g.a.n.
MEISJESFIETS v. ±
10 jaar. H. v. Brame-
renstraat 11.

Te koop g.o.h. KIN-
DERWAGEN en een
LEDIKANTJE. Bevr.
Bur. Contact.

1000 kg. roggestro te
koop. Steenman. B 5.
Vorden.

ROGGE-enHAVER-
STRO te koop. J. A.
Berenpas Mossel D111

Te koop een partijtje
HAVERSTRO.D.Es-
kes, Zutphenseweg.

Te koop voederbieten
H. Havekes, Linde,
„de Weerd".

Te koop 10 biggen
E. Pardijs, Lange End

JONGENSFIETS te
koop, v. leeftijd 8-12
jr. H. J. Nijland, Zut-
phenseweg, C 68.

Biggen te koop. H.
Beumer, Linde E 42.

Gelegenheid voor het
inscharen van gust vee,
vrij bedrijf. Te bevr.
bij H. Kettelerij,

't Hoge 35, Vorden

Te koop kippenhok
9x3.75 m. Raadhuis-
straat 32.

Heden overleed zacht en kalm, onze
lieve zorgzame Vrouw, Moeder, Be-
huwd- en Grootmoeder

Geesken Groot Bramel-Tjoonk

in de ouderdom van 76 jaar.

VORDEN, 2 april 1962.
Ruurloseweg D 15.

B. H. Groot Bramel

H. Groot Bramel
D. P. Groot Bramel-v.d. Schans
Essy
Berend Hendrik
Pieternell

H. W. Groot Bramel
A. G. Groot Bramel-Ruiterkamp

De crematie zal plaats vinden vrijdag
6 april om 14.05 uur te Dieren.

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Linoleum
op uw trap is gezellig en sterk

Vele kleurcombinaties zijn mo-
gelijk

Gemakkelijk in onderhoud
Geen loper kloppen en

Billijk in prijs

Vraagt u eens prijsopgave
en ga dan naar een vakman

Schildert en behangt u zelt?
Wij leveren U hiervoor alle
benodigde materialen en ge-
reedschappen.

Fa. G. BOERSTOEL en Zn
Schilders- en Behangersbedrijf

Insulindelaan 5 — Tel. 1567

Wat is E.E.G.?

Wat betekent E.E.G. voor
de middenstand?

Dit belangrijke onderwerp wordt woens-
dagavond l J april 8 uur in zaal Bak-
ker, besproken door

de Weled. Gestr. Heer
F. Portheine

Directeur van de

Koninklijke Nederlandse
Middenstandsbond

Vordense middenstanders,
stelt u op de hoogte van dit nieuwe
gebeuren, door woensdagavond op tijd
aanwezig te zijn.

Bestuur KN.M.B.
afd. Vorden

„Goed kamp" kreeg 196.876 bezoeker*

In tien dagen. De bezoek-verwachtingen ver
overtroffen. De exposanten zijn over deze
expositie bijzonder^ tevreden. Onze nieuwe
kollektie in bromfietsen is beslist'" ook een
bezoekje waard. Dan zult U ook ontdek-
kingen doen die Uw verwachtingen over-
treffen. En reusachtig tevreden zult U zijn
na elke koop bij TRAGTER. Kémpt u
met problemen? Kom eens wat VRIJE
TIJD besteden aan het bekijken van deze
kollektie.

IDUNA

Korsetten en B.H/s

H. LUTH
Vorden

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 1 april

DANSEN
Orkest „The Spitfires"

Boesveld Vorden
AUTOVERHUUR |

Door aanschaf van een

Volkswagen Bus
kunnen wij u nog meer service geven.

Volkswagen Bus en Volkswagens de
Luxe.

All risk verzekerd voor binnen- en
buitenland.

Gunstige voorwaarden

Bespreek vroegtijdig uw vakantie-
plannen e.d.

Dorpsstraat 8 - Tel. 06752-1329 of
06750-2897

OLIE VERVERSEN?
Geef dan Uw motor wat hem
toekomt:

TOTAL Motorolie.
lij zal u danken met extra levensduur.

BARINK'S TOTUL-SERVICE

Voor de as. Pasen nog een

nieuw Rijwiel?
Wij hebben ruime keuze in EMPO
TOUR en SPORT.

Kunt U niet slagen bij ons
dan kunt U ook wel uitzoeken
in de

Monsterkamer van Empo
Rijwielfabriek
VRIJBLIJVEND

Rijwielhandel

E. J. LETTINK
Almenseweg 35

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

ALBERS ZELFBEDIENING
niet duurder wel beter

Dit bewijzen wij u wekelijks

Bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a 148 et
250 gram Bruint je Beer biscuits voor 12 et

Op verzoek nog een keer, l blikje ananas en
l blikje slagroom samen voor 129 et

2 extra grote rollen beschuit, overal 30 et per rol,
bij ons 2 rol voor 49 et

Grote ontbijtkoek klasse A per stuk 45 et, 2 stuk 78 et

250 gram macaroni en l blikje tomatenpuree samen 39 et
Leverpastei, 2 blik voor 98 et
Boterhamworst, 200 gram 49 et
4 gebraden gehaktballen 89 et
Bij aankoop van 500 gram kaas,

l pakje roggebrood voor 15 et

Voor de kinderen!
Bij aankoop van 2 pak A.J.P. pudding 76 et, ontvangt
men aan de kassa l zakje gesorteerde eitjes gratis
Volop matzes, tea crackers, rijgeitjes, leuke mandjes
met eitjes enz.
Zware chocoladerepen, 7 stuks 98 et
Groot blik roze zalm, per blik 98 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u l
pot zuivere honing voor 79 et

Voorjaar Schoonmaak Lage prijzen
Pansponzen, 3 stuk 29 et
Oersterke dweilen slechts 49 et, bij elke pot zachte zeep
Pak staalwol met zeep 19 et
Bij elke doos wrijfwas, l stofdoek voor het halve geld
Sterke vaatdoeken voor 19 et, bij elke bus Reinal schuurpoeder
Afwasborstels per stuk 39 et, bij elke pak of fles afwasmiddel
Bij elke bus Brasso of Silvo, l stuk toiletzeep voor 9 et
Bij elk stuk sunlightzeep, 3 kussentjes shampoo voor 19 et
Wasknijpers, let op! Bij ons 2 kaart voor 32 et
l Enka spons voor het halve geld, bij elke zeem naar keuzt

I

Prachtige grote afwasbakken met 6 stuks toiletzeep 219 et
Pak met 4 rol closetparier 49 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u l gezinsfles shampo
van 125 et voor 89 et

Tijdens de schoonmaak, Nasi Goreng kant en klaar, litersblik 129 et

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

Nieuwstad 5, Vorden

Van 31 maart t.e.m. 30 juni

Een fiets

voor niets!

Hoe? Vraag
Rijwielhandel

A. G. Tragter
TELEFOON 1256

er meer over
De Speciaalzaak

toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

C. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Te koop r. b. drag.
VAARS, goede prod.
vierkant stempel, a.d.
teil. 17 april. B. Lue-
sink, „Bolderhorst".

Voor de a.s. lidmaten
hebben wij een mooie
sortering

damestasjes

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Tel. 1421. Vorden

Te koop een volbl.
drag. M.R.Y. vaars
a.d. teil. 17 april en
een nieuwmelk t e vaars
17 liter melk met goede
melklijsten bij G. van
Ark, Wildenborch

D 47

JONGENSRIJWIEL
te koop. Wielmaat
26X1 H.
H. W. Groot Enzerink,
Zutphenseweg.

H.H. Graanmaaiers!
Kijk nu Uw binder-
doeken na (niet wach-
ten tot het hoogseizoen)
en breng ze ons heden.
Dit is voor beide par-
tijen beter.

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Vorden Telef. 1421



LAATSTE NUTSAVOND
De laatste Nutsavond van dit seizoen wordt zater-
dagavond verzorgd door 't Brummens Toneelge-
zelschap onder regie van onze oud-plaatsgenoot
de Weled. Heer W. Pongers. Het brengt de koste-
lijke klucht „Stadhuis op stelten", die in Brum-
men groot succes heeft gehad. Daar het de laatste
Nutsavond is hoopt het bestuur dat de zaal geheel
gevuld zal zyn en u een prettige herinnering aan
't afgelopen winterseizoen zult meenemen. Zie ad-
vertentie.

VERKEERSSLEUTELEXAMEN 1962

Onder leiding van wachtmeester Verheul vond de-
ze week de afsluiting plaats van de verkeerssleu-
telcursus. Alle 32 deelnemers die hieraan hebben
deelgenomen zjjn geslaagd. De heren H. J. Meer-
beek en B. J. Zweverink slaagden er zelfs in O
fouten te maken, hetgeen een prachtige prestatie
genoemd mag worden. Ook wachtmeester Verheul
komt een woord van lof toe.

RATTI-NIEUWS

Ratti is de laatste tgd bijzonder goed op dreef
en boekt overwinning op overwinning.
In Groenlo moesten de Grolse Boys I het aan den
ly've ondervinden, dat het slecht kersen eten is met
de Rattianen, want met 4—2 werd de zege mee
huiswaarts genomen.
Er ontwikkelde zich een gely'kopgaande strijd,
maar na 15 minuten kon linksbuiten Rutgers op
fraaie wijze Ratti de leiding geven. Even later
was de stand weer gelijk, toen een weifeling in
de Ratti-achterhoede werd afgestraft. Jammer was
het dat de wedstrijd moest worden onderbroken
voor een hagelbui. Het veld was nu slecht be-
speelbaar geworden en de spelers hadden de groot-
ste moeite met balcontrole etc. Dostal kon Ratti
naar een 2—l voorsprong leiden, waarna nog voor
de rust de stand op 3—l in Ratti's voordeel kon
worden gebracht.
Na de hervatting werden de Boys iets sterker,
maar door een fel schot van Lichtenberg konden
de groen-witten andermaal hun voorsprong ver-
hogen (l—4). De Boys poogden nu hun achter-
stand in te halen, maar aanvankelijk was er geen
doorkomen aan, daar de verdediging der Rattianen
effectief was. In het laatst gelukte het de tegen-
partij nog de achterstand tot 2—4 te reduceren.
De reserves waren vrijaf.
Ratti a kreeg Baakse Boys a op bezoek. Het werd
een spannende strijd, waarbij de gasten tenslotte
met 2—O de puntjes mee naar Baak namen.
Ratti b verloor van Vorden b met 5—0.
A.s. zondag trekt het eerste naar Lochuizen I.
Deze tegenstander beschikt nog altijd over een
taai elftal, dat een enorme dosis doorzettingsver-
mogen heeft. Gezien de resultaten van Ratti in de
laatste tijd behaald, kan het eerste hier hopenlijk
een gelijkspel behalen.
Ratti II is vrij evenals de a en b junioren.
Ratti c speelt zaterdagmiddag thuis tegen Be
Quick e uit Zutphen, in welke ontmoeting Ratti
alles op alles zal moeten zetten.

Fr. ELOY MULLINK HIELD LEZING OVER
KENYA

Op twee avonden werd in zaal Schoenaker een
parochieavond gehouden, waarop onze oud-plaats-
genoot frater Eloy Mullink vertelde over zijn be-
levenissen als frater-missionaris in Kenya (Mid-
den-Afrika) . Pastoor Bodewes o.f.m. heette in zyn
openingswoord naast fr. Mullink speciaal welkom
zyn ouders en familieleden. Spr. wees hierna op
de moeilijke taak, die de missionaris in zyn mis-
siegebied heeft te vervullen en op de onmisbare
steun, die hem door het thuisfront kan worden
gegeven.
In zyn inleiding vertelde fr. Eloy op bevattelijke
wyze over het leven en werken der missionarissen
in dit vaak onherbergzame land, waar men dik-
wijls voor by'na onoverkomelijke moeilijkheden
komt te staan.
Kenya staat nog onder Engels beheer, maar er is
een streven tot zelfbestuur.
Frater Eloy, die frater-leraar is aan de Tech-
nische School te Mawego vertelde ook over de op-
leiding der inlanders voor beroepen etc.
Hy vertoonde hierna eigen opnamen (kleuren-
dia's), waarby o.a. prachtige opnamen van de
Afrikaanse wildernis, de inlandse flora en fauna,
de gebruiken der negers, hun leven in het oer-
woud e.a. Men kreeg zodoende een duidelijke kyk
omtrent het pionierswerk, dat hier door de mis-
sionarissen wordt verricht, ver van hun geboorte-
land.
Voorts werden er filmstrips vertoond van een be-
zoek van de ouders van een missionaris met voorts
diverse prachtige opnamen van de heen- en te-
rugreis.
In zijn dankwoord vroeg pastoor Bodewes naast
de nodige financiële steun ook het gebed voor de
missie. Spr. bracht dank aan fr. Eloy voor zyn
leerzame en interessante lezing en wees op de
heldhaftigheid en grootheid der missionarissen,
die ver van hun vaderland in de grootste eenzaam-
heid vaak werken voor hun ideaal. Hy hoopte,
dat het vuur van zyn liefde de apostolaatsgedach.
te in de aanwezigen weer versterkt zou hebben
en wenste fr. Eloy by zyn terugkeer naar Kenya
alle goeds toe.
Beide avonden was de belangstelling groot en
werd nog een flink bedrag bijeen gebracht als
financiële hulpverlening.

JAARVERGADERING K.A.B. VORDEN

De plaatselijke afdeling der K.A.B. hield haar
jaarvergadering by Schoenaker onder presidium
van de heer Th. Byen.
By de gehouden bestuursverkiezing werden de af-
tredende heren J. Krauts (penningmeester) en A.
Garritsen (2e secretaris) by acclamatie herkozen.
Het jaarverslag van de secretaris vermeldde over
het afgelopen verenigingsjaar weer een grote ac-
tiviteit.
Het ledental was stijgende; men kon 8 nieuwe le-
den inschrijven, een verheugend resultaat, bereikt
dank zij de propagandisten.
Een sombere ondertoon in het verslag was het
feit van de matige belangstelling op de bijeenkom-
sten. Men heeft thans een behoorlijke welvaart en
doordat van hogerhand veel wordt geregeld, waant
ieder zich veilig. Toch moet men waakzaam blij-
ven, willen we geestelijk en maatschappelijk ge-
zond bly'ven. Zelf waakzaam zyn om by tijden
van algemene vervlakking de moeilijkheden des
te beter het hoofd te kunnen bieden.
Het jaarverslag van penningmeester de heer J.
Krauts vermeldde een ruim batig saldo o.a. door-
dat dit jaar geen feestavond werd gehouden. In
het komende jaar zal de feestavond grootser wor-
den opgezet, daar men dan de beschikking heeft
over een ruimere zaal.
Na ejen dankwoord van de voorzitter tot secreta-
ris en penningmeester voor hun keurige verslagen
en een opwekking tot de leden om steeds te blij-
ven ijveren voor de beweging, werd deze geani-
meerde vergadering besloten.

Van Katholieke zijde schrijft men ons:
Half mei van dit jaar is het zestig jaar geleden,
dat de Paters Minderbroeders (Franciscanen) zich
vestigden in het klooster te Vorden-Kranenburg.
Wel bestond er voor die tijd in Kranenburg reeds
sinds 1867 een parochiekerk, die door de Minder-
broeders bediend werd, maar eerst in 1902 kwam
er ook een klooster. In feite was dit een terug-
keer, want al vóór de reformatie vestigden zy zich
m deze streken. Zy hadden kloosters in Groningen,
Leeuwarden, Bolsward, Heerenveen, Kampen, Har-
derwijk, Deventer, Amersfoort, Arnhem en Zut-
phen. Het klooster te Kranenburg is het kleinste,
dat de Minderbroeders bewonen.

Op 16 mei 1902 arriveerde als eerste overste Pa-
ter Eleutherius Sandfoort, die reeds op 18 mei het
eerste triduum opende^^dc parochiekerk. Op 13
juni werd de eerste a^B^ntie door hem waarge-
nomen te Leeuwarden, tfllke assistentie door hon-
derden andere oefeningen werden gevolgd, toen
andere paters zich in Vorden vestigden.

Op 29 juli 1902 had de plechtige inwijding van het
klooster plaats door p^£ Siephanus v. d. Burgt,
toenmalig Provinciaa^Bp: Nederlandse Minder-
broeders-provincie.
By deze plechtigheid waren de parochianen van
Vorden en belangstellenden uit verre omtrek in
groten getale aanwezig.
Sinds die datum zyn de paters van Vorden uitge-
trokken om niet alleen in het aartsbisdom, maar
ook overal elders in ons land hun werk te doen.
Deze werkzaamheden omvatten in grote lijnen:
assistenties, triduums, missies, retraites, lezingen,
misweken, parochieweken, conferenties voor gees-
telijken en religieuzen, aalmoezenierswerk in ge-
vangenissen, op de vloot en in het leger; confe-
renties voor niet-katholieken enz. enz.

Na de oorlog zyn er ook Minderbroeders-paters
werkzaam in het apostolaatswerk der Oost-Pries-
terhulp. Zy trekken dag in dag uit met de kapel-
wagens door Duitsland.

In de voorbye jaren hebben de Vordense paters
moeilijke jaren gekend. In het najaar van 1944
werd het klooster door de bezetter gevorderd voor
de inkwartiering van Duitse soldaten. Na de be-
vrijding werd het enige tyd door de geallieerden
bewoond, waarna de priesters geleidelijk terug-
kwamen en hun werk weer ter hand konden nemen.
Het klooster moge in de Gelderse Achterhoek wat
achteraf zyn gelegen, by'na onbekend voor de gro-
te wereld, toch is het apostolaatswerk van zyn
bewoners en het welsprekend woord zijner predi-
kers, waaronder de welbekende Pater Borromeus
de Greeve z.g. velen ten zegen geweest, zowel
katholieken als niet-katholieken.

Geen wonder dus, dat er grote beroering ontstond,
toen vorig jaar geruchten de ronde deden als zou
het klooster worden opgeheven. Met welk een ver-
ademing werd het bericht begroet, dat de paters
Vorden niet zouden verlaten, maar — en dat stemt
tot nog groter voldoening — hun werkzaamheden
nog meer aan de eisen des ty'ds en aan de gewij-
zigde omstandigheden zouden gaan aanpassen.

De vreugde over dit bericht deed in niets onder
voor die waarmede op 17 mei 1927 het zilveren
feest werd gevierd. Ook de viering van het Gou-
den jubileum op 11 juni 1952, waarby de paters
door de parochianen een vorstelijk cadeau werd
aangeboden, was een diepe getuigenis van de
waardering en het grote respect, dat Vorden-Kra-
nenburg en heel Oost-Gelderland en zelfs ver daar-
buiten voor de Minderbroeders koestert.

Een waardering die by het diamanten feest in mei
van dit jaar ongetwijfeld opnieuw tot uiting zal
komen en waarby de vreugde over het behoud van
het klooster voor ons gewest stellig een belang-
rijke rol zal spelen.

Te koop een complete
gierkar met pomp en
een partijtje hooi.
G. J. Maalderink,

Almenseweg 46

MANGELS te koop.
J. Zweverink,
Zutphenseweg C 76.

Te koop een snelbrom-
mer, bouwjaar '61.
Wegens aanschaffing
van een motor bij G
Roekevisch, Almense-
weg 29, Vorden.

^jongelui l

Gaat U

kamperen?
Wij verhuren ten-
ten. Bespreek ze
vroegtijdig.

Fa. G. W. Luimes

B. Lammers

Vorden Telef. 1421

Een fantastische boot-
reis
Zeven dagen op en aan
de Rijn met het luxe pas-
sagiersschip „Regina". Be-
zoek aan gezellige steden
als Düsseldorf, Königswin-
ter, Koblenz, Rüdesheim en
Keulen. Uw „droomreis"
door het prachtige Rijnland
(van f 125.— tot f 195.—
alle maaltijden, koffie en
thee inbegrepen), waarover
het interessante boekje uGa
eens varen op de Rijn"
U alles vertelt. Vraag het
even aan; het wordt u op
aanvrage gratis toegezon-
den door de N.V. Rijnland,
Molenstraat 61, Den Haag.
Tel. 070-117113- Ook uw
reisburo heeft een exemplaa
voor U!

Attentie! Attentie!
De prijzen voor

kippen
zijn deze week enorm
hoog. Ruim nu op,
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

PI ui m veehandelaren

Groot en klein

grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe! 2maanden
stofzuigen

f 7.65 per fles

KEUNE

maken voor U
Zonneschermen en
Markiezen.

Luxaflex,
Balastore zon-
gordijnen enz.

•a. G. W. Luimes
B. Lammers

Vorden Telef. 1421

lulu
Supralux
de Ideale doe-het-zelf verf.
Beter, voordeliger en. . .
élke streek strak.|Grote bus
voor 10 m2 t 3.80

Drogisterij
DeOlde Meul le
J. M. v. d. WAL

Gediplomeerd Drogist

H*H* Adverteerders*
Mogen we n<j>g eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

DRUKKERIJ WOUTERS, TELF. 1404

2 maanden
stofzuigen

Dus 6x per jaar leegmaken (zonder gestuif: het stof
wordt opgevangen in een papieren stofzak!) Dat is
het enorme voordeel van de Philips stofzuiger ton-
model. Er is nog meer: 3-in-l zuigmond (borstel-
en gladde zuigmond en pluisopnemer in één!),
plastic zuigbuizen, wieltjes (gemakkelijk wend-
baar!] en een enorme zuigkracht, kortom een huis-
houdhulp die bergen stof verzet. Vraag eens zo'n
Philips tonmodel op proef en ver- ^m •
gelijkdiemetuwoudestofzuiger. l ̂

PHILIPS

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telef. 1491

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



Schoonmaaktijil
Trappen

Borstelwerk
Zemen

Kastpapier
enz. enz.

R. J. KOERSELMAN

Van zaterdag 31 maart t.m. 30 juni '62

Elke dag een fiets
voor niets!
Vraag ons inlichtingen hierover!

E. J. LETTINK - Rijwielhandel
Almenseweg 35, Vorden

A.s. JUidmaten!
Wij hebben voor u
een prachtige sortering

KERKBOEKJES
in verschillende mooie
uitvoeringen.

Ook TOOT belijdenisgesohenken

BOEKHANDEL
FA. HIETBRINK

X
X
X
Xü
X
X
X

f l

X

Zomervilt- en Strohoeden
met bijpassende handschoenen
en zijden sjaals.

KRONEMAN - JÖRISSEH
Werkelijk smaakvol

pas is uw kamer, als de

gordijnen
een passend geheel vormen.

Komt u eens vrijblijvend onze nieuwe
kollektie

overgordijnen en vitrage
bekijken en u zult beslist hieruit een
keus naar uw zin kunnen maken.

Wij maken ze u vakkundig
op eigen werkplaats en wor-
den desgewenst ook door
ons geplaatst.

LM M

Nylon regenjassen
de ideale jas

met alle voordelen van nylon en
klein opvouwbaar

Plastic jassen vanaf f 4.70
capes - beenpijpen

Fietscapes
imitatieleer
in plastic vanaf • 2.95

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

121 manieren
om vloerenproblemen

op te lossen
m

121 kleuren en dessins.
Een vloerbedekking die mooi is.
Dat is Linoleum. Past in woon- en Mtkanurs,
slaap- en kinderkamers.
Originele legpatronen
(verschillende kleuren op één vloer).

LINOLEUM KROMMENIE
„HET BINNENHUIS"

WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314
Vorden

Waterschap van de Haakse Beek
Op vrijdag 13 april 1962 des v.m. 10 uur
zal in café Ras te Ruurlo de

aanbesteding
plaats hebben van de ruiming en het
onderhoud van een deel der water-
gangen v.oor het jaar 1962.
OmschrjjMj' en voorwaarden van aanbe-
steding zijn te verkrijgen ten kantore van
het waterschap op elke werkdag tussen 9
en 12 uur v.m. è f 0.25 per exemplaar.

%
:t Dagelijks Bestuur van het
aterschap van de Baakse Beek,

De watergraaf,

Mr. W. Baron van Heeckeren
van Keil

De secretaris,
A. D. Pardijs

Voetbalvereniging „Vorden"

Algemene ledenvergadering
op vrijdag 13 april

's avonds 8 uur in hotel Bakker

Opkomst dringend gewenst

Jonge Kerk
Donderdag 12 april

Dominee in uniform
door Ds. van Zorge

Aantrekkelijk bijprogramma

7.45 uur in Irene.

SPO/JTLIGHT SERIE '62
Koop de nieuwe, fantastisch
mooie RS fietsen bij de vakman,
die u altijd met raad en daad ter
zijde kan staan.

RS-EEN ECHTE MERKHETS

vanaf f 152,50

(compleet met lamp, slot en jasbeschermer)

vraag inlichtingen bij:

A. G. TRflGTER - TELEFOON 1256

Allen die CHRISTUS als de rechtmatige Koning erkennen,
zijn welkom op de

openbare lezing:

„De Christenheid is jegens God in gebreke
gebleven! Na haar einde, wat dan?"

Spreker: Fr. Stieding, Evangelist v.h. Wachttoren-Bijbel
Genootschap.

Zondag a.s. 3 uur in het Nutsgebouw te Vorden.

(Afschrift van lezing gratis verkrijgbaar)

Voor U die eisen
stelt
Na strepen ruiten en
na ruiten strepen...
zo gaat het In de
herenmode. Overigens
variatie genoeg! Alleen
alophet thema,,streep"
vindt U in onze nieuwe
collectie kostuums, tien-
tallen varianten — de
een nog mooier dan
dé ander. Kwaliteit en
afwerking? FORTEX,
dat zegt genoeg!

v. a. f.119.—

VISSER - VORDEN

Schoonmaak!
Wilt U deze snel en goed doen slagen, gebruik
dan

Kwaliteitsproducten
Ga naar

f f HET VERFHUISff

Grond- en Lakverven, Muurverven, Waterverven, Carboli-
neum, Wasbenzine, Brandspiritus, Sponzen, Zemen, enz. Te veel
om op te noemen. Steeds het nieuwste in een uitgebreide keuze.

Modern behang (plaktafel gratis beschikbaar)
Plastic plakplastic (in fraaie dessins)

„Het Verfhuis" - J. M. UITERWEERD
RUURLOSEWEG 35 VORDEN

Enorme sortering Billijke prijzen

Laatste Nutsavond

Zaterdag 7 april 8 uur

„Stadhuis op stelten"
van Marie Verdenius en Hans Keuls

onder regie van de Weled. Heer
W. Pongers, onze oud-plaatsgenoot.

Toegang leden ( 2 pers.) f 0.75 p. p.
Niet-leden f 1.50 p. p.

Zaal open half acht

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Voor
gascomforen

het adres:

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



Week-end Wonder Koopjes
Duster

alle maten

frisse dessins

f 9.75

Meisjes jurkje

lengte 85-105 cm

(10-15 jaar)

leuke dessins

f 9.95

Kapokmatras
onvermengde
Java-kapok

80X190

ff 49.50
ook in 2-persoons

Heren plastic jas

goede pasvorm

ff 4.90

VISSER-VORDEN
Onze oprechte dank aan allen, die vorige
week hun stem uitbrachten op de

P.v.d.A.
Vol vertrouwen zien wij, dank zij U, de
komende Gemeenteraadsverkiezingen
tegemoet.
Ook dan rekenen wij op uw gewaar-
deerde stem en ... tevens op die van
hen, die ditmaal bijna aan onze kant
•tonden.

Bestuur P.v.d.A., afd. Vorden

oorjaar
in het land .

een nieuw

behang
aan de wand!

Vraag onze staalboeken ter inzage.
Hierin vindt U de modernste behangsels.

Fa. G. BOERSTOEL en Zn
SCHILDERS- en

BEHANGERSBEDRIJF

Insulindelaan 5 Tel. 1567

Damespantalons
in corduroy en katoen

div. kleuren o.a. zwart

Pullovers en truitjes

Fa. HARTENS
Wapen- en sporthandel

f t Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Welke vloerbedekking kiest u?

Wij weten dat het voor u moeilijk
kan zijn.
Doch vraag eens advies van een vak-
man.

De vloerbedekkingen, die wij voorradig
hebben behoren tot de beste

Tretiord 120 breed
Heugafelt 150 breed
Cascade Boude 190 breed
Verto Bouclé 100 breed

De duurzaamheid van uw vloerbe-
dekking wordt verhoogd door onder-
tapijt te nemen.

Groene Kruis afd. Vorden

Ledenvergadering
op woensdag 11 april 1962
om 20.00 uur in het wijkgebouw.

AGENDA.-
Opening.
Notulen.
Jaarverslag secretaris.
Financieel overzicht penningmeester.
Decharge penningmeester.
Bestuursverkiezing. Aftredend J. W.
Heijenk (herkiesbaar)
Rondvraag.
Pauze.
Vertoning film:

„Er dreigt gevaar11

lelichting door Dr. Nolke.

SluitT

Graan Kruis afd. Vorden
Ouders,^^^ menen dat één van hun kinde-
ren in aanmerking komt voor

uitzending
naar een Gezondheidskolonie, worden ver*
zocht dit

voor l mei a.s.
op te geven bij hun huisarts of bij Zr. Stoop.
Gezien de hoge uitzendkosten wordt van
de ouders een minimum bijdrage van f 25.-
verwacht voor de 6 weken uitzending.

Nutsoperette gezelschap
Warnsveld

Opvoering van de operette

Oe Prins Student
(muziek Sigmund Romberg)

op zaterdag 14 april
in het Nutsgebouw te Vorden
Aanvang 8 uur.
Entree f. 2.00 (bel. inbegr.)

Prachtige costuums.
Mooie decors.
Vlotte bekende melodiën.

Een prachtavond die u niet mag over-
slaan
Kaarten in voorverkoop tevens plaats-
bespr. bij J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11
vanaf maandag 9 april.

„VRIEND"
van Uw kleding!

„VIJAND"
van alle vlekken!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenbarg

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
was
centf

ines
es

betere merken,
lagere prijzen,

naar
KE

Pluimveebedrijf
De Driesteek

Iedere week aan te
bieden 2 daags kui-
kens en 8 weekse jon-
ge hennen. Prijs billijk
A. Bukman, Leesten

tel. 06750-4765.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
AUTO-

VERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. 14
Telefoon 1414

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

EMPO Bromfietsserie 1962
U kunt ze zien in onze SHOWROOM!

EMPO-TOURIST met SAXONETTE-
membraam motor met automatische
koppeling vanaf f 540.—
Niet schakelen l Niet koppelen l
Gas geven en rijden l

EMPO-DE LUXE
Blauw-ivoor of groen-ivoor

compl. f 785.—

EMPO-SUPER SPORT
Blauw-ivoor compl. f 730.—

EMPO-SPEEDWAY (Italiaans race-
model)

Blauw-ivoor of zwart-ivoor
compl. f 755.—

Levering via Uw handelaar.
Showroom geopend van 8-12 «a 2-5 uur.
'B Zaterdags van 8-12 uur.

Empo Rijwielfabriek Vorden
Tel. 1241 (2 lijnen)

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wilt U

eerste klas
meubelen ?

Komt U dan eens met ons praten.
Wij kunnen u leveren

Bankstellen
Huiskamers
Slaapkamers
Wandsystemen
en andere losse meubelen

Wilt U stijlmeubelen?
Oud Hollands
Queen Anne of
Biedermeyer

Voor klassemeubelen
naar het

„Het Binnenhuis"

""Nutsgebouw11^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 8 april, 8 uur

FORD BOWIE
met Ben Johnson
Jan Harrison

Kent Taylor -

Woedende apachen storten zich ge-
nadeloos in de aanval.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373,
niet op zondag.

Weekend-aanbieding
Wegens verplaatsing van fabrieks-
ruimte hebben wij beslag kunnen leggen
op een kleine partij hoogpolige

Smyrna karpetten
Pracht kwaliteit Moderne kleuren

Deze week slechts f 59.75

Dit is beslist een eenmalige aanbie-
ding

IN K


