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LAAGSTE INSCHRIJVER. •
De heer V. J. Dostal Avas de laagste in-

schrijver voor een nieuwe bestrating van
de Overwclving te Zutphen, en wel voor de
som van f 13.400. De hoogste inschrij-
ving was bijna tweemaal zo hoog. De gun-
ning werd in beraad gehouden.

NAAR BRUSSEL.
Maakten we de vorige week melding van
het feit dat het Nutsbestuur een reis orga-
niseert naar de wereldtentoonstelling in
Brussel, thans vragen we uw aandacht voor
een advertentie van de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw.
Deze vereniging zet een 2-daagsc reis op
touw en maakt meteen van de gelegenheid
gebruik een trip door het Belgische berg-
landschap de Ardennen te maken. Zodoen-
de slaat men twee vliegen in één klap en
verenigt het nuttige met het aangename.

BIOSCOOP
De film van zondagavond voert u mee naar
het Afrikaanse oerwoud, waar misdadigers
uit de hele wereld een schuilplaats vinden,
omdat ze niet uitgeleverd kunnen worden
aan hun land van herkomst.
Als een ex-mancquin, die van een moord
aan de Franse Hivièra verdacht wordt, zich
bij al die misdadige mannen voegt, komt
hun ware aard eerst recht naar boven en
volgt er een [leven van haat, intrigue en
strijd.

OPVOERING GEBROEDERS KALKOEN.
Door de Wildenborchse jeugdverenigingen
wordt a.s. vrijdag- en zaterdagavond het
prachtige blijspel Gebroeders Kalkoen op-
gevoerd. Dit stuk behoort al meer dan
dertig jaren tot de succesnummers, wel 'n
bewijs dat het bij het publiek in de smaak
valt. Wij kunnen het u van harte aanbe-
velen.

VOETBAL J
Door de 'ó—2 nederlaag tegen Kietmolen^
heeft Vorden helaas haar kans op het kam-
pioenschap zo goed als verspeeld, want
Rietmolen moet nog sfechts l wedstrijd
spelen nml. tegen het vrij zwakke Erix 11
en Vorden I nog 3 wedstrijden.
Door de nederlaag van j.l. zondag heeft
Vorden l verliespunt meer dan ïlietmolen,
hetgeen haar juist het kampioenschap kan
kosten.
De wedstrijd tegen Rietmolen is 'n span-
nende goed gespeelde wedstrijd geworden,
waarin de gelukkigste gewonnen heeft.
Vorden begon goed, want binnen 20 min.
had zij aTuit 'n vrije schop en 'n ver schot;
met 2—O de leiding genomen.
Rietmolen bleef echter onverstoorbaar
doorwerken en vooral de gevaarlijke mid-
voor bleek goed op dreef te zijn, want met
2 fraaie doelpunten, onhoudbaar voor de
keper, had hij z'n club met rust reeds weer
een gelijke stand 2—2 bezorgd.
Na de thee zette Rietmolen een hevig of-
fensief in, waarbij zij nogal hard spel te
zien gaf, hetgeen meerdere 'spelers van
Vorden niet lag. Met een gelukkig doel-
punt, waarbij de bal via verschillende be-
nen juist buiten bereik van de keper in 't
doel belandde, nam Rietmolen de leiding
3—2.
Vorden zette hierna alles op alles, doch de
bal wilde maar niet tussen de palen ver-
dwijnen. Even voor het einde werd een tot
drie maal toe ingeschoten bal op wonder-
baarlijke wijze weer uit het doel gewerkt.
Een gelijk spel had zeer zeker de verhou-
ding beter weergegeven.
Vorden l i. kou - zoals verwacht - tegen de
kampioenen Reuni 11 het niet bolwerken.
,Yïrt 4—2 werd deze wedstrijd verloren.
Toch was 't lang geen eenzijdige wed-
stri jd, want Vorden begon goed door met
2—O de leiding te nemen. De reserves
konden echter het hoge tempo niet vol-
houden en moesten tenslotte terrein ver-
liezen, hetgeen haar op 4 doelpunten
kwam te staan. Niettemin een eervolle ne-
derlaag.
De A-junioren hadden met öteendercn a
weinig moeite en wonnen ,met 11—2,
waardoor de kansen op het kampioenschap
wel heel fraai geworden zijn.
Vorden b speelt tegen Lochem c. Vorden c
trekt naar B.I.C. in Brummen. Vorden I
speelt zondag in de morgenuren een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Witkampers I.

KERKDIENSTEN zondag 13 april.
Hervormde kerk.

9 uur Ds J. H. Jansen
10.30 uur Ds J. Langstraat

Medlerschool
10.30 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 uur Ds E. J. Duursema
Bed. H. Avondmaal
3 uur Ds E. J Duursema
Bed. H. Avondmaal

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis, 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 12 april van 5 uur tot en met
zondag 13 april Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 13 april Reichman, tel. 06755-266
en Wechgelaer, tel. 06752-566.

Brand melden: no. 54 1.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 114 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f 56.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 4 t.m. 10 april.
Geboren r d. van E. Stouwdam en M. J. Dek-
ker; z. van G. J. Ruesink en D. Broekgaar-
den, geb. te Zutphen.
Ondertrouwd: jG. Berendsen en H.J.Eggink;
E. J. Stegeman en G. H. te Kamp.
Gehuwd: J. G. Gosselink en J. A. Oosterink.
Overleden: G. Hols. 64 jr . , wed. van HJ
Wesselink; H. J. Driessen, 81 jr.. echtg. van"
B. Wiekart.

GESLAAGD
Van de Chr. middelb. landbouwsch. te Doc-^
tinchem ontvingen onze volgende plaats-^
genoten een diploma: K. S. Haverkamp,
W. D. Jansen, H. Maalderink, G. H.
Schouten en G. J. W. Zweverink.
Van de Rijks middelbare landbouwschool
te Zutphen: D. J. Pardijs en D. J. Kou-
wenhorst. De eerste, die met lot geslaagd
is, ontving tevens een bock.
Het getuigschrift beginners elektrisch las-
sen werd verworven door J. D. Klein Brin-
ke en idem voor gevorderde door E. Z.
Stegeman.

OPBRENGST COLLECTE
Onder dankbetuiging aan de medewerkers
(sters) delen wij mee dat de in deze gemeente
gehouden S.I.M.A.V.I. collecte het mooie be-
drag van f 1000,22 heeft opgebracht.

DESTRUCTOR
Over de maand maart j.l. werden uit deze
gemeente door het Destructiebedrijf te Win-
terswijk opgehaald de cadavers van: 2 runde-
ren, 26 nuchtere kalveren, l paard, l veulen,
2,2 varkens en 16 biggen.

B.O.G. OP EXCURSIE
Ruim 20 leden van de B.O.G. alhier hielden
een excursie naar de condensfabriek te Deven-
ter, alsmede naar de G.O.S. slachterijen te
Twello, waar zij onder deskundige leiding
werden rondgeleid.
Zeer voldaan keerde het gezelschap van deze
leerzame excursie in ons dorp terug.

VIERTON-ACTIE „PRO REGE"
Mevrouw Duursema alhier mag zich de ge-
lukkige noemen van een der tien hoofdprijzen
van de Vierton-actie „Pro Rege" (Protestant
Militaire Tehuizen), n.l. een zesde prijs. Hier-
door werd zij winnares van een R.S. Radio-
toestel. Deze mededeling werd haar woensdag-
middag j.l. persoonlijk gedaan door Ds. C. J.
Th. Sobering uit Assen en door me j. J. J. Gos-

i, namens het bondsbestuur uit Utrecht,
waarbij zij tevens een mooi boeket theerozen
in ontvangst mocht nemen.

ZUIVELFABRIEK „DE WIERSSE"
In café Eykelkamp hield de Coöperatieve
Zuivelfabriek ,,De Wiersse" haar algemene
ledenvergadering, onder voorzitterschap van
de heer G. J. Kok.
De directeur, de heer R. Aaten, zeide in zijn
inleiding, hoe het afgelopen jaar 1957 voor
,,De Wiersse" een record-jaar was geweest
voor wat betreft de melkaanvoer. Voor het
eerst werd n.l. de 5 miljoen kg melk gepas-
seerd, hetgeen een mijlpaal betekende.

Voor wat betreft de prijzen der zuivelproduk-
ten op de wereldmarkt, zeide spr. dat deze
zakken. De melk heeft in dit jaar bij lange na
niet de garantieprijs gehaald, zodat een be-
langrijk bedrag moest worden bijgepast.
In de loop van het jaar werden verschillende
veranderingen en vernieuwingen aangebracht
aan gebouwen en inventaris.
Vervolgens werden door de directeur de reke-
ning en verantwoording over 1957 en het jaar-
verslag onder de loupe genomen, waaruit
bleek, dat het ledental geen verandering on-
derging en thans 224 bedraagt.
Voor wat betreft de kwaliteit der aangevoerde
melk werd in 1957 77.4%> van de aangevoerde
melk geplaatst in Klasse I, 17.5% in klasse II
en 5.1% in Klasse III. Het gehele jaar door
werd van 15 leden, de melk in de eerste klas
geplaatst.
In het afgelopen jaar werd 109.619 kg boter
geproduceerd, waarvan aan de G.O.C.Z. te
Zutphen 102.627^ kg werd afgeleverd voor
een bedrag van ƒ 432.862,22.
De leveringen aan de Coöp. Melkprodukten-
fabriek te Lochem bedroegen dit jaar
2.773.430 kg volle- of gestandaardiseerde melk
en 1.069.628 kg ondermelk, voor een totaal be-
drag van ƒ 684.794.65.
Aan ondermelk werd afgeleverd 1.108.148 kg
en aan karnemelk 74.890 kg voor een bedrag
van ƒ 83.473,88.
In het boekjaar 1957 (6 jan. 1957 t/m 4 jan.
1958) werd 5.068.621 kg melk ontvangen
(tegen 4.907.494 kg in 1956) met een gemiddeld
vetgehalte van 3,615% (tegen 3,706%> in 1956).
Hierbij zij opgemerkt, dat het vorige boekjaar
twee weken langer was.
De leden ontvingen voor hun geleverde melk
ƒ 1.144.316,10 tegen ƒ 1.083.037,23 in 1956. Na-
betaald zal worden een bedrag van ƒ 43.083,28
wat neerkomt op 85 cent per 100 kg geleverde
melk. Verder zal nog worden uitbetaald een
bedrag van het Zuivelfonds en de Garantie-
prijs, waardoor de prijs per kg melk 26,57 cent
wordt. Omgerekend op 3.70°/o vet is dit 27.19
cent per kg melk.
De onkosten beliepen ƒ 113.489,83 terwijl
werd afgeschreven aan: gebouwen ƒ 4000,—,
aan aanhangwagen ƒ 146,— en aan machines
ƒ 16.499,90.
Het aantal leden van de afdeling Linde van
het Onderling Boerenverzekeringsfonds be-
droeg per 31 december 1057 124. Er liepen 153
verzekeringen voor een bedrag van ƒ 420.144.
Op voorstel van Bestuur en Commissarissen
werd besloten om het voordelig saldo 1957,
groot ƒ 63.729,18, als volgt te besteden, n.l.
voor nabetaling aan de leden ƒ 43.083,28 en
voor afschrijvingen ƒ 20.645,90.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de leden, de heren B. Arendsen, Raedt en G.
Wentink, herkozen, evenals de aftredende
Commissarissen, de heren J. W. Boeyink en
Joh. Wesselink, Kranenburg.
Hierna werd het woord verleend aan Ir. Oos-
terhoff, 2e secretaris van de Gelders-Overijs-
selse Zuivelbond te Zutphen, die een inleiding
hield over ,,De uitbetaling van de melk naar
kwaliteit".

GESLAAGD
Voor het diploma Groententeelt slaagde aan
de Groentenvakschool te Zutphen—Twello
onze plaatsgenoot, de heer A. Golstein.

RATTI-NIEUWS
Het eerste kon het ook zondag in Zelhem niet
b i - ' werken en kreeg een 5—2 nederlaag te in-
casseren.
De Kranenburgers, die met een invaller voor
spil Bos in het veld verschenen, waren in de
eerste helft zeker niet de mindere. Beide ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd en het duurde
nog tot ruim vijf minuten voor de rust voordat
het eerste doelpunt werd gescoord, l—0.
De gasten konden het direct na de hervatting
niet bolwerken en kregen met een inzinking
te kampen. Zelhem profiteerde hiervan en wist
twee maal te doelpunten (3—0).
Nadat de Rattianen weer enigszins op toeren
waren gekomen, gelukte het hun om door
linksbuiten Tolkamp de achterstand in te
lopen (3—1) en toen rechtsbuiten Lichtenberg
even nadien van rechts een corner scherp
voorzette kon Dostal die bal handig in het net
plaatsen (3—2). Zelhem kwam nu sterk opzet-
ten. Er werd tamelijk fors gespeeld. Door
enkele misverstanden in de Ratti achterhoede
kon Zelhem haar voorsprong tenslotte tot 5—2
vergroten.
De reserves hadden weer succes door in Baak
tegen Baakse Boys II met 2—5 te winnen. De
B-junioren waren in Zutphen niet opgewassen
tegen A.Z.C. D en sneuvelden daardoor met
14—0.
Het eerste elftal krijgt het ook a.s. zondag
moeilijk in de uitwedstrijd tegen Ulftse Boys
en zal met een gelijkspel wel tevreden kunnen
zijn.
Ratti II is vrij.



UW TUIN — UW LUSTHOF
Onder auspiciën van Nutsfloralia heeft de
heer Stein uit Apeldoorn, hoofdassistent van
de Rijkstuinbouw-voorlichtingsdienst in het
Nutsgebouw een causerie gehouden over
bloementuinen, op prachtige wijze verduide-
lijkt met projecties van kleurenfoto's. Er be-
stond voor deze causerie een behoorlijke be-
langstelling.
Spr. begon met een opsomming te geven hoe
een tuin niet aangelegd moet worden. Trou-
wens hij heeft hierin ervaring, want in zijn
woonplaats Apeldoorn worden jaarlijks 14.000
tuinen gekeurd, waarvan ook de kleurenfoto's,
die vertoond werden, gemaakt waren.
Velen hebben bij aankoop van planten of
heesters er geen notie van hoe groot deze wel
kunnen worden. Meestal .zijn ze voor een
kleine tuin te groot. Men moet bij de aankoop
zorgen voor goede voorlichting.
De tuin moet in overeenstemming zijn met het
huis. Zij moet als 't ware hiervan een ver-
lengstuk vormen.
Een goed aangelegd gazon doet de tuin groter
schijnen dan zij in werkelijkheid is. Van een
mooi groen en vast gazon gaat rust uit.

Altijd gaaf huidje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

Gazons kan men dan ook niet genoeg mesten,
in tegenstelling tot de planten en heesters.
Mest men deze te veel of te vaak, dan geven
zij meer blad dan bloem, of schieten te hoog
op. Deze laatste moet men slechts om de 2 of
3 jaar bemesten met stalmest en dan nog dicht
onder de oppervlakte en daarna nog wat
kunstmest toevoegen.
Men moet voorts de uitgebloeide bloemen zo-
veel mogelijk weghalen, daar anders alle
ennergie van de plant naar de zaadvorming
gaat. Op deze manier houdt men veel langer
bloemen aan de plant.
Vaste planten moet men om de vijf jaar eens
versteken en de oude kern verwijderen. Zij
bloeien meestal een korte periode, zodat men
tussen deze vaste planten wat eenjarig goed
moet zetten, zodat men dan doorlopend bloe-
men in de tuin heeft.
De planten en heesters niet te dicht op elkaar
zetten, want dan kan er geen lucht bij komen,
waardoor te veel vocht en warmte ontstaat
met als gevolg schimmel^, of te veel insecten.
Luis kan men goed bestrijden door zeepsop
met een scheut spiritus.
Aan de hand van verschillende kleurenfoto's
liet ons de spr. zien op welke wijze men grote
of kleine tuinen moet beplanten, zowel voor
het voorjaar als voor de zomer. Vooral bij
bolgewassen niet alles doorelkaar planten,
doch mooie groepjes vormen. Aan het slot was
er gelegenheid tot het stellen van vragen,
waarvan een druk gebruik gemaakt werd.
De voorzitter van het Nut, de heer Wesselink,
dankte tenslotte de heer Stein voor diens zeer
leerzame en interessante causerie.

Zoek het voordeligste adres

•

•

•
•

•

250 gr. Veluwse Sprits, heerlijk koekje
59 et

250 gr. calypso 59 et
250 gr. prima biskwie 39 et
l pak wafelkoeken 58 et
l gr. verrassingspakket pudding 79 et
l groot pak maizena 45 et
500 gr. Honig's vermecelli 39 et
200 gr. heerlijke tut t i f ru t t i 55 et
l grote fles gezoete bessensap 98 et
l grote pot allerfijnste mosteid 55 et

ALS EXTRA RECLAME:
200 gr. pr ima gebraden gehakt 52 et
Boterhamworst, leverworst en rook-

vlees, samen 150 gr., 53 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Met ingang van l mei
geven wij weer gelegenheid u
op te geven voor

Autorijlessen
Theorie elke dinsdagavond in café
„de Zon".

George Seesing
De Vordense Autorijschool
Ruurloseweg D 19, Tel.3-5-8

Adverteert in Contact

IVOROL Elke tand een

Végé^aanbieding.
Geldig tot 18 april.

§_
Bij aankoop van 1 pak Goudmerk kolfie

1.98 plus 40 zegels
1 grote Koek van 54 voor 46 et pi. 9 zegels
Bij aankoop van 100 gr. Goudmerk Inge

9O et plus 18 zegels
200 gr. Parijse Wafels van 96 voor 59 et
5 grote repen chocolade 89 et
200 gram rumbonen 69 et
200 gram boterhamworst 49 et

PARDIJS

Vordens Dameskoor
A.s. week repetitie op

vrijdagavond
in het Nutsgebouw.

LOCOMOTIEF
De bromfiets

Uw leven!

heeft het voor U!

Ook aan uw

aratienrep

wordt door ons de meeste
aandacht besteed.

Jfullink's Schoeniiandel
Onbetwist,
Uw schoenenspecialist

collectie 1958 is er!

T ragt e r
Komt U maar eens kijken.
Fietsen naar Uw hart! Met
revolutionnaire nieuwigheden
op rijwielgebied:

Patent dubbel remstuur; nieuw,
versterkt model bagagedrager;
ingebouwde gereedschapstronü
speciale nokken voor snelbimici;
Rotor lakprocédé met vier-
voudige bescherming.

RS fietsen-fantastische fietsen !

A. G. Tragter

L. Schoolderman
Vordert

Een lust
voor het oog

een lust om 'te
^- berijden!

*> • '
Komt U

eens kijken bij:

R. G. J. Kuypers
Telefoon 393

JUanolin-filits

geeft snel en blijvend
grotere schoonheid
aan uw huid.

. DROGISTERIJ
De Olde „Meulle"
J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

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

7oto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

/^utphen
Wasmachinefabriek

>,eft
foednieuwe wasma-

chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst af betaling.

Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hcngclo-G.
Telefoon 561

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

««*«»**"
Ïl heeft bijzondere

belangstelling voor het
nieuws uit haar directe en
vertrouwde omgeving.
De advertentie-pagina
van het PLAATSELIJK
BLAD is voor haar een
belangrijke berichtenbron.
Ook Uw advertentie hier-
in wordt intensief gelezen.

PubUcatU trao de Ned«rl«ndich»
Nleuwiblad Pen

t

CONTACT



Voor de vele bewijzen
van deelneming, onder-
vonden tijdens deziekte
en na het overlijden
van onze lieve moeder
en grootmoeder

Hendrika Wissels
wed. van J. Poorterman
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Fam. B. Ruesink
„Hemmetshuis"

Vorden, april 1958.

Hiermede betuigen wij
aan allen onze harte-
lijke dank voor het be-
toonde medeleven bij
het verlies van onze
lieve vader en groot-
vader

Albert Wassink

Fam. Wassink
Vorden, april 1958.
„Pardijs"

Wegens sterfgeval
a.s. maandag de gehele
dag

gesloten
Kapper WIEKART

Donderdag 17 april
wegens familiefeest
de gehele dag

gesloten

HARTMAN
Bakkerij

Te koop een z.g.a.n.
MOTOR, 125 c.c.,
ruim 9000 km. gelopen
en ACCORDEON,
80-basser.
E. J. Wasseveld, E 54
Linde.

Te koop een elektr.
naaimachine-motop
en een luidspreker
bij J. W. Zomer,
Molenweg 6, Vorden

Aangeboden:
ongemeubileerde zit-
slaapkamer met vol-
ledig pension. Inlicht,
bureau Contact.

Mevrouw Nienhuis,
Wilhelm.laan, vraagt
wegens vertrek van de
tegenw. n. elders, tegen
l mei een MEISJE v.
d.e.n. Gunstige voorw.

Mevr. Krukziener,
Rembrandstraat 22,
Zutphen , vraagt een
flink. DAGMEISJE.

Mevr Manger Cats-
v.d. Hoeven, , ,Ru>t-
oordlaan 29 te Eefd<!,
vraagt een net meisje
voor d e.n , meerdere
hulp aanwezig, modern
huis met oliestookver-
warming.
Net MEISJE gevraagd
voor halve dagen.
Adres te bevr. bur.
Contact.
Te koop de helft of
een vierdel van een
koe. Noordeling eet-
aardappelen en rogge-
of haverstro
bii D. Pardijs, Kranen-
burg.
Te koop r.b. drag.
VAARS, kal f t i jd 24
april. t.b.c,- en abor-
tusvrij, beste melkl.
G. Oortgiesen, D 157
Medler.
Te koop een vlot neur.
r.b. MAAL. 24 april
uitget. Joh. Wesselink
Kranenburg.

Tot onze diepe droefheid werd op
31 maart van ons weggenomen ons
inniggeliefd dochtertje

Janetta
op de jeugdige leeftijd van bijna 3 jaar.

Th. A. Houtman
H. A. Houtman-Straatmans

Vorden, Het Hoge 8 a.

Op Goede Vrijdag is in Jezus ontslapen
onze inniggeliefde Moeder, Behuwd-
Groot- en Overgrootmoeder

Johanna de Greeff-Lenselink
wed. van H. de Greeff

eerder van H. H. Heitink
in de gezegende leeftijd van bijna 87 jaar.

In het kruis zal 'k eeuwig roemen.
Vorden,

M. J. Venderink-Heitink
Glanerbrug,

J. H. Klein Ikkink-Heitink
G. Klein Ikkink

Oude Tonge,
G. A. Pulleman-de Greeff
J. Pulleman

Nieuwendam,
G. Kok-de Greeff
C. Kok

Voorthuizen,
A. J. Schreuder-de Greeff
J. W. Schreuder

Zwolle,

Vorden,

Blaricum,

Almen,

Almen, 4 april
Wehmerweg 12

De teraardebestelling heeft woensdag
9 april plaats gejÉfe op de Algemene
Begraafplaats te ^^r

H. J. de Greeff
H. A. de Greeff-Rengersen

A. J. de Greeff
N. A. M. de Greeff-Slijpen

r
J. de Greeff

C. H. J. Haytink-de Greeff
D. Haytink
klein- en achterkleinkinderen

Heden is plotseling van ons heen ge-
gaan onze lieve Vader, Behuwd-, Groot-
en Overgrootvader

Gerrit Antonie Wesselink
wedn. van H. R. Rouwenhorst

in de ouderdom van 71 jaar.

Zwaar^valt ons dit verlies.

Uit aller naam:
Fam. H. W, Wesselink

Hengelo-G., 4 april 1958.
Noordink E 59

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op dinsdag 8 april op de Algem.
Begraafplaats te Hengelo-G.

Heden werd van ons weggenomen, na
een langdurige ziekte, onze geliefde
Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Gerharda Hols
wed. van H. Wesselink

in de leeftijd van 64 jaar.
Openbaring 21 : 4.

Kinderen, Behuwd-
en Kleinkinderen.

Vorden, 9 april 1958.
„Vogelzang"

De begrafenis zal plaats vinden zater-
dag 12 april om 1.30 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Adverteert
in Contact

Na een kortstondige ziekte werd heden
van ons weggenomen onze lieve, zorg-
zame Vrouw, Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder

Hendrika Johanna Driessen

echtgenote van B. Wiekart

op de leeftijd van 81 jaar.

B. Wiekart

J. Wiekart
W. Wiekart-Seesink
Henk
Jan

Vorden, 9 april 1958.
Dorpsstraat 30

De teraardebestelling zal plaats vinden
op maandag 14 april om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van het sterfhuis om half twee

„Het Binnenhuis"
MEUBILERING - FA. A. POLMAN

Rapsodie in kleur

Kleuren van nu en
kleuren van inprgen
u vindt ze ĵ ^nze
nieuwe coll^K
linoleum krommenie

Tevens zijn wij gespeculeerd in het leggen van
de beirende

Colovinylvloeren
Wij geven U gaarne inlichtingen.
Vraagt monsters colovinyltegels.

Speciale vloerbedekking Baialux
200 cm. breed, prijs 2.75 per m1'.

EMPO
rijwielen

IMIIf gezien op alle
rijwielpaden

EMPO Rijwielfabriek Vorden

Te koop EETAARD-
APPELEN, ijsselster,
noordelingen.
Aalderink, Almense-
weg C 134.

Te koop M.R IJ. drag.
MAAL, goede melkl.,
a.d. telling 18 april.
G. J. v. Ark, Wilden-
borch D 47.

Te koop een volbloed
M.R.IJ. VAARS, tel-
ling 15 april, metmelk-
lijsten en abortusvrij.
G. Berenpas,
„Koning", Mossel.

Te koop beste PINK,
F. H.. W. Roei vink,
D 142, Kranenburg.

Te koop zwart bonte
dragende MAAL, uit-
geteld: 17 apr., tevens
een STIERKALF,
geheel vrije stal.
H. W. Mullink, Mos-
sel D 155 Vorden.

10 beste BIGGEN te
koop.
Wed. F. H. Bennink,
Wildenborch, D 81.

BIGGEN te koop.
J. Lenselink, Mossel
D 109.

Te koop een ZEUG
met 13 biggen, 6 we-
ken oud.
B. Rouwenhorst, „den
kerkhof".

10-weekse jonge
HENNEN te koop bij
H. J. Pardijs, Mossel
D 113.

Gelegenheid tot in-
scharen van een paar
pinken. H. J. Berenpas,
Nieuwstad 41.

Gelegenheid tot in-
scharen van vee.
Wed. Seesing,
't Groenedal.

Te koop VOEDER-
BIETEN bij G. van
Veldhuizen, Delden
B 104, Vorden.

EETAARDAPPELS
te koop, rode ster.
L. H. Visschers, Gal-
gengoor C 111.

Te koop EETAARD-
APPELEN.
J. M. Peppelman,
Kerkhofweg D 7 a.

Te koop BIGGEN
W. Regelink, D 73
Wildenborch

Zelf bedieningsnieuws !
Sperciebonen
Doperwten , .
Spinazie .. •
uiaSaUS heerlijk van smaak, per fles

Choco Hagelslag 200 gram
LUCIlCrS pr ima kwaliteit, 2 pak voor

Brusselse Kermis Biskwie 250 gram
heerlijk koekje, 250 gram

79 et
69 et
55 et
ö2 Cl

39 et
*3cs Cl

39 et
49 Ct

Bij aankoop van 250 gram Koffie (goudmerk)
a f 1.59 1 pakje Nobo Sprits van 50 voor

35 Ct

Fa. J. W. Albers
NIEUWSTAD 5, Tel. 232



Niet rechts, niet links
maar recht door zee,

daar dient men de
gemeenschap mee!

STEMT DAAROM LIJST

Gemeentebelangen.

Zo juist ontvangen pracht sortering

Kinderwagens.
Kom eens praten over onze voor-
delige aanbieding.

fa. G. W. Luimes, Tel. 421

Alleen vandaag
150 gr. ham 75 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram tongenworst 55 et

200 gr. Berliner 70 et
500 gr. spek 80 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Excursie Wereldtentoonstelling

Brussel.
Bij voldoende deelname zal door de afd-
Vorden van de Geld. Mij. van Landbouw
een excursie van 2 dagen worden georga-
niseerd naar de Wereldtentoonstelling te
Brussel.
Eerste dag rondrit door de Ardennen.
Kosten met inbegrip van entree, logies en
maaltijden ongeveer f 45.—.
Opgave vóór of op 19 april bij G. j.
Wuestenenk, 't Addink, Vorden, Tel. 382.

Operettevereniging
WARNSVELD

Maandag 21 april, 's avonds 8 uur
wordt in het Nutsgebouw te Vorden
opgevoerd de prachtige operette

EVA
van Frans Léhar.

Een operette van Léhar betekent:
vloeiende melodieën
aardige kostuums
prachtige decors

Entree f l 75 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken vanaf maandag H april bij
J .H . Schuppers, Dorpsstraat 11, Vorden

EEN TAXI VAN

TRAGTER
BETEKENT:

U rijdt uitstekend/
Ook voor Trouw-rijden Uw adres.

Telefoon 256

Niets is sterker dan de gewoonte.

Breekt hiermede en
stemt

Gemeentebelangen

Taxi nodig?
Belt George 3-5-8

Voor Trouwpartijen:

Belt George 3-5-8
Voor Begrafenissen:

Belt George 3-5-8
TAXI-ONDERNEMING

George Seesing
Telefoon 3-5-8
Vorden, Ruurloseweg D 19

Ta xi ?
Belt George 3-5-8

C.J.M.V. en C.J.V.R
Wildenborch

^/aar/eest
op vrijdag 18 en zaterdag 19 april
in de Kapel.

Opgevoerd zal worden het blijspel:

Gebroeders Kalkoen
Aanvang 7.15 uur.

Entree 1.25 (bel. inbegr.)

DANSSCHOOL

Houtman
Aanv. nieuwe lessen
a.s. zaterdag voor be-
ginners half zeven.
Inschrijving t./m. 15
april.
Opgave voor de uit-
wisseling op 17 april
naar Groenlo, bus ver-
trek 7 uur.
Snel-privé dagelijks.

CJupralux
Grond-, Muur- en
Glansverven.

Zijn beslist beter en
kosten minder.
Prachtige kollektie

Behangselpapieren
uit voorraad leverbaar.
Gereedschap en plak-
tafel in bruikleen.

DROGISTERIJ
„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal

Beslist uw Drogist

Wij betalen a.s. week
voor de kippen (alle
rassen) f 1.90 per kg

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

Treckt U niet aan wat ieder seght,
maer doet wat billijk is en reght.

^

Gemeente^
belangen

Grijpt uw kans.
\ trap 4 M» lang, 10 ijzeren ramen,
70 daksporen, 25 ramen met kozijn,
25 deuren met kozijn, plm* 25,000
ongebikte stenen*

J. Holtslag, Ruurlo
Spoorstraat 16, Telefoon 260

Nutsgebouw
Telefoon 500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 19 april, 8 uur

De vlotte en vrolijke film

Liebe, tanz und 1000 schlager
met: Caterina Valente, Peter Alexander

Medewerking van de orchesten van
Kurt Edelhagen en Hazy Osterwald.

Een mooie vrouw verovert de wereld
en . . . de mannen.
Muziek waarvan U geniet in een f i lm
waarom U schatert.

Toegang alle leeftijden

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

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
voor aulorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-GId.

Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
acht uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.
Het volgen van theo-
rielessen is verplicht.

Pijprokers!
Halflange rooktabak,
Amerikaans import.
Prima kwaliteit,
f 1.50 per % pond.

ALLEEN BIJ

Sigarenmagazijn

Olthuys

CONTACT
hét blad voor Vorden

Vordense Vrouwen en
Mannen

denkt aan uw

*
Gemeentebelangen

Pedicure

Voetonderzoek

Maatsteunzolen

l
H. G. WULLINK

Dorpsstraat 4, Vorden
Rijks gediplomeerd pedicure
Voetkundige

DENK AAN

„Boeven en Madeliefjes"
hedenavond in het
Nutsgebouw.
Aanvang 8 uur.

Vordens Toneel

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

Voor elektrische weide-afrastering heb-
ben wij thans een grote voorraad in :

Pun«tdraad, Poortgrepen,
Rol- en Hoekisolatoren*

Gebr. Barendsen
Telefoon 261

Rieten
boodschappenmandjes

heden ontvangen. Pracht sortering.

fa. G. W. Luimes,Tel. 421

Wereldtentoonstelling in Brussel.
Nuts-excursie per G T.W.-bus dinsdag
27 mei. Nog enige plaatsen beschik-
baar. Ook voor niet-leden.
Opgave uiterlijk 15 april bij Mevr.
van Mourik.
Zie Contact vorige week.

Concordia Hengelo-GId.
Zaterdag 19 april

DANSEN
Dans- en Showorkest „The Explorers".

Aanvang 7 uur.

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Verstandelijk een
Gemeenteraad kiezen.

betekent stemmen

Gemeentebelangen


