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„CONTACT" BRENGT CONTACT
Dezer dagen kregen we een briefje van enkele
onzer abonnees uit Canada. Zo men weet zijn
meerdere Vordenaren naar Canada geëmi-
greerd, en wel speciaal naar de provincie On-
tario. Een viertal van hen zijn op Contact ge-
abonneerd en kijken iedere week verlangend
vut naar de „open brief" uit Vorden.
Een kleinigheid kan echter heel wat te doen
maken! Waarschijnlijk zijn de postzegels door
ons een keer te vochtig gemaakt, waardoor 2
kranten aan elkaar vastplakten. Wat de ge-
volgen daarvan waren kunt u in onderstaand
briefje lezen.
Geachte redactie.
Wat „Contact" kan doen!
Door vochtigheid waren 2 Contacts aan elkaar
geplakt en kwamen terecht bij L. Klein Leb-
bink. Deze stuurde de andere door naar de
fam. G. Winkel, met een kort briefje. Gevolg:
„Kom d'r es uut!" Wel, dat is gebeurd en daar
ontdekten we nog een Vordenaar, n.l. Jan
Meenink.
Zo zie je al weer, waar men ook is, door „Con-
tact" altijd contact!

Familie en vrienden groetend,
Fam. Winkel.
L. Klein Lebbink.
J. Meenink.

Canadese vrienden, we vinden het prettig voor
jullie dat je door Contact bij elkaar bent ge-
komen en we danken jullie hartelijk dat je
orls dit geschreven hebt. We hopen dat Con-
tact nog lange tijd de band met Vorden mag
blijven verstevigen!

VOETBAL
Vorden I speelde zondag haar laatste wed-
strijd in Groenlo tegen Grol II en verloor deze
wedstrijd met 4—3. Vorden, dat enkele in-
vallers telde deed het in deze wedstrijd kalm
aan en vooral de achterhoede was ditmaal
verre van safe. De doelman liet zich enkele
malen geheel onnodig verschalken. De voor-
hoede deed het ondanks haar twee invallers
lang niet slecht en scoorde 3 fraaie doelpunten.
Vorden B met 3—O verloor van de a.s. kam-
pioen A.Z.C. B.
A.s. zondag speelt Vorden I in Steenderen een
oefenwedstryd tegen Steenderen I. Het is voor
Vorden zeker niet ondienstig om voor de a.s.
promotiewedstryden in vorm te blijven, zodat
een dergelijke wedstrijd zeer zeker zijn nut
kan hebben, temeer omdat het nog wel enkele
weken duurt voordat de promoties beginnen.
Vorden II speelt op eigen terrein tegen Pax III,
terwijl zaterdagmiddag Vorden B bij Be Quick
B op visite gaat.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

RUROL
Puistjes verdrogen door Purol poeder

KONINGINNEFEEST
Het Koninginnefeest wordt dit jaar ingezet met
een toneeluitvoering op zaterdagavond in
Irene. Maandagavond wordt hiervan een her-
haling gegeven (Zie advertentie en folder).
Het programma voor maandag vermeld weer
de verschillende traditionele volksspelen, be-
nevens een oriënteringsrit voor kinderen en
een voor groteren, een behendigheidswedstrijd
op motoren, een wielerwedstrijd enz.
De kinderspelen vinden 's morgens op de Ge-
meentebleek plaats. De muzikale medewerking
voor deze dag wordt verzorgd door Concordia.
De wielerronde van Vorden, die de laatste
jaren veel publiek trok, wordt nu niet ver-
reden, omdat de Oranjevereniging de grote te-
korten die dit opleverde, niet kan dragen. Had
het publiek meer medewerking verleend, o.a.
door het kopen van programma's, wellicht zou
de wielerronde zich dan hebben kunnen be-
druipen.
Ook al om financiële redenen is er voor dit
jaar geen tent gehuurd. Daarom wordt het
toneelstuk nu op twee avonden in Irene op-
gevoerd.
Verder zal maandagavond wel op verschillen-
de plaatsen gelegenheid zijn tot het maken van
een dansje.

DE HEER G. J. TEN HAVE
WERD DANK GEBRACHT

Bij de opening van de gerestaureerde molen
te Warnsveld sprak Jhr mr van Rijckevorsel
tot de heer G. ten Have van hier, die de mo-
len zo keurig restaureerde, en zeide o.a. dat
dit een stille in den lande is, die zwijgt en
steeds werkt. Door zijn werkkracht heeft hij
een wieksysteem ontwikkeld, dat de tand des
tijds en de stormen doorstaat. Spr. gaf een
nadere verklaring van dit systeem en hij
dankte de heer ten Have voor zijn buitenge-
wone werkkracht.

KERKDIENSTEN zondag 22 april.
Hervormde kerk.

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

Medlerschool.
10 uur Ds. J. Langstraat.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

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
Van zaterdag 21 april van 5 uur t. en m.
zondag 22 april Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 13 t.m. 19 april.
Geboren: z. van Th. Beek en L. Beck-Lely;
d. van P. van Bodegom en H. van Bode-
gom-Arends; d. van E. J. Wasseveld en G.
Wasseveld-Engbers; 2. van H. Knuppe en
J. Knuppe-Oosting.
Ondertrouwd: J. A. M. Wolsing en W. P.
M. Tolkamp.
Gehuwd: J. A. Schuttebeld en A. C. Hartman.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 84 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45.— tot f 50.— per stuk.
Handel tamelijk vlug.

OPERETTE ZIGEUNERLIEBE
Onder de verschillende operettes, welke Franz
Lehar gecomponeerd heeft, behoort „Zigeuner-
liebe" zeker niet tot de gemakkelijkste. Niet-
temin heeft het Warnsveldse Operettegezel-
schap het aangedurfd met deze operette o
de planken te komen, hetgeen nu niet direc
een onverdeeld succes is geworden. Tenmin-
ste bij de opvoering, welke het gezelschap
maandagavond voor een stampvolle Nutszaal
gaf, bleek dat een aantal gedeelten de op-
voerenden voor moeilijkheden plaatste, die
niet altijd op de juiste wijze opgelost
Zo was het verband tussen koor en orkest
altijd correct, vooral voor de pauze, terwijl
men met enkele solisten — hoewel van goede
wille — niet altijd een gelukkige greep ge-
daan had. Mogelijk dat de akoestiek van het
gebouw ook enigszins belemmerend werkte
om de zangstemmen in de zaal goed hoorbaar
te maken. Overigens viel er nog voldoende
in deze operette te waarderen om het publiek
een genoeglijke avond te bezorgen. Daar wa-
ren allereerst de zeer fraaie kostuums en de
decors, die de operette de nodige sfeer gaven;
terwijl ook het spel over 't algemeen van goed
gehalte was. Voor alleraaardigste tafreeltjes
zorgden de gezusters Schoppers al of niet te-
samen met Piet Wisseborn, welke laatste een
bijzonder komisch talent blijkt te bezitten.
Wanneer dit drietal optrad, kon men verze-
kerd zijn van een lachsucces, dat zich uitte in
enkele open doekjes.
Tot de meest geslaagde delen behoort zeer
zeker de koorzang met orkestbegeleiding,
waarbij bleek dat het gezelschap over uit-
stekende koorstemmen beschikt, waarbij he-
laas het vurige zigeunertemperament nog wel
eens ontbrak.
Een vrij groot orkest van amateurs, o.l.v. de
heer W. Peters, zorgde met veel ijver voor
de begeleiding en gaf vooral bij de ouvertures
blijk van gedegen studie, hoewel de zuiverheid
wel eens te wensen overliet.
De vertolkers van de beide hoofdrollen Zorika
en Joszi, hadden het dubbel moeilijk, omdat
zij in deze operette voor het eerst op de plan-
ken stonden en hun rollen verre van gemakke-
lijk waren, zowel op acteer- als op zanggebied.
Over het geheel genomen hebben de toeschou-
wers er zich wel mee vermaakt, maar toch
zouden we het gezelschap willen aanraden om
— gezien het aanwezige materiaal — met een-
voudiger stukken te komen, wil men niet de
sympatie, welke het gezelschap in Vorden in
zo'n ruime mate bezit, in de toekomst ver-
liezen, hetgeen voor beide partijen jammer zou
zijn.

TAFELTENNIS
Het is N.T.T.C. II gelukt om na drie spannende
promotie-wedstrijden zich te plaatsen in de 3e
klas. Dat deze drie spelers, H. Massen, J.
Hogedoorn en W. van Kampen, hun mannetje
wel staan, blijkt wel uit de drie gewonnen
wedstrijden:
N.T.T.C.—Swift 9—1
O.N.G.—N.T.T.C. 2—8
N.T.T.C.—Koppeling 9—1
Onze gelukwensen voor deze prachtige
prestatie.

PRACHTIG BEDRAG
De Simavi-collecte, welke hier onlangs is ge-
houden, heeft het prachtige bedrag van
ƒ 920,— opgeleverd.

ORIËNTERINGSRIT
De Vordense Auto- en Mbtorclub „de Graaf-
schaprijders" heeft woensdagavond het zomer-
seizoen ingezet met een avond-oriënteringsrit
voor auto's en motoren, over een lengte van
36 km. De rit ging van Vorden via Wichmond
naar Baak, en door de Kempe over de Lank-
horsterstraat door de Noordink en Delden
weer terug naar Vorden.
Alhoewel de rit niet moeilijk was, kwamen
velen toch nog in tijdnood te zitten, doordat
zij een pas verharde weg over het hoofd zagen
en daardoor verkeerd uit kwamen.
Bij de prijsuitreiking in hotel Bakker, wees de
heer J. J. v. d. Peijl op de volgende oriën-
teringsrit en wel die op Hemelvaartsdag. Deze
rit wordt gehouden in samenwerking met en-
kele clubs uit de omgeving. Deze rit heeft een
lengte van ongeveer 110 km, terwijl de ge-
middelde snelheid is bepaald op 36 km per
uur. Daar ook deze rit werdt verreden aan de
hand van het K.N.M.V. reglement, kan verlo-
ren tijd niet worden ingehaald, hetgeen het
toeristische element in de rit ten goede komt.
De start wordt gehouden op de Houtwal te
Zutphen, de finish bij hotel Het Wapen van
Gelderland. De rit is op een dusdanig tijdstip
afgelopen, dat zij, die de motorcross in Mar-
kelo nog willen gaan bezoeken, daartoe vol-
op tijd hebben.
De prijzen bij de woensdagavond gehouden rit
werden gewonnen door:
Auto's: 1. H. W. van Striep, Zutphen 13 straf-
pnt.; 2. H. W. C. Haverkamp, Vorden 22 straf-
pnt.; 3. D. H. te Loo, Eefde, 34 strafpnt.
Motoren: 1. G. J. Pasman, Steenderen, 5 straf-
pnt.; 2. D. J. Rouwenhorst, Vorden, 5 straf-
pnt.; 3. G. Janssen, Vorden, 4 strafpnt.

EINDLES CURSUS BEDRIJFSLEER
In tegenwoordigheid van enkele leden van het
bestuur van de bijzondere landbouwschool al-
hier, werd woensdagavond j.l. de eindles ge-
houden van de cursus „Bedrijfsleer".
Aan het einde van de avond konden door de
heer Schots van het Rijkstoezicht 13 diploma's
uitgereikt worden, t.w. aan de heren H. Bouw-
meester, G. W. Klein Bramel, A. J. Oltvoort,
B. Wagenvoort en J. Wuestenenk, allen te
Vorden; H. J. B. Boogman, Chr. Boersbroek, R.
Cornegoor en W. A. Harmsen uit Warnsveld;
H. A. Kamperman en D. J. Maalderink uit
Hengelo (G.); J. Garsen uit Brummen en G. L.
F. Heusinkveld uit Zwiep.
Aan twee cursisten kon geen diploma uitge-
reikt worden.
De cursus stond onder leiding van de heren
G. J. van Roekei en H. W. Ellenkamp, resp.
hoofd en leraar van de bijzondere landbouw-
school.

B.O.L.H. OP EXCURSIE
Onder leiding van mej. W. Sloetjes hield de
afdeling Vorden van de B.O.L.H. in hotel
Brandenbarg een ledenvergadering. De verga-
dering werd geopend met het zingen van het
bondslied. Besloten werd om op 28 mei een
fietstocht te maken naar Montferland. Even-
eens zal dan een bezoek worden gebracht aan
de emaillefabriek DRU. In samenwerking met
de B.O.G. zal op 28 april een filmavond wor-
den gegeven door garage Vlaswinkel.
Op de bijeenkomst werd tevens een tentoon-
stelling gehouden van hetgeen de leden deze
winter thuis gemaakt hebben. Eveneens wer-
den de handwerken tentoongesteld die naar
de voorjaarsvergadering gaan te Zaltbommel
ter deelname aan de handwerkwedstrijd. Mej.
G. Weenk die de leden hierbij voorgelicht
had, ontving als blijk van waardering een
sierschaaltje. Na de pauze werd een voor-
drachtwedstrijd gehouden. Hieraan namen 7
dames deel, met een verplicht en een vrij
nummer. Mej. G. Wesselink behaalde de Ie
prijs. Zij zal op 25 april op de voorjaarsver-
gadering te Zaltbommel aan de voordracht-
wedstrijd deelnemen. Met het zingen van een
lied uit de stem van Allard werd de verga-
dering besloten.

GESLAAGD
Aan de Rijkslandbouwwinterschool te Zutphen
slaagden onze plaatsgenoten, de heren M.
Klein Bramel, H. Steenblik en D. G. Wesselink.

STIERENKEURING
OP de Centrale Stierenkeuring te Zutphen ge-
houden, werd de dieren van de volgende
eigenaren bekroond.
M.R.Y. af d.: Stieren, geb. tussen l november
1952 en l aug. 1953: Marnix, van de Coöp. Ver.
„Kivo" Vorden, 1ste prijs.
Stieren, geb. tussen l april 1954 en l october
1954 ,,Libertas" van de Coöp. Ver. ,,Kivo" Vor-
den, 1ste prijs.



BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagavond was er grote belangstelling
van de leden van de Bond van Plattelands*
vrouwen, die met hun echtgenoten in het
Nutsgebouw samen waren gekomen, om het
1ste lustrum te vieren.
De presidente, Mevrouw Visser—Dollekamp,
heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder
het Bestuur van de Geld. Maatschappij van
Landbouw, op wiens initiatief de afd. Vorden
destijds werd opgericht.
Na enkele mededelingen, werd overgegaan tot
het afwerken van het programma.
Voor de pauze waren er voordrachten, zang-
stukjes, enz. verzorgd door enkele leden.
Na de pauze werden enige films vertoond,
waaronder de jubileum film. Met het zingen
van het Wilhelmus werd deze avond door de
presidente gesloten.

KANARIEKWEKERS BIJEEN
De kanariekwekersvereniging ,,De Vogel
vriend" Vorden en omstreken vergaderde in
café de Zon onder leiding van de heer A. J
te Loo.
Uit de jaarverslagen bleek, dat de vereniging
thans 28 leden telt en mede door de goed ge-
slaagde nationale tentoonstelling in het najaar
1955 over een batig saldo beschikt.
Het aftredende bestuurslid, de heer J. Wissels
werd herkozen. Als lid van de tentoonstel-
lingscommissie werd benoemd de heer G
Sloot.
In het najaar zal een onderlinge tentoonstel-
ling met wedstrijd worden georganiseerd.
In die periode wordt te Lochem een nationale
tentoonstelling gehouden en te Enschede een
wedstrijd voor kleurvogels.
Als keurmeester van de onderlinge wedstrijd
zal worden aangezocht de heer Klein Wen-
tink uit Zelhem.

LEDENVERGADERING
COÖP. ZUIVELFABRIEK (VORDEN)

In zaal Bakker hield donderdagavond de
Coöp. Stoomzuivelfabriek te Vorden onder
leiding van de heer J. B. Wuestenenk een al-
gemene ledenvergadering. De opkomst was
zeer goed.
Na een kort welkomstwoord wees de voorzit-
ter er op, dat de melkaanvoer over het afge-
lopen jaar iets minder was geweest, doch daar
stond tegenover dat het vetgehalte wat hoger
lag. De garantieprijs voor de melk had spr.
gaarne wat hoger gezien. Hierna deed de di-
recteur, de heer A. J. Huurneman, enige kor-
te mededelingen, o.a. het probleem afvoer van
weide. Dit punt zal door het bestuur onder
ogen worden gezien.
De directeur hield hierna zijn jaaroverzicht.
Over 1955 bedroeg de aanvoer van melk
12.937.721 kg tegen 13.029.797 kg in 1954; dit
is 92076 kg minder of Q,7*>/o.
Het gemiddeld vetgehalte bedroeg 3,63°/o te-
gen vorig jaar 3,60%, aldus een stijging van
0,03°/o. Voor de ontvangen melk werd betaald
ƒ 2.690.321,38.
De gemiddelde prijs per 100 kg was ƒ 22,80,
omgerekend tegen */o vet is dit ƒ 6,28. Netto
zonder afschrijving ƒ 6,07 per °/o vet. Het
melkvervoer bedroeg ƒ 0,86 per 100 kg.
Geproduceerd werden 154.340 kg boter;
845.022 kg Gouda volvet en 225.031 Edammer
40-f; melkpoeder: 9.600 kg magere walsen-
poeder en aan weibrokken 409.067 kg.
Volgens de xeploitatierekening werd aan kaas
ontvangen ƒ 2.131.701,92; boter ƒ 674.851,01.
De gebouwen en inventaris staan op de balans
voor ƒ 522.518,26.
De woningen voor ƒ 100.000,—; auto's en aan-
hangwagens voor ƒ 30.000,—. De reserve be-
draagt ƒ 14.000,—, terwijl het ledenkapitaal
ƒ 70.494,30 bedraagt.
Aan het eind van het boekjaar waren 51 per-
sonen in dienst van de fabriek.
Over 1955 werden 3 melkcursussen gegeven,
waaraan 40 leerlingen deelnamen.
Wat de kwaliteit der produkten betreft zij me-
degedeeld dat door het Z.K.B. 20 keer een
monster boter genomen werd, waarvan de uit-
slag was l x klasse l +, 12 x klasse l, 4 x klas-
se l— en 3 x klasse II. Waardecijfer 7.1 (over
't gehele land was dit 6.9).

Wegens plaatsgebrek komt de rest volgende week.

CONTACT-AVOND RATTI-JUNIOREN
In zaal Schoenaker werd onder grote belang-
stelling de laatste contact- en ontspannings-
avond gehouden voor de junioren van Ratti.
Nadat van verschillende vermakelijkheden als
dammen, biljarten, kaarten, sjoelen, balgooien
etc. gebruik was gemaakt, reikte de voorzit-
ter der Jeugdcommissie, de heer B. Lichten-
berg Jr., met een toepasselijk woord de prij-
zen uit aan de 5 jongens, die gedurende het
hele seizoen het hoogste aantal punten had-
den behaald. Vervolgens spoorde hij de jeugd
aan, de a.s. zomertraning veelvuldig te be-
zoeken. De Juniorenleider dankte tot slot de
Geest. Ad. Kap. Polanen voor zijn sympathie-
ke medewerking tijdens dit seizoen, benevens
de heren B. Schoenaker en J. Wolbert als le-
den der Jeugdcommissie en de beide trainers,
de heren L. Wolbert en H. Hartman. De prij-
zen vielen ten deel aan: 1. Jan Schoenaker,
49 pnt.; 2. Theo Bouwmeister, 46 pnt.; 3. Jan
Berendsen, 45 pnt.; 4. Jan Bouwmeister, 42
pnt.; 5. Tonnie Roelvink, 40 pnt.
De Geest. Ad. richtte zich hierna in een harte-
lijke toespraak tot de jongelui en wees er op,

dat zij de sportiviteit steeds hoog moesten
houden en ook het werk van de Jeugdcom-
missie moesten waarderen. Tot slot dankte hij
de leden dezer commissie voor hun grote akti-
viteit tijdens het afgelopen seizoen.

VERBOUWING R.K. SCHOOL GEGUND
De verbouwing en uitbreiding (5e leslokaal,
centr. verwarming etc.) van de R.K. School
St. Antonius te Kranenburg is gegund aan de
laagste inschrijvers, t.w.:
Metsel,- en timmerwerk: A. Hissink, Laren,
ƒ 41.278,—. Loodgieterswerk: Ph. Jac. Ses-
sink, Kranenburg, ƒ 6.975,—. Schilderwerk:
M. Kusters, te Zutphen, ƒ 1696,—. Met de
voorbereidende werkzaamheden werd deze
week reeds een begin gemaakt. Men hoopt
voor de aanvang van het nieuwe schooljaar,
per l september a.s. met de bouw gereed te
zijn.

RATTI NIEUWS
Het eerste elftal was verleden week vrij. De
reserves wisten thuis in een verdienstelijk ge-
speelde wedstrijd met 2—2 gelijk te spelen
tegen de kampioenskandidaat Baakse Boys I.
De eerste helft gaf een spannend duel te zien,
waarbij geen van beide ploegen overheerste.
10 minuten voor de rust gelukt het de Boys-
middenvoor, T. Seesing om met een prachtige
kopbal zijn club de leiding te geven.
Na de hervatting was Ratti een tijdlang in het
offensief. Wegens free-kick in het strafschop-
gebied kregen de Kranenburgers na een kwar-
tier een penalty toegewezen, welke feilloos
werd ingeschoten en de stand gelijk bracht
l—1. De vreugde was echter van korte duur,
want bij een ogenschijnlijk, ongevaarlijke aan~
val over links, kon de Boys linksbuiten met
'n verrassend, laag schot voor de 2e maal doel-
punten l—2. De Rattianen bleven met goed
combinatie-spel het Boys-doel belagen. Ca. 10
minuten voor het einde hadden zij succes en
wist Th, Eykelkamp met een welgemikte kop-
bal de stand wederom gelijk te brengen 2—2,
met welke uitslag de verhouding goed is weer-
gegeven.
Ratti III deed het ook niet slecht en boekte in
Doesburg een kleine l—O zege op R.K.D.V.V.
II. De junioren moesten de puntjes in Zutphen
laten, want zij verloren met 5—O van St. Wal-
burgis A.
A.s. zondag zijn zowel Ratti I als II vrijaf. Het
derde team ontvangt bezoek van de koploper
Baakse Boys I. Ratti a speelt thuis tegen
Voorst b kan misschien de puntjes hier
houden.

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

Foto Zev^emaker,
HoutrJfct 77,

ZutffTen

H.H. Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.
ROSSEL
is de man, die de prtys
betalen kan.
Vorden, Telefoon 283

Een goed horloge..
een bezit voor uw le-
ven. Onze keuze is
enorm en de service
is af.
FA. HARTENS

Horloger, Prisma ver-
tegenwoordiger.
Seesing

rijlessen
„'t Groenedal

Telef. 358 — Vorden

Herv. Gemeente Wichmond
100-jarig bestaan van de
Kerk.

„Het spel van
Witmond"
op zondag 22 april en vol-
gende avonden om half acht
in de zaal achter d« kerk.

Voor iedereen toegankelijk.

Kaarten a f 1.25 verkrijgbaar bij
Kapper Weide, Wichmond, Telefoon
393 Baak.

Ook voor dames,
die losse steunzolen dra-
gen hebben wij speciaal
daarvoor vervaardigde

schoenen in voorraad

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Voordelige aanbiedingen bij VéGé
250 gram
250 gram
150 gram
150 gram
150 gram
150 gram

Vruchtengries
Frou-Frou
Eierbiscuit
Gekookte Ham
Bloedworst
Boterham worst

49 cent +
55 cent +
39 cent +
75 cent +
39 cent +
48 cent +

10 zegels
10 zegels
10 zegels
10 zegels
10 zegels
10 zegels

Bij aankoop van 3 pak margarine l grote ont-
bijtkoek van 50 et voor 35 cent plus 22 zegels

Ontvangen uit Argentinië
Orginele Cornedbeef, 150 gram 79 et.

Wij brengen een grote collectie
Zomerjaponnen
Damesregenmantels
Rokken

Ook in Heren-, Jongens- en Meisjesregen-
mantels een ruime sortering.

Delana Meisjesrokjes
Kerko Overhemden

Komt U eens kijken, het verplicht U tot niets!

" l/orden

JL JL

NIEUW NIEUW

Hebt U onze

BERNER BRAADWORST
al geprobeerd?

Heerlijk bij de jonge uoorjaarsgroenten.

Beleefd aanbevelend,
LU

i
M. Krijt, Dorpsstraat 32, Vorden

JL JL

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen.
Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch... laag in prijs.

een dankbaar artikel

Want bij voorbaat weten we al, dat ook
onze jong»te klanten uitermate tevreden
zullen zijn. Het is de ideale hygiënische
verzorging voor de tere babyhuid. Uitzonderlijk groot absorbtievermogen

Blijven zacht, ook na herhaald wassen
Modern, royaal formaat.

Goedgekeurd door de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen.

ln hydrophiel- en piquéweefsel. fl.

'n garantie voor doeltreffendheid,
kwaliteit en verantwoorde prijs.

Htei tei plaatse verkrijgbaar bij:

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!



Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij ter gelegenheid
van ons 25-jarig hu*
welijksfeest mochten
ontvangen, betuigen
wij onze hartelijke
dank.

H. Uenk
}. H. Ueuk-

Bretveld
Vorden, Nieuwstad 67

Voor uw deelneming,
ondervonden bij het
overlijden van onze
lieve vrouw, moeder,
behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Dina Westerum

zeggen wij U harte-
lijk dank.

Uit aller naam:
W. te Slaa
kinderen,
klein- en achter-
kleinkinderen

Vorden,
Burg. Galléestraat

Mevr. Poesse vraagt
voor een paar halve
dagen per week een
WERKSTER.

Gevraagd met juli
DAGMEISJE.
G. Wesselink, Insulin-
delaan 13.

Te koop gevraagd:
RONDE TAFEL met
of zonder stoelen.
Brieven letter B bur.
Contact.

Te koop een LAAD-
BAK van vrachtwa-
gen, geschikt voor
tractor of paardewagen
D. Buunk. Almensew.
C 155.

Te koop zware BUI-
TENDEUR, gesch.v.
loods of stal.
School Wildenborch.

LEDIKANT te koop
met spiraalmatras.
Zutphenseweg 17.

Te koop r.b. dragende
VAARS, hoge prod..
abortus vrij, a.d. teil.
25 april.
A. J. Vruggink, B 91
Vorden.

Te koop 2 tomen beste
BIGGEN bij M. Rege-
link, Gr. Venhorstink,
Delden.

VOEDERBIETEN te
koop bij G. A. Rege-
link, Hengeloseweg
B 11.

Te koop ijsselster
EETAARDAPPELS
bij B. Besselink, Kerk-
hofweg D 4 a, Vorden

Te koop EETAARD-
APPELS, noordeling.
W. Maalderink, Mis-
pelkamp.

Hiermede geven we U kennis van het
huwelijk van:

Alfonsius Fredrikus Landsheer
en

Hendrika Wilhelmina Theresia Tolkamp
op zaterdag 21 april om 9 uur in de
St. Jozefkerk te New-Plymouth,
New Zeeland.

Toek. adres: 5a Victoria
New-Plymouth.

Road,

X

u*eefi

onze nieuwste open modellen

voorjaarssclioenen.
Ieder schoentje eentoppunt van elegance.
Ook in de nieuwste kleuren beige en
grijs.

Reeds volop sandalen in
alle maten*

Zie onze etalage.

A. JANSEN
't Schoenenhuis — Vorden

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

tPvOENSDAG
25 april

(Meimarkt)

te Hengelo (GW.)
Marktverenig.

Empo Rijwielfabriek, Vorden
vraagt personeel voor:

de Magazijnen,

de Rijwiel- en Bromfiets^
montage,
•

de Lakkerij en Biezerij,
•
de Framebouwerij,
•
de Slijperij,

alsmede

Aanwas Schilders,
•
Electro Monteurs-'Bank-
werkers,

•
en Leerjongens ter op-
leiding»

Inlichtingen bij: de Heer W.
H. Sessink, Enkweg 17, Vorden
en bij de fabrieksportier.

Meimarkt Hengelo-GId.
A.s. woensdag 25 april de ge-
hele dag dansmuziek. Aan-
vang 1O uur.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

... legt het persoonlijke cachet op
deze vlotte regenmantel. In zuiver
wollen gabardine. In diverse mode-
tinten. Incl. charmant bijp. hoedje

Chr. Landbouw Huishoudschool
te Vord<

Tentoonstelling
op donderdag 26 april in de school.

Geopend van 2—5 uur en 7—9 uur.

Ouders en belangstellenden zijn
hartelijk welkom.

Iedere vrijdag op de markt alle
soorten verse vis*
Aanbevelend

W l T V O ET
Laat George u leren rijden.
Óeesing s SPLutorijsckool

„'t Groenedal", Telefoon 358
Vorden.

Stap eens
met Uw zoontje

bij ons bénnen
KM

en laat hem eens
zo'n vlot

Oxford jongenspak passen.
H i &£•§

IJ flenthousiast zijn over de
prettige pasvorm

en U over de
stevige kwaliteit. §g

Schoolderman
VORDEN

Te koop 'n AQUA-
RIUM, 80 x 50 X 50,
met lichtkap, verwar-
ming en vissen.
J. Wiltink, Wildenb.

Te koop ERWTEN-
RIJS en BONEN-
STOKKEN.
D. Eskes, Zutph.weg.

Te koop 40 sussex
HENNEN bij H. Wa-
genvoort, achter Bui-
tenzorg, Warnsveld.

Te koop 500 ééndags
HAANTJES, W.L.X
Reds en W.L. X Hemps
Weenk's Broederij,
Linde, Tel. 559,

Te koop 60 jonge
HENNEN en 1000
kg. ROGGESTRO.
G. Dijkman, Zutphen-
seweg C 67 c.

BIGGEN te koop bij
B. Luesink.Bolderhorst

Te koop VOEDER-
BIETEN en ROGGE-
STRO. D. Hietveld,
Hackfort.

Te koop zware BIG-
GEN. W. H. Ruiter-
kamp, Medler.

BIGGEN te koop bij
G. W. Winkel, „Ga-
zoor'

Verfijn uw huis!
Een moderne Colovinyl-tegel-
vloer doet wonderen. En de
prijs zal u meevallen.

Hef i's een soepel en vrijwel
onverslijtbaar product van
Linoleum Krommenie.
Bijzonder doelmatig in keu-
ken, gang,badkamer en toilet.

Vele moderne kleu-
ren door-en-door en
onbeperkte combi-
natie-mogelijkheden
Vraag ons deskun-
dig advies l

Colovinyl
PLASTIC TEGELS

soepel en toch slijtvast; grote
bestendigheid tegen zuren,
alkaliën en vetten. In 10
aantrekkelijke kleuren.

FABRIKAAT ffO KROMMENIE

de herkomst is uw garantie l

V I S S E R

Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. NipJus, Zutpfien
Laarstraat 5



Een zonnig gezicht
wie ziet dat niet graag, iedereen!

*ledereen kan er stralend uitzien door
gebruik van

Tarvobrood!
Tarvobrood bevat eiwitten, die de
weerstand verhogen, die uw gestel
actief houden en een beter leven geven.
Neem eens 14 dagen proef (eten moet
u toch) en u ondervindt de heilzame
werking.
Haak in op onze folder die a.s. dins-
dag bij u in de brievenbus komt.

Blijf jong en fit eet
Tarvobrood van
Bakker Schurink*
Telefoon 384.

VOOR NIEUWE

naar

Henk van Ark
Ook voor slijpen en repareren.

Telefoon 554.

feestavonden
m „Irene" ter gelegenheid
van het Koninginnefeest*

Uitvoeringen
op zaterdag 28 april, 7.30 uur
en maandag 30 april, 7.30 uur

Beide avonden met V.O.P. uit Doe-
tinchem, die opvoert het detective-spel

„DICKY"
in 4 bedrijven,
spannend tot de laatate minuut,

en een muziek-ensemble uit O.B.K.,
eveneens te Doetinchem.

Entree beide a vonden voor leden Oranje-
ver, f 1.25, niet-leden f 1.75.
Bij aankoop de lidmaatschapskaart
vertonen.
Kaarten vanaf heden in voorverkoop
bij Sigarenmag. Hassink.

Ook in Stockholm
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn Bier
een langdurige rijpingstijd
• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
is te houden

Een retourtje

Winterswijk - Stockholm

„Pak de boot naar Zweden", zei een architect
in Winterswijk tegen één van z'n bouwkundige
tekenaars. ,,Bekijk daar op je gemak de mo-
derne huizenbouw en leer er wat van." Dat
was niet aan dovemansoren gezegd
Zweden - het Amerika van Europa! Een rijk
en vrij volk en bouwen dat ze kunnen. Een
lust voor het oog. Een goeie neus voor. het
fijne hebben ze ook, die Zweden. Want toen
onze tekenaar een glas Heineken's bier be-
stelde, kwamen ze er zowaar mee aan.
En dat terwijl in Zweden het alcoholverbod
pas sinds kort is opgeheven! Niet voor niets
is Heineken de grootste exporteur van Pilsener
bier ter wereld!
In Barchem en Biak, in Buurse en Buffalo, in

srculo en Bombay, overal wordt precies het-
felfde bier gedronken: Heineken's Bier.
Terug in Winterswijk, doet onze tekenaar het
verhaal van z'n Zweedse studiereis. Hij brengt
een Heineken-dronk uit op de Zweden en zegt:

»^e hadden bliksems gauw in de gaten dat
t bier het lekkerste is . . ."

Heinekera's Bier

Plasticglas
Door onze enorme omzet
Plasticglas voor f 4 * — per m2,
Kippenhokramen f 9,— per steL
Vraagt monsters bij

„B E W I" Houtwaren
Molenweg 85, ZUTPHEN

9n Sportcombinatiel
Dan éérst een
Oxford passen S

In onze uitgebreide collectie
solide Oxlord sport-colberts
en -pantalons vindt U
zeker de combinatie
die U bevalt.
Wij zullen U graag adviseren.

OxM

Schoolderman Vorden

Nutsgebouw
iter

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 28 april, S uur

De realistische Franse film

Verborgen Moederschap
(Maternité clandestine)

met: Dany Carrel - Dolly Doll - Jane
Marken.

Een bende jonge boefjes verwikkeld
in een zeldzaam avontuur. De geboor-
te van een kind onder zeer ongewone
omstandigheden.
Een schokkende film, waarin harde
ontstellende feiten onverbloemd weer-
gegeven worden.

( ' ' N
Toegang 18 jaar

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

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

Reoelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Steeds de laagste prijzen I
250 gr. snippertjes

(heerlijk koekje) 59 et
200 gr. zomermelange 49 et
l pot bramenjam 55 et
l pot rode pruimenjam 52 et
l flesje zuiver sinaasappelsap 35 et
l grote pot kersen op sap 198 et

Als extra reclame:
Boterhamworst, Leverworst en
Rookvlees, 150 gr. 55 cent

LEVENSMIDDELENBBDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

School met de Bijbel
Het Hoge 40

Aangifte van leerlingen
De nieuwe cursus vangt aan 28 aug.
De kleintjes moeten voor l oktober
de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.
In de hogere klassen ontvangen leer-
lingen, die naar Ulo, Lyceum enz. gaan
extra lessen.
Aanmelding, liefst spoedig bij het

hoofd der school.

A. J. ZEEVALKINK


