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JAARVERGADERING ZWEMBAD
In zijn openingswoord wenste burgemeester
Van Arkel de heer Plas een spoedig; herstel
van gezondheid toe en dankte vervolgens
Mevr. Kistemaker-Stijl voor de bewezen
diensten tijdens het schoolzwemmen. Be-
sloten werd om geen abonnementen voor
het in bewaring geven van rijwielen meer
uit te geven. Wel zullen de fietsen uit-
sluitend bij goede weersomstandigheden
onder toezicht gesteld kunnen worden,
waarvoor de heer Schepers zal zorg dra-
gen. Op 16 Juli zal voor schoolkinderen
hel diploma-zwemmen gehouden worden.
Het ligt in de bedoeling om op Zaterdag
16 Mei het bad te openen. Het bad zal
voor die tijd de t radi tonele schoonmaak-
beurt ondergaan. In 1952 werd hel bad
door 19161 personen bezocht. De totale
uitgaven inclusief afschrijvingen bedroegen
over 1952 f 5029,50. De inkomsten f 4523,29,
zodat er een exploitatie-tekort was van
f506,21. !>;• heer Jansen van café „De
Bogchclaar" heef t voor 1953 opnieuw het
t h e e h u i s gepacht. De heer Jörissen zal
M eer als badmeester optreden, t e r w i j l ook
in het overige personeel geen wi jz ig ing
gekomen is.

AFSCHEID KANTONNIER HAVERKAMP
De kantonnier bij de Rijkswaterstaat, de
heer G. J. Haverkamp, heeft de dienst per
l Mei met pensioen verlaten.
Ter gelegenheid van dit afscheid, dat plaats
vond temidden van de familiekring, sprak
allereerst de chef ambtenaar 1ste klas van
dr technische dienst, de heer V. J. te
Kronnië uit Dieren, welke de. heer Haver-
kamp schetste als een plichtsgetrouw
ambtenaar, een voorbeeld voor de anderen.
Namens het personeel bood hij de hen
Haverkamp een blijvende blijk van waar-

ug: aan. Vervolgens w e r d het woord
gevoerd door hoofdingenieur Engelen,
we lke namens de Rijkswaterstaai dank
bracht voor hetgeen de heer H a v e r k a m p
in zijn lange loopbaan gepresteerd had. Als
collega sprak de heer Ooslerholl. kanton-
nier uit Groenlo, waarderende afscheids-
woorden. Ook burgemeester \ au Arkel
sprak de scheidende kantonnier toe. v c i -
gexeldgaande van een s o u v e n i r .
Dr heer Haverkamp dank te tens lo t te voor
di waarderende woorden en de aang'.'hod -n
souvenirs.

VERGADERING BI L H l V ER. DELDEN
Onder voorzitterschap van de heer M. H.
Gotink hebben de leden van de buurtver.
Delden in café 't Zwaantje vergaderd.
l il het jaarversla" bleek, dat het aantal
leden 98 bedraagt. De aftredende bestuurs-
leden, de heren M. H. Gotink, G. J. Brum-
melman en F. Mul l ink werden herkozen.
In p laa ts van de heer J. Berendsen, w e l k e
zich niet herkiesbaar s te lde, w e r d gekozen
de heer \\ . A. B. Borgonjen. De c o n t r i b u t i e
w e r d met 50 (vut verlaagd, zodat deze
lh:»ns bedraagt f 2.—. Ge t rach t zal worden
in de eers te h e l f t van J u l i een u i t s t ap j e
naai- 't Gooi te organiseren. Het b u u r t -
fees t z:il op 20 en 21 Mei gehouden wor -
den op een t e r r e i n van de voorzit ter. Op
de openingsavond zul het ensemble ..Zang
en Sp 'T optreden en een toneels tuk ge-
geven worden . De t w e e d e dag v inden de
traditionele volksspelen plaats en is er
gelegenheid tot dansen.

N A AR CONCOURS
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda"
hoopt op Hemelvaartsdag deel te nemen
aan het nationaal muziekconcours te Hen-
gelo (G.) en wel in de 3e afd. Harmonie .
Voor dit concours, dat op de Gemeente-
bleek wordt gehouden, hebben 1.7 corpsen
ingeschreven. Als het weer m e e w e r k t zal
het zeker veel bezoek t rekken, 's Yvomls
w o r d t een concert gegeven door de Kon.
M i l i t a i r e Kapel, onder leiding van Hocus
van \peren. Zie ook advertentie ' .

OP DE VOORDRACHT
De voordracht voor de benoeming van een
7de leerkracht aan de O.L. Dorpsschool is
als vo lg t : l L. Deddcn, Drachten, 2 M.
Boorsma. Assen, 3 W. de Bos; Heerenveen.

Kerkdiensten Zondag 10 Mei 1953
Ned. Herv. Kerk

8.30 uur Ds J. H. Jansen
10.15 uur Ds H. G. van Beusekom.

Medler
10 uur Ds J. H. Jansen.

Geref.Kerk,
9.30 uur leesdienst.
3 uur Ds J. van den Berg, Zutphen.

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lol

R.K. Kapel
l en 8.30 uur H.Mis, 7.30 Lof.

Donderdag 14 Mei.
Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds Langstraat
Gereï. Kerk 9.30 uur Ds Duursema

Zondagsdienst Doktoren.
Van Zaterdagmiddag 9 Mei 5 uur t.m.
Zondagavond 10 Mei Dr Lulofs

Weekmarkt.
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 88 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 37.— tot f 43.—
per stuk. De handel was tamelijk vlug

Burgclijkc stand van l tot 7 Mri 1953
Geboren: d. v. J. G. Bosman en J. A.
Bosmaii-Hofsté; z. v. J. H. Lenselink en G.
H. Lenselink-ten Have: d. v. A. H. Bruil
en H. B. Bruil-Tjoonk; z. v. H. Kl lenkamp
en G. lül lcnkamp-JNijcnhuis; d. v. H. J.
Decanije en H. A. Decanife-Stegeman.
Ondertrouwd: W. Merkuur en W. B. Olt-
huys ; B. J. Nijenhuis en^^. J. H. Zents:
J. Berenpas en G. BoiUPieester: \\. R
Borninkhof en B. J. Hess: P. G. H. van
Assclt en XV. A. Yerstcege.

E1NDLES LANDB.NN KR KT. CURSl S
In de Landbouwschool ^^ell de eindles
plaats gehad van de <^Bus landbouw-
\ \erktuigkuncle . Gediplomeerd werden de
leerlingen B. Wunderink, J. Rietman, G.
Berendsen, G. H. Voskamp, A. J. 011 voort,
J. Lenselink, H. J. Maalder ink, H. W i l l i n k
en H. Bouwmeester al len uit Vorden. J. W.
\\agenvoort, G. J. H. de Greel en II. J.
Hanevclt uit \\arnsveld en G. B u l t m a n uit
Hengelo (GUL).
Cursusleider was de heer J. liouwenhorsl
uit Almen. Aanwezig waren de Itijksland-
bouwconsnlent, de heer J. B. Nakken uil
Zutphen en de commissie van Toezicht,
bestaande uit de heren Ph. Nijenhuis, H.
H. Tjoonk en B. Tuitert. De heer Nakken
wees op de steeds verder voortschrijdende
mechanisat ie in de landbouw. Men moet
hierbij echter wel zorgdragen dat de aan-
scha f f ing van dei-gel i jke mach ines rendabel
dient te zijn. Ook moet de v r i j gekomen
tijd p roduc t i e f w o r d e n gemaakt.

NI TSILORAL1A VORDEN
Nutsfloralia gaat zijn w e r k weer beginn MI.
De kinderen van alle scholen krijgen voor
de prijs van 30 cent twee s t e k p l a n t e n nl.
een Begonia Scmp'crf lorum en een M a r -
guer i th , die op de scholen worden uitge-
reikt .
Voor de ouderen en ook voor de kinderen
die in /u tphen op school gaan worden een
Geranium en een Verbena voor de prijs
van 50 cent (de 2 s t ekp lan ten ) beschikbaar
gesteld. Degenen, die aan deze mooie l ief-
hebberij mee w i l l e n doen, moeten hun
naam opgeven vóór Zaterdag 16 Mei aan
de apotheek; de schoolkinderen moeten zich
voor die da tum aan het hoofd van hun
school opgeven.
De uitreiking der plantjes heel t plaats op
Vri jdag 26 Mei, voor de groten in het
Nutsgebouw van 3.30—4.30 uur .
Dit jaar w o r d t er ook w e e r een cursus in
bloemenscliikken gegeven en een tentoon-
stelling gehouden. Helpt dus allen mee om
deze tentoonstel line; te doen slagen!

VOGELPEST
Bij de landbouwer H. in de buur t schap
Linde is onder het pluimvee pseudo vogel-
pest geconstateerd.

HEMELVAARTSDAG
Daar er volgende week Donderdag niet ge-
werkt wordt, moeten de advertenties vol-
gende week Woensdag in ons bezit zijn
(liever nog Dinsdag!). Vrijdagmorgen kun-
nen alleen z.g.n. kleine adver tent ies en
familieberichten worden aangenomen.
Als allen zich hieraan houden kunnen we
Donderdag ongestoord gaan dauw trappen l
Bij voorbaat hartelijk dank.

De Uitgever

NATIONALE IIERDENKINGSDAG
Deze begon hier des morgens om 8 uur
met een herdenkingsdienst in de U.K. kerk
op de Kranenburg, welke zeer druk bezocht
was. Daarna werd door allen een stille
tocht naar de R.K. Begraafplaats gemaakt,
waar de Burgemeester een krans legde op
de graven. Nadat twee minuten stilte in
acht was genomen zong het kerkelijk zang-
koor een lied.
In het dorp werd van 19.25—19.40 uur de
klok geluid van de N.H. kerk. Om 19.25
uur vertrok een lange stoet van plm. 200
deelnemers aan de stille tocht naar de
Algemene Begraafplaats. Op de graven
van de geallieerde bondgenoten legde de
Burgemeester uit naam van het gemeente-
bestuur een krans; daarna werden t w e e
minuten stilte in acht genomen. De plech-
tigheid werd besloten met een kort lied,
gezongen door Vordens Mannenkoor,
/eer veel bloemen werden er op de g r a v e n
gelegd.
Daarna werd in de Geref. kei-k een ge-
zamenlijke herdenkingsdienst gehouden,
waarin Ds Duursema en Ds Langstraat
voorgingen. Het kerkgebouw was tot in
alle hoeken bezet. Het Vordens Mannen-
koor en de Chr. Gemengde^^ngver. ver-
leenden hun medewerking. ̂ ^
Van vele gebouwen hing de vlag ha l f stok.
VOgDENSE D A M C l l - R IS l E KLASSE
Op de algemene jaarvergadering van de
Gelderse Damclub op Zaterdag 2 Mei te
Arnhem gehouden, werd ^p algemene
stemmen besloten, dat de Vordense Dam-
club zonder promotiewedstr i jden, promo-
v e e r t naar de Iste klasse, gezien de zeer
goede prestat ies in de laatste jaren, door
deze club geleverd en zij dus in de 1ste
klasse thuis hoorde. Ken mooi succes voor
deze club.
\ \anneer zij nu spoedig a l l e loten kan
plaatsen, is hel aanschaf fen van weds t r i j d -
klokken, die in de Iste klasse verplichtend
zijn, eveneens verzekerd. Steun dus deze
veren ig ing en koopt a l len een lot a 10.25
per stuk.

01 DERAVOND GIDSEN EN KABOUTERS
In zaal Schoenaker vierden de Gidsen en
Kabouters van de „Maria Gorettigroep"
w e e r hun jaar l i jkse ouderavond, welke zeer
druk bezocht werd. Voor de aanvang h i e l d
de aalmoezenier Pastoor H. Pensioen een
korte toespraak, waarin hij de hoop uit-
sprak, dat het doel van de avond nl. het
contact tussen de ouders en de leidsters
n a u w e r te maken en te verstevigen, zou
worden ve rwezen l i jk t . Hel werk . wat zij
(de leidsters) doen. a ldus spr., is om de
ouders ie helpen met de grote taak, w e l k e
hen is opgelegd, de opvoeding h u n n e r k in -
deren. V a n u i t dit oogpunt bezien zal men
ook gaarne een k l e i n f i n a n t i e e l o f ' f e r t j e
w i l l e n brengen om di t mooie w e r k i n s t a n t !
te hcuden en zullen de leidsters het hoofd-
doel: de vorming van de meis jes tot f l i n k e
degelijke mensen, waarop kerk en vader -
land kunnen bouwen, met meer i jver en
enthousiasme kunnen benaderen.
In hun keurige uniformen zongen de Gid-
sen en Kabouters vervolgens het mooie
openingslied „De Jeugd van Nederland",
waarna enkele schetsjes en dec lamat i enum-
mers volgden. Na de pauze werd met groot
succes opgevoerd het toneelstuk „De Ra t -
tenvanger van Hamebr', waar in de Boe-
rcndaja's of' boze geesten tenslot te het
onderspit moesten delven tegen de Gidsen.
Het goed verzorgde decor en de sfeervolle
costumes maakten een keurige indruk op
h«t geheel. Tot slot dankte de aa lmoezenier
de meisjes voor hun begeesterend spel, de
leidsters voor hun opofferend werk en de
ouders voor hun belangstelling.

En toch... er is maar één CONTACT

RATTI-NIEUWS
De senioren-elftallen hadden Zondag vrijaf
zodat de afgelopen Zondag in het teken
stond van de jeugd. RattiB kwam in het
strijdperk tegen een elftal van de O.L.
Dorpsschool alhier. Het werd een zeer
aantrekkelijke strijd, waarin de Dorps-
school de score opende met een fraai doel-
punt O—1. Al spoedig begon er enige1

tekening in het spel te komen en met de
regelmaat van een klok vielen nu de doel-
punten, zodat de rust inging met een 4—3
voorsprong voor Ratti B. Na de thee kon
de thuisclub nog 3 maal het net vinden,
terwijl de bezoekers nop éénmaal een
tegonpunt scoorden. Eindstand 7—4 voor
RattiB.
V «'i-volgens werd er een vriendschappelijke
ontmoeting gespeeld tussen een combinatie-
elftal van de buurtschap Medler en de
I ta t t iA. Het werd een sportieve strijd,
waarbij het uithoudingsvermogen van de
bezoekers zwaar op de proef werd gesteld.
Uiteindelijk behaalde Ratti A een 14—2
overwinning.
Voor Zondag a.s. zijn alle elftallen vrij van
de competitie doch op 17 Mei a.s. zal
Ratti A naar Lochem trekken, waarbij een
eventuele overwinning op Lochem B de
kampioensvlag kan worden gehesen. Naar
wij vernemen zullen op 12, 19 en 26 Juli
a.s. weer de jaarlijkse seriewedstrijden door
Ratti worden georganiseerd voor de Ie, 2e
3e klas senioren. Op tweede Pinksterdag
en 31 Mei nemen de A junioren deel aan
het Jeugdtournooi van de V.V. Reunie te
Borculo in de Ie klas.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

GROENE KRUIS
Onder voorzitterschap van dr W. Lulofs
vergaderden Donderdagavond de leden van
het Groene Kruis. De belangstelling der
leden was nagenoeg nihil, zoals gewoonlijk.
Dr Luiofs memoreerde in zijn openings-
woord de opening van het nieuwe wijkge-
bouw, dat thans zulke prachtige diensten
b e w i j s t . Uit het jaarverslag van de pen-
ningmeester, de heer Koerselman. kunnen
we melden dat de ontvangsten over 1952
f 17.657.— hadden bedragen, waar-
onder f 5106,50 aan contributie. De ui t -
gaven bedroegen f 12.403,90, zodat er een
batig saldo was van f5253,10. Van het
„Dr Lulofs-fonds" bedroegen de ontvang--
sten f 1462,86, w.o. f 1107,90 van de Em-
mabloemcollecte. De uitgaven beliepen
f 1390,97, zodat hier het batig saldo was
f676,46. Er waren in 1952 zeven kinderen
uitgezonden naar vacantiecolonies. In het
bouwfonds voor het wijkgebouw was f 500
gestort.
Vervolgens las de heer A. Plomp, secre-
taris, het jaarverslag voor, waarin de tot
s landkorn ing van het wijkgebouw eengrote
plaats innam. Zuster Gemmink heeft weer
een druk jaar achter de rug, getuige de
vele bezoeken. Zo had zij 2806 bezoeken
aan huis afgelegd, 158 bezoeken aan t.b.c.-
patifinten, voor zuigelingenzorg 189, voor
maatschappelijk werk 19. De artikelen van
hel Groene Kruis waren 398 maal gebruikt.
Van de hoogtezon werd door 15 personen
gebruik gemaakt. Er waren 108 zuigelingen
nieuw ingeschreven; het consultatiebureau
had 145 zittingen; door 20 gezinnen was
« • r hulp van een gezinsverzorgster inge-
roepen. De kraamverzorging uit Zutphen
had 70 bevallingen verzorgd. Doordat per
l October 1952 Zuster Dijkstra vertrok,
heef t mevr. Rombach de leiding van de
gezinsverzorging op zich genomen. Mej.
Steenman is belast met de kraamvcrzor-
gings-aanvragen.
De voorz i t te r bracht al degenen, die zich
voor het Groene Kruis verdienstelijk had-
den gemaakt en in het bijzonder Zuster
Gemmink, dank.
In de kascommissie werden benoemd mevr.
van Mourik en de heer J. v. d. Peijl. In
het bestuur werd Ds Jansen bij acclamatie
Herkozen.

1120 gezinnen in Vorden zijn op Contact geabonneerd



VOETBAL

Vorden heeft de laatste competitiewed-
strijd niet in een overwinning weten om I n -
zetten, hoewel er kansen genoeg: voor
waren. De wil om te winnen ontbrak,
vooral bij enkele spelers, zodat S.H.E. nog-
al vrij goedkoop aan haar doelpunten
kwam. Het laatste doelpunt kreeg zij van
de scheidsrechter cadeau, die een penalty
liet nemen wegens een vermeend hands-
geval. De einduitslag kwam hierdoor op
4—3, zodat S.H.E. gelijk gekomen is .met
Juventus en dus een beslissingswedstrijd
moet uitmaken, wie er degradeert. -
Vorden A won weer eens een wedstrijd en
deed het direct goed door met 13—2
Lochem B te verslaan.
Voor de Vordense elftallen is hiermede
de competitie of ge lopen en resten nu nog
een aantal beker- en vriendschappelijke
wedstrijden.

DEMONSTRATE
In hotel Bakker werd een demonstratie ge-
geven met een electrische schoorsteenveeg-
machine, die door de heer Wuelen Kranrn-
barg voor Vorden en omgeving in exploi-
latie is genomen.
Een vertegenwoordiger van de importeren-
de f i rma gal' een uiteenzetting over dr
werkwij /r van deze machine. In huis ont-
staat practisch geen stof bij en door h - t
vegen. Bovendien behoeft men niet op d;;
daken te klimmen en de schoorsteen on-
dergaat een grondige reiniging, doordat de
stalen borstel door de kanalen wordt ge-
schoven. Tot 15 meter hoogte kan bijna
elke schoorsteen geveegd worden. Aan de
stalen borstel worden rotanstokken, welke
zeer buigzaam zijn bevestigd. Door de
sterke zuiging van de machine wordt het
roet uit de schoorsteen weggezogen. Allen
die de demonstratie gadesloegen waren met
deze werkwijze zeer ingenomen.

ie ons in de ousse
deur Max Holt

Foj. w a t w as dat veurige wrkkr bie ons in
den dirk toch een spul. Nee, dat ha ' j met
motten maken, ie hadden oe krom elachen,
dat ha'j!
Gruunkamps Grade schol en foeterdrn dat
et schik en aard hadde. „Snot jonk j" zeg ze
tegen euren Derk, een jungesken van een
joor of achte, ,,stao dan stille, of ik slao
oe de hammen bont en blauw!"
Grade is mieterig. Kwaod is ze tot in de
töpkes van eur knökkelige vingers. O!, ze
zol dat rotjonk wel uut mekare könnrn
trekken. Door zat ze noe! Wat mot ze
toch anvangen V Dat blagengrei ok, iedere
keer heb ze weer wat anders bie et end.-.
Weer zit ze te trekken en te frunniken,
moor et helpt niks. 't Zweit brekt eur an
alle kanten uut. Was Beernd noe moor in

huus! Moor och,1 dat wödt wel aovend,
veur den van den boer weerumme kump.
Ten ende raod pakt ze Derk bie de k l adden
en trekt em met, de buurte in. Huriu
Niejendiek mot moor es proberen of e eur
ok helpen kan.
„Moor Grade", zeg Harm as ze met Derk
bie um op et erf kump, „wat he'k noe au
de fietse hangen 'C' He steel biekans dubbel
vanet lachen. He giert el uut en slot zich
met de hand op et knee, dat et zo davert!
Grade eur humeur wödt er neet botter op.
In de plaatse dat Harm eur te hulpe kömp
wödt ze nog uutelachen op de koop toe.
As of ze nog gin narigheid genog hadde.
Och jao, zo geet et in et léven, wie de scha
hef krig de schande toe!

Een andere keer geet et wieter.

U gooit het geld niet in de sloot,
Adverteren maakte zakenmensen groot.

MORGEN, 10 MEI, Ü

iTLoederdag ̂
GEEF MOEDER EEN TAART!

reeds vanaf f 2,00 Q

Een mooie CAKE vanaf f 1,50

Taarten, cake, tulband enz.
volop voorradig

r\
X Prachtige dozen BONBONS en X
X CHOCOLADE in de merken X
X Droste, Ringers, van Dungen enz. X
w u
Q Ook pracht dozen Indische chocolade Q

X BAKKER SCHURINK X
Telef. 384

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Kozijnen per 500 gram . . . . 60 et
Vijgen per 500 gram 45 et
Prima jams per pot 56 c t
Pak havermout . . . . . ' . . 3 9 et
Kan j a per fles 95 et
Kanja met een glas , 115 et
Framboosjes per 200 gram . . . 39 et

REMMERS

BADCOSTUUMS
grote keuze in alle maten,

waaronder kwaliteitsartikelen
(Delana) krimpen niet

*
BADMUTSEN

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

Degene, die eierkolen, anthraciet, etc

tegen zomerprijzen
wensen te ontvangen, kunnen
deze vanaf heden bij ons opgeven.

De maanden Mei—Juni zijn
hiervoor het voordeligst.

Gaarne zien wij uw bestellingen
tegemoet.

Steeds tot uw dienst,

I. R. Vorst man
Spraakl.esse

Te spreken vanaf 4
Mei elke Maandag

1030 in het Groene
Kruis-Gebouw Vorden

Mevr. Emsbroek-Spie-
le ,,'t Selsham" vraagt
zo spoedig mogelijk
een 2e meisje

voor de dag.

H. H. Bakkers !
Thans kunnen wij U
ook weer leveren
Taartroosjes 8 et p. st.
en Taartkaarsjes 3 et
per st., p. dozijn 28 et
zie etalage.

Gebr. Barendsen

Voor een mooie
vaas
naar

NICO KEUNE

In het verleden hebben de Christelijk

Historischen en de Anti-Revolutionai-
ren in de behartiging van de Gemeentebelangen meestal

en in principiële kwesties, waar het ging om de

Christelijke beginselen, altijd eenzelfde lijn gevolgd.

Zij hebben gemeend deze samenwerking bij de a.s.

Gemeenteraadsverkiezingen meer voor het voetlicht

te moeten brengen.
Daarom werd besloten met een gemeenschappelijke

lijst uit te komen (nr 4).
Dat deze nauwere samenwerking in het belang van

onze Gemeente zal zijn, is buiten twijfel en zal u

duidelijk zijn.

Stemt dan ook op deze gemeen-
schappelijke lijst!!

Moedere^ - Bloemendag
Geeft Moeder wat u wilt, doch
bij alles behoren bloemen.

Voor alle bloemwerken, groot
en klein, slaagt u absoluut bij

Fa Derksen & Zn
Zutphenseweg 13 - Telefoon 334

Vanaf heden zijn wij weer
telefonisch aangesloten onder

No. 431

Fa. Jörissen en Van Bodegom
Schildersbedrijf, Zutphenseweg 76

Eet eens pannekoek
nu de aardappelen slechter worden!

pak patent bloem . . 35 et
pak Bakmeel . . . . 39 e i

5 pakjes vanilie suiker . 20 et
200 gram krenten . . . 36 et
200 gram rozijnen . . . 39 et
100 gram schijfjes appels 28 et

100 gram luxe bonbons 35 et
250 gram kattetongen (koekjes) . . 49 et
150 gram chocoladekorrels . . . 35 et
200 gram turn-turn 39 et
100 gram geurige thee . . 45 et en 58 et
150 gram boterhamworst (u i t bl ik) . 49 et

SMITt Zutphenseweg
Tel. 281

Elke week iets nieuws, Altijd wat goeds.

Vordense Bad-en Zweminrichting
„IN DK>ENNEN"

S^lbonnementen verbrijgoaar
op Woensdag 13 Mei a.sJ van 7.30—
8.30 uur n.m. in Hotel Bakker

Tegelijkertijd kunnen obligatiehouders, die
geen gebruik maken van een abonnement
tegen verlaagd tarief, gratis verkrijgen op
vertoon van obligaties:
2 dag-zwemkaarten of 4 dag-ötrandkaarteit

HET BESTU UK

IlLoederdcicj
NYLONS

SJAALS

HANDSCHOENEN

ZAKDOEKEN

TEL 381VISSER

Neen, onze. adverteerders
zijn niet gek!

Zij gooien heus hun geld nie t
weg, doch ondervinden dage-
l i jks , welk een bekendheid
hun zaak verkrijgt , doordat
/ij geregeld met hun a r t ike len

in CONTACT adverteren

Drukkerij Wolters

Best brood,

dat brood van

SCHURINK
met een gjede

Biggen te koop.
A. W. Sloetjes

achter 't station

jflartenj-

Biggen te koop.
H. Hogeslag C 44

Prima tomatenplan-
ten bestellen bij
G. Bouwmeister E 48
Onstein

*A££e modetten uit
voorraad en onder

garantie feverêaar

Gevraagd 2e hands,
driewielig kinderfietsje,
aanb. Adv. bur. Te
Slaa, telf. 484.

Te koop zw.b. maal-
kalf, 3 w. oud

B. H. Breuker, ,,de
Vluchtheuvel" B 13a
N.O.Z.

Te koop een nuchter
maalkalf. B. Antink,
E 18 Linde n.o.Z.

Te koop een kinder-
wagen en een heren-
rijwiel, adres C 130,
b.d. Bramel

Te koop zw. biggen,
bij H. Flamma Delden

Te koop 25 jonge
hennen, reds, 10 w.
G. J. Wunderink,

Kranenburg

Te koop 2de hands
h.- en d. rijwielen en
transportrij wielen.
Lettinks rijwielhandel

Te koop melkkar, in
pr. st. v. 3 bussen.
Wegens aansch. groter
J. W. Abbink Nijland

Te koop een toom zw.
biggen. M. Ruesink,
Leuke.

Te koop r.b.' neunen1-
de maal, A-stal bij
B. Woerts E 43 Linde

Te koop z.g.a.n.
windbuks. H. Vlogman
Burg. Galléestr. 21

llLoederdag
Geef
Moeder
Een
Boek

FIRMA HIETBRINK

Vraag het aan de postbode
en hij ?.al het u bevestigen :
een ieder gri jpt 's Zaterdags
het eerst naar CONTACT,

het lijfblad van elke echte Vordenaar!

Uitgave van Drukkerij Wolters
Nieuwstad, Vorden. Telef. 404

Echt ietS VOOr rotóedoeien
die leuke modellen

Jongenspakjes en
broekjes
ze zijn sterk, en . . . . de prijs
valt meel In de kleuren: kaki,
groen, petrol, grijs enz.

Komt U eens kijken!

H. Luth, Nieuwstad, Vorden



Enige kennisgeving
Getrouwd:

W. U. ter Haar Romeny
en

Jetty d'Aumerie
472 Melbourne Avenu, Ottawa, Ontario,

Canada.

Hebt u idee voor een goede

grasperkscheerder?
Komt u bij ons eens kijken.
Wij kunnen u alle soorten merken leveren o.a.
Abner "Super Eden" v.a. f 57,50- 68.—
Abner „Cornet" „ „ 91,50—107,—
„Folbate" „ „ 39,90- 63,-
„Qualcast" „ „ 48,75- 71,50
„Matchless" „ 118,10

Gebr. Barendsen

GEEF OP MOEDERDAG

ftffictiscne gesc/ienheii -,

Een gemakkelijke wandelschoen
of een sierlijk zomerschoentje
zullen altijd welkom zijn!

Bij Jansen vindt u een reuzen collectie
in de meest verschillende snitten en
kleuren,

Ook in tasjes en portemonnaies
zult u zeker iets naar uw smaak
kunnen vinden.

A. Jansen, Schuenhandel, Vorden

V. V. D Gij kiest in Vorden's Raad Stemt dan op een bekwame man

Straks weer een candidaat Daar wordt de toekomst beter van

H, Wesselink (dorp)

H, S, J. Albers

Mr. A. Bar, v Westerholt
v. Hackfort

H. Bannink (Wiersse)
Mevr. M. C. v. Mourik-Spoor
H. Wesselink (Hakkerije)
G. Rossel
J, H. Schuppers
W. F. Eskes
H. Bargeman

Zij zijn van goede wille niet alleen.

Zij hebben GETOOND met hun ENERGIE,

KENNIS en HELDER INZICHT voor Vordens

belangen te werken.

Voor een cadeautje
voor moeder naar :

NICO KEUNE

Vorden of omgeving.
Gezocht zit- si. k. m.
keuken of zomerhuisje
voor 3 pers. voor 2
weken, periode half
Juli — half Augustus.
Aanbiedingen met prijs
aan W. van den Hoff

Albert Cuypstr. 60
Zwolle.

Te koop i. g. st. z.
damesfiets. B. Barge-
man, Nijenkamp C 93

Vorden.

PARTU VAN DE ARBEID
Lijst 2

Afdeling Vorden

Wij wijzen u op de plaats
die de Partij v. d. Arbeid
in Nederland inneemt.

Lijst 2
Het is een partij die verantwoordelijkheid heeft durven
dragen, toen de moeilijkheden voor ons land onoplosbaar
leken. Het is een partij die bestaat uit Nederlanders van
elke levensbeschouwing. Haar doel en streven komt ook
in de Gemeenteraad tot uiting. De Partij van de Arbeid
staat op de bres voor de belangen van al de inwoners
der gemeente.

Onze candidaten zi jn:

1 G. J. Wuestenenk

2 J. Rengelink

3 H. Klein Brinke

4 G. Koerselman

5 W. Kamperman

6 A.G.H.Lauckhart

7 J. Wahl

8 H. J. Kip

Eureka....
een
PAS-AAN
servies!

Eureka is de naam van dit f r a a i e porseleinen
PAS-AAN servies.

Eureka (Ik heb het gevonden) zeggen de enthousiaste
gebruikers ervan. Zij hebben niet alleen het servies
van hun dromen gevonden, maar ook de ideale wijze
om in het bezit te komen van een dergelijk servies.
Zij begonnen met één of enke le
onderdelen en kopen de rest bij,
wanneer het hun past. Mocht er per
ongeluk eens iets breken, dan kan
men het zelfde steeds weer bij krijgen l
Grote sortering en prospectus bij :

NICO KEÜNE
Tel. 289 - Vorden

Uw PAS-AAN leverancier

Groot Hal. Muziekconcours
te Hengelo (G.)

op Hemelvaartsdag 14 Mei
terrein ,,De Bleek"

Deelname van 17 corpsen

Aanvang 's morgens 10 uur

*
Prachtig avond-programma

Concert van de Kon. Militaire Kapel

Dirigent Rocus van Yperen

Aanvang 7 uur

DAMES,
Steeds verse
beschuit

Een paar pracht NYLONS (win-
kelprijs f 5,80) ontvangt u gratis
door geregelde afname van Turk-
stra's Fryslan beschuit.

BAKKER SCHURINK - Tel. 384

Ver. ter Bevordering van het Land-, Tuinbouw- en
Landb. Hiiish.onderwijs op Chr. grondslag te Vorden

Aangifte leerlingen Landbouw Huishoudschool
kan plaatsvinden t/m l Juli, elke Dinsdag
van 2 — 5 uur, Smidsstraat 11, Vorden

1 2-jarige primaire opleiding (6 kl. lagere school)
2 1-jarige vervolgklas van l dag p. w,
3 1-jarige naaiklas van l dag p. w. voor leerlingen

met getuigschrift 3e kl. of Landb. Huishoudcursus
4 l of 2-jarige landb. huish.cursus van l of 2 d. p. w.

voor meisjes van 15 jaar en ouder
5 Fijne keukencursus (12 lessen)

Aanvang lessen eind Augustus 1953

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

Als een der eersten brengen wij ter voor-
koming van b l inde- en dunnedarmcocei-
diosis rn uitstekend werkend en laag geprijsd
Anti-eneeidiosismiddel in <le hande l , dat
geschikt is om door h ' t meelvoer te u or-
den verstrekt.

NOXAMIX
Een product van Lab. De Zeeuw

Gratis beschikbaar een u i t v o e r i g e folder.

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. v. d. WAL - Gediplomeerd Drogist

1 pet chocolade pasta 85 et

250 gr. verp. pepermunt 59 et

1 fles slasaus 75 et

f . Tel. 350

KISTEMAKER

Koopt een EMPO-RIJWIEL
bij uw plaatselijke rijwielhandelaar

O EEN EMPO LOOPT BUITENGEWOON LICHT

• IS GELAKT OP ROESTWERENDE ONDERGROND

9 WORDT VOLGENS NIEUWSTE AMERIKAANSE METHODEN VERCHROOMD

O VOORVORK IS VAN EEN EXTRA VERSTERKING VOORZIEN

• GEMONTEERD MET SPECIALE BRACKETAS

O n z e m o n s t e r k a m e r s t a a t t e r u w e r b e s c h i k k i n g

Koop Vordens fabrikaat

Vorden is er mee gebaat

EMPO RIJWIELFABRIEK H. B. EMSBROEK - VORDEN



Bij ons kan IEDEREEN terecht

*
Zowel de BAAS alsook de KNECHT

Gemeentebelang Vorden

'"T"* r* ¥ ̂ T Poeder (om te verstuiven)
l 1\ l ./V Vloeistof(om te verspuiten)

maakt ITIOt en Idff

onschadelijk
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. V. 0. W3I Gediplomeerd drogist

BIJ dag en nacht, het hele jaar
Stond Moederlief weer voor u klaar!
Schenk haar daarom uit dankbaarheid
Met „Moederdag" een aardigheid.
Weet u misschien niet wat te schenken?
Wij helpen u iets te bedenken.
Voor ieders beurs, voor ieders smaak,
Vindt u een keus in onze zaak.

l
R. J. KOERSELMAN

Burg. Galléestr. Telef. 364

Een foto gratis!
Koopt u bij ons een kinderwagen, dan kunt
u van de kinderwagen met baby bij FOTO-
ATELIER DOLPHIJN voor onze rekening
één foto laten maken.

Wanneer u deze foto dan inzendt aan de fabriek
en het blijkt dat deze foto de mooiste van de
week is, wordt u het gehele bedrag wat u M > o r
de kinderwagen betaalde, teruggegeven.
Deze wedstrijd duurt tot l Januar i 1954.

Komt u onze nieuwste modellen eens bezichtigen,
ze staan tijdelijk weer geëtaleerd.

Beleefd aanbevelend,

Joh. Heerink, Woninginrichting
Riexnersma en Mutsaerts Kingerwagens

Ze is het waard
en heeft aldoor gehoopt
dat u voor Moederdag
voor haar iets aardigs koopt.

Ruime sortering:

Mantelcostuums,
Mantels, Rokken,
Blouses, Hoofddoeken,
Schorten, Zakdoeken,
Shalws, Kousen,
Lingerie, enz. enz.

G» H. S T R U I K
v/h. Wed. H. H. Looman

Verkade's Biscovite
(gevitamineerde biscuits)

KISTEMAKER

Gemeentebelangen
gaan hand in hand

met landbouw, industrie
en middenstand

Gemeentebelang Vorden

CHARME
met een qlasbril van

** LEVERANCIER.
VOOR, aiLE ZIEKENFONDSEN

TEL: 272VOKDEH

Delftse Ólaolie f 1.60 p. fles en 20 et statiegeld

Van Nelle's en Douwe
250 gr. koffie 172 et
100 gr. thee 56 et
100 gr. ham 50 et
100 gr. rookvlees 50 et
100 gr. paarden-

rookvlees 40 et
100 gr. plockworst 50 et
100 gr. drogemetw. 45 et

Heden Zaterdag
500 gr. vet spek 90 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et
200 gr. gev. ontb.spek55 et

Egberts thee 65 et p. 100 gr.
100 gr. ontbijtspek 32 et
100 gr. gekookt

ontbijtspek
100 gr. tongeworst 25 et
100 gr. bloedworst 18 et

gr. leverworst
hoofdkaas

38 et

100
100 gr.

18 et
20 et

als
100 gr. preskop

extra reclame:
18 et

Beleefd aanbev.

200 gr. ham 80 et
200 gr. ontbijtspek 50 et
200 gr. boterhamw. 55 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

liLoederdag
u vindt een grote keuze bij H* Luth, Manufacturen, Vorden

1

1

GEMEENTEBELANG

Lijst1
Onze candidaten zijn:

H. B. Emsbroek
H. Bouwmeester
R. G. J. Kuypers
B. Berenpas
J. W. Emsbroek
W. H. J. Kornegoor c 39

. J. Scholten Ruurloseweg~2

B. H. Norde c 42
L. Van HoUte Zutphenseweg16

Insulindelaan 2

E 80

Dorpsstraat 12

D 110a

Zutphenseweg 5

1

1
Dit is liet[,

waar u op gewacht hebt!

Zoals U elders in dit blad hebt kunnen lezen, hopen
wij op 15 MEI a,s, de schoenwinkel van de firma
Olthuijs over te nemen. In de enkele jaren, dat wij
reeds in de schoenmakerij werkzaam waren zijn wij tot
de overtuiging gekomen, dat velen van U hier als het
ware op zaten te wachten. Nu het zover is hopen wij
dan ook vele oude en nieuwe gezichten in onze zaak
te zien. Degenen, die we reeds tot onze klanten kunnen
rekenen weten, dat drie dingen, t.w.

• KWALITEIT

• VAKMANSCHAP

• SERVICE

bij ons op de voorgrond staan en wij voegen hieraan
nog een vierde punt toe namelijk een

• FLINKE SORTERING Dames-,

• Heren- en Kinderschoenen

Die vier punten maken, dat U onze zaak steeds voldaan
zult verlaten.
Een daverende heropening zullen wij er niet van maken.
Het geld daarvoor benodigd dachten we beter te be-
steden door er schoenen voor te kopen en U zodoende
meer keus te bieden. Wie een kijkje wil nemen in onze
zaak is hartelijk welkom. De sortering zal LI beslist
meevallen, want

IL slaayt beter Itlj

WULLINK'S Schoenhandel

U slaagt beter en
goedkoper in

•
DE KLEINE BAZAR

H.H. Pluimveehouders

Wij vragen kippen
en hanen.

ROSSEL is het die u
/veel biedt,

Dus aarzel langer niet
ROSSEL'S

Pluimveehandel
Telef 283 Vorden

f, iLu is net tijd
voor het zaaien van :
witlof, augurken, kom-
kommer, alle soorten

snij- en slabonen.

Zaadhandel Derksen

Handencrême
P.C.N.

voor gevoelige en ruwe
huid. 75 et per flacon.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipiiis, Zutphen
Rubber jassen

leren jassen
voor de bromfiets

Aanbevelend

G. W. Luimes Vorden
Voor een mooie kop
en schotel naar;

NICO KEUNE

Wilt u in Vorden huizen bouwen

-k
Dan kunt u 1161 Ü.H vertrouwen

Gemeentebelang Vorden

Nuts-Floralia, Vorden
Opgave van deelname voor 't kweken van
stekplanten voor groteren en voor kinderen
die de scholen in Zutphen bezoeken
voor 16 Mei bij Mevr. v. Mourik, Apotheek,
en voor schoolkinderen bij 't hoofd van hun
school.

Ondergetekende deelt u langs deze weg mede,
dat zij haar

schoenwinkel met ingang van
15 Mei a.s. heeft overgedragen
aan de heer H. G. Wullink.

Zij dankt u voor het in haar gestelde ver-
trouwen en kan de heer Wullink ten zeerste
bij u aanbevelen.

Wed. G. J. OLTHUIJS-v. d. Berg

In aansluiting op het bovenstaande delen wij
u mede, dat wij zullen trachten u zoveel
mogelijk in uw wensen tegemoet te komen,
evenals wij dat reeds in onze schoenmakerij
deden en hopen daardoor het vertrouwen
van onze huidige en toekomstige klanten te
winnen.

H. G. WULLINK

Daar op Hemelvaartsdag
de zaken gesloten zijn

vervallen volgende week
alle sluitingsmiddagen.

De Vordense Winkeliersvereniging

Weer nieuwe

Sortering

-k ZOMERJAPONNEN

* F1ETSJASJES

^ ZOMERMANTELS

-k BLOUSES

-k KINDERJURKJES

TEL. 381VISSER

Een electr. huishoudelijk cadeau
zal zeker voor MOEDER
een aangenaam geschenk zi jn!

Tevens voor billijke prijs te koop:
een electr. 2-plaats aanrecht fornuis

Fa. SLAGER VORDEN

WEEST NIET BANG

*
STEMT GEMEENTEBELANG

Gemeentebelang Vorden


