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NIEUWE CORRESPONDENT
Sinds l november is de heer D. te Slaa,
Schoolstraat, als correspondent aan Contact
verbonden. Verenigingsbesturen, die er prijs
op stellen dat verslagen van vergaderingen
en uitvoeringen in ons blad worden opge-
nomen doen er goed aan zich met hem in
verbinding te stellen.

DAMESKOOR VIERDE 2e LUSTRUM
Ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan heeft
het Vordense dameskoor donderdagavond in
het Nutsgebouw een jubileum-uitvoering gege-
ven, waarvoor weer een overweldigende belang-
stelling bestond.
Mevr. Klein Brinke—Gotink opende de avond
en memoreerde dat het koor 10 jaar geleden in
het kleine zaaltje van café De Zon zijn repetities
begon met 12 leden, welk aantal in de loop der
jaren is gegroeid tot 50. Het koor heeft elk
jaar aan een zangconcours deelgenomen, steeds
met groot succes, want steeds werd een eerste
prijs behaald. De laatste jaren zingt het koor
in de Superieure afdeling. Dit succes is niet
in het minst te danken aan de eminente leiding
van de heer D. Wolters. Het koor verscheen
deze avond voor het eerst in uniform kostuum,
bestaande uit donkergrijze plooirok met licht-
grijze blouse.
De heer H. Wesselink bracht de gelukwensen
over van het Nutsbestuur en overhandigde een
enveloppe met inhoud. De echtgenoten en ver-
loofden van de dames, welke bij het Ie lustrum
de prachtige verenigingsvlag aanboden, bleven
ook nu niet achter en boden bij monde van de
heer Joh. Norde elk lid een fraaie muziek-
portefeuille aan.
Het programma, dat hierna ten gehore ge-
bracht werd, bestond uit concoursnummers van
elk jaar waarin het koor aan een concours heeft
deelgenomen. Dit stelde nogal zware eisen aan
koor en dirigent, vooral door de laatste num-
mers uit de superieure afdeling. Niettemin werd
het weer een zeer verantwoorde uitvoering,
waaraan vooral het slotnummer „Het Bruids-
koor" uit Lohengrin een waardige afsluiting
vormde.
Ter afwisseling speelde de 13-jarige Hannie
Wolters op de piano „Cavalerio" van Bruch en
„Ich bin nur ein armer Wandergesell". Zij deed
dit lang niet onverdienstelijk en zij oogstte hier-
mede terecht een zeer verdiend applaus.
Na de pauze werd er door de dames weer een
bont programma gebracht, dat uitmuntte door
prachtige aankleding, originaliteit en afwis-
seling.
Alvorens hiertoe werd overgegaan, overhandig-
de mevr. Besselink namens de dames van het
koor aan de dirigent, de heer Wolters, een oor-
konde, waarbij zij hem in dichtvorm toesprak.
Uit het bont programma moeten we allereerst
melden de oogbekorende balletten, ingestudeerd
o.l.v. mej. Ans Pardijs. Vooral de fraaie kos-
tuums deden het hierbij uitstekend. Ook het
tableau Nederland en Curacao viel zeer in de
smaak. Daverend is er gelachen om Doris, die
in zijn hoestbui op vier wielen het toneel op
kwam rijden. Mevrouw Wolters zorgde zoals
altijd weer voor een geestige conference.
Aan het slot dankte de voorzitster allen, die
medegewerkt hadden om deze avond zo goed te
doen slagen en verder voor de aangeboden ge-
lukwensen. Van het Vordens Mannenkoor was
een schriftelijke felicitatie vergezeld van een
bloemstuk binnengekomen. Een aardige attentie
ontvingen voorts nog mej. Pardijs en Hannie
Wolters voor hun medewerking evenals de
heren Groot Roessink en J. v. d. Wal, die
voor de fraaie decors gezorgd hadden.
Tenslotte bood de voorzitster met een toepasse-
lijk woord en dank voor het grote aandeel in
de behaalde successen van het koor de dirigent,
de heer D. Wolters, een fraaie leeslamp aan.
Heden wordt het bont programma nogmaals
opgevoerd, dan echter zonder het zangprogram-
ma, doch met bal na.

TAXI?
Belt George - 1414

HACKFORTFEEST

Donderdagmiddag werd in het Nutsgebouw
traditiegetrouw het Hackfortfeest gevierd door
de leerlingen van de O.L. Dorpsschool, ditmaal
alleen voor de kinderen uit de laagste 3 klas-
sen. Het feest werd geopend met het zingen
van het Hackfortlied, waarna de heren van Dijk
en Vogtlander enkele kinderfilms vertoonden,
die zeer in de smaak vielen. Ook de tractatie
bleef niet achterwege. De kinderen van de
kleuterschool deelden ook in de feestvreugde en
werden rijkelijk getracteerd.

KERKDIENSTEN zondag 9 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. A. Mol van Steenderen.
7.15 uur Ds. K. G. Kwint, Hengelo (G.)

Medler school.
10 uur Vic. J. Weernekers van Warnsveld.

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

R.K. Kerk
7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 8 nov. van 5 uur tot en met
zondag 9 nov. Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 9 nov. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Weakmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 133 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f48 .— tot f 54 *— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .

Burgelijke stand v. 31 okt. t.m. 6 nov.
Geboren: z. van H. J. Arendsen en J .A.Jan-
sen; z. van A. Bruggeman en A. Rietman;
z. van A. R. J. Zents en M. B. J. Willemsen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: B. H. van Arragon, vr., 59 jaar,
wed. van J. H. de Vries.

NEDERLANDSJfcBLINDENBOND-AVOND
Deze voor een mUf bezette Nutszaal gehouden
avond werd geopend door burgemeester van
Arkel, die het vanzelfsprekend vond dat de
zienden zich sterk aangetrokken voelden tot
het lot van de blinden. Spr. hoopte dat het
zegenrijke werk der blindenbond niet alleen
met woorden, dc^fcook met de daad gesteund
mag worden, doo^^onateur te worden en ook
anderen op te wekken zulks te doen.
De propagandist van de Blindenbond, de heer
Joh. v. d. Berg, sprak hierna een propagandis-
tisch woord. Help de blinden, aldus spr. opdat
zij zich zelf kunnen helpen en onafhankelijk
kunnen zijn. In ons land zijn 4900 blinden, welk
getal bij andere landen vergeleken gering is.
Vele blinden verrichten in fabriek, kantoor en
bij de P.T.T. produktief werk en kunnen ruim-
schoots in hun onderhoud voorzien. De oplei-
ding voor verschillende beroepen kost geld en
daarom wekte spr. op om het werk van de
Blindenbond met gulle hand te steunen.
Ter afwisseling bracht de Vordense muziek-
vereniging „Concordia" o.l.v. de heer D. Wolters
op uitstekende wijze een 5-tal muzieknummers
ten gehore. De heer v. d. Berg declameerde
vervolgens enkele gedichten van Annie Schmidt.
De heer de Graaf vertoonde een tweetal films,
waarbij de heer v. d. Berg toelichting gaf. De
film „De stoute schoenen" liet zien hoe men op
onverwachte wijze blind kan worden en welk
een strijd dan gevoerd moet worden om in de
maatschappij een positie te verwerven.
Ds. Jansen sloot deze bijeenkomst, waarbij hij
dankbaar was dat dank zij de Ned. Blinden-
bond en haar verschillende hulpmiddelen velen
onzer blinde medemensen volwaardige leden
der maatschappelijke samenleving zijn. In de
pauze werd er een demonstratie gegeven met
brailleschrift. 't Geheel was een uitstekend ver-
zorgde avond, waarvoor helaas niet die belang-
stelling bestond, waarop onze blinden recht heb-
ben.

ERNSTIG MOTOR-ONGELUK
Maandagavond wilde de motorrijder T. uit
Zutphen met als duo-passagier de heer L. uit
Steenderen in de bocht op de Zutphenseweg een
auto passeren, toen van de richting Zutphen
een bus der G.T.W. naderde. Hoewel de motor-
rijder en de bus krachtig remden, was een aan-
rijding niet te voorkomen. De motorrijder botste
tegen de voorzijde van de bus, waarbij hij zijn
linkerbeen op meerdere plaatsen brak. De
duo-passagier kwam er met enkele ontvellingen
af. Het slachtoffer werd per ziekenauto naar
het R.K. Ziekenhuis in Zutphen vervoerd. De
materiele schade was niet groot.

JUBILEUMAVOND
HENGELAARSVERENIGING

De leden van de Vordense Hengelaarsvereni-
ging „De Snoekbaars" en genodigden hebben
zaterdagavond op zeer gezellige wijze feest ge-
vierd ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan.
Hoewel, aldus voorzitter A. Bello in diens
openingswoord, dit feit niet officieel met een
receptie e.d. herdacht wordt, had het bestuur
gemeend door deze feestavond er toch een
feestelijk tintje aan te moeten geven. Spr.
heette in 't bijzonder welkom de districts-bonds-
bestuurder de heer Lammers uit Wageningen,
de afgevaardigden van de zustervereniging
„Almen", met welke vereniging Vorden telken-
jare wedstrijden houdt om de wisselbeker en
verder de voorzitter van „Ons Belang" uit
Zutphen, de heer Ramerman. Voorzitter memor
Teerde dat de heer Ramerman eigenlijk de
vader van de vereniging is. Hij was het, die
destijds de stoot tot de oprichting gegeven heeft.
Bij de oprichting telde de vereniging slechts
een 6-tal leden. Zij is in de afgelopen 10 jaar
uitgegroeid tot een van de grootste van Vor-
den. Van de oprichters zijn de heren Burger,
thans bestuurslid, en de heer H. Visser nog
lid. Beide heren werd dank gebracht voor hun
aandeel in de groei van de vereniging. Zij ont-
vingen als herinnering een zwaar verzilverde
asbak met inscriptie.
De heer G. Helle wegen had de wisselbeker, be-
schikbaar gesteld door Sigarenmagazijn v/h
J. Hassink, in ontvangst te nemen daar deze in
onderlinge wedstrijden met 16 stuks het groot-
ste aantal vis gevangen had. Diens schoonzoon,
de heer van Bemmel, ontving de verenigings-
wisselbeker voor het zwaarste gewicht aan vis,
gevangen tijdens de onderlinge wedstrijden
(1385 gr.) In de competitie zwaarste roofvis
ging de heer Sloot met de eer strijken met een
snoek van 2500 gram en in de afd. Witvis de
heer Steeman met een brasem van 1550 gr.
Beiden kregen als souvenir een asbak.
Vervolgens kreeg de districtsbestuurder, de
heer Lammers het woord, die er aan herinnerde
hoe het 40 jaar gelden moeite kostte om tot
de minister door te^Migen met de verlangens
van de destijds nog^ieine bond en hoe tegerir
woordig door 6 vertegenwoordigers van de
spon de belangen van de hengelaars in
de Kamer der Binnenvisserij behartigd worden.
De vereniging VordM^ieeft bij onze bond, aldus
spr., een uitsteket^^ naam en wanneer Uw
vereniging ons nodig heeft, dan kan zij zeker
op onze steun rekenen.
De heer Ramerman uit Zutphen bracht de
gelukwensen over van de zustervereniging „Ons
Belang". Hij haalde herinneringen op van de
oprichtingsvergadering. Hij was verheugd dat
de vereniging Vorden zo gegroeid was en over-
handigde als jubileumgeschenk een enveloppe
met inhoud.
Het verdere gedeelte van de avond werd ge-
vuld met de opvoering van de klucht „Papa
strijkt de Vlag" door de toneelafdeling van
Concordia en waarom de vele aanwezigen dave-
rend gelachen hebben. Het stuk werd vlot en
goed ten tonele gebracht en oogstte een lang-
durig applaus. Tot slot werd er nog geruime
tijd gezellig gedanst op muziek van „The
Moodchers", welke ook voor muziek in de
pauzes zorgden.

Ook Spierpijn
en rheumatiscne pijnen

wrijft U wee met

BEDRIJFSDAMCOMPETITIE
De tweede ronde van de bedrijfs-damcompetitie
heeft de volgende resultaten opgeleverd:
Empo I—Empo II 3—5; Gemeente I—Gems I
2—6; Gems II—P.T.T. 2—6; Looiers—O.L.
School 4-̂ 1; Zuivel I—Zuivel II 4—4; Empo I—
Gemeente 7—1; Empo II—Gems II 7—1; Gems
I—Looiers 5-̂ 3; P.T.T.—Zuivel I 1—7; O.L.
Dorpsschool—Zuivel II 4—4.
De stand is momenteel: Gems I (8 p.); Zuivel I
(7 p.); Looiers (5 p.) P.T.T.; Zuivel II, O.L.
School en Empo II elk 4 punten, Empo I en
Gemeente elk 2 pnt en Gems II, O punten.

BIOSCOOP
Zondagavond wordt een film vertoond vol kos-
telijke verwikkelingen. Er spelen pittige meisjes
in mee en er klinkt pittige muziek. De hoofdrol
wordt vertolkt door Caterina Valente. Zij is een
revuezangeres j e dat zich een weg baant naar
succes. Het is een amusementsfilm van het
soort, dat iedereen graag ziet.

VOETBAL
Vorden A heeft zondag laten zien dat zij begint
mee te tellen in de hoofdklasse. Met niet minder
dan een 10—2 nederlaag werd Witkampers A
huiswaarts gestuurd en wat nog meer zegt:
deze grote overwinning was in het geheel niet
geflatteerd. Vooral in de Ie helft hebben de
Vordenaren een vlug en vooral open spel ge-
demonstreerd, waartegen de Witkampers-achter-
hoede niet opgewassen bleek. Zo spelend zullen
de A-spelers ongetwijfeld nog wel meer over-
winningen behalen.
Vorden c verloor van de a.s. kampioen AZC d
met de eervolle cijfers 6—3.
A.s. zondag wacht Vorden I de zware uitwed-
strijd tegen het nog ongeslagen Lochhuizen I.
Wanneer er een snel en vooral open spel ge-
speeld wordt, kan hier misschien de vijfde
achtereenvolgende overwinning behaald wor-
den. Een nederlaag brengt Vorden een heel
eind achterop. Van de overige elftallen speelt
alleen zaterdagmiddag Vorden c thuis tegen
Be Quick d.

verdwijnt door
PUROL

40-JARIG JUBILEUM J. W. HARWIG
Ten huize van de heer J. W. Harwig werd
zaterdagmiddag in intieme kring het feit her-
dacht dat hij 40 jaren in dienst is geweest
van de P.T.T.
Behalve de directeur van het kantoor Vorden
en diens echtgenote waren verder aanwezig de
heer Hoogenboom, directeur van het kantoor
Zutphen en echtgenote, enkele hoofdambtena-
ren van dit kantoor en de heren J. Wahl en
J. de Vries namens de Alg. Bond van Ambte-
naren A.B.V.A. afd. Vorden.
De directeur van het kantoor Vorden, de heer
Hogewey, dankte de jubilaris namens het
P.T.T. bedrijf voor de 40 jaren trouwe dienst
en plichtsbetrachting. Hij bood als blijk van
waardering de jubileum-gratificatie aan en als
herinnering een oorkonde en het gouden in-
signe. De heer J. Wahl sprak namens de bond
woorden van waardering en overhandigde
eveneens een aardige attentie.
Zowel van particulieren, zakenlieden, buren,
vrienden en collega's ontving de jubilaris vele
telegrammen, bloemstukken en andere stoffe-
lijke blijken van waardering en belangstelling,
's Avonds kwam het personeel van het kantoor
Vorden de jubilaris zijn gelukwensen aanbie-
den, hetgeen gepaard ging met de aanbieding
van een enveloppe met inhoud. Voor de familie
Harwig was het ongetwijfeld een onvergetelijke
dag.

JEUGDMIDDAG DIERENBESCHERMING
Voor de kinderen uit de hoogste klassen der
lagere scholen werd in het Nutsgebouw onder
auspiciën van de Mij tot Nut van 't Algemeen
een Jeugdmiddag gehouden, welke gewijd was
aan de Dierenbescherming en haar werk.
Na een korte inleiding door de propagandist
de heer Ivangh, werd de interessante kleuren-
film „Wij en de hond" vertoond, waarbij de heer
Ivangh voor de toelichting zorgde.
In het eerste deel werden de verschillende
typen honden, hun leven, hun verblijfplaatsen
en hun werk vertoond, o.a. de speurhond, de
zwerfhond, de geleidehond, de trekhond, welke
gelukkig maar weinig meer voorkomt en de
kettinghond, welke nog vaak aan te zware of
te korte kettingen worden gele'gd en een tochtig
hok in winter en zomer tot verblijfplaats dient.
Het tweede deel der film bracht ons naar
bossen en velden, waar loslopende honden dik-
wijls veel schade aan dieren en vogels kunnen
toebrengen. Daarom dient men bij wandelingen
in bos en hei de hond aan een ketting te houden.
Het was voor de jongelui een zeer leerzame
en nuttige middag.

KLAPROOSDAG 1958
In de komende week zal weer de jaarlijkse
klaprooscollecte worden gehouden, waardoor
het Nederlandse Oorlogsgraven Comité in de
gelegenheid wordt gesteld de oorlogsgraven
keurig te onderhouden en nabestaanden van
buitenlandse gesneuvelden naar Nederland te
laten komen om het graf van hun dierbaren
te bezoeken.
De brieven, die het Ned. Oorlogsgraven Comité
van deze nabestaanden ontvangt, zijn één groot
monument van ontroerende dankbaarheid je-
gens het Nederlandse volk. Het comité hoopt
dan ook, dat een ieder ook nu weer met milde
hand zal geven, opdat zij haar gewaardeerd
werk kan voortzetten.

Koop een klaproos in de week van 10-15 nov,
Toont door een milde bijdrage uw dank voor de herwonnen vrijheid.



De 6000ste is er!
Vorden telt 6000 inwoners. Donderdag 6
november werd het echtpaar Zents-Willem-
sen verblijd met de geboorte van hun zoon
Andreas Jozephus Johannes. Hij bracht het
aantal inwoners van onze gemeente op 6000,
een getal, waarop reeds lang was gewacht.
Vrijdagmorgen hebben Burgemeester en me-
vrouw Van Arkel, vergezeld van de ge-
meentesecretaris, de heer Plas, een bezoek
gebracht aan de jonggeborene op het Bokslag
in de buurtschap Medler. Behalve felicitaties
werd aan de ouders een spaarbankboekje
met inlage van f 60 — aangeboden, welke
is bestemd voor hun zoon.
Ter gelegenheid van deze voor de gemeente
Vorden zo heugelijke gebeurtenis wapperde
van het gemeentehuis de vlag.

KNOLLENPLUKMACHINE.
Voor de Werktuigenvereniging „Medo"

werd dezer dagen een knollenplukmachine
gedemonstreerd welke zo goed voldeed dat
het bestuur hem meteen heeft aangekocht.

BILJARTEN
In de hoofdklasse won K.O.T. I thuis van Ber-
kelbrug I met 7—1. In de tweede afdeling ver-
loor Kets I met 6—4 van de Poorte II, terwijl in
de 3e afdeling K.O.T. III met 4—6 verloor van
Pelikaan II en K.O.T. IV eveneens met 6—4
verlies boekte tegen De Boer III.
Verder won K.O.T. I van De Pauw I met 6—2
en verloor K.O.T. II met 8—2 van Atlanta.
K.O.T. III won met 8—2 van Voorst III en
K.O.T. IV versloeg Carambole II met 6—4.

OPBRENGST COLLECTEN
De collecte voor de dierenbescherming heeft
hier onlangs ƒ 160.59 opgebracht. Aan gevers
zowel als aan medewerkers wordt hartelijk
dank gebracht.
Een mooi resultaat boekte de P.I.T. collecte
1958 voor de militairen, n.l. ƒ 1065.21. Ook hier-
voor oprechte dank!

PROF. DIEPENHORST SPREEKT IN
VORDEN

Zoals uit achterstaande advertentie blijkt hoopt
professor Diepenhorst uit Amsterdam a.s.
woensdag weer in Vorden te komen spreken.
Dit is reeds de derde maal in een betrekkelijk
korte tijd. Hij is een bij uitstek begaafd spreker
en wij verwachten dat velen hem nog eens
gaarne zullen horen.

K.A.V. BIJEENKOMST
In de eerste ontwikkelingsavond van de Kath.
Arb. Vrouwenbeweging, welke onder leiding
stond van Mevr. M. Bos—Eykelkamp, waren
\\ oor vele dames vertegenwoordigd. Na een kort
begroetingswoord werd het woord verleend aan
do Goostolijk Adviseur Kapelaan Ruigt, onder
wiens leiding vervolgens op geanimeerde wijze
oen gespreksavond werd gehouden over een
actueel onderwerp, waarbij discussies ontston-
den over verschillende problemen. Een en ander
werd door de G.A. deskundig geleid, zodat het
geheel een leerzame avond werd.
Ook kwam hier het a.s. winterprogramma ter
sprake. Evenals andere jaren zal iedere maand
weer een ontwikkelingsavond worden gehouden.
Het programma werd bekend gemaakt.
De voorzitster spoorde in haar slotwoord de
dames aan tot bijwoning van deze leerzame
avonden.

RATTI-NIEUWS
Daar beide senioren-elftallen vrij waren, speelde
Ratti a zondag op eigen terrein een wedstrijd
tegen Zelhem a. Er vielen vele doelpunten en
de Ratti-jongens wisten tenslotte met 11—5 de
puntjes thuis te houden.
Ook Ratti b had een goede dag en won met
2—O zaterdagmiddag van het bezoekende
Oeken a.
Zondag zal Ratti I na drie weken rust de com-
petitie hervatten. In Noordijk I, dat op bezoek
komt en een tegenstander uit vroeger jaren is,
zullen zij geen gemakkelijke ploeg hebben. Het
wordt dus uitkijken. Misschien kunnen de Rat-
tianen nog een derde overwinning in successie
behalen?
Het tweede komt ook weer in actie en wel in
Baak tegen Baakse Boy.s II, waar men met een
gelijk spel al dubbel en dwars tevreden zou
kunnen zijn.
Ratti a gaat naar Halle a en B junioren spelen
zaterdag thuis tegen Zutphania c.

K.A.B. BESPRAK WINTERPROGRAMMA
In haar eerste vergadering van het seizoen
1958—1959 o.l.v. de heer J. C. van Langen heeft
de K.A.B, het nieuwe winterprogram onder de
loupe genomen. Nadat de voorzitter speciaal
de Geestelijk Adviseur Kapelaan Ruigt o.f.m.
had verwelkomd, deelde hij mede, dat het win-
terprogram ditmaal in het teken zou staan van
Gespreksgroepen. In verschillende afdelingen
is hier reeds een begin mee gemaakt en de
resultaten zijn over het algemeen zeer behoor-
lijk te noemen.
Naar de Centrale Raadsvergadering te Gronin-
gen op 22 november a.s. /al een dor bestuurs-
leden worden afgevaardigd, terwijl de heer B.
Eykelkamp wederom als propagandalo'ulor van
de plaatselijke afdeling zal optreden.

EEN MOOI SUCCES VOOR SPARTA
In het gymnastieklokaal werden door leden
en adspirantleden van de gymnastiekvereniging
,,Sparta" de proeven afgelegd voor het behalen
van het Vaardigheidsdiploma.
De jury bestond uit 5 leden van de Technische
commissie van de Turnkring ,,De Graafschap".
Van de 73 deelnemers ontvingen niet minder
dan 72 het Vaardigheidsdiploma. Een mooi
succes niet alleen voor „Sparta" maar zeer
zeker ook voor de leider, de heer Groot Wassink
uit Doetinchem.

NAAR DE MISSIE IN KENYA (Afrika)
Op woensdag 5 november j.l. is onze plaatsge-
noot de Eerw. frater Eloy Mullink per K.L.M,
vliegtuig vertrokken naar de Missie in Kenya
(Oost-Afrika). Fr. Eloy, die voor enige jaren
geleden zijn intrede deed bij de Fraters van
O.L. Vrouw van 't H. Hart te Utrecht zal
met enige andere fraters o.a. van de Leo-Stichr
ting te Borculo een nieuwe missiestatie stichten
in Mawego (Kenya). Hij werkt hier o.a. aan
een Vakschool voor jongens en hoopt over
plm. 6 jaar weer naar Nederland terug te keren.
De reis gaat tot Rome per K.L.M, en vandaar
tot Entebbe a.h. grote Victoria-meer per dienst
van de Oost-Afrikaanse Luchtvaartmaatschappij.

Noar de Expo.
Moor toe de atoomjongens weer beneden
kwammen was de rest van et gezelschap
der van deur. Met hard lopen konnen ze
de stat van et spul nog net weer Inhalen an
et ende van de kabelbane. Allene Ap Has-
holt, den was vot en bleef vot, net as Gait
Duzendpotter en anverwante artikelen, die
wazzen ok in gin velden of weagen meer te
bekennen. En mekare weer vinden op de
Expo . . . dat steet gelieke met et zuken van
een noalde in een heujberg. Hasholt zagge
wie nog een keer zweven in de kabelbane,
moor al ons schreeuwen en zwaaien gaf niks,
hee toerden moor deur in de richting van
„de tuin der vier seizoenen". Wat hadden
ze dat toch mooi veur mekare: watervallen
en fonteinen met sprookjesachtige kleuren
der in, met allemoale witgelakte stule woor
een meu mense lekker op uut kon rosten, bie
mooie bloemenperken.
Natuurlijk ginge wie ok noar et Hollandse
paviljoen, woor de koffie gebruukt wodden.
Hier was alles op zien Hollands; mooi was
veural de poldertechn^^met de golf-opwek-
installatie. En dan die^Booie beeste, zwat-
bonten, bloorköppe en roodbonten, veur de
gebroeders Lindenhof urn van te likkeboorden.
Der stonden beeste bie met 4,95% bottervet,
moor dot was natuurleken uutgezocht stel-
letjen. Verder hew et Amerikaanse paviljoen
ezeen, et Canadese en et Hongaarse,
't Paviljoen van Belgisch Congo, door was
et net of ie zo oaver'eplaatst wodden noar
et tropische oerwoud, met al die mooie op-
gestopte dieren en die zwatte mensen dee
door tussendeur Iepen. En neet te vergetten
et Russische paviljoen, woor an de ingang
et beeld van Lenin was op'esteld, een keal
zo hoge as een"huus. En natuurlijk spoetnik
l en 2, mooie Russische auto's en motoren
veur vliegmechines. Verder films en platen
met allemoal dinger der op wooran ie konnen
zeen hoe goed et door in Rusland toch wel is!
Onverwachs was et half zesse en moste wie
maken daw van et terrein afkwammen um
noar de afgesprokken plaatse te goan woor
Herman met de busse zol wachten.
Zonder numensweerdige incedenten kwam
et Voddense gezelschap weer an de uutgang
en op de plaatse woor Herman et spul in
zol laajen. Ok Gait Duzendpotter en anver-
wante artikelen waren precies op tied, moor
Ap Hasholt den was ter nog neet. Gelukkig
kwam e nog net op et nipperken antrean,
met een heel spul papier onder den arm. He
was de tied effen vergetten bie een turn-
demonstratie die Russische jongens en deerns
door weggaven op et terras van et Russische
paviljoen. Die Russen mot door een demon-
stratie weg'egeven hebbeu um van te rillen.
Ap is zelf een goeien turner, dus hè kon der
oaver metproaten.
Effen later was de busse op weg noar een
hotel um warm etten te gebruken. Et was
een uutgesprokken Frans dink, woor ze dan
ok gin woord Hollands verstonnen. Al rap
zatten de meesten achter een pötjen bier.
„Beer" zei de madam achter de tapkaste.
Jan Hardboard had wat last van de mage,
doorum hef e zich de hele reize bie melk
ehollen.
En ondertussen wodden et etten kloor 'e-
maakt. Dat konden ze door schienbaar nog
al gauw, want wie waren d'r goed en wel
en toen kow al an toafel schikken. Van
dat gegengel den helen dag haw allemoale
flink zin ekregen en wie zetten ons extra
schrap um es goed wat noa binnen te spöl-
len. Neet van dat benauwde!

Een volgende keer geet et wieter

A "" fluiten troef
Pracht zuiver wollen
Aa-Be ruiten
130 breed, 11.25 per meter.
Zie etalage.

L. Schoolderman

Alleen zaterdag:
500 gr. rookworst 180 et

500 gr. spek 100 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et

Ie kwal. Vierels 1.40 per 500 gr.

Tevens gelegenheid voor huisslachting

Diepvriescellen te huur.

M. Krijt, Dorpsstraat
2 jonge HONDJES
gratis bij B. Groot
Jebbink, C HO.

Een VIERDEL van
een pink te koop.
G. J. Wunderink,

Kranenburg.

Te koop zwaar nuchter
STIERKALF Erven
Gr. Jebbink, Kiefskamp
Vorden.

Te koop een toom
zware BIGGEN.

H. Bargeman, C 93.
Vorden.

Een toom BIGGEN te
koop bij H. J. Veen-
huis, B 78, Vorden.

Te koop 2 tomen
beste BIGGEN bij
H. G. Oltvoort, D 82,
Wildenborch. N.O.Z.

Te koop een toom
zware BIGGEN.

T. Leunk, Wildenb.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

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

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

(ook zwarten)
f 1,90 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staring-
straat 9.

NICO KEUNE

Een toom BIGGEN te
koop. Wassink,

Nieuwstad.

Te koop een ZEUG
met 10 biggen.
H. Willink, Wilden-
borch, D 58. N.O.Z.

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

SPELEN

NICO KEUNE

Kanariekwekers.
Zend brief-
kaart aan fa.
Lenting, v.d.
Wateringe-
laan 154,
Voorburg.
Wij betalen
voor Uw ka-

naries de hoogste prijzen.
Worden afgehaald.

Dames- en
Herenglacé's.
fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 1421.

Sjoelbakken
Voetbalspelen met
stangen en ook
magnetisch
Dana- en Schaak-
borden
Kamerbiljarts
Robijnspelen
Bingo-spelen
Jodelbanen
Kruisvuurspelen
alles in div. prijzen

Koerselman
Vorden,

Zaklantaarns en
Witte Kat batterijen,
div. Rijwiellampen v.a.
f 8.50, anti-slip wiel-
tjes, Regenpakken,
warme leren Hand-
schoenen en Jassen.

A. G. Tragter
Tel. 1256

Te koop een g.o.h.
KINDERWAGEN,
merk Riemersma. Te
bevr. Molenweg 30.
Te koop een geheel
nieuwe STEP, afkom-
stig marktverloting te
Vorden.
G. J.Maalderink,

Almenseweg C 139
Tel. 1535, Vorden.

DAMESRtJWIEL te
koop. Julianalaan 36.

80 are KNOLLEN te
koop H. Bannink,

D 152.

TE KOOP zoete en
zure winterappels,
moesappels en stoof-
peren. G Bogchelman,
„'t Ham". Tel. 1445.

KUIKENS
alle rassen en kruisin-
gen. Gebruikshybriden
met stamb.

H. BURKINK
Tel. 06754-324

Wichmond

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

G. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G
Telefoon 561

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.

Desgewenst afbetaling.

Fabriek sagent:

Miste 13, Winterswijk
Tel. 5435-279.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Kipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

T
Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

NICO KEUNE

Speciale aanbieding
Effen Flanellen Lakens
mooie kwaliteit, 150-230 5.75

170-230 6.95

Gekleurde Flanellen Lakens
zware kwaliteit, mooie kleuren, 170-230
7.90

Halfwollen Dekens
pracht dessins, 150-200 20.50

170-220 25.65

Zuiver Wollen Dekens, fijne kwaliteit
Pracht dessins, 170-215, nu slechts 43.9O

choolderman
VOOKHCEN A.6.MCLLINK



Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

Jacob Bertus
(Japie)

A. Bruggeman
A. Bruggeman-

Rietman
Wimpie, Appie

Vorden, 3 nov. '58
Veldwijk C 90

Mevr. Struyck, Coe-
hoornsingel 82, Zut-
phen, vraagt voor zo
spoedig mogelijk, net
MEISJE voor d.e.n.
Aanmelden 's avonds
na 7 uur.

Wegens huwelijk van
tegenwoordige, nette
HULP gevraagd, voor
± 2 dagen per week,
donderdags en vrijdags
G. H. Struik,

Burg. Galléestraat 1.

Wie kan mij 2 of 3
halve dagen helpen in
de huishouding (zelfst.)
H. W. Bijenhof-Schol-
ten, Zutp.weg 42.

Gevraagd voor 2 hal-
ve dagen of l dag per
week (vrijdags) een net
MEISJE. Inlichtingen
Bureau Contact.

Gevraagd handige
JONGEN van 15-18
jaar met of zonder
diploma L.T.S.

Fa. Meulenbrugge

Te koop gevraagd
ongeveer 2000 M2

bouwterrein liefst bui-
ten 't dorp. Brieven
aan bureau Contact.

Gevr. KNOLLEN-
PLUKKERS, door H.
Weenk, B 20.

B.z.a. tractor CHAUF-
FEUR of alslandbouw-
arbeider.
Inlichtingen bureau

Contact

Verloren sleutelbos in
bruin lederen etui, in
VordenofwegVorden-
Almen. Tegen belo-
ning terug bezorgen bij
Drukkerij Wolters.

Te koop een paar
nieuwe BROMFIETS-
LAARZEN (nietgebr.)
Molenweg 33.

Te koop stel MOTOR-
WIELEN m. banden,
z.g.v. melkkarretje.
Te bevr. Julianal. 34.

Te koop een tweeling-
KINDERWAGENen
eenpers. KINDER-
WAGEN, z.g.a.n. bij
A. J. Pasman, Ruur-
loseweg D 25, Vorden.

Herv. Gemeente
Vrijdag 14 nov. van
9-11 uur en zaterdag
15 nov. van 2-3.30 u.
zittingen tot inning der
kerkelijke bijdrage in
de consistoriekamer
der Herv. Kerk.

H.H. Landbouwers
Ondergetekende houdt
zich beleefd aanbevo-
len voor het fraisen
van gras- of weiland.

H. J. Gr. Enzerink
B 30, Vorden

Woensdag 12 november hopen onze
geliefde ouders en grootouders

J. Lammers

en

P. Lammers-Smit

hun 50-jarige echtvereniging te her- ̂
denken. Dat zij nog lang voor elkaar V
en voor ons gespaard mogen blijven u
is de wens van hun dankbare kinde- Q
ren en kleinkinderen.

Vorden, Zutphenseweg 48.

Gelegenheid tot gelukwensen
4.30 tot 6 uur in Hotel Bakker.

van

Q De nieuwe Directie opent op woens-
\ dag 12 november 1958

X Hotel „De Konijnenbult'
te Vorden.

Receptie van 3 tot 6 uur n.m.

L. Vellekoop'Hi l

Vordens Dameskoor
Voor de uitvoering van heden-
avond zijn nog enkele kaar-
ten verkrijgbaar a f 1.25.
Haast U!!

Ondergetekende J. B. Scholten deelt
U hierbij mede dat hij zijn aandeel in
de fa. H. J. Scholten en Co. per 10
november heeft overgedragen. De
zaak zal worden voortgezet door zijn
broer

G. W. Scholten
en

de heer H. J. Kerkhoven.
Hij dankt U voor het hem reeds zo-
veel jaren geschonken vertrouwenen
beveelt zijn opvolger hartelijk bij L^^n.

J. B. SCHOLTEN
Het Hoge 24

Viking" Noorse laarzen
lichtlopend, soepel als zijde, sterk
als staal. Bruin met gesp, f 25.—.
Idem, groen met vetersluiting, f 27.50

Rupax" knielaarzen,
f 13.75. Idem kuitlaarzen
bromfietsen enz. f 11.50.

voor

„Janus" Noorse imp. sokken
onontvette wol, grijs, warm en sterk-
Sokken vanaf f 3.55. Kousen vanaf
f 5.80. Vilten laarssloffen, naadloos,
f 3.95.

Fa. Marlens, Jacht* en Sportartikelen

passen is
pasvorm kiezen!

De gehele kollchiic
vindt a bij:

LOOMAN
Vorden, Tel. 1231

DROPPING
op zaterdag 15 november.
Vertrek 7.15 uur bij Van Asselt.

Laat U niets vertellen,
maar oordeel zelf!!
Keur onze kwaliteit en
vergelijk onze prijzen !

NIEUW!!
Alleen bij ons de echte en de fijnste
Hotel Goud koffie ad» 188 et
Hierbij deze week ter kennismaking
250 gram Kreijenbroeks ovaaltjes

voor 25 et

Bij aankoop van f 3 . — boodschappen
een grote fles advokaat

van 2,95 voor 249 et
Zuiver eieren en brandewijn

Antt Hunink's rookworst ALTIJD
KWALITEIT
500 gram zuurkool met een heerlijke
rookworst, één keer 95 et

Bij elke 500 gram peulvruchten l pot
zoetzure augurken van 69 voor 49 et

Huishoudjam 1ste soort, alleen aardbeien,
slechts per pot 79 et

Neem eens bitterkoekjes in huis!
200 gram slechts 55 et
Borstplaat, 200 gram 45 et
Roomborstplaat, 150 gram 49 et

Niet wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger

Fa. J. W. Albers
^PJieuwstad 5, Vorden

Groot in •
JONGENS
en

MEISJES
KLEDING

VISSER - VORDEN
ALTIJD EEN BEZOEK WAARD

Zondag 9 nov. competitiewedstrijd

Ratti l - Hoordijk l
Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.

Bejaarden Sociëteit
op woensdag a.s. om half 3 in het
Nutsgebouw.

SPELMJDDAG

Adverteert in Contact

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

N ico Keune

zoek u w

voordeel.

en kies K L M - werkkleding.

Een K L M * overall biedt

U alles wat U wenst:

• VOLLE GARANTIE
• oerslerkc itol

• langere levensduur
• beier watbaai

• weinig verdtlwtrfc
• •&• naden 3 i gestikl

• maxltule bewegingsvrijheid

• Kba versterkte takken.

Eis met
klem
merk KLM, want.

KL M WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:
Fa.Visser - Vorden
Burg. Galléestraat 5

R. J. KOERSELMAN

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Profiteer hiervan
Pracht damespullovers, div. kleuren

8.75

Damesvesten, zuiver wol
mooie tinten

13,95

Herenvesten met rits, lange mouw

18.25

Zutfenseweg-VORDEN J

Telefoon 1514

Een
Bescherm Uw auto

in de maand betekent KOES J
»

Uw auto dus HM met : T E C TV



Voor de komende

winter . ,
Alles wat u nodig hebt om goed ge-
kleed te gaan kunt u bij ons vinden.

We hebben een ongekende
keuze in:

Wintermantels
Japonnen
Regenmantels
Rokken
Blouses
Stoften
en voor de heren:

Winterjassen
Wollen Gabardine
Regenjassen
Costuums
Hoeden enz. enz.

Looman, Vorden
Telefoon 1231

Koldemarkt Hengelo-GId.
Woensdag 12 nov. de gehele dag

DANSMUZIEK
Langeler - Concordia - Michels - v.d. Weer

LAATSTE ZENDING

Huishoudscharen
a ff O.75 per stuk
ONTVANGEN.

Speciale inrichting voor het slijpen
van scharen en messen.

Fa. Martens
Jacht- en Sportartikelen

Schieten, Sjoelen en
Balgooien
om krentenbrood, speculaas
en gebak,
woensdag 12 nov. om 7 uur.

Bakkerij Hoornenbory
Veilig Verkeer Vorden

dinsdag 25 november a.s.
Let op deze dag en houdt de
avond hiervan vrijl

Toegangskaarten a 25 et. p.p. vanaf
heden te verkrijgen bij: Bureau Rijks-
politie, H. Folmer, Zutphenseweg,
W. de Rijk, Dr. Staringstr., Joh. J.
v. Dijk, Julianalaan 2.

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Denkt U aan woensdag 26 nov.
Toneeluitvoering D.E.V.

DE LAATSTE

(jtoela (JLoepla
voor f 1.70 en f 2.—.

Zolang de voorraad strekt.

Schoen- en Sporthandel

H. G. ALBERS

Goedkope aanbieding!
Partij nieuwe PANLATTEN, per 100
meter f 25.—.
HARDBOARD PLATEN 61x122

BELTMAN, Boslaan 13, Warnsveld

'™ N utsgebou w ""*
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 15 november, 8 uur

de daverende klucht

Geintjes met Geesten
met: Bud Abbott en Lou Costello.

Een film met gekke, grappige en ge-
zellige gebeurtenissen om te gieren en
te griezelen.

C Toegang alle leeftijden

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

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

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

2e Nutsavond
op vrijdag 14 november 1958

aanvang 8 uur precies.

„De toestand in de Wereld"
wordt besproken door de bekende
radiospreker Mr. G. B. J. Hilter-

man, A'dam.
Dir. van de Haagse Post.

Ongetwijfeld zal geen onzer leden
deze interessante lezing verzuimen.

Toegang Nutsleden (2 pers.) f 0.25 p.p.
Niet-leden f 1.25 per persoon.

Tl 11» 'E!W-«FI.28.,.

R. J. Koerselman

De Vordense Coöp. Zuivelfabriek
wenst bij inschrijving

aan te besteden
de melkritten:

Voskuil-Kranenburg Mossel-War-
ken Memelink en het Eilerrit.
Voorwaarden ter inzage op het kantoor.
Briefjes in te leveren vóór of op 15 nov.
1958 ten kantore der fabriek.

Openbare Vergadering
op woensdag 12 november
a.s. in Irene.

Spr. de Hooggeleerde Heer Prof.
Mr. Dr. I. A. Diepenhorst, van
Amsterdam.
Lid der Eerste Kamer.

Onderwerp:

„Om de toekomst der Maat-
schappij".

Niemand verzuime deze begaafde spr.
over dit actuele onderwerp te horen.

Toegang vrij. Aanvang 7.45 uur

Bestuur
A.R. Kiesvereniging

Jonge /v
op donderdag 13 november 7.45 uur in
Irene.
We gaan die avond eens een rollenspel
spelen.

„Wat verwachten we van het ker-
kelijk jeugdwerk"

s het onderwerp van bespreking.
J.K.-commissie.

Volksonderwijs
afd. Vorden-Linde

Ledenvergadering
op woensdag 19 nov. a.s.

onétje zegt 'ALLE LAKENS ZIJ,. N06 GEEN BERNINA LAKENS'

f . . . Klijvi-ii nii'iiu' nu
tientallen walen wassen.
... l Jzersterk weefsel.
... Opmaak zonder ƒ>•/ƒ;.
. . . Helder uit.
... Attractieve prijzen.

BERNINA is een INCONÉ
product van de grote orga-
nisatie van ruim 400 samen-
werkende textiel specialisten.

Fa. Visser

Vorden

Chem. reinigen Verven

Voor chemisch reinigen, verven,
drymastern, stoppage, plisseren
en repareren, is het juiste adres

H.Th. Hendriks,Zutphen
v,h. filiaalhouder Hoeksema

Tak van Poortvlietstraat 12. Tel. 5158
Bij geen gehoor Tel. 5197.

OOK VOOR KOUSENREPARATIE.

s Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
wordt dezelfde dag gehaald.

Model, goed en snel.
Stoppage enz. enz.

VOOR AANLEG

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,

Radio en Televisie,
vol-automatische

pompinstallaties enz.
G. EMSBROEK

en Zn. c.v.

J

Ver, voor E.H.B.O., Vorden
Koopt LOTEN
è 25 cent per stuk.

Hoofdprijs: Eoipo Kinderrijwiel.
Goedgek. door B. en W. te Vorden
5 nov. 1958 no. 2833.

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

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
12 nov.

(Koldemarkt)

te Hengelo (Gld.)
De Marktver.

Keuring van Shetlandse
pony-veulens en enters.
Aankoop prijzen voor de ver*
loting.
Aankoop levende have op
Sint Nicolaas markt.

TAXI?
GEORGE SEESING

Telefoon 1414
Burg. Galléestraat H — Voeden

„Het Binnenhuis"
Fa. A. Polman, Tel. 1314, Vorden

NIEUW!
Een gestikte deken gevuld
met 100 pCt, zuivere scha-
penwol.

Gewicht van l deken,

Warmte van 2 dekens.

Gegarandeerd mot-echt.

Verschillende dessins.

Te leveren in de maten:
140x200 1-persoons
160x210 2-persoons
180x210 extra groot

Billijke prijzen.

Zie monster etalage.


