
CONTACT Zaterdag 19 November 1955

17e jaargang no* 34
Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar *
HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Advertentieprijs 4 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

P.I.T.-COLLECTE
De collecte, welke hier onlangs voor het Prot.
Interkerkelijk Thuisfront is gehouden, heeft
de mooie som van ƒ 703,50 opgebracht.

DAMMEN
De Vordense Damclub won deze week na een
/eer spannende wedstrijd in Lochem, met
12-8.
De uitslag is: Lammers—Bos 2—0; Oukes—
Sloot 1-1; Breuker-Koller 0-2; Geerken-
Ben n ink 2—0; KI. Bramel—v. Kampen 1—1;
Masselink-Stok 2-0; Wansink—Hazewinkel
1—1; Kamperman—Dimmendaal 1—1; Wijen—
Harmsen 0—2 en Groene—Nijkamp 2—0.
De wedstrijd vorige week tegen Apeldoorn
ging wegens mist niet door.
A.s. Woensdag moet Vorden naar Beekbergen,
wat een zware strijd wordt.

VOETBAL
Vorden II speelde Zondag een productieve
wedstrijd tegen de Keyenburgse Boys III, die
eindigde in een 6—2 overwinning voor de
Vordense reserves.
Vorden B, dat /o hoopvol startte, zakt wat a£
i-n kreeg van A.Z.C. B een 9-0 nederlaag te
slikken.
A.s. Zondag speelt Vorden I een belangrijke
uitwedstrijd tegen Vios I in Beltrum. Daar
Vios slechts één punt achter staat bij Vorden
zal deze club er natuurlijk alles op zetten om
de rollen om te draaien en Vorden van de
eerste plaats te verdringen. Vorden dient deze
wedstrijd dan ook niet te licht op te vatten.
Vorden B omvangt Zaterdagmiddag thuis Be
Ouick B.

PROPAGANDA-FEEST AVOND
LANDBOUWORGANISATIE

Voor een flink be/ette Nutszaal en wel in-
zonderheid bij de avond-samenkomst, hield de
Bond van Plattelandsvrouwen, Af d. Vorden,
de C;.M. v. Landbouw, de B.O.L.H. en de
B.O.G. Woensdagavond j.l. hun jaarlijkse
propaganda-feestmiddag en -avond.
J n de middagbijeenkomst trad als spreekster
op Mej. A. H. Vorkink, secretaresse van de
Bond van Gelderse Plattelandsvrouwen. Zij
behandelde het interessante onderwerp: Waar-
om lid van 'n plattelandsvrouwenorganisatie?
waarvoor Mevr. Visser haar dank bracht en
;sIs b l i jk van waardering een kleine attentie

nbood.
Het verdere gedeelte van de middag werd ge-
vuld met het door de leden van de B.O.L.H.
en B.O.G. ingestudeerde toneelstuk „De
kwetsbare Plek". Dit stuk, dat uit 4 bedrijven
bestond, werd op uitstekende wijze vertolkt.
Een woord van hulde aan de medespelenden
is hier zeer zeker op zijn plaats.
Bi j het begin van de avondsamenkomst sprak
de heer Pelgrum, voorzitter, een kort wel-
komstwoord, inzonderheid tot de spreker van
die avond, de heer Mr C. Ph. Abbing, direc-
teur van het Instituut „Kerk en Wereld" te
Driebergen.
De spreker vond het een genoegen eens weer-
in de Achterhoek te mogen z i j n aangezien hij
u i t Pviiurlo afkomstig is .
Als onderwerp had spreker gekozen: „Hoe
staat het met de vorming van onze jongeren".
Na eerst gewezen te hebben op het instinct
van dieren, b.v. de Koekoek en de Duif, die
als het ware een richtsnoer voor het leven met
zich meedragen, kwam spr. terecht op de4

mens. Deze bouwt zi jn cultuur zoals deze door
lu:m wordt aangetroffen. De oudste cultuur is
wel de landbouw. Cultuur wil zeggen het ver-
overen van de mens op de natuur. Tot de cul-
tuur behoren ook, de roomboter, de marga-
rine, de vliegmachines, de wasmachines enz.
De mens bouwt zich een wereld op met veel
mogelijkheden, doch ook met zijn grenzen. De
cultuur krijgt zijn waarde met wat de mens
hiermee doet. Het is als het ware een intellect
met een opdracht. De mens is het enigst
wezen, dat verantwoordelijkheid kent, d.w.z.
antwoord hierop kan geven.
De Humanisten en de Christenen kunnen
hierdoor elkaar vinden elk op zijn eigen
manier.
l) i ' Achterhoek staat wat gemeenschapszin be-
d e l t niet achter in ons land. Dit bleek maar
al te duidelijk toen een vreemde overheerser
ons land had bezet.
Nederland bezit vanaf 1880 lamlbouwonder-
wijsinstellingen.
Daarom z i j n de organisaties van de jonge
boeren uitermate belangrijk. Hoewel de mo-
gelijkheden op het platteland anders liggen
dan in de stad moet men er toch samen iets
van trachten te maken. De deskundigheid
speelt hier een belangrijke rol. Maar dit geldt
ook het culturele en' maatschappelijk terrein.
Het platteland moet de beschikking hebben
over een kader. Ook moeten de jonge mensen
gees tdr i f t tonen. Moeilijkheden als geen tijd
en geen geld z i j n zeer zeker te overwinnen.
De cultuur wordt gemaakt door wat anderen
in zi jn gemeenscha]) er van terecht brengen.
Tenslotte werd het toneelstuk van die mid-
dag herhaald, zodat de gezamenlijke organi-
saties op een zeer geslaagde dag kunnen terug-
zien.

KERKDIENSTEN Zondag 20 November
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat, bed. Hl. Doop.
7 uur Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. K. A. Schippers,

van Ermelo
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 19 Nov. van 5 uur t.e.m.
Zondag 20 Nov. Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand v. 11 t.m. 17 November
Geboren: z. van E. J. Hukker en A. Huk-
ker-Eggink; d. van W. Klein Bramel en H.
J. Klein Bramel-Haverkamp; z. van J. W.
Harwig en W. H. Harwig-Bijenhof.

Weekmarkt.
Op de Vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 92 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42.— tot f '46.*— per stuk.
Handel vlug.

Tentoonstelling ouders en kinderen.
De Decembermaand is de maand van de
lange avonden. Dan kunnen ouders en kin-
deren gezellig onder de lamp bezig zijn.
Wilt u eens ideeën opdoen voor dat bezig
zijn? Verzuim dan niet uw kinderen te laten
gaan naar de tentoonstelling in de koffie-
kamer van het Nut en ga zelf ook eens
kijken. De tentoonstelling laat u onder an-
deren zien dat er geen kapitalen nodig zijn
om uw kinderen een goede Sinterklaas te
geven.

J: u een goed boek aan uw kinderen
n, laat u dan eens leiden door het ad-
van de boekentafel.

Kindje verkouden?
Dan rug, k e e l en b o r s t j e

FILMAVOND VAN DE BIJEN-
VERENIGING

In het Nutsgebouw werd door de Vordense
Imkersvereniging Donderdagavond een film-
avond gehouden waarvoor tamelijk veel be-
langstelling bestond. De avond werd door de
voorzitter der vereniging, de heer J. W. Kue-
nen, met een kort woord geopend. Spr. heette
in het bijzonder welkom de heren van de
Rijksvoorlichtingsdienst, alsmede enkele ver-
tegenwoordigers van zusterverenigingen. Al-
hoewel in de laatste jaren de animo voor het
bijenhouden, mede door de slechte honing-
jaren, is teruggelopen, kon spr. tot zijn vreug-
de constateren dat er dit jaar weer een op-
bloei is te zien. Dit jaar is de honingoogst dan
ook uitstekend geweest. Spr. deed een bijzon-
der beroep op de jongere generatie om zich
aan te sluiten bij een bijenvereniging en zich
één of meer bijenvolken aan te schaffen.
Na dit openingswoord werd allereerst een
f i l m vertoond over de verzorging van de bijen
gedurende het gehele jaar.
Voor de pauze werd vervolgens nog een
filmpje vertoond over de watersnoodramp. De
eerste fi lm na de pauze toonde ons het werk
der bijen. Van het verzamelen van de nectar
en het stuifmeel tot het uitzwermen als een
volk in de kast te groot geworden was.
In de middaguren werd voor de leerlingen
van de hogere klassen der diverse scholen een
nagenoeg gelijk programma, aangevuld met
enkele humoristische tekenfilms vertoond.
Hiervoor bestond grote belangstelling.

JAFRO'S JEUGDTONEEL
Zaterdagmiddag waren in het Nutsgebouw
ruim 200 kinderen vol verwachting bijeen
voor het grote kinderfeest van de heer J.
Fröger uit Zutphen.
Voor de pauze kregen de kinderen het toneel-
stukje „Het lelijke eendje" van Hans Chris-
t iaan Andersen te zien. Na de pauze was het
gelach en gejuich niet van de lucht bij de
avonturen van Pieter Bell en de verdwenen
prinses „Rosalinde".

MANNENZANG
Het Chr. Mannenkoor „Harpe Davids" uit
Doetinchem, geelt a.s. Dinsdag een uitvoering
in het Nutsgebouw, met medewerking van
een accordeon. Twee solisten verlenen hun
medewerking aan dit concert. Het is voor het
eerst in Nederland dat een accordeonorkest
een mannenkoor zal begeleiden.

AART ROMIJN SPRAK OVER ZIJN
BOEKEN

Voor het Gereformeerd Jeugdverbond, vertel-
de de bekende schrijver, Aart Romijn, z i jn
„keukengeheimen". Zijn bekendste boeken
passeerden de revue en de schrijver bleek ook
een goed spreker te zijn. Hij wil actueel zijn,
zijn boeken spelen in het heden en zijn pro-
blemen zijn die van vandaag de dag. Hij
maakt niet graag een „happy ending", want
lang niet elk leven eindigt met een bekering.
Wel spreekt aan het einde van al zijn boeken
de grote hoop; het smalste fundament waarop
de mens kan leven in Christus' woord.
De avond stond onder leiding van de heer
Brummelman.

NATIONALE KANARIETENTOON-
STELLING

Zaterdag en Zondag organiseerde de Kanarie-
vereniging „De Vogelvriend Vorden e.o." in
zaal Bakker een nationale tentoonstelling voor
kleurkanaries met ruim 260 inzendingen in
een mooi aangeklede zaal.
Burgemeester van Arkel opende Zaterdagmid-
dag deze expositie, de eerste van „De Vogel-
vriend". Spr. zag in het kweken van kanaries
een zeer nuttige vrije tijdsbesteding.
De voorzitter, de heer G. J. te Loo, dankte
alle medewerkers voor ,hun hulp en steun.
Door vele particulieren, zakenlieden, vereni-
gingen en instellingen waren prachtige prij-
zen beschikbaar gesteld, o.a. bekers, lauwer-
takken, medailles etc.
Keurmeesters waren de heren C. Dorsch uit
Amsterdam en H. Koop uit Zutphen. Er
waren prachtige dieren te zien.

TAFELTENNIS
Het eerste team van N.T.T.C, blijft voortgaan
op het pad van succes.
In Deventer wisten de Vordenaren een 5—5
gelijkspel af te dwingen tegen Actief I, het-
geen een verdienstelijk resultaat mag worden
genoemd. Lubbers was niet te evenaren en
won onbedreigd terwijl Massen tweemaal suc-
ces boekte.
Het tweede was vrij.
•tT.T.C. III presteerde het om in de 4e klas
^^iet 7—3 thuis te winnen van het bezoeken-
l^Actief IV uit Deventer. Overigens dient
hierbij vermeld te worden dat de gasten met
L' man speelden, zodat 't Nut 3 punten c.'deau
kreeg. v. d. Kooy won 2 partijen en Ruigli
éénmaal. Ook in het dubbelspel stonden v. d.

§>y—Ruigh geen winst af.
vierde ging naar Zutphen en moest ook
met een 10—0 nederlaag genoegen nemen

tegen de reserves van het Zutphense Spoor-
wcgenteam, S.S.V.Z. II, dat juist op zijn sterkst
uitkwam.

WILDRIT ZONDER WILD
Tot besluit van het seizoen werd door de Vor-
dense auto- en motorclub de Graafschaprijden
Zaterdagavond de jaarlijkse „wildrit" ver-
reden.
Het woord „wild" moest dit jaar tussen aan-
halingstekens worden gezet, zoals de heer van
der Peijl bij de prijsuitreiking in hotel Bakker
opmerkte. Want door de konijnenziekte en de
wildschaarste, was het bestuur er niet in ge-
slaagd wild-prijzen beschikbaar te stellen.
Niettemin ontvingen de prijswinnaars toch
nog enkele smakelijke attracties in de vorm
van taarten en cakes, met daarop gespoten of
in marsepein diverse dierenfiguurtjes. Boven-
dien ontvingen zij, die niet in de prijzen
vielen, een smakelijk krentenbrood, zodat al-
len toch nog voldaan naar huis toe gingen.
De rit zelf was, enkele kneepjes daargelaten,
niet moeilijk. Doch de dikke mist speelde veel
rijders parten. De rit was ditmaal geheel op
Vordens grondgebied gehouden en was 40 km
lang.
Motoren: 1. J. Bakker, Zutphen 6 strpt.; 2.
B. Olthof, Vorden 16 strpt.; 3. Bergsma, Al-
men 22 strafpunten.
Auto's: 1. H. W. C. Haverkamp, Vorden 14
strpt.; 2. P. J. Smith, Vorden 23 strpt.; 3. H.
Groot Bramel, Vorden 33 strafpunten.

NAJAARSINSPECTIE N.R.S.
Bij cle gehouden Najaarsinspectie voor het
N.R.S. zijn de runderen van het F.H.-veeslag
van de volgende Vordense eigenaren door de
heer M. Koomen, Inspecteur van genoemde
vereniging, ingeschreven:
J. B. Wuestenenk, b - 78 en b.c. + 76; H. T.
Meulenbrugge, b.c. -f 76, b.c. + 77 en b — 78;
W. Oortgiesen, b.c. + 75 en b.c. + 76; J. L.
Klein-Brinke, b-77; G. J. Klein-Lebbink,
b-77; W. Rietman, b.c. -f 75 en b.c. + 76;
G. Bogchelman, b.c. + 76; D. J. Tiesink,
b-78, b.c. + 76 en b.c. -f 77; H. Bouwmees-
ter, b-77; G. W. Weenk, b-77, b-78 en
b.c. -f- 76; A. J. Zweverink, b — 77 en b.c.
+ 76.

FILMAVOND IN DE WILDENBORCH
Door de gezamenlijke verenigingen in de Wil-
denborch wordt a.s. Donderdag een filmavond
georganiseerd. Er zal een humoristische film
worden gedraaid, welke voor alle leeftijden
toegankelijk is.



GESLAAGD
De heer G. Maert/clorff, werkzaam bi j de fa J.
W. Albers alhier, slaagde voor het examen
vakbekwaamheid Kruidenier.

SPARTA
Te Doetinchem werden vaardigheidsproeven
afgenomen door het Kon. Ned. Gymnastiek-
verbond, afd. Turnkring „De Graafschap". De
volgende leden van Sparta legden deze proe-
ven met goed gevolg af:
Dames derde klasse: A. Lettink, B. Bonke, W.
Smit, M. Wonnink, H. Bouwmeester, H.
Weenk, D. Wesselink, mevr. Dalstra—Koerts.
Adspiranten-meisjes: F. Koning, B. Koning, G.
Eyerkamp, E. Groot Bramel, T. Jansen, R. de
Jonge, J. Velhorst, M. Hui/inga, E. Berkelder,
E. Eunk, G. v. d. Linden, I. Jacobs, S. Heer-
sink, I. Heersink, M. Krijt, M. Jansen, N.
Jansen, Joke Brandenbarg.
Adspiranten-jongens: W. Kuyper, A. Dijk-
man, H. v. Ark, H. Dijkman, F. Smit.

B.O.G. RICHT KALVERCLUB OP
Op initiatief van de B.O.G. zal hier een kal-
verclub worden opgericht voor jongens en
meisjes van 12 tot 16 jaar. Zij kunnen zich
tot l December a.s. opgeven bij een van de be-
stuursleden van cle B.O.G. De bedoeling is dat
/ i j thuis de verzorging van een kalt geheel op
zich nemen.
Dit werd medegedeeld op de vergadering van
de B.O.G., in hotel Brandenbarg gehouden
onder leiding van de heer M. Pelgrum.
De aandacht werd gevestigd op de onlangs
met 40 leden in het leven geroepen veevoeder-
voorlichtingsraad, waarvan het secretariaat be-
rust bij de heer H. Pardijs, assistent R.L.V.D.
Ir de Boer van het veevoederbureau te Arn-
hem zal op 20 December voor de afdeling over
veevoeding spreken.
Aan cle door de Coöp. Zuivelfabriek te hou-
den stalwedstrijd zullen enige leden meedoen.
Samen met de B.O.L.H. zal de heer Kolk uit
Laren gevraagd worden om over een boek te
vertellen.
Tenslotte sprak de heer G. J. Wuestenenk,
assistent van cle R.L.V.D., over de grasland-
verzorging. Op de gemengde bedrijven vindt
men veelal 60% grasland, dat het gehele jaar
door een belangrijke plaats inneemt voor de
veevoeding.
Voor elk stuk melkvee zijn in de stalperiode
plm. 200 kg kuilvoer en 1000 kg hooi nodig.
Heeft men een goed gewas stoppelknollen,
dan is dat een uitkomst in de eerste stal-
periode en kan men met wat minder kuilvoer
toe.
Voor de veebezetting spelen vele factoren
rol: beschikbare arbeidskracht, bemest
ontwatering en beweiding. Spreker adviseerde
om de 3 of 4 jaren de grond te laten onder-
/ocken, waarna hij verschillende maatregelen
besprak die leiden tot vroeg en goed gras.
Men moet trachten een vierde van de
bngngst in te kuilen.
Spreker behandelde de hooiwinning en
mollenverdelging en tenslotte cle bemesting en
de onkruidbestrijcting. Nadat hij de vragen
had beantwoord bood de voorzitter hem een
rokertje aan.

HERVORMDE JEUGDVERENIGINGEN
De Herv. Jeugdverenigingen houden hun
jaarlijkse uitvoering op a.s. Vrijdag en Zater-
dag in „Irene". Er is een prachtig toneelspel
in studie, n.l. „Als het koren rijpt".

WILDRIT
Op de te Zutphen gehouden wildrit van de
M.A.C., behaalde on/e plaatsgenoot, de heer
D. J. Rouwenhorst, met de motor, de 9e prijs,
14 straf punten.

UITVOERING „INTERNOS"
De R.K. Toneelvereniging „Internos" zal
hedenavond en Zondagavond het seizoen
openen met een blijspel „Drie is te veel" in
/aal Schoenaker. De naam van „Internos" staat
er borg voor dat het een avond vol genot zal
worden. Het stuk bevat talrijke dol-komische
scènes, zodat men zich naar hartelust zal kun-
nen amuseren.

DRIJFJACHT „DE WIERSSE"
Tijdens de jaarlijkse jacht op het landgoed
„de Wiersse" slaagden de heren jagers er in
met 8 geweren een buit te bemachtigen van
50 eenden, 5 talingen, 9 hazen, l houtsnip en
59 fazanten.

RATTI-NIEUWS
In de ontmoeting tegen Keyenburgse Boys I
heeft Ratti wederom met een 2—2 gelijkspel
genoegen moeten nemen. Het publiek, dat in
grote getale het veld omzoomde had kennelijk
iets meer verwacht van de thuisclub.
De Ratti-defensie, die in het begin nogal
moeite had om cle Boys aanvallen te weren,
herstelde zich echter weer spoedig. Na een
kwartier wist Ratti's linksbuiten een juweel
van een doelpunt te scoren, toen hij het leder
/.uiver van rechts kreeg aangegeven en juist
bij de doelpaal ineens inknalde. De gelijk-
maker kwam spoedig hierna, toen de keeper
der thuisclub een lage bal liet glippen 1—1.
10 minuten voor de rust nam Ratti opnieuw

de leiding door middel van de rechtsbinncn,
die recht op de keeper schoot, waarna de bal
door de toesnellende midvoor opnieuw werd
ingeschoten 2—1.
Hoewel de Boys door hun goede combinatie-
spel in de tweede helft diverse goede aanval-
len wisten op te bouwen, liet de gelijkmaker
nog ruim een kwartier op /ich wachten. De/e
ontstond doordat cle Ratti-doelman de bal ver-
keerd beoordeelde en zodoende naast greep
2—2. In de resterende t i jd had de Ratti-voor-
hoede weinig geluk en gingen enkele pracht-
kansen door slecht schieten verloren, zodat
de stand 2—2 bleef, met welke uitslag men te-
vreden kon zijn.
De Ratti-reserves slaagden er in om in
Hengelo tegen Pax I I I , de candidaat voor de
kampioenstitel, een 1 — 1 gel i jkspel te behalen.
Het derde elftal moest in Vierakker tegen
Socii II met een 7—2 nederlaag genoegen
nemen.
De Junioren hadden vrijaf.
De/e week staat er voor het eerste team weder-
om een zware uitwedstrijd te wachten in
Hengelo (G.) tegen Pax I, dat verleden week
in Markelo met 2—0 won.
Ratti II kan haar positie op de rangli jst ver-
beteren door thuis te winnen van R.K.D.V.V.
II uit Doesburg.
De derde uitgave ontvangt Steenderen III en
zal met een draw zeker tevreden kunnen z i jn .
Zaterdagmiddag speelt Ratti A in eigen home
tegen Almen A.

TENTOONSTELLING
voor

Ouders en Kinderen
in de koffiekamer van het Nuts-
gebouw, op Woensdag 23 en
Donderdag 24 November,

georganiseerd namens de kerkeraden
der Herv. en Geref. Kerk en het Nuts-
bestuur.
De tentoonstelling is geopend van 3 uur
's middags tot 's avonds 9.30 uur.
De tentoonstelling omvat de volgende
collecties voorwerpen:

if Knutselen met waardeloos materiaal.
if Maak zelf poppen en beesten.
ir Maak zelf speelgoed van triplex.
if Bezigheden voor het bedlegerige kind,
ir Kinderfeesten.

Ook oindt
goede kinderboeken.

De entree bedraagt
zo mogelijk 10
minstens 10 cent.

-A- RBgelink voor uw Rijbewijs w
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Ouders,
LAAT UW ZOON EEN^VAK
LEREN!

Jongelui kunnen opgeleid worden tot

Monteur
Framebouwer
Galvaniseur
Magazijnbediende
enz.

KOMT U EENS PRATEN?

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

Contact wordt in 1175 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Verkrijgbaar in
15 - 25 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150

en 200 Watt.

Spaart in 't gebru ik .

Reeds bij 5 stuks
met korting en

alzo ook voordelig in aanschaf.

Te koop een r b.
VAARSKALF, bij

J. H. M. Memelink
B 89 Delden, Vorden

Te koop een r.b.
MAALKALF, ruim 8
dagen oud. H. Obbink
Vordensebos, Vorden

Tour- en Sportrijwielen in
diverse prijzen en uitvoeringen,
Jongens-, Meisjes- en Kinder-

rijwielen, Driewielers
en Autopeds»

Uw adres hiervoor

A. 6. TRAGTER
Deze week:

Taai-taai popjes, 250 gram 37 et
Chocolade menagerie, 200 gr. 79 et
Fondant borstplaat, 200 gram 39 et
Dadels zonder pit, % kg 35 et
Vijgen, 250 gram 25 et
Zoute pinda's, 200 gram 59 et
Grote, vers gebrande pinda's

250 gram 59 et
2 blikjes tomatenpuree 35 et

Steeds vers voorradig:
Anton Hunink's rookworst
en Blanke zuurkool

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232

Jonge Kerk-avond
Dinsdag 22 November a«s»
om 7*45 uur in Irene*

Onderwerp:
„Huwelijk, echtscheiding, inwoning"

Een forum, bestaande uit de dames mevr:
Uenk-Van Asselt, mej. Molenaar, mej.
Wullink en de heren Luichies en Uenk,
zullen onder leiding van Ds. Jansen het
onderwelp inleiden.

Er worden geen extra uitnodigingen
verzonden, maar wanneer u nog niet
hij de forumbesprekingen van de Jonge
Kerk aanwezig was, maak u dan eens
vrij. Wij willen u er ook graag bij
hebben.

Tot Dinsdagavond ? !!

EEN SPECIALE

Ópeelgoed-a/deliii g
hebben wij ingericht voor de Sint Nicolaas

Grote sortering kwaliteits-artikelen en. . .
lage prijzen!

NICO KEUNE

Herstel- en Vacantieoord

„de Ehze" te Almen

vraagt voor spoedige indienst-
treding

een net MEISJE, extern.
Telefoon K 6751 -203.

Voor al uw levensmiddelen naar
het voordelige adres.

12 spritsstukken 49 et
6 eierkoeken 45 et
500 gr. Holl. bruine bonen 45 et
l kg. prima droog kokende rijst 69 et
500 gr. vermicelli 37 et
200 gr. cocossterren een heerlijk

koekje 49 et

Als extra reclame:
Boerenmetworst, Boterhamworst en
Ontbijtspek, 150 gr 63 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Adverteert in Contact.

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel
van Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL, „Beslist uw Drogist"



Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij u kennis van de
geboorte van ons zoon-
tje en broertje

Willem Hendrik
(Wim)

J. W. Harwig
W. H. Harwig-

Bijenhof
en kinderen

Vorden, 15 Nov. '55
Insulindelaan 16.

VERLOREN: een
Osmia vulpen, zonder
dop, in 't Dorp, Linde,
Hackfort of Delden.
Gaarne terugbez. bij
Drukkerij Wolters of
Vrijdagmorgen op de
markt a. D. J. te Brake
vishandel.

Gevraagd grote
Salamanderkachel

voor werkplaats. Br.
letter K, bur. Contact

Herenbromfietslaarzen
met vacht gevoerd,
beter bij WULLINK

Te koop een nieuw
PAARDENTUIG.
Molenweg 35, Vorden

Te koop een prima
inzinkbare trapnaai-
machine, merk „Gritz-
ner", met eiken kast.
Nieuwstad 4, Vorden

Te koop l tafel, l mah.
leunstoel, l lessenaar,
2 houten schotten met
deur en raamkozijn.

Nout, Ruurloseweg

Wegens plaatsgebrek
te koop een goed on-
derh.trapnaaimachine
Derksen, Zutphensew.
Telef. 334.

Flinke jongens
gevraagd bij

Jansen & Heuveling
Vorden

Voor
Diepvries-producten

naar
DERKSEN, Zutph.w.

Telef. 334

Waarom
overal lopen zoeken?

Ga naar

KEUNE
en u slaagt voor al uw

St. Nicfllaascadeaux
Beter Goedkoper

Vanaf heden worden
weer STOELEN ter
reparatie aangenomen.

H. ABERSON
Hackfort C 32

Damesbon tlaarsjes,
leuke modellen, in alle
prijsklassen.
Wullink's Schoenhan-
del.

Vanaf heden worden

huissladitingen
aangenomen door

J. W. LIEVESTRO
Linde E 65 Vorden

SPELER

NICO KEUNE

:3?j
W Zaterdag 26 November hopen mijn ^
M geliefde grootouders S/

% M. Wansink X

X en X
X A. Wansink-Boks X
X
X hun 35-jarige echtvereniging te her-

denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor mij gespaard mogen blijven Q
is de wens van hun kleinzoon X

Martie
X X
W Gelegenheid tot feliciteren van 2.30— M
Q 4 uur n.m. u

X Vorden, November 1955.
X Raadhuisstraat 13.

Hoo

r
Adreswijziging

J. WECH6ELAER
Dierenarts

Vorden

vanaf Dinsdag 22 Nov.
Burg. Galléestraat 16

Telefoon 566
v..

Zaterdag 26 Nov.
DANSEN

in Hotel Bakker.

Aanvang 7.30 uur.

Muz.: „Songs and Rhythm"

Shell-smeringp
Ook in Vorden kunt u nu
uw auto laten doorsmeren
(eventueel repareren) naar de
modernste eisen! A

Onze nieuwe electrische heffirug
(de eerste ter plaatse) met T.L.-
verlichting en onze moderne
doorsmeerapparatuur zijn een
waarborg voor goede en vlugge
bediening.

Tevens het vertrouwde adres
voor een nieuwe of een gebruikte
auto.

GARAGE KUYPERS
Telefoon 393

HEDENAVOND
Sjoelen en
Balgooien

O PLOT in de Wildenborch
Als slot vandaag

een heerlijk kop-

je koffie van

„van Helle".
En dan „tot ziens"
in zaal Bakker a.s.
Dinsdag 7 uur.

Toegangsbewijzen (zolang
voorradig) gratis af te ha-
len in de winkel.

Steeds vaker
K I S T E M A K E R

„K N111H A " (Jtuislioudbreimacnine
de Koning der breimachines!

Oneindig aantal patronen
Eenvoudigste bediening
Geschikt voor alle soorten en diktes van wol (ook
katoen)
Met garantie
Gratis les

Vraagt demonstratie aan huis.

H. LUTH VORDEN
Nieuwstad 4, Telefoon 396

Bezoekt het

CONCERT
op Dinsdag 22 Nov. a.s. in het Nuts-
gebouw te Vorden, aanvang 8 uur,
te geven door het

Chr. Mannenkoor „Harpe
Davids"
Dir. G. W. Maatkamp

in samenwerking met het

Accordeonorkest „Sympho-
nica"
Dir. A. Bruggeman.

Entree f 1.-. Kaarten 's avonds a.d. zaal.

Grote verkoop van KUIPEN
op Woensdag 23 November '55
TE VORDEN BIJ

Fa. H. Kluvers, Molenaar
van 9.30—f O uur. Kuipen van 50—500 Itr.
tegen uiterst lage prijzen.

Wij hebben ze weer ontvanp,
de, naar oud recept gebal

tCieuivjaarsrolleii

f 2.15 per blik van on
60 stuks inhoud

Bestel ze spoedig, dat voorkomt teleurstelling

SMIT Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

HEREN-
SCHOENEN
MET GOEDE PASVORM
EN IN
MODERNE SNITTEN.

Altijd beter bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

R.K.T.V. „Internos"
Opvoering van het blijspel

„Drie is ie veel'

op heden Zaterdag 19 en Zondag 20 Nov.
in zaal Schoenaker, aanvang half acht.

Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Wilt u eens lachen, kom dan
op een dezer avonden!

School mei de Bijbel, 'l Hoge 40
Feestelijke Ouderavond

op Woensdag 23 November
in Irene. Aanvang 7 uur.

De kinderen verzorgen het program-
ma en brengen u o.a.

ZANG
GYMNASTIEK
„DE BEKER VAN ELZEN-
RODE".

Ouders, leden en belangstellenden wor-
den hierbij vriendelijk uitgenodigd.

Het Bestuur.

H H. Pluimveehouders!
Tijdelijke aanbieding, haast u!

Schakelklokken
voor uw hokken, merk A.E.G.

2x aan en 2x uit per etmaal en vochtdicht
l jaar garantie, voor slechts f 25.—.

Iniichtingen en te zien bij

A. F. Daalmeijer, D 116, Kranenburg

J*ilmuerton ing

van de humoristische film

Hallo, Dienstman
op a.s. Donderdag 24 Nov. om 8 uur
in de Kapel te Wildenborch, uit-
gaande van de gezamenlijke vereni-
gingen.

Entree 75 et. Toegang voor
alle leeftijden.

Hedenavond
DANSEN

in het Nutsgebouw

Muziek: „The Moodchers"

Uitvoering
van de
Chr. Meisjesverenigingen
en
Chr. Jongelingsvereniging

op Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Nov.
a.s. in Irene. Aanvang half acht.

Opvoering van:

„Als het koren rijpt"
toneelstuk in 5 bedrijven, door
Joh. Logtmeier.

De Ie avond is uitsluitend voor dona-
teurs.

Voor de 2e avond kaarten aan de
zaal verkrijgbaar a f 1.— (bel. inbegr.)

Het Centr» Bur» voor Slachtvee-
verzekeringen

VERZEKERT al uw
huisslachtingsrunderen en -varkens

Inlichtingen Molenweg 35, Vorden



Wij bieden U alleen vandaag
500 gr. spek 95 et
200 gr. lever cocktail 90 et
200 gr. hamworst 60 et

200 gram leverworst 30 et
200 gr. tongenworst 50 et
200 gr. bloedworst 30 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Pracht collectie
Damesrokken en
-blouses

Komt U eens zien en passen

H. LUTH
Nieuwstad, Vorden

CJini en J^iet zijn onderweg l

Kinderen, zoek al vast iets

voor je verlanglijstje!

In onze etalage vind je een
grote sortering speelgoed.

t\,oerse lmaii
Telefoon 364

Voor Uw rijbewijs naar

de autorijschool van George Seesing

Erkend en gediplomeerd
autorijschoolhouder.

't Groenedal" - Vorden
J

Homoeopa t ische
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. Nipius, Zulpiien
Laarstraat 5

H.H. Pluimveeh.!
Denk aan de prijs
voor uw kippen.
Wij betalen de prijs
Ook voor alle soor-
ten wild.

Telefoonkosten wor-
den vergoed.

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 2S3

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

Advertenties
en

Abonnementen
voor alle kranten

Martel Uw ogen niet langer . . .

de juiste bril wacht al lang
op U.

fa. Marlens,
de opticien die altijd voor U klaar staat!

Nutsgebouw
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 26 Nov., 8 uur
Een filmische tractatie

SABRIfifl
met: Audrey Hepburn (bekend uit
„Roman Holiday") - Humphrey Bo-
gart.
De geschiedenis van een moderne
assepoester; Audrey als chauffeurs-
dochter, die op twee rijke broers ver-
liefd werd.

Betoverend - Charmant
Spannend - Gracieus

Toegang alle leeftijden

Entree: l 20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v. a.
heden bij }. H. Schuppers, Dorpsstr 1 1

Dit is iets voor de jeugd.
Degelijk en het
staat leuk!

Leuk jasje, oerdegelijke kwaliteit, die

tegen een stootje kan, met een prima
afwerking, verschillende kleuren met

en zonder teddykraag.

Vanaf f 29.80

Een sportief 3/4 Jas, in
een eerste klas uitvoe-
ring, in een stevige
melton. Diverse kleuren

Vanaf f 19.95

I\ T 7TCPCT1!"!& v SS r* IeV JL k_J kJ JLj IVTEL. 381

OOK U KUN EIGEN HUIS BOUWEN....
Een eigen huis heeft zeer veel voordelen:

Woonhuis van een deelnemer.

0 Ligging en inrichting naar eigen keuze;
• Financieel voordeel, want U bespaart duizenden aan huur;
• Vrijheid voor en met eigen gezin;
• Onafhankelijkheid, want geen huurverhogingen meer;
• Gemak en rust voor het leven, geen verhuizingen meer;
• Een oude dag zonder lasten, dat is een eerste pensioen.

Dit kunt ook U bereiken - G.N.B, verschaft
de nodige middelen, indien U zelf een ge-
deelte bij G.N.B, inbrengt of bijeen spaart -
Met een Rijkspremie en een G.N.B, lening
onder gemeentegarantie is een aantrekke-
lijke financiering mogelijk - G.N.B, werkt
samen met Architecten en Aannemers en is
de Bouwkas van en voor de particuliere
bouwwereld.

Schrijft naar .G.N.B.", Brigittenstraat 17, Utrecht en vermeldt Uw naam en volledig adres.
Zonder verplichtingen ontvangt U de uitvoerige brochure .Een Eigen Huis" en het orgaan de .Bouwkaspost*.

G E L D E R S N O O R D - B R A B A N T S E B O U W K A S N.V.

Vanaf heden elke dag
verkrijgbaar

Gezoüle Varkenspoten
SMIT - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

Op één van onze afdelingen
hebben wij plaats voor een flinke

Vrwl. Administratieve kracht.
Wij vragen voor dez.e betrekking een accuraat
persoon.
Het bezit van het Mulo-diploma strekt tot aan-
beveling, maar personen met gedeeltelijke Mulo-
opleiding k u n n e n ook solliciteren.
De te verrichten werkzaamheden zijn afwisse-
lend en leerzaam.

Mondelinge of schriftelijke sollicitaties
kunnen gericht worden aan:

Empo Rijwielffabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

Eventuele inlichtingen worden ook
verstrekt door Mej. H. G. Boerstoel,
Insulindelaan 5, Vorden.

GEVRAAGD

-k een flink MEISJE
(Jlotcl 9 , De hrOni/nenhtilf

P/I last meer
VAN BESLAGEN

Winkelramen
Autoruiten
Brillen

met de

anti condensdoeken 95-195 et

Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. vl Wal
„Beslist Uw Drogist"


