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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l april kan het abonnementsgel a ƒ 1,60
v/eer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v.
Drukkerij Wolters, Vorden.
We hebben een vriendelijk verzoek. Wilt U
vooral zorgen dat de overschrijving VOOR
l april in ons bezit is? Het gebeurt telkens
weer dat er nog betalingen binnen komen als
de kwitanties al de deur uit zijn. Dan moeten
wij de incassokosten betalen! Ook zijn er
enkelen die nog gireren als de kwitantie al is
aangeboden. Dat kunt U natuurlijk wel doen,
maar weest U dan zo sportief de incassokosten
er bij te betalen. Wij doen ons best het abon-
nementsgeld zo laag mogelijk te houden; jaagt
U ons dan niet op extra kosten.

GEVAARLIJKE BOCHT
Opnieuw heeft de ANWB de Rijkswaterstaat
gewezen op de gevaarlijke situatie in de Rijks-
weg Zutphen—Winterswijk. Tussen Vorden en
Ruurlo ligt ter hoogte van huize ,,de Wientjes-
voort" een S bocht in de weg, die naar de
mening van de ANWB door het onjuist ver-
loop, veel gevaarlijker is dan zij er op het
eerste gezicht uitziet.
Reeds in april 1957 wendde de ANWB zich,
na overleg met de Rijkspolitie, tot de Rijks-
waterstaat met het verzoek de bocht te doen
verbeteren. Hoewel de Rijkswaterstaat het met
de ANWB eens was, dat de ligging van de
bocht verre van ideaal kan worden genoemd,
was gebrek aan geld de oorzaak, dat een ver-
betering van de bocht niet verwezenlijkt kon
worden.
De ANWB heeft thans een hernieuwd verzoek
tot de Rijkswaterstaat gericht om te komen tot
een verbetering van deze gevaarlijke bocht.
Op dit punt, zegt de ANWB, kan niet worden
volstaan met de plaatsing van het bord ,,ge-
vaarlijke bocht", doch er dient een beter ver-
loop in de bocht te worden gebracht.

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrgft U eveneens weg met

VOETBAL
Vorden I heeft in een enthousiast gespeelde
wedstrijd met 2—O van Lochhuizen I weten te
winnen en daardoor haar kansje op het kam-
pioenschap weten te verstevigen. Zij staat
door deze overwinning nog slechts 2 punten
achter op de leider Lochhuizen.
Vorden was in het veld absoluut de meerdere
van Lochhuizen, die blijkbaar tegen Vorden
niet in haar spel kan komen. Direct in het be-
gin kreeg de Vordense voorhoede al de nodige
kansen, doch het juiste schot ontbrak ook deze
middag veelal. Eerst na een half uur spelen
wist Vorden de leiding te nemen door een
hard laag schot van Dimmendaal.
In de tweede helft was Vorden opnieuw het
meest in de aanval en het mag een wonder
heten dat uit de talrijke kansen er slechts één
benut werd. Dat was toen Velhorst uit een
corner de bal laag en onhoudbaar inschoot.
De aanvallen van Lochhuizen waren vrij on-
gevaarlijk.
Vorden II trok met slechts 10 spelers naar de
Baakse Boys II en wist desondanks hier toch
nog een 7—2 overwinning te behalen. Een
knappe prestatie!
Vorden A had het in Laren tegen Witkampers
A lang niet gemakkelijk en hoewel zij veelal
in het veld sterker waren, konden de Vorde-
naren slechts met l—O winnen. Dit doelpunt
werd gescoord door de midhalf.
Vorden B stelde enigszins teleur door van
Baakse Boys A met l—O te verliezen, terwijl
tenslotte Vorden C met de veelzeggende
cijfers 9—l Zutphania C huiswaarts stuurde.
A.s. zondag speelt Vorden thuis tegen Diepen-
heim I. Vorden wist in Diepenheim slechts op
het nippertje te winnen en het komt ons voor
dat zij ook zondag weer een harde dobber zal
krijgen. Om in running te blijven moet er ge-
wonnen worden en dat kan wanneer er weer
zo hard gewerkt wordt als j.l. zondag.
Vorden II heeft vrij. Vorden A krijgt zaterdag-
middag bezoek van S.S.S. E uit Eibergen en
ook hier is kans op de beide punten. Vorden B
is vrij, terwijl Vorden C zaterdagmiddag op
bezoek gaat bij Voorst C, waarvan gewonnen
kan worden.

DAMMEN
Zaterdag hebben 6 spelers van de Vordense
Damclub meegedaan aan de massakamp te
Lochem tussen De Graafschap—Achterhoek
Vorden was ingedeeld onder De Graafschap
Deze wedstrijd werd met minimaal verschil
door de Achterhoek gewonnen. De uitslagen
van de door de Vordense deelnemers gespeel-
de wedstrijden waren:
J. Oukes—H. Kolstee 2-0; J. Lammers—J. Bes-
selink 0-2; J. F. Geerken—H. W. ten Damme
0-2; H. Wansink—H. Ribbing 2-0; M. Wijen—
M. Dijkstra 2-0; P. Hoevers—W. Kraan 0-2.
Vorig jaar won De Graafschap de wisselbeker

BIOSCOOP
Vanavond draait de film „Rivalen der
manege", welke speciaal de naijver onder de
circusartisten belicht. Het is 'n film met grote
dramatische spanning, maar toch met een ge-
lukkig slot.

KERKDIENSTEN zondag 15 maart.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. R. Riphaagen.
O uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
O uur Ds. T. W. Dekker, van Zutphen.

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

R.K. Kerk
.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag H mrt. van 5 uur tot en met
zondag 15 maart. Dr. Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Zondag 15 maart. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest. tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)
Gemeentehuis: no. 1541 — 1542.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 126 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 58.— tot f 64,— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 6 t.m. 12 maart.
Geboren: z. van A. Schouten en G. J. Hoft-
iezer; z. van J' Wentink en H. J. Brummel-
man; d. van G. Klein Geltink en G. Koren-
blek.
Ondertrouwd en Gehuwd: Geen.
Overleden: J. B. Rouwen, m., 32 jaar, echt-
genoot van J. B. M. Hartelman, overl. te
Amsterdam.

VERKEERSCURSUS
Tot besluit van de v^Beerscursus van Veilig
Verkeer, wordt er a.s. maandagavond een
speciale avond belegd, waarop tevens voor de
eerste maal een officieel door het Verbond in-
gesteld Bromfietsexamen wordt gehouden.
Vroeger organiseerd^^e plaatselijke afdeling
reeds meermalen dod^Bhar zelf samengestelde
examens, zowel praktisch als theoretisch.
Het landelijk examen van het Verbond is on-
geveer van dezelfde opzet als het schooljeugd-
verkeersexamen, terwijl het Verbond bepaal-
de normen heeft gesteld die over het gehele
land gelden. De deelnemers die minder dan
het officieel vastgestelde aantal fouten maken
ontvangen het fraaie verbondsdiploma.
Men raadplege voor nadere bijzonderheden de
advertentie in dit blad.

A.R. KIESVERENIGING
In het gebouw Irene heeft de heer A. W
Biewenga uit Groningen voor de A.R. kiesver-
eniging gesproken over het onderwerp „Chris-
telijke politiek-juist nu".
Na de opening van deze bijeenkomst door de
voorzitter, de heer D. A. Pos, werd eerst het
financieel beheer der vereniging behandeld.
Bij monde van de heer E. Scholten werd de
penningmeester, de heer H. W. Groot Enze
rink, voor zijn beheer gedechargeerd.
Vervolgens hield de heer Biewenga een ver
kiezingstoespraak, waarbij hij de programmal
van enkele politieke partijen van links en
rechts met elkaar vergeleek.
De Bijbel heeft volgens de rechtse partijen be
tekenis voor het volle leven. Nederland dien
een combinatie van groeperingen te zoeken
die zoveel mogelijk met elkaar overeenstem
men. Spreker ging uitvoerig in op de kabinetS'
crisis. Het voeren van een christelijke politiek
is een samengaan van de rechtse partijen. Men
moet zich gezamenlijk beraden op de dingen
van de hedendaagse tijd. Wij hebben, aldu
spr., de taak om de christelijke levensovertui
ging uit te dragen en wij moeten vooral in
deze tijd niet aan de kant blijven staan.
Na de pauze werd een aantal vragen door de
spreker uitvoerig toegelicht.

RATTI-NIEUWS
Verleden week speelde alleen het tweede elf-
tal en wel een uitwedstrijd tegen Pax III te
Hengelo (G.). Het was jammer, dat Ratti niet
met een volledig elftal kon aantreden en met
negen spelers de strijd moest aanbinden. Hier-
door was Pax al direct sterker en moest de
Ratti-keeper al spoedig vissen. Na een kwar-
tier was het reeds 2—0 voor de thuisclub en
hoewel Ratti nog wel enkele uitvallen kon
lanceren, liepen deze op niets uit. Even voor
rust kon de Pax-middenvoor met een hard
schot de keeper voor de derde maal in de
modder laten vallen (3—0), waarmee de rust
inging.
Na de thee demonstreerde de thuisclub haar
nummerieke meerderheid en moest Ratti ten-
slotte met een 5—O nederlaag genoegen
nemen.
Ratti A deed het niet slecht door in Zelhem
gelijk te spelen met 4—4 tegen Zelhem A, hun
naaste concurrent om de strijd voor de boven-
ste plaats. Ratti B was vrijaf.
A.s. zondag worden er in verband met het
overlijden van Johan Rouwen geen wedstrij-
den gespeeld.

LICHTPUNTEN OP DE KRANENBURG
Zo langzamerhand begint het ook in de buurt-
schap Kranenburg te dagen, daar dezer dagen
een nieuw lichtpunt werd aangebracht. Ter
hoogte van de heer Sessink aan de Rijksstraat-
weg, waar ook verschillende zandwegen op
de Rijksweg uitkomen werd door de P,G.E.M.
een booglamp geplaatst. Niet alleen voor de
omwonenden, maar ook voor de velen, die bij
avond gebruik maken van deze zandwegen,
betekent dit „licht in de duisternis" zeker geen
overbodige luxe.
Naar we vernemen zijn ook bij de Wed. Tol-
kamp en bij Bakker Huitink dergelijke licht-
punten geplaatst, zodat ook hier weer velen
uit hun „isolement" zijn verlost.

R.K. BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
In zaal Schoenaker hield de r.k. Boerinnen-
bond „St. Martha" een druk bezochte maan-
delijkse ontwikkelingsavond, waarbij de voor-
zitster, mevr. Tr. Schoenaker—Smit, ook vele
jongeren kon welkom heten. In 't bijzonder
verwelkomde zij de spreker van deze avond,
de heer H. Roerdink, hoofd der lagere land-
bouwschool der A.B.T.B. te Baak, die 'n lezing
hield over ,,Financiële^Krhoudingen in het
gezin". ^V
Spr. wees er op, dat kinderen, die ongehuwd
thuis inwonen en verkering hebben ook in de
^rloQcnheid moeten komen om zelf aari de
gang te komen.
Over dit zeer actuele onderwerp werd nog
lang gediscussieerd en M&eg de spreker vele
vragen te beantwoorde^^
Na een dankwoord van de presidente voor de
leerzame en duidelijke inleiding werd nog
meegedeeld, dat op zondag 12 maart een uit-
stapje zal worden gemaakt naar de jaarlijkse
Huishoudbeurs, welke in het R.A.I. gebouw te
Amsterdam wordt gehouden.

GERAFFINEERDE INBRAAK
Verleden week is de familie D. in de buurt-
schap Onstein, alhier, de dupe geworden van
een geraffineerde inbraak. Van tevoren wer-
den enkele huisgenoten uit de woning gelokt
daar men opbelde om over te komen naar
Rotterdam, waar een goede kennis een ernstig
ongeluk was overkomen.
Nadat enkelen waren afgereisd, werden de
achtergebleven huisgenoten nogmaals opge-
beld door de dader, die voorwendde, dat hij
„rechercheur" was om hierdoor ook hen het
huis uit te krijgen. Terwijl men 's middags aan
tafel zat gelukte het de inbreker om zich toe-
gang tot de woning te verschaffen, d.m.v. een
slaapkamerraam. Uit een der vertrekken ont-
vreemdde hij een bedrag van ƒ 250,—, zonder
dat iemand iets merkte.
Waarschijnlijk is de dader zeer goed met de
plaatselijke situatie op de hoogte geweest. De
politie heeft direct een nauwkeurig onderzoek
ingesteld.

De groepscommandant der rijkspolitie te
Vorden brengt hiermede, in verband me
verschillende binnengekomen klachten, eige-
naren en houders van honden in herinne-
ring, dat het ingevolge de plaatselijke poli
tie-verordening veruoden is, om bonden
zonder behoorlijk toezicht, te laten los
lopen. Tegen dergelijke overtredingen za
in het vervolg streng worden opgetreden.

Uitslag stemming verkiezing leden Tweede Kamer
op 12 maart 1959 te Vorden.

Partij Nutsgeb. Chr. school O.L.S.Dorp Kranenburg Medler Totaal
1956 1959 1956 1959 1956 1959 1956 1959 1956 1959 1956 1959

P.v.d.A. 298 258 287 268 247 229 98 65 145 93 1075 913
K.V.P. 43 41 63 91 100 90 197 188 101 95 504 505
A.R. 99 120 126 146 112 109 64 75 59 63 460 513
V.V.D, H6 131 119 138 92 105 43 55 46 55 416 484
C.H.U. 143 129 138 130 134 122 123 106 164 154 702 641
Brug groep — — l
S.G.P. l — 2 ~ - 4 4 6 8 1 2 1 4 1 4
C.P.N. 5 5 4 1 1 1 — — 1 °
Boerenp. ~ 38 - 37 - 38 11 — 58 — 177
Ger.Pol.V. l l 2 — — l — - 3
Pac.Soc.P. - l ~ 7 _ S _ 8 - -

Wist U,
dat U een 1-persoons PRIMA
binnenvering

MATRAS
kunt kopen voor een prijs van
f 49,50.
(15 jaar garantie)
In 2-persoons f 79.50
Veren kussens f 10,—

Koopt 't bij

Visser, Vorden - Telefoon 1381
A. G. MENNINK VOORZITTER G.M. v. L.

Donderdagavond hield de afd. Vorden van de
Geld. Mij van Landbouw, onder leiding van de
nieuwe voorzitter, de heer A. G. Mennink, een
ledenvergadering.
Nu dit de eerste vergadering is, aldus de heer
Mennink, die ik als voorzitter mag leiden,
hoop ik op de steun van alle leden.
Bij afwezigheid van de secretaris, de heer G.
J. Wuestenenk, gaf de heer E. Pardijs het jaar-
overzicht van het Veefonds.
Het bestuur van het fonds is thans samenge-
steld als volgt: G. Rossel, voorzitter; J. Wesse-
link, secretaris-penningmeester en als leden de
heren H. Obbink, H. Bargeman, D. Lettink, D.
J. Pardijs, H. Arfman, G. J. Maalderink en H.
M. A. Helmink.
In .verband met zijn benoeming tot kassier van
de Boerenleenbank, moest de heer G. J. Eskes
als bestuurslid bedanken. In diens plaats werd
benoemd de heer J. Wesselink.
Het jaar 1958 was voor het Fonds een jaar
waarin de inkomsten de uitgaven elkaar juist
konden dekken. De premie bleef het gehele
jaar % «/0 en de maximum verzekeringswaarde
op ƒ 600,— gehandhaafd. Bij de laatste schat-
ting was de totale verzekeringswaarde
ƒ 436.050,—.
De heer Snoeyink deed vervolgens enige me-
dedelingen over de lagere landbouwschool. De
voorzitter deelde hierna mede dat tot derde
leerkracht aan de school is benoemd de heer
H. J. Smeenk te Rijssen.
Bij monde van de heer Kettelarij werd een
rapport uitgebracht, welke door een commis-
sie, bestaande uit de heren B. Rossel, H. Pel-
grum, H. Tjoonk en Kettelarij, was opgesteld
over het vraagpunt: „Welke betekenis wordt
door de bo<u Fifta haL^Inrp tnrpelo ml en ver-
andert deze betekenis gaandeweg?
Op de vraag of de boer voor zijn gezin en be-
drijf zijn inkopen overwegend doet in de
grotere plaatsen of in het eigen dorp, werd ge-
antwoord dat vele levensbehoeften bij de mid-
denstand worden gekocht. Vooral de kruide-
nierswinkels etc. in de buitenwijken zijn voor
de agrarische bevolking van groot belang, om-
dat deze voorzien in een grote behoefte.
De commissie is van oordeel dat de textiel-
zaken in het dorp wel kunnen concurreren met
de zaken in de grote steden.
Omtrent de betekenis van het verenigings-
leven voor de boeren bevolking en in welke
mate deze deelneemt aan het plaatselijke ver-
enigingsleven, meent de commissie dat de/e
voor de agrarische bevolking groot is. De
boerenbevolking heeft haar eigen organisaties
die hun vergaderingen in het dorp beleggen.
Ook het boerengezin neemt deel aan het ver-
enigingsleven omdat de boerenjongens en
-meisjes in het algemeen lid zijn van een of
andere jongeren organisatie. De huisvrouwen
zijn voor een groot deel lid van de Bond van
Plattelandsvrouwen.
Met betrekking tot het verenigingsleven op
„cultureel gebied" liggen de zaken wel wat
anders. De belangstelling uit de agrarische be-
volking is bij het Groene Kruis natuurlijk wel
groot, doch bij de overige in het dorp aan-
wezige verenigingen maar matig. Het bekleden
van bestuursfuncties komt, volgens de mening
van de commissie, maar weinig voor.
Ook ten opzichte van kerk en school heeft de
agrarische bevolking wel belangstelling, al is
< r misschien geen sprake van een algemene
belangstelling. Het kerkelijk college bestond
vroeger voor het grootste deel uit de boeren-
bevolking, alhoewel hierin de laatste tijd wel
enige verandering is gekomen. Inzake de
school is het haast vanzelfsprekend dat school-
besturen van landbouw- en landbouwhuis-
houdschool voornamelijk worden gekozen
door en uit personen uit de agrarische sector.
De betekenis van het dorp als woonplaats voor
de rustende boeren, meent de commissie dat
deze nihil is, aangezien de landbouwer die zijn
bedrijf overdraagt aan zijn zoon of schoonzoon
toch meestal bij deze blijft inwonen. Ook
brengt het zich vestigen in het dorp voor de
boer vele kosten met zich mede en er zal bij
de boer weinig animo bestaan om zich in het
dorp te vestigen.
Contact met niet-agrarische dorpsbewoners is
er volgens de commissie wel, doch deze is niet
van grote omvang. Deze contacten kunnen in
de toekomst nog wel toenemen, doordat de
boerenjongens en -meisjes betrekkingen gaan
zoeken in de industrieën en dergelijke, omdat
in de boerenbedrijven geen vooruitzichten
meer zijn. Daardoor komen meer agrarische
bewoners in aanraking met dorpsbewoners, al-
dus besloot het rapport.
Na de pauze hield Ir. J. v. Nieuwehuyzen een
inleiding over de resultaten van een 25-tal ren-
dementsbedrijven alhier en te Lochem. Het be-
trof hier hoofdzakelijk een onderzoek naar het
financiële resultaat van de verschillende on-
derdelen van het bedrijf.



BROMFIETSCLUG OPGERICHT
Voor de leden van de auto- en motorclub MDe
Graafschaprijders" en afd. Vorden van het
Verbond voor Veilig Verkeer, werd in hotel
Bakker een filmavond gehouden door de Esso
Nederland.
Na het openingswoord van de heer Folmer
werd door de heer Brok van de Esso allereerst
een film vertoond over het bedrijf in Neder-
land, een aanschouwelijke film over de samen-
stelling van de benzine en een circusfilmpje.
Na de pauze werden een tweetal prachtige
films over Florida en Noorwegen vertoond,
waarna het programma werd besloten met een
humoristisch filmpje.
Namens de aanwezigen dankte de voorzitter
van de motorclub, de heer B. Pardijs, de Esso
in de persoon van de heer Brok voor het ge-
bodene. Spr. wekte de leden van de motorclub
op de oefenavonden voor de K.N.M.V. ver-
keerscompetitie te bezoeken. Hij deelde ver-
der nog mede, dat de oprichting van een brom-
fietsclub als onderdeel van de motorclub een
feit is geworden. De contributie bedraagt
ƒ 3,50 per jaar. De eerste rit zal worden ge-
houden op Koninginnedag.

K.O.T. I KAMPIOEN
Zoals te verwachten was heeft K.O.T. I don-
derdagavond het kampioenschap van de
hoofdklasse der Zutphense Biljartbond be-
haald. K.O.T. speelde in Warnsveld tegen de
Pauw I. De uitslag was hier een gelijk spel 4-4.
Na afloop werden de K.O.T.-spelers door de
voorzitter van „De Pauw" gehuldigd, waarbij
hij bloemen aanbood. De officiële huldiging zal
later geschieden.
K.O.T. telt dit jaar drie kampioenen, want ook
het 2e en 3e team zijn in hun afdeling als eer-
ste op de ranglijst geëindigd, wat wel een zeer
fraai resultaat is.
K.O.T. I speelt volgende week haar laatste uit-
wedstrijd en wel tegen Voorst I.
K.O.T. IV speelde deze week in Warnsveld
nog tegen de Pauw IV en verloor met 6—4.

PUROLinhuis!
Bij brand» en snijwonden, Pijnlijke
kloven, Ruwe handen, Schrale huid.

IN MEMORIAM J. ROUWEN
Tengevolge van een hem overkomen verkeers-
ongeval is dinsdagmorgen in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis te Amsterdam overleden,
onze plaatsgenoot, de heer J. B. Rouwen.
Het leedwezen met de diep getroffen familie-
leden is zeer groot. Ook voor de leden van
de r.k. sportvereniging „Ratti" betekent het
heengaan van Johan, die een der oudste leden
was, een gevoelige slag. Jarenlang immers
was hij hun trouwe en actieve sportmakker,
speler van het eerste elftal, voetballer in hart
en nieren en een eerlijke vriend, die de kleu-
ren van Ratti hoog hield.
vrijdagmorgen" jTT. ^v i v aart en be-
grafenis plaats, waarbij zeer velen van hun
medeleven getuigden.
De overledene werd door zijn sportmakkers
naar de laatste rustplaats gedragen.

Voorjaar in 't land . ..

nieuw behang aan de wand.
Vraagt staalboeken ter inzage bij

Fa. G. Boerstoel en Zn.
Schilders- en Behangersbedrijf

Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

want.,

KLM
KLEDING

Kan Langer Mee

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

heeft bijzondere
bApgstelling voor het
ni^iws uit haar directe en
vertrouwde omgeving.
De advertentie-pagina
van het PLAATSELIJK
B^AD is voor haar een
b^ngrijke berich tenbron.
Ook Uw advertentie hier-
in wordt intensief gelezen.

Publicitte MB d* NedwUndicli»
NleuwibUd Per»

CONTACT

in moderne dessins

• en vele teleurstellingen

FA. VISSER - VORDEN
Burg. Galléestraat 5

Auto-matten

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telef. 2264.

Prima 6, 7 of 8-weekse
jonge hennen te koop,
W.L.xReds en Reds,
ingeënt tegen bron-
chitis. A. Blikman,
Driesteek l,

Warnsveld.

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,90 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

HONDEN-artikelen
halsbanden

lijnen
kettingen
zwepen

kammen
borstels

Hartens
wapen- en sporthandel

Cjervice

H. & W.
Droogreinigen en
verven van al uw
kleding en dekens.

H. & W.
Opnieuw bijvullen en

overtrekken van
matrassen

in één dag klaar.

H. & W.
Wij mafli uw

gordijnen op eigen
atelier.

H. & W.
Wij bekl^fcp uw

stoelen met^wof naar
keuze.

H. & W.
Wij behangen uw

kamers. Vraagt stalen.

H. & W.
Voor ophalen van

ladders in uw kousen.

H. & W.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenharg
VOOR ALLE

veevoeders
VAN

„KOUDIJS"
naar H. Rothman,

Molenweg 44, Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

ïlLevrouw
Onze stoffeerder

staat tijdens de schoon-
maak van uw woning
geheel tot uw dienst.
Wij leveren gaarne
cocosmatten, vaste

vloerbedekking,
Balatum, Linoleum,
Linovelt, gordijnen,
matrassen, enz. enz.

U BELT,
WIJ KOMEN.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 142 1

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Geeft uw wagen
letterlijk en figuurlijk
een warmer aanzien!

Auloplaids
100 pet. wol, f 19.95

Voor iedere auto een passende mat.

Kwaliteit oersterk.

Materiaal ruiggeschoren cocos.

Voor- en achtermatten.

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381

l\*orseHen
vanaf f 8,45

vanaf f 1,95
Onder volle garantie

en prima pasvorm.

H. &. W.

Best brood
dat brood van

SCHURINK
Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Voor U geen
kledingprohleem

meer dank zij

Beha «.4.95

Corsef il 15.75

Pas-Tunette beha's

S wetenschappelijk
berekende cupgrootten
per maat

Pas-Tunette corsettm

3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillemaaL

H. Luth

Onze zaak
is weer uitgebreid en gemoderniseerd.

Hierdoor hebben wij meer ruimte gekregen
voor onze collectie

Damesjaponnen, Rokken en Blouses
*
Juweeltjes vindt u in onze japonnen,
en ook zeer voordelige. Vanaf f 9,95

Voor de oudere dames met lange, 3/4 en
korte mouw. Reeds vanaf f 14,95

Voor de kinderen een pracht collectie „ f 2,65

Draion rokken, plooihoudend, f 19.50

Geborduurde damesblouses, no ir on
reeds voor f 9,95

Robson en Minicair blouses.

"Komt zien . . . en passen l

*
Als attractie: tot Pasen bij iedere japon
EEN PAAR NYLONS GRATIS!
*

H. LUTH - VORDEN



Hiermede betuig ik
mijn hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
mijn 85e verjaardag
ondervonden.

Wed. Bennink-Knol

Vorden, maart 1959.
„Rusthoeve"

Een meisje gevraagd
v. enkele morgens per
week. Mevr. Aaten,
Zuivelfabriek

„de Wiersse"

Met diep leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van onze trouwe en
beste sportvriend

Johan Rouwen

in de leeftijd van 32 jaar.
Zijn nagedachtenis zal bij ons

onvergeeflijk blijven.

Bestuur, spelers Ie elftal
en leden der

R.K.S.V. „Ratti"

Vorden, 10 maart 1959.

GEVRAAGD: net
meisje of werkster,
voor enige dagen per
week.
2 Mevr. Kerkhoven,

Bakkerij Scholten,
't Hoge 24, Vorden

^VERLOREN:
dubbele fietstas, groen
geblokt. Tegen bel.
terug te bezorgen bij
B. Berenpas, „Prinsen-
hoeve" Mossel.

BILLIJK TE KOOP:
Gazelle-damesrij wiel;
2 paar leren laarzen,
maat 41+42; l leren
damesjas, bruin, m. 42.
Wilhelminalaan 8,

Vorden.

Algem. Ned. Bouwbedrijfsbond
Afd. Vorden

Waarde makkers.
Wij geven u de gelegenheid om vakantie-
bonnen te verzilveren, voor verzuim van
de 2e Paasdag op 26 maart a.s.
Voor leden van 7 tot 8 uuu en voor niet-
leden van 8 tot 9 uur bij H. Stapper, Dr.
Staringstraat 4.

GENODIGDEN!!

Denkt U aan de

Jeesiavond
van de Vordense

Zwemvereniging ?

Heden zaterdagavond
8 uur in hotel Bakker

Voor alle „Vita"-
(liepvricsprodukten

or KLUMPER

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Telefoon 1314
fa. A. Polman - Vorden

(jteropening
van onze geheel gemoderniseerde
zaak op zaterdag 21 maart a.s.

Door de beschikbare ruimte aaneen
te trekken, zijn we nu in staat de

enorme voorraad woningtextiel en
meubelen U overzichtelijk te tonen.

Nadere bijzonderheden omtrent de
openings-aktie in Contact 21 maart.

Ver. voor Veilig Verkeer, Vorden
feestavond
op maandag 16 maart a.s. in zaal
Bakker. Aanvang 7.30 u. met o.a.

officieel Bromlietsexamen van
het Verbond
(alleen schriftelijk)

en vertoning van filmstrips
Toegang en deelname gratis.

V.V.V. Vorden

^Palmpasen
met muziek

optocht

Te koop toom biggen
G. J. Eijerkamp,
„Nieuwe Vroessink"

VAARSKALVEREN
te koop, v. hoge prod.
afst. H. Bouwmeester,
Linde. Telef 6793.

TE KOOP: 2 beste
volbloed M.R.IJ. drag.
vaarzen m. beste melk-
lijsten, aan de telling
27 maart en l april,
vierkant stempel, bij
G. J. Vruggink, B 67,
Vorden.

Wij brengen dit seizoen
een pracht sortering

^Eomerstoffen

Te koop een roodb.
MAALKALF.Sdagen
oud. H. J. Veenhuis,
B 78.

Rb. STIERKALF te
koop. G. J. Garritsen,
Kranenburg D 125.

Drag. stamb. schaap
tekoop, v. prima afst.
G. Klein Geltink,

Hackfort.

Partij roggestro te
koop. A. Grotenhuis,
B 7.

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO.
J. Eggink, B 39,

Vorden.

in de nieuwste stoffen en dessins

Komt u ook eens kijken?

De prijzen vallen u mee! ^P

L Schoolderman

Te koop een 4-jarig
en een 7-jarig merrie-
paard, Belgisch type.
B. Zents Sr., Medler.

Nog enkele
gebruikte eierkisten
af te geven, om van
alles in te pakken,

a. f 1,90 per stuk.
Fa. Meulenbrugge.

TE KOOP gevraagd
consumptie-

aardappelen.
Krol, Kapelstraat 14,
Apeldoorn, Tel. 3881.

VOOR PRIMA

tuin- en bloemzaden
naar KLUMPER
Depot fa. Hobbel,

Zevenbergen

Adverteert in
Contact

A.s. Lidmaten.
Wij hebben voor u een prachtige
sortering

Kerkboekjes
in verschillende mooie uit-
voeringen.

Ook voor Belijdenisgeschenken.

Fa. HIETBRINK

Moderne snitten
Elegante modellen
Nieuwste kleuren
3 dingen, die in onze uoorjaarskol-

op zaterdagmiddag 21 maart om
4.30 uur vanaf het Nutsgebouw.

Deelname: tot 12 jaar.

Opgave: uitsluitend bij sigarenmaga-
zijn Eijerkamp, tot zaterdag 21
maart 12 uur.

Inlevering: zaterdagmiddag 21 maart
van 1.30—2.30 uur in het Nuts-
gebouw.

Prijsuitdeling
en traktatie: in het Nutsgebouw,

vóór de optocht om plm. 4 uur.

A.s. zondag 2 uur

VORDEN l -
DIEPENHEIM l

OOK IN

Kinderschoenen
brengen wij een sortering die
bijzonder geslaagd is.

En de prijs valt u beslist mee.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Concordia Hengelo-G.

DANSMUZIEK
zaterdag 14 maart
Orkest: „The Spitfires"

zaterdag 21 maart
Orkest ,,The Moodchers"

lektie verenigd zijn.

WULLINK'S
SCHOENHANDEL

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

SCHILDERT U ZELF?
Doe het dan goed en gebruik

TREFEX
Super plasticlak en muur-
verf.

Allcenuerkoop voor Vorden:
Fa. G. Boerstoel en Zn.

Schilders- en behangersbedrij f
Insulindelaan 5 - Tel. 1567

VISSER - VORDEN

Alleen vandaag:
200 gram ham 100 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram gek. ontbijtspek 55 et

500 gram spek 90 et
500 gram rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Profiteert
hiervan

Zeer
voordelig

Zolang de voorraad strekt een pracht
compleet eier stellet je met een heerlijk
stukje toiletzeep samen voor slechts 25 et,
bij aankoop van f 2,50 aan boodschappen*

Spinazie, litersblik nu voor 49 et
Sardines, geen 2 maar 3 blikjes 98 et
Allerhande, ons succes koekje,

250 gram 59 et
Casselerrib, het fijnste op de boterham,

100 gram 67 et

LET WEL!!
Kwart Edammer, plm* 500 gr,,

slechts 98 et
Pracht sterke grote zeemlap voor 179 et

Deze week geven wij bij elke 250 gram
Hotel Goud Koffie ad* 1.74
een pak spritsstukken voor 25 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

DAMES,
Nu het Voorjaar wordt, brengen wij eengeheel
nieuwe sortering in vlotte, leuke Japonnen.

Ook onze kollektie Rokken biedt U het nieuwste
wat er op dit gebied gebracht wordt, zoals:
Terlenka, Ter i leen, Draion en Tweed, in effen
en ruit dessins.

En dan de grote mode: BLAZERS en
TOPPERS en de nieuwste Blouses.

Kijkt U gelijk even naar onze kollektie Mantel-
costuums en Regenmantels.

En . . . . een kollektie Japon- en Rokstoffen, zó
smaakvol en zó uitgebreid, dat U deze beslist
zelf moet komen zien!

Voor de MEESTE KEUS en de LAAGSTE
PRIJZEN naar . . . .

LOOMAN - VORDEN

Brengt kleur en fleur
in uw interieur!

Wilt U een kamer of slaapkamer behangen of
schilderen of uw keuken met afwasbare muurverf
behandelen, komt U eens kijken of praten met ons,
het verplicht U tot niets.
Wij hebben de nieuwe kollektie behang
ontvangen (verschillende kleuren en
dessins zeer modern).
Opruimingsrestanten behang voor lage prijzen.
GRATIS behangersmateriaal in bruikleen.

Ook alle soorten muurverf, ook voor stallen (afwasbaar en
veeg vast),
Bussen lak- en grondverf (groot uitstrijkvermogen en grote
dekkracht).

Verder hebben wij alles wat bij de schoonmaak
nodig is, o.a. Sponzen, Zemen, dweilen, allerlei
soorten borstelwerk.

Beleefd aanbevelend,

H. WEUSTENENK
't Hoge 31 - Telefoon 1377 - Vorden

Hef besie,
het nieuwste

in werkkleding



De verkiezingsuitslag is bekend!

Wie hebben gewonnen?

De

RUBBERLAARZEH
van

Albers, Schoenhandel
Dorpsstraat 15

Effen Terlenka Rokken
in de kleuren grijs, anthraciet, blauw
en hazelnoot
in de maten 38—48.

Speciale prijs 19.75

L Schoolderman

Turnpakjes

Gymschoenen en -broeken

Trainingspakken

HARTENS
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Aangifte van Leerlingen
voor de beide Openbare scholen in
Vorden gaarne zo spoedig mogelijk bij de
hoofden der scholen.
Openbare Lagere Dorpsschool:

G. W. BRINKMAN, Zutphensew. 56
Openbare Lagere Medlerschool:

G. W. HAZEKAMP, Medler E 104
N.B. De leerlingen moeten VOOR l oktober 1959
de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.

Aan de scholen is een speciale cursus ver-
bonden voor opleiding van alle vakken van
voortgezet onderwijs.
De ouders die reeds de wens te kennen
gaven hun leerplichtig wordende kinderen
de Openbare school te laten bezoeken, be-
hoeven niet nogmaals aangifte te doen.

Gymnastiekvereniging

„SPARTA"

JEUGDUITVOERING
op zaterdag 21 maart in het
Nutsgebouw.
Entree f 1.— p.p. (bel. inb.)

Kinderen tot 14 jaar half geld.

Aanvang 7 uur precies.

Kaarten in voorverkoop bij Sigaren-
magazijn Eijerkamp.

Geen plaatsbespreken.

Houlverkoop Kasteel Vorden
60 percelen eiken, fijnspar,
boerengeriefhout, brandhout

Betaling contant.

Te bevragen bij D» J» Groot Jeb-
bitik, „'t Schimmel", Vorden*

VOOR DE PASEN
nog een

EMPO ef GflZELLE
TOUR- of SPORTRIJWIEL

DAN NAAR

Rijwielhandel

E. J. LETTINK

ATTENTIE. Belangrijk bericht.
Oudergetekende, J. J. v. d. LINDEN,
maakt bekend dat hij dooc de N.A.K.G.
is opgenomen onder de

erkende depothouders van groentezaden
Door de levering van Ie kwaliteit
TUINZADEN, BLOEMZADEN e.d.
afkomstig van „De Zeeuws Zaden"
te Barendrecht hoopt hij zijn talrijke
afnemers nu ook uit voorraad te kun-
nen bedienen.

Maakt m. kwaliteitszaden uw tuin tot 'n lustoord.
Elke afnemer ontvangt gratis bloemzaad
bij een minimum-afname van f 1.50

Aanbevelend:

JJ.v.d.ünden, Insulindel. 7, Vorden

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 14 maart, 8 uur
de fel-spannende en aangrijpende film

Rivalen der Manege
met: Claus Holm - Elma Karlowa -

Germaine Damar
Hij was een gevierd circusartist, tot
men hem verdacht van moord . . . .

Achter de coulissen van het bonte
circusleven . . . waar de een de ander

zijn succes niet gunt.

Toegang 14 jaar D
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, EUtosstr. 11, Tel. 1373

Schoenreparatie?
Natuurlijk

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Ouderavond O.L.S. Dorp
op dinsdag 17 maart a.s. in 't
Nutsgebouw, 's avonds 8 uur.

Spreker de heer Bol, leraar Rijks-
kweekschool te Doetinchem.

ONDERWERP:

„Het kind en wij".

Reeelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr.6,HengeloG.,Tel.06753-57 3

kerko
classic spring-line!

met fijne kleurige

streepjes en ruitjes vanaf f 15.90

LOOMAN - VORDEN
De gehele KERKO kollektie in effen en fantasie wit

Streep- en ruitdessin en pasteltinten

Grote kollektie Sportcolberts en Pantalons.
Costuums met plooifix. Regenjassen in wol en katoen.

CITROEN
van

Branrienbarg
Eén keer gedronken,
altijd geschonken!

V.A.M.C. „De
Doe mee aan de

K.N.M.V.
Verkeerscompetitie

en verrijk uw verkeerskennis op woens-
dag 18 maart a.s. 's avonds 8 uur in
zaal Bakker.

Wasserij Lenderink
Warnsveldseweg 47, Zutphen

Telefoon 3172

vraagt enige nette

MEISJES
voor de mangel- en persafdeling

TE KOOP:
TIJDELIJK, enige gloednieuwe

hooischudders, a f 680.—
Enige gloednieuwe tractor-

cultivators è f 275.—
26 st paardecultivators è f 135.—
20 st weidehekken a f 57.50
20 st. zeugenkooien a f 85.—
3 0 stomphamers a f 3.75

2 luchtwagens. vanaf f 850.—
6 vorentrekkers a f 275.—
3 1-paards maaimachines
2 harkkeerders „Nichelson"
3 hooiharkmachines
6 hooischudders, in goede staat
1 zaaimachine, 2 meter
2 melkwagentjes, 4-wielig
2 wentelploegen^i è 2-paards

Keuze uit meer Wm 60 werktuigen.
Alleen bij:

C. W. SEEGERS, Drempt
Smederij Tektoon K 8334 - 722

Me* «och 10% korf ing:

iso gram CHOC. KROKANT EITJES
voor slechts 4cJ ct

bij 1OO gram Spar-thee van 1O8 of 9O ct

geldig iot 19 maart

DUBBEL zege,s DUBBEL .oore/ee/

SPERCIEBONEN Krbi 75-30zeffei.
PANEERMEEL paK 33- ttzegels

LUCIFERS 2 pakken 52 - 20 zegels

ADVOCAAT brandew^ 415-166 zegei.
SPRITS pak 56 - 22 zegels

SMUL en SMAK samen 45- 18 zegels

LUNCHWORSTioogr 43- IS^ei*
SAKS. ( 100 gram 42- 16 zegels

LEVERW. ( per st. 150 gr. 65 - 26 zegels

NIEUW! met 18 ct voordeel!

BOUILLONSOEP met
v£n ÏÏ&™ 9O - 36 zegels

uw
VOOR-
DEEL

15 ct
7ct

lOct

83 ct

liet

9ct

9ct

8 , t
13 ct

Uw koekje mei 10%

250 gram 62 10%

Luister elke morgen om half elf naar het
nieuwe Spar-programma over Radio Luxemburg:
„Wie Is beter dan Andreas Palcslk?" U wint
de pot al a kok Palcslk niet weet wat u vraagt l

E

ADVERTEERT
IN C O N T A C T

10°/8 KORTING - 100°/0 KWALITEIT

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS
Empo, Union en R.S.
dames-, heren- en kinderrijwielen
in diverse uitvoeringen en prijzen.

Ga ze zien en rijden bijl

A. G. Tragter, Tel. 1256
Zutphenseweg

IL niet de

Door onze pracht kollektie BEHANGSELPAPIEREN (uit voorraad lever-
baar) en katnersgewijs. Diegene, die geen stalenboekje heeft ontvangen kan
deze kosteloos bij ons verkrijgen. Verder Plaksel, Randen en Vochtscherm
(tegen vochtige en doorslaande muren).

SUPRALUX Grond- en Glansverven, 30 kleuren, voor binnen-en buitenwerk

KLASSIEKE Grond- en Glansverven

SYNTHETISCHE Muurverf (poreus en zeer goed, afwasbaar, zeer geschikt
voor keukens, stallen enz,)

PLASTIC Muurverf (afwasbaar)

REINA Waterverf (geeft niet af), Witkalk, Bruin- en Geeloker, Zwartsel,
Kalkblauw en Kalkgroen.

STOPVERF - PLAMUUR - ALBASTINE (voor het dichten van gaten
en scheuren)

GEREEDSCHAPPEN als Kwasten, Rolborstels, Stop- en Plamuurmessen.
Alle Borstelwerk en Witkwasten van prima kwaliteit.

Onze ZEMEN zijn van eerste kwaliteit en ten volle gegarandeerd.

SPONZEN in diverse soorten zowel Natuur, Vicose en Nylon.

KASTPAPIER in diverse soorten en kleuren (ook afwasbaar).

Onze eigengemaakte WAS is bereid met zuivere Terpentijn en
zuivere Bijenwas.
Verder: Drogistenwas in diverse kleuren, ook Antislip.

CARDINAL W AS voor beton vloeren, tegels enz.
Amonia, Zoutzuur Blacvarnis (parafinelak), Koolteer Carbolineum
(ook groene in mat en glans), Stockholmer Teer enz.

Al onze materialen zijn van eerste kwaliteit, dit bespaart U
veel narigheid en tijd.

J. M. VAN DER WAL
GEDIPL DROGIST


