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BETALING ABONNEMENTSGELD

Voor l april kan het abonnementsgel a ƒ 1,60
weer 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.

ACTIE „RIJDT VEILIG, 1959"
Deze actie van de gezamenlijke verenigingen
voor Veilig Verkeer van Zutphen, Warnsveld,
Vorden enz. belooft een groot succes te wor-
den. Het aantal ingeschreven automobilisten
en motorrijders overtreft nu reeds de verwach-
tingen. Dank zij deze zeer grote deelname en
enkele financiële toezeggingen kan het in-
schrijfgeld van ƒ 4,— verlaagd worden tot
ƒ 2,50.
Tot maandag hadden reeds meer dan 50 deel-
nemers uit Vorden zich gemeld en daar ver-
wacht mag worden dat dit aantal nog sterk
zal stijgen, wordt aan belanghebbenden de
raad gegeven zich zo spoedig mogelijk op te
geven, teneinde teleurstelling te voorkomen.
Restitutie van ƒ 1,50 voor hen die reeds in-
schreven kan op het politiebureau geschieden.
Zie verder de advertentie in dit blad.

BIOSCOOP
Zondagavond wordt de prachtige film ,,De
Graaf van Monte Christo" vertoond, welke is
gemaakt naar de beroemde roman van Alex-
ander Dumas. Het is het meest romantische
verhaal dat ooit geschreven is. De film duurt
ongeveer 3 uur. Door deze extra lange speel-
duur heeft men de entreeprijzen enigszins
moeten verhogen.

VORDENSE ZWEMCLUB NAAR
OBERHAUSEN

De Vordense Zwem- en Poloclub is uitgeno-
digd om op 12 april a.s. deel te nemen aan een
zwem- en polotoernooi, dat gegeven zal wor-
den in Oberhausen (Duitsland).
Aan dit toernooi zal ook een aantal Duitse
verenigingen deelnemen.
Het ligt in de bedoeling om in september a.s.,
wanneer de Vordense Zwemclub haar 5-jarig
bestaan zal herdenken, Oberhausen voor een
tegenbezoek uit te nodigen.
Zaterdagavond heeft de Vordense Zwemclub
in zaal Bakker haar jaarlijkse feestavond ge-
houden, waarvoor grote belangstelling be-
stond. De voorzitter van de feestcommissie, de
heer Fr. Smit, opende deze avond met een
woord van welkom. Door een aantal leden was
de zaal op bijzondere wijze versierd. Langs de
plafonds waren polo-netten gespannen, ter-
wijl gekleurde lampen en lampions er voor
zorgden dat er een bijzondere sfeer was. Het
is dan ook een zeer gezellige en geslaagde
avond geworden, waarbij allerlei attracties,
afgewisseld met dansen de stemming er in
hielden.

VOETBAL
Vorden heeft door een 3—l overwinning op
Diepenheim haar kans op het kampioenschap
weten te behouden. Het is overigens geen
wedstrijd geworden, die op een behoorlijk peil
stond.
Vorden gaf voor de rust nog behoorlijk partij,
terwijl in de tweede helft Diepenheim de toon
aangaf. Dimmendaal opende de score door een
nogal gelukkig doelpunt, waarbij de doelver-
dediger niet geheel vrijuit ging. Velhorst en
Nijenhuis zorgden er voor dat de rust met een
3—O voorsprong inging.
Talrijke, vaak opgelegde kansen werden voor-
dien nog door de voorwaartsen gemist. Vor-
den geloofde het blijkbaar na de rust wel. Er
werd slordig geplaatst en ook de animo was
er uit. Diepenheim greep de kans en viel en-
thousiast aan. Helaas mankeerde het ook hier
aan goede schutters, zodat de aanvallen
meestal op niets uitliepen. Slechts éénmaal
moest Groot Jebbink de bal uit het net halen.
De Vordense achterhoede was ook ditmaal
weer goed op dreef.
Vorden II had vrijaf. Vorden A speelde zater-
dagmiddag thuis tegen S.S.S. A uit Eibergen
en won opnieuw, nu met 5—2. Het was een
goed gespeelde ontmoeting, waarbij de tegen-
stander meer tegenstand bood dan verwacht
werd.
Vorden C speelt in haar afdeling een belang-
rijke rol en zij blijft de leider A.Z.C. D op de
hielen volgen. Zaterdag won zij weer van
Voorst B met liefst 9—2.
In verband met Palmzondag zijn er voor a.s.
zondag geen wedstrijden vastgesteld. Zater-
dagmiddag speelt Vorden C in Oeken tegen
Oeken A.

STIERENKEURING
Op de alhier gehouden stierenkeuring werden
van de K.I.-stal 10 stieren goedgekeurd, waar-
van er 4 werden aangewezen voor de centrale
keuring te Zutphen.
Voor de keuring op het Marktplein alhier
waren aangevoerd 3 stieren. Eén ervan werd
goedgekeurd en opgenomen in het stamboek
met B—, eigenaar G. Dijkman uit de Wilden-
borch.

KERKDIENSTEN zondag 22 maart.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. Bevestiging lidmaten.
Geref. Kerk

9.30 uur Ds. E. J. Duursema.
3 uur Ds. J. A. v. d. Peppel, van Lochem.

R.K. Kerk
7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Goede Vrijdag, 27 maart.
Hervormde kerk.

10 uur en n.m. 7.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Bediening Hl. Avondmaal.

Gereformeerde kerk.
N.m. 7.30 uur Ds. E. J. Duursema.

Bediening Hl. Avondmaal,

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 21 mrt. van 5 uur tot en met
zondag 22 maart. Dr. Lulofs, telef. 1'255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

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

Zondag 22 maart Van Soest, Tel. 6753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

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

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 131 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 56.— tot f 6 1 , — per stuk.
Handel was matig.
Burgelijke stand van 13 t.m. 19 maart.
Geboren: z. v. B. A. J. Steenbreker en M. B.
Giesen; d. v. B. Bargeman en H. E. Maandag;
d. van J. Heijenk en G. J. Brummelman.
Ondertrouwd: D. Siebelink en E. J. Beren-
pas; Th. Eckhardt en H. H. Smit; H. van
den Broek en l^R. A. Marlens.
Gehuwd: B. Mjulten en H. H. Kettelerij.
Overleden: Geeu

HAM

Geneest id en schraalheid

DE NIEUWE STRAATVERLICHTING
VOLTOOID

De nieuwe straatverlichting langs de Rijks-
straatweg vanaf de Kroeseboom aan de Zut-
phense weg tot aan de fa. Klumper aan de
Ruurlose weg, is nu geheel voltooid en in wer-
king gesteld.
De gele natriumbooglampen, die om de 30
meter geplaatst zijn, geven overvloedig licht
en dragen er aanmerkelijk toe bij dat de druk-
ke Rijksweg bij avond zowel voor het rijdend
verkeer als voor de voetgangers meer veilig-
heid biedt. Ook het plein voor het postkantoor
en het gemeentehuis en een gedeelte van de
weg naar Hengelo zijn door natrium-booglam-
pen verlicht. Voor ons dorp een belangrijke
vooruitgang.

HET WERKPROGRAMMA DER B.O.G.
De B.O.G. afd. Vorden vergaderde onder lei-
ding van de heer J. Wuestenenk. Medegedeeld
werd dat het bestuur thans als volgt is samen-
gesteld n.l. J. Wuestenenk, voorzitter, B. Ab-
bink, 2e voorzitter, B. Wagenvoort, secretaris,
J. Weenk, 2e secretaris, D. Wesselink, pen-
ningmeester, G. Wolters en J. Lenselink, be-
stuursleden.
Besloten werd voor het concours-hippique op
Hemelvaartsdag een medaille beschikbaar te
stellen. In combinatie met de B.O.L.H, zal,
evenals in 1958, deze zomer een zomeractie
worden georganiseerd. Als adviserend be-
stuurslid der K.I.V.O. te Vorden werd gekozen
de heer H. Pelgrum.
Medegedeeld werd dat 6 april a.s. in hotel
Bakker de eindles Spreken in het Openbaar zal
worden gehouden. Op 10 april zal een ge-
combineerde vergadering met de B.O.L.H,
worden belegd. Als spreker zal dan optreden
de heer Vos uit Doetinchem. De leden werd in
overweging gegeven een zgn. uitwisselings-
periode van plm. zes weken met leden ener
afdeling uit Gelderland, Overijssel of Drente
aan te gaan. Voor dit doel kan men zich mel-
den bij de secretaris.
In samenwerking met de B.O.L.H. zal eind mei
a.s. het jaarlijkse uitstapje worden gehouden.
Het bestuur zal over dit reisje nader beslissen.
Op 11 juli a.s. zal een contactavond worden
gehouden met de B.O.L.H. In deze bijeenkomst
zal tevens in intieme kring het 45-jarig be-
staan van de afdeling worden herdacht. Deze
avond zal door 2 B.O.L.H. en 2 B.O.G. leden
worden voorbereid.
De inmiddels ter vergadering verschenen heer
G. B. *Ruesink uit Zelhem, werd door de voor-
zitter welkom geheten en behandelde in korte
trekken het onderwerp „Van jonge hen tot
legkip". Spreker wees in het bijzonder hierbij
op de huisvesting, voeding en selectie der
kippen.
Aan het slot werd door spreker, nadat hij
enkele kippenziekten had behandeld, een aan-

tal gestelde vragen uitvoerig beantwoord.

BAKKER SCHURINK
HEROPENDE GEMODERNISEERDE WINKEL
Onder grote belangstelling heeft de heer
Schurink vorige week zijn gemoderniseerde
winkel heropend. Onder de velen, die hun ge-
lukwensen kwamen aanbieden, waren de be-
sturen van de Vordense winkeliersvereniging,
van de Ver. voor Vreemdelingen Verkeer en
van de Bakkersvereniging. Ook burgemeester
van Arkel toonde zijn belangstelling.
Onder architectuur van de heer Bakker heb-
ben Vordense aannemers in de recordtijd van
5 dagen de verbouwing en modernisering tot
stand gebracht. Men kan de oude zaak er niet
meer uit terug kennen. De wanden zijn nu be-
timmerd met mahoniehout, er zijn prachtige
en doelmatige vitrines langs de wanden aan-
gebracht en er is een zeer moderne en van
alle gemakken voorziene toonbank met spe-
ciale vitrines, waarin de produkten van de
banketbakkerij niet alleen zeer smakelijk en
voordelig naar voren komen, doch die er ook
voor zorgen dat deze langer vers blijven dan
voorheen het geval was.
Er zijn twee grote lage etalages, die een pracht
gelegenheid bieden voor smaakvol etaleren.
Bijzondere zorg is er besteed aan de verlich-
ting. De gevel zal nog voorzien worden van
natuursteen. Het geheel is een bijzonder mooie
aanwinst voor de Vordense winkelstand.
Bakkerij Schurink herdacht dezer dagen
tevens het feit, dat zij 25 jaar geleden in Vor-
den gevestigd werd. Tientallen bloemstukken
en andere aangeboden attenties gaven extra
fleur aan deze heropening.

MOOIE ZANG- EN TONEELAVOND
Dat het Vordense Mannenkoor over uitsteken-
de krachten beschikt, hebben we vrijdagavond
tijdens de zanguitvoering weer kunnen be-
luisteren. Dit compenseerde enigszins het ge«-
brek aan voldoende krachten, want het koor
is voor de afdeling Uitmuntendheid wel wat
klein.
Zowel de voorzitter, de heer A. Bielderman,
als de Beschermheer, de heer H. B. Emsbroek,
hebben op deze avond de gelegenheid ge-
grepen om er bij de Vordense mannelijke be-
volking op aan te dringen lid te worden van
het Mannenkoor.
Er werden 7 nummers ten gehore gebracht en
de kwaliteit van het gebodene kon ook nu
weer de toets der krUfek zeer goed doorstaan.
Met ,,Zum Sanctus"^» Franz Schubert, werd
het programma geopWd. „Omhoog" van Hein-
ze stelde nogal zware eisen aan het koor, dat
zich orbtr-r tioed door de technische moeilijk-
heden heensloeg. Het bekende „Ave Verum
Corpus" van Mozart, werd ook nu weer zeer
gewaardeerd. Ook é^ beide volgende num-
mers „Requiem Aef^Pam" van Cornelius en
„Magnificat" van P. J. Jos Franken kregen een
prima vertolking.
Uit de opera Nabucco van Verdi werd het be^
kende „Slavenkoor" gezongen, dat de toehoor-
ders steeds weer weet te boeien. De wals van
Johann Strauss „Rozen uit het Zuiden" vorm-
de het slotnummer van het programma.
De dirigent, de heer D. Wolters, zorgde hier
tevens voor pianobegeleiding.
Dit nogal omvangrijke melodieuze werk kreeg,
mede door het juiste ritme en beschaafde uit-
voering, een bekoorlijke vertolking en vorm-
de een waardige afsluiting van dit deel van
het programma.
Na de pauze was het de beurt aan D.E.V., die
met het nogal ernstige toneelspel „Mensen in
Nood" op de planken kwam. Het stuk speelde
zich af temidden van het vissersleven in een
kustplaats, waar niet alleen de mensen op zee,
doch ook te land vaak in nood verkeren. De
heer H. Holsbeeke voerde de regie en het
dient gezegd, dat hij er een zeer sfeervolle en
aannemelijke vertolking van heeft weten te
maken. Daartoe werkten niet alleen de goede
rolverdeling, rolkennis en het spel van de
D.E.V.'ers mede, doch ook de aankleding van
het toneel, de costumering en de begeleidende
licht- en geluidseffecten achter het toneel,
droegen het hunne hiertoe bij. En zo werd dit
stuk een ware belevenis, welke ongetwijfeld
een diepe indruk op de aanwezigen heeft ge-
maakt.

PAROCHIËLE CONTACTAVOND
Vele parochianen uit Vorden—Kranenburg
waren zondag in zaal Schoenaker samen ge-
komen om de verrichtingen te zien van de To-
neelvereniging „Zonder Naam", die voor het
eerst een uitvoering gaf.
De Eerw. Br. Canutus, die de leiding had van
deze avond wenste allen een genoeglijke
avond toe.
Vervolgens kwam de jeugd vcor het voetlicht
met het toneelstuk „De Wondermolen", een
blijspel in drie bedrijven. Reeds in het eerste
bedrijf bleek, dat de rollen goed waren in-
gestudeerd, want vlot en met veel verve werd
het stuk uitgebeeld. We willen slechts noemen
het uitstekende spel van de prinses, de clown
en de Gebr. Landman, terwijl ook de overigen,
waaronder enkele debutanten stuk voor stuk
succes hadden met hun vertolking.
Ook de costumering, decors en grimering wa-
ren goed verzorgd, zodat het nieuwe r.k.
Jeugdtoneel met deze eerste uitvoering een
uitstekende indruk bij het publiek heeft achter
gelaten. Br. Canutus dankte tot slot allen voor
de gulle gaven, die men goed gebruiken kon
voor het nieuw gebouwde toneel en hoopte
ook in de toekomst op de steun der ouders e.a.
te kunnen mogen rekenen.
Naar we vernemen zal men waarschijnlijk na
de Pasen een heropvoering geven van „De
Wondermolen" i.v.m. het grote succes en op
verzoek van velen.

Elke kamer kan gezellig zijn?
Mits op de juiste wijze ingericht.

De keuze is nu groot in

Overgordijnen
Vitrages

gaarne voor deWij adviseren U
juiste combinaties.

Vraagt het eens bij

VISSER- VORDEN
EVEN OPLETTEN!

Willen de adverteerders er aan denken dat
volgende week, in verband met Goede Vrij-
dag, de advertenties een dag eerder in ons be-
zit moeten zijn?
Dus liefst al dinsdag, doch uiterlijk donder-
dagmorgen 10 uur.

OUDERAVOND
VAN DE O.L. DORPSSCHOOL

In de Nutskoffiekamer werd dinsdagavond een
ouderavond gehouden van de o.l. Dorpsschool,
welke zeer druk bezocht was.
Na het openingswoord door de voorzitter, de
heer G. J. Wuestenenk, was het woord aan
het hoofd der school, de heer Brinkman, die
een dringend beroep deed op de ouders om
door nauwere onderlinge samenwerking het
leerlingental der school op peil te houden.
De paasvakantie wordt gehouden van 27
maart tot en met 3 april; de pinkstervakantie
van 18 tot en met 22 mei en de grote vakantie
van 13 juli tot en met 14 augustus. De jaar-
lijkse trektocht is vastgesteld op de dagen 2,
3, 4 en 5 juni. De hoogste klassen gaan naar
Ernst—Epe en de vijfde klasse naar „De Bre-
kelenkamp" bij Denekamp.
Met betrekking tot het volgen van het onder-
wijs na de lagere school, deed spr. een ernstig
beroep op de ouders om alvorens een beslis-
sing te nemen dit goed te overdenken en zo-
nodig het onderwijzend personeel te raadple-
gen. Hierdoor voorkomt men dat een kind
naar een school gestuurd wordt, waar het niet
thuis hoort. Reeds na enkele weken komen er
dan moeilijkheden, die in de eerste plaats voor
het kind onoverkomelijk zijn en voor de
ouders op een teleurstelling uitlopen.
Op dinsdag 24 maart zal er voor de ouders
gelegenheid bestaan om het werk van de kin-
deren op school te bekijken.
Met betrekking tot het schoolfonds deelde de
iH'or Brinkman mede, dat voor dit fonds tot en
met 13 maart een bedrag van ƒ 951,— is bij-
een gespaard. Dit geld zal worden besteed
voor de aanschaf van een school-bibliotheek.
Tot op heden werd door de leerlingen van de
4e tot en met de hoogste klasse gebruik ge-
maakt van de bibliotheek van het Nut. Dit was
een pracht oplossing, waarvoor de heer Brink-
man het Nutsbestuur dan ook hartelijk dank
bracht. Het ontbreken van een school-biblio-
theek werd altijd als een ernstig gemis ge-
voeld en wel in het bijzonder voor de klassen
l tot en met 3. Spr. bracht de ouders hartelijk
dank voor hun medewerking.
Vervolgens hield de heer Bol, leraar aan de
Rijkskweekschool te Doetinchem, een interes-
sant betoog over „Het kind en wij".
Bij de opvoeding van het kind, aldus de heer
Bol, is en blijft de moeder de belangrijkste
figuur. Bij een normaal kind in een normaal
gezin blijft de binding van het kind met de
moeder het grootst. De vader is degene, die
het uiterlijk gezag handhaaft, maar het natuur-
lijke gezag dient altijd bij de moeder te blij-
ven. De moeder dient altijd oprecht en eerlijk
met het kind te praten, om zodoende het ver-
trouwen van het kind te blijven behouden.
Een kind behoeft geen kostbaar speelgoed te
bezitten. Met eenvoudig speelgoed kan men
het best zijn fantasie ontwikkelen. Men moet
de kinderen niet te veel verwennen; zij zullen
daardoor nooit zelfstandig worden. Spr. is van
oordeel, dat een gezonde jongen kwajongens-
streken moet uithalen. Kinderen, die altijd ge-
hoorzaam zijr, zijn in werkelijkheid niet ge-
hoorzaam, maar huichelen. De ouders moeten
bij zichzelf maar eens nagaan, wat zij in hun
jonge jaren hebben uitgehaald. Ook dient het
kind het vertrouwen in de school te worden
bijgebracht en niet de onderwijzeres of de
onderwijzer voorgesteld worden als een boe-
man.
Met een uitvoerige gedachtenwisseling werd
deze causerie besloten.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal zal a.s. zondag geen gemakke-
lijke opgave krijgen. Het gaat op bezoek bij
de koploper Erix I te Lievelde. De thuisclub
zal de overwinning zeker niet cadeau doen en
gezien het verschil op de ranglijst zullen de
puntjes wel in Lievelde blijven.
De reserves zijn vrij.
De A junioren doen het nog steeds uitstekend
en met vijf punten voorsprong op hun naaste
concurrent Zelhem A staan zij nu praktisch
veilig op de bovenste plaats in de eerste klas-
se. Ook tegen Halle A, dat a.s. zondag hier te
gast is kunnen de Rattianen o.i. de volle winst
binnen halen. Ratti B is vrij.

HET EERSTE KIEVITSEI
De 16 jarige Hans Bosch in Linde heeft dit
jaar in onze gemeente het eerste kievitsei ge-
vonden. Zoals gebruikelijk werd het burge-
meester van Arkel aangeboden.

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



Met Pasen iets nieuws van
Zutfenseweg-VORDEN

Damesblouses
hooggesloten

diverse kleuren

3.95

Damespullovers
met kraagje, ook als

slipover te dragen
10 tinten, 100% wol

19.95

Damesblouses
boothals

stip dessin

2.95

Damesvesten
Italiaans import

pracht tinten

22.50

Damesblouses
raffia matting
wit en crème

8.95

Damesvesten
draion, modern en

elegant

2050

Damespullovers
jaquard, 3/4 mouw

bleu, grijs, crème
8.35

Damesvesten
hooggesloten, 100%
wol, diverse kleuren

10.95

Damespullovers
V-hals

diverse kleuren

10.95

Damesvesten
pracht tinten

maten 40-42-44

17.50

Ook voor heren, meisjes en jongens: Pullovers en Vesten in een grote sortering.
Nylons
Cristal

naadloos

1.95

Nylons
geminderd

rag-fijn

1.95

Libelle Nylons
vanaf f 2.95

met kousenspaarkaart

Heren Overhemden
No-iron 10.95
Poplin 9.85

goede pasvorm

Vitrage
met brede geb. rand

90 cm. breed
3.85-4.75-2.95

Fleur uw kamer op met een nieuw gordijn.

Dames Pyama's

Flanel 10,95
Poplin 8.95

Marquisette
dubbeldraads

wit
1.48

Vitrage vallen
vanaf

98 et

Cretonne
div. kleuren en

dessins
2.95

Weef- en damast-
gordijnstof

3.75

Uw nieuwe staat voor U klaar bij:

Ga eens praten met:1

Uw naam
SOLEX de Luxe, nu slechts f 375.-
Zoekt U een bromfiets waar U zich werkelijk veilig
op voelt? Een bromfiets waar U altijd van op aan
kunt, die zuinig, betrouwbaar en onverslijtbaar Is?
Dan kiest U óók SOLEX (zoals 300.000Nederlanders
hebben gedaan). En... de SOLEX is in prijs verlaagd:

SOLEX het laagst, geprijsd, bet hoogst geprezen)

A. G. TRAGTER

fn moderne dessins

• en vele teleurstellingen

FA. VISSER - VORDEN
Burg. Galléestraat 5

Te koopz.g.a.n. KIN-
DERWAGEN, merk
Mutsaert. Molenw.21

Te koop ly2 jar. in-
geschr. MERRIE, Gr.
type. zwart met kol,
beide a.b. wit voet, V
Pasteur, mak in alle
tuig. G. Vliem, Linde

Adverteert in
Contact

fa» Martcns

Vader en zoon vinden
beiden wat zij zoeken
in de nieuwste

Wij zullen U die
gaarne tonen!

NAAM EN

ADRES

DEALER

L. SCHOOLDERMAN — VORDEN

VOOR PRIMA
tuin- en bloemzaden
naar KLUMPER
Depot fa. Hobbel,

Zevenbergen

Zelfbinders
Grote kollektie, ook
in Terlenka en Tre-
vira Dassen die niet
kreuken.
Zie onzï kollektie.

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

Warnsveld.

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

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Voor

vaste vloerbedekking
„Ster" cocos

Sierlijk en sterk.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

C 1934 1959

De heropening van onze nieuwe winkel was
een succes; wij danken u allen voor uw
medeleven.

Speciaal voor de Vordense aannemers met hun
personeel, die in enkele dagen onze oude winkel
omtoverden tot wat het nu is, is een woord van
lof op zijn plaats.

Door alle drukte zijn wij ech^P iets niet na-
gekomen, en wel, zoals in het vorige Con-
tact stond, de extra reclame, die u zou zien
als u in onze winkel kwam!
Dit doen we dan vandaag!

In onze winkel staat een

levensyroot Krentebrood
waarvan iedere bezoeker het ge-
wicht kan raden!
Doe allen mee!
Diegene, die het juiste gewicht raadt, of het
dichtst daarbij is, ontvangt het brood geheel
gratis.
Om 6 uur HEDENAVOND wordt het brood
in uw bijzijn gewogen.
*

Als speciale openingsreklame vandaag bij uw
koekjes: een rol beschuit (bekend merk) voor een
dubbeltje.

BAKKER SCHURINK

Adverteren is duur, zegt men,
maar NI E T adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindelijk veel meerl!

Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. treikans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad voor Vorden

-k

n a a i m a c h i n e s
in diverse uitvoeringen. Komt U eens kijken!

H. W. Groot Enzerink, Zutpltenseweg 21
Telefoon 1254

Interkommiinale Organisatie Verenigde
Rijwielpaden in de Gelderse Achterhoek.
Bij bovengenoemde organisatie kan per
l mei a.s. in Vorden of naaste omgeving
worden geplaatst

een arbeider
voorlopig voor de tijd van ongeveer l % jaar
voor de verbetering en het onderhoud van
rijwielpaden. Verlenging van het dienstver-
band na die termijn is niet uitgesloten.
Loonregeling van de gemeente Ruurlo is
van toepassing.
Schriftelijke sollicitaties aan het Sekretariaat
van de organisatie. Eikenlaan 12 te Ruurlo,
vóór l april a.s.

DIT VOORJAAR
zijn rood en blauw belangrijke
kleuren in

Dames Modeschoenen

*De beste modellen
hierin etaleerden wij
voor U.

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

Zalm en palingmayonaise 75 et
3 blik sardines '.>'.) et
Zalm-, vlees- en haringsalades 90 et
3/4 liter abrikozen op sap 94 et
200 gram zacht fruit o!) ct
Bij een fles limonade a 149 et

gratis ballon.
De echte Zwitserse Gerkerkaas
in doosjes van 12 porties 156-170 et
Jampot zuivere bijenhoning 119 ct
Witte en rode Landwijn 215 ct
Martini vermouth, rood en wit 695 ct
Zeiler Schwartze Katz, 430 ct
Graves 1955 375 ct

En nu maar eieren eten!
Uit de winkel afgehaald,

kipverse eieren, per stuk 10 ct

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds!

Voordelig besteed . . .

door LUTU gekleed!
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

gekleed gaan l

Japonnen, ook met
jasjes.

Rokken en blouses.

Bij japon: een paar
nylons cadeau!

H. Luth
Schoen reparatie?

Natuurlijk

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspeoialist"



Net MEISJE gevraagd
v. winkel en huish.
Derksen, Zutph.weg

Vorden

Flink DAGMEISJE
gevraagd.. Verheul,
Korte Beukerstraat 6,
Zutphen.

Verpleeginrichting
Het Enzerinck vraagt
een net flink MEISJE
als verpleeghulp, of
een noodhulp zieken-
verzorgster.

Gevraagd te Vorden
voor dame alleen een
zit- en slaapkamer of
zit-slaapk. m. warme
maaltijd of gebruik v.
keuken. Brieven letter
D aan Bur. Contact

Jonge vrouw, 42 jaar,
ongehuwd, in de omg.
werkzaam, zoekt
kamer of kosthuis in
goed milieu te Vorden
of omg. Brieven onder
No. 15 Bur. Contact.

Gevraagd voor direct
flinkeTIMMERMAN
boven 18 jaar.
Fa. Meulenbrugge.

'n Vriendelijk verzoek
babyweegschalen en
infraphil-lampen, die
niet meer nodig zijn,
terug te willen brengen.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. drogist

VERLOREN van
Trageer - Hengelosew.
een bruin leren tasje
met tang. Tegen bel.
terugbez. bij G. Vree-
man. Burg.Galléestr.21

Te koop electr. WAS-
MACHINE (houten
kuip) met wringer.
Tragter, Almenseweg

Te koop DUAL
PLATENSPELER

m. 4 snelheden, z g.a.n.
met garantiebewijs,
Zutphenseweg 73.

Handschoenen
Sjaals

nieuwe voorjaars-
kleuren.
Komt ze zien.

H. Luth
Te koop vers gedorst
rogge- en haverstro.
R. Wesselink, C 3
Hackfort, Vorden.

Een VIERDEL van
een koe te koop.
J. A. Eulink, Delden

Te koop 6- en 8-w.
jonge HENNEN, w.l.
x r.i.r. geënt tegen pest
en bronch. H. J. Maal-
derink, Vordensew. 11
Warnsveld.

EETAARDAPPELS
te koop, noordeling en
rode ster.
H. Lenderink, B 13

EETAARDAPPELS
te koop, rode ster.
G. J. Pelgrum, Linde
Telef. 6686.

Te koop z.g.a.n. 2L/2

dms. STORTKAR.
G. W. Mombarg
Linde E 16, Vorden

R.b. VAARSKALF
te koop, l maand oud.
E. Pardijs,

't Lange End

AUTOVERHUUR
zonder chauffeur.

Groot Jebbink
Staringstraat 9

D. Siebelink Q
•en g

E. J. Berenpas Q

hebben de eer U, mede namens we- y
derzijdse ouders, kennis te geven van J
hun voorgenomen huwelijk, waarvan r
de voltrekking D.V. zal plaats vinden )<
woensdag l april as. te 10.30 uur ten ^
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke bevestiging te 11 uur in de
Gereformeerde Kerk door de Weieer-
waarde Heer Ds. E. J. Duursema.

Doetinchem, Teborgseweg 25
Vorden, ,,'t Hoekse
Maart 1959.

Receptie op woensdag l april van
4—6 uur in „de Zon", Vorden.

r <

X

Toekomstig adres: Terborgseweg 25, Ü
Doetinchem.

Bejaarden-kring
op woensdag 25 maart a»s»

om half 3 in het Nutsgebouw*
PAASMIDDAG

met zang van een koortje.

Chem. reinigen Verven

Laatste kans
Alle goederen voor Chem. Reinigen, die wij
maandag halen, komen zeer beslist voor de
Pasen weer terug.
Dus geeft U maandag voor 9 uur bericht

dan komen wij het dezelfde dag halen.

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

Appelstraat 23, Tel. 06750-5197.
Bij geen gehoor Tel. 5158.

100% verzekerd tegen diefstal, transport en
brand.

Ook voor uw fijne was het juiste adres-
Stoppage enz. enz.

UW KINDEREN
zien er leuk uit met Pasen
met onze

Meisjes Rokjes
terlenka (uni en ruit)
tricot met bijpassende jasjes

Jongens Pakjes
tricot - terlenka
en bijpassende blouses

Komt U met Uw kinderen eens
kijken.

Visser - Vorden
Goede Vrijdagmorgen
geopend!

j
GEVRAAGD

Leerling Verkoopster

H. Luth, Nituwstad, Vorden
r

Alles voor de

Schoonmaak
o.a.

Borstelwerk
Dweilen
Kastpapier
Zemen
enz* enz*

•o a
3 S
O O.•s s•l z
s"

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364
Burg. Galléestraat

J

L SCHOOLDERMAN

Mevrouw!
Komt U vandaag eens een
kopje koffie bij ons drinken
van Maxwell Koffiepoeder,

De gehele dag een
DEMONSTRATIE
met Maxwell Koffiepoeder in
onze winkel.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Onze kollektie

(sterenschoenen
is dit voorjaar bijzonder
geslaagd.

Daar kan iedere man zijn keus
beslist uit doen, en hij is er
mee „op z'n Paasbest".

In onze etalage kunt U
deze prachtige modellen
zien»

*Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de

Schoenenspecialist"

Algem. Ned. Bouwbedrijfsbond
Afd. Vorden

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

Profiteer van de lage advertentieprijzjÉfe
en hoge reclamewaarde van CONTACTr

Met «och f O % korting :

100 gram BOTERHAM WORST
voor slechts \J et

bij aankoop van 2 pakjes Spar-xnargarixie

Mei tóch tO% korting:

flesje luxe PUDDINGSAUS

van 58 voor 4 W et bij aankoop van 2 pakjes
PUDDING met of zonder suiker

geldig tot 24 maart

DUBBEL zege/s DUBBEL voordee/

RUMBONEN 150 gram 63- 26 zegels

PAASSCHUIMPJES 150gr. 42- 16 zegels

CHOC. HAGEL melk 250 gr. 9O- 36 zegels

CHOC. HAGEL puur 250 gr. 8O- 32 zegels

ADVOKAAT grote nes 415-1 66 zegelB

MAYONAISE tube 59- 24 zegeis
CAKEMEEL 47- 18
EOELKANDIJKOEK groot 89- 36
MACARONI pak 250 gram 3O- 1 2

ANANAS biik 115- 46 zegeis
RUNDVLEES blik 350 gr. 13O- 52 zegels

Borrelworstjes blik isogr.112- 44 zegeis

UW
VOOR-
DEEL

13 et
8 et

18 et

16 et
83 et
12 et
9 et

18 et

6 et

23 et
26 et

22 et

uw koekje met 10 %

K R O K A N T J E S
"7CZ25O gram / O - 1O'/,

Voor de jeugd :
Leuke Speelbal gratis

bij 3 stukken Spar-
COLD CREAM toiletzeep

voor 96 et - 1O%

SPAR
10°/0 KORTING - 100°/0 KWALITEIT

•«•aBHHBCnaQKaHaMnHnHBHBMHHBHBB

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Extra voordelige
Faas-aanbiedingen!!

Bij elke fles slaolie, 200 gram rozijnen
voor 25 et

Bij elke fles Golden vruchtenwijn a 1.45,
l zak vers gebrande pinda's van 59 et
voor 25 et

Bij vier gulden boodschappen ontvangt u
l fles roomzachte advocaat van 325 et
voor 249 et

Bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie
a 1.74» l groot pak Zonnesprits van 75 et
voor 39 et

Zolang de voorraad strekt
Litersblikken gemengd fruit

(heerlijk voor de bowl) 198 et
Literspot abrikozen op sap, koopje 138 et
250 gram Ringers cacao van 125 et

voor 95 et

Tijdelijk!
Paasmelange, een pracht sortering
koekjes, 250 gram» slechts 65 et

150 gr. Snijworst 63 et
250 gr. tutli-lrulti 79 et

Land wijn Superieur p II. 185 et
Zoute pinda's, p. zakje 53 et

Een traktatie met Pasen!
Echte MATZES, groot pak 48 et

rond pak 30 »

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

OPBOUWSERVIEZEN
(ook los verkrijgbaar)

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364 - Burg. Galléestraat 12

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

Ook onze kollektie Rokken biedt U het nieuwste
wat er op dit gebied gebracht wordt, zoals:
Terlenka, Terileen, 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



r
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 fijne rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat
iLintco

Kinder- en Meisjesschoenen
zijn licht en buigzaam,

A. JANSEN
't Schoenenhuis

EMPO en GAZELLE
RIJWIELEN

in de nieuwste uitvoeringen.
Ook voor een Kinderfiets,
Autoped of Driewieler

hét adres

R. G. J. Kuypers, Tel. 1393
Vrolijk Pasen!
Profiteert van deze aanbiedingen.

Bij aankoop van l fles Barcelona
zoete Spaanse wijn a 3.45
l pakje frou-frou GRATIS

l pot Reines Victoria op sap,
720 gr. 98 et

250 gr. Roodmerk Van Nelle Koffie 1.74
hierbij 250 gr. biskwie voor slechts 10 et

Sardines, 2 blikken 69 et

Koekjes van Kreyenbroek, 250 gr. 69 et

G. H. Hilferink, Telefoon 1501

Schieffers
Levens-Elixer

Kracht verlenend

Bloed opbouwend

Zenuwen versterkend

Eetlust opwekkend

Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Waterschap van de Baakse Beek.
Op vrijdag 3 april 1959 des v.m. 10 uur
zal in café Ras te Ruurlo de aanbeste-
ding plaats hebben van de ruiming en 't
onderhoud der watergangen voor het
jaar 1959.
Omschrijving en voorwaarden van aan-
besteding zijn te verkrijgen ten kantore
van het waterschap op elke werkdag
tussen 9 en 12 uur v.m, a f 0,25 per
exemplaar*

Zo juist ontvangen:
een pracht kolfektie

Durea
Steun- en Gemakschoenen

JANSEN
't Schoenenhuis

Adverteert int Contact

DE MANTEL
uoor dit seizoen

Fantasie Repinantel
tevens geschikt voor zomer-
mantel, vindt U bij

Visser - Vorden

School ml Bijbel Het Hoge
Aangifte

van leerlingen, die na de grote vakantie op
school hopen te komen (ze moeten voor
l oktober a.s. 6 jaar zijn) bij het hoofd der
school, de heer A. J. ZEEVALKINK.

Kinderen, die naar Lyceum, Ulo, enz.
gaan, ontvangen extra lessen.

OrcorTs
Kledingindustrie Hengelo-G.

heeft plaats uoor

bekwame machinestiksters
leerling naaisters en

juffrouw voor
kantine-werkzaamheden

en schoonhouden atelier

(werktijden te regelen in overleg).
Aanmelden dagelijks aan atelier:
Wichmondseweg 2, Hengelo-G.

In Tuin- en Landbouwgereed-
schappen

kunnen wi^u met alles van dienst zijn.

Het juiste^Pdres ook voor vakkun-
dige reparaties en slijpen.

H. vaiv Ark
Insulindelaaw 8, Telefoon 1554

CNutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
ploitatie Jac. Miedema - Deventer

Z/ondag 22 maart, 8 uur
de grandiose en spannende film

De graaf van
Monte Christo

met: }ean Marais - Lia Amanda
Louis Seigner - Roger Pigaut.

Vervaardigd naar de beroemde roman
van Alexander Dumas.

18 jaar gevangenisstraf maakten hem
tot de rijkste man van Frankrijk.
Fantastisch spannend gemaakt.

Vol romantiek en avontuur.

Toegang 14 jaar J
ATTENTIE: Wegens de grote lengte der
film verhoogde entreeprijzen (f 0.25 p. plaats)

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

Zaterdag 21 maart

DANSEN
in

Concordia Hengelo-G
Orkest ,,The Moodchers"

R. J. Koerselman

RBgelink voor uw Rijbewijs
Sy nagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

t l
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Landelijke Rijvereniging
„de Graafschap"

W

Hemelvaartsdag, 7 mei. bezoekt
u toch ook het

jubileum-
concours-hippique

's morgens: dressuur (individueel, 4- en
8-tallen);
's middags: springconcours (lichte en
zware klasse); één- en tweespan tuig-
nummersjéénspan tuignummers gereden
door dames; demonstratie shetlandse
pony's.

H.H. Landarbeiders
Verzilvering vakantiezegels
op maandag 23 maart a.s. 's avonds tussen
7 en 8 uur bij G. J. Martinus, penn. A N.A.B.

Turnpakjes
Gymschoenen en -broeken
Trainingspakken

HARTENS
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
„AMie rijdt Veilig 1959"
Inschrijfgeld eerste voertuig verlaagd
tot f 2.50.

Laat u nog heden als deelnemer inschrij-
ven op het Politiebureau.
Onherroepelijke sluiting deelname 31 mrt. a.s.

Het Binnenhuis"„
WONINGINRICHTING

TaBoon 1314
fa. A. Polman - Vorden

tieropening
van onze geheel gemoderniseerde

zaak.

Gedurende de openingsweek van

zaterdag 21 maart t.m.
zaterdag 28 maart
geven wij een korting van

10 pet.
op alle voorradige goederen

(behalve Balatum).
Wij stellen het zeer op prijs wanneer
U onze zaak wilt komen bezichtigen.

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f215,- voor f 135,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstafbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Laat de zon maar
schijnen!

Wij leveren:

zonneschermen
markiezen en
balastore.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Overhemden
Een rijke sortering
in alle maten en . .
prijzen.

H. Luth
Voor alle „Vita"-

tlie/turiesprotlu ftten

naar KLUMPER

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

Weulen Kranenbarg
VOOR ALLE

veevoeders
VAN

„KOU D IJ S"
naar H. Rothman,

Molenweg 44, Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 2,— per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

kerko
„non-stop" shirt
wassen-drogen-dragen - f 13.50

LOOMAN - VORDEN
Telefoon 1281

Nylons
met en zonder naad
Alle maten.
Reeds vanaf f 1.98

H. Luth

S P ART A
een begrip op bromfiets-
gebied.

Gewild om zijn kwaliteit en
uormgeuing.

Voor Uw plezier en voor 't werk, het
voordeligst in gebruik.

Prijzen vanaf f 498.—.
Sparta-dealer:

R. G. J. Kuypers, Tel. 1393


