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VOETBAL
IJs en weder dienende zal Vorden l a.s.
zondag de belangrijke thuiswedstrijd spe-
len tegen Lochuizen I, welke momenteel
de bovenste plaats bezet. Vorden moet be-
slist deze wedstrijd winnen, wil zij nog
meetellen voor het kampioenschap.
Vorden II gaat op bezoek bij Fax III even-
eens een sterke tegenstander.
JViorden a speelt tegen Ruurlo a en kan de-
ze wedstrijd winnen. Tenslotte speelt Vor-
den B op de Kranenburg tegen Ratti A
en zal moeten trachten de nederlaag zo
klein mogelijk te houden.

CONTACTAVOND MANNENKOOR.
Naar we vernemen zullen aan de contact-
avond van Vordens Mannenkoor, welke op
14 februari a.s. in zaal Bakker wordt ge-
houden, 5 mannenkoren deelnemen t.w.
Ëibergen, Goor, Brummen, Doetinchem,
en Vorden.

VERGADERING P.v.d.A.
Onder voorzitterschap van de heer Koersel-
m.an hield de afdeling Vorden van de
P.v.d.A. haar verkiezingsvergadering, jwaar-
bij het de voorzitter genoegen deed dat er
zovele leden aanwezig waren.
In verband met ziekte van de secretaris
besloot de vergadering, temeer daar er mo-
menteel zoveel belangrijke corresponden-
l|ic te verwerken is, tot het installeren van
een waarnemend secretaris. Deze post zal
worden vervuld door de heer Hulshof.
Hierna werd de komende verkiezingscam-
pagne besproken.
Er zal veel extra geld nodig zijn om deze
belangrijke campagne te kunnen bekosti-
gen. Daartjoe werd een beroep op de aan-
wezige leden gedaan, waarbij reeds 'n flink
bedrag werd tjoegezegd.
Ook op diverse anderen zal een beroep ge-
'daan worden. Voor de verspreiding vmi
materialen boden zich spontaan veletj|p)
den aan. Er zal een nieuwe wijkverdeling
gemaakt worden.
Over de oorzaken en gevolgen van het,,
uittreden van de P.v.d.A. uit de
ontspon zich een geanimeerde di
Er zal binnenkort een openbare verga-
dering worden belegd met een bekend
.spreker. Spr. hoopte in zijn slotwoord
dat de verkiezingsuitslag straks voor de
P.v.d. A. goed zal zijn.

SPELREGELAVOND VOETBALVER.|
„VORDEN".

In zaal Bakker heeft de bekende scheids-
rechter, de heer Laar uit Zutphen, een
leerzame en interessante spelregelavond ge-
houden voor de leden van de Voetbalv<v-
eniging „Vorden".
Vooral de jeugdige voetballers waren goed
vertegenwoordigd op deze bijeenkomst. De
i|ieer Laar vertielde het een en ander uit
zijn langdurige loopbaan als scheidsrechter
en haalde diverse interessante en leerzame
gevallen van spelregeltoepassing aan. Hij
wees de toehoorders er op dat zij vooral
steeds sportief moeten blijven en zich ook
voor de sport iets te kunnen ontzeggen, 'n
Goed sportman maakt maar weinig ge-
bruik van sterke drank en beperkt ook het
roken. Van de gelegenheid tot vragen stel-
len werd een druk gebruik gemaakt. De
heer H. Emsbroek bracht spreker dank
voor zijn causerie.

Ruwe. schrale huid

PRACHT CALTEX-FILMAVOND.
De heer Folmer, voorzitter van Veilig Ver-
ker, was woensdagavond in hotel Bakker
de tolk der aanwezigen toen hij de heer
Stevens van de Caltex-filmdienst dank
bracht voor de prachtige filmavond die de
leden van Veilig Verkeer en Motorclub was
geboden. De films brachten de aanwezigen
van de boringen in WestpAustralië, via
flitsen van de T.T. races en motorraces in
Assen en Zandvoort naar het Hoge Noor-
den van Noorwegen met de skisport en
vandaar op een tocht dwars door Afrika.
Speciaal de natuuropnamen van deze film
waren fantastisch mooi.
Het; was jammer dat niet meer leden van
beide verenigingen deze unieke filmavond
hebben meegemaakt.

KERKDIENSTEN zondag 8 februari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. H. Y. Talens, v. Warnsveld.

Medlerschool.
10 uur Ds. D. A. Schakel, van Gorssel.

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

R.K. Kerk
7,30 uur Mis. 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 7 febr. van 5 uur tot en met
zondag 8 febr. Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

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

Zondag 8 febr. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Vanaf zatermiddag 12 uur tot maandag*
morgen 8 uur, Dierenarts W. Meijers, Zut-
phen.

Brand melden: no. 1541.
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 118 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52.— tot f 60.— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand v. 30 jan. t.rr. 5 febr.
Geboren: z. van B. W. van Zantvoort en
J. A. G. Arendsen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: B. J. Beltman A. J. Klein Brinke.
Overleden: Geen. _

GESLAAGD W
De heren J. Pardijs en W. de Boer hebben
met gunstig gevolg deelgenomen aan het
door de Minister van O.W.K. ingestelde
Verkeersexamen ten behoeve van het Lager
Onderwijs. 4fe

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
„DE SAMENWERKING"

De Fok- en Controlevereniging „De Samen-
werking" in de buurtschap Delden hield in het
café Krijt te Wichmond haar jaarvergadering
onder leiding van de heer G. J. Pardijs. In zijn
openingswoord wees hij er op dat 1958 een
alleszins bevredigend verenigingsjaar was ge-
weest. Spreker hoopte dat 1959 zowel voor de
verenging als voor de leden een voorspoedig
jaar mocht worden met verblijdende resultaten.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
W. Jansen, bleek, dat de vereniging thans 26
leden telt met 162 melkkoeien. Er waren 77
kalveren in het jongveeregister ingeboekt over
het boekjaar 1958 t.w. 75 vaars- en 2 stierkalve-
ren. Wegens de natte augustusmaand en de
herinenting tegen mond- en klauwzeer was de
jongveekeuring 1958 afgelast. Op 24 februari
1958 was het 12V-i-jarig bestaan van de vereni-
ging in een intieme kring herdacht. Ook was
volgens het besluit van het bestuur in de loop
van het afgelopen boekjaar aan de oud-secreta-
ris, de heer H. J. Jansen, die zich op de voor-
gaande jaarvergadering wegens vergevorderde
leeftijd uit het bestuur had teruggetrokken, als
blijk van waardering een wandelstok aangebo-
den.

De heer H. J. Jansen was echter bereid ge-
vonden het bijhouden van de controleboeken en
het inboeken van kalveren in het jongvee-
register te blijven vervullen. In de ontstane
vacature was toen gekozen diens zoon de heer
W. Jansen, welke op deze vergadering bij pe-
riodieke aftreding werd herkozen.
Het bestuur is thans samengesteld als volgt:
G. J. Jansen, voorzitter, W. Jansen, secretaris,
G. Heerink, penningmeester, H. A. Helmink en
H. Olthof bestuursleden.
Tot leden van de kascontrolecommissie werden
benoemd de heren J. W. Zandvoort en T. Meme-
link. De penningmeester mocht een batig saldo
van ruim ƒ 236.— meedelen.

Besloten werd de monsternemer de heer F. H.
Klein Nengerman voor zijn werk ten dienste
van de vereniging in 1958 verricht een stoffelijk
blijk van waardering aan te bieden.
Na afloop van het huishoudelijke gedeelte van
de vergadering hield de heer G. J. Bannink,
hoofd van de Bijz. Lagere Landbouwschool een
causerie over „Een blik rond de boerderij"
Hierin gaf hij een interessant en leerzaam beeld
van de voedermethode bij rundvee en de afzet
der produkten, waarnaar met alle aandacht ge-
luisterd werd.

MEDLERSCHOOL NAM AFSCHEID VAN
MEJ. BERGSMA.

In verband met haar eervol ontslag per
l febr. als onderwijzeres aan de O.L. School
in het Medler werd vrijdagmiddag door de
berlingen afscheid genomen van mej. T.
Bergsma, welke bijna 12 jaar aan deze
school als zodanig werkzaam is geweest.
De leerlingen boden haar 'n fraaie bureau-
lamp aan.
Zaterdagavond tijdens de feestelijke ou-
deravond werd zij door de voorzitter der
oudercommissie, de heer H. Pelgrum toe-
gesproken. Hij dankte haar voor de pret-
tige en praktische wijze, waarop zij in de
afgelopen 12 jaar de kinderen had onder-
wezen. U zult, aldus spr., ongetwijfeld wel
fouten gemaakt hebben, doch dit getuigt
ook dat U voor de school gewerkt hebt,1

want wie werkt maakt ongetwijfeld wel
eens fouten. In de afgelopen periode hebt
U met drie verschillende hoofden der Med-
lerschool samen mogen werken, n.l. de
heren Pongcrs, van Amerongen en Haze-
kamp en die samenwerking was steeds
goed. Naast het schoolonderwijs, hebt U
de leerlingen gewezen op Hem van wie en
door wie alle dingen zijn. Ook de verbou-
wing van de oude school, welke nu voor-
zien is van moderne leslokalen, hebt U
medegemaakt. De heer Pelgrum wenste de
scheidende onderwijzeres tot slot toe dat
haar arbeid op haar verdere levenspad ge-
zegend mocht zijn.
Als blijk van waardering bood hij haar na-
mens de oudercommissie een fraaie kloos-
tertafel aan.
Nadat ook het hoofd der school, de heer,
Hazekamp, mej. Bergsma dank had ge-
bracht voor de 2 jaren van prettige sa-
menwerking, en mej. Bergsma allen be-
dankt had voor de hartelijke woorden en
aangeboden cadeau, maakten velen van de
gelegenheid gebruik haar persoonlijk de
hand ten afscheid te drukken.

Voor »:e(/ tere
Baby-huidje

BABYDERM-POEDER

GEZELLIGE AVOND MOTORCLUB.
De Irdrn en genodigden van de Auto- en
Motforclub „De Graafschapsrijders" heb-
ben zaterdagavond in zaal Bakker een ge-
zellige avond gehouden, welke goed bezocht
was.
De onlangs gekozen nieuwe voorzitter, de
.heer B. Pardijs, opende de avond en wees
daarbij op de circulaire aan de leden toe-
gezonden, waarbij het de bedoeling is dat
elk lid een nieuw lid aan zal werven. Er
moet meer activiteit van de leden uitgaan
vooral ook wat betreft de deelname aan de
oriënteringsritten. Ken der leden gat reeds
het goede voorbeeld door 2 nieuwe leden
op te geven. Het ligt trouwens in de be-
doeling om de komende oriënteringsritten
wat meer attractiever en daardoor gezelli-
ger te maken, zodat de deelname vanzelt
zal stijgen.
'D? voorzitter deelde nog mede dat er bin-
nenkort ook bromfietsrijders lid van de
motorclub kunnen worden en wanneer de-
ze dan eens overgaan op een motior of
auto blijven deze waarschijnlijk als lid be-
houden. Hij hoopte tenslotte dat door dit
alles de motorclub een periode van nieuwe
bloei tegemoet zou gaan.
De avond werd hierna doorgebracht met
het maken van een dansje, afgewisseld met
een aantal attracties, o.a een oriënteringsrit
door de muziek, gebracht door mej. A. Rou-
wenhorst op een bandrecorder, welke zeer
in de smaak viel. Ook de gebruikelijke
verloting vond veel aftrek. Enkele ledsn
hadden op vaak geestige wijze de zaal ver-
sierd met slagzinnen CM tekeningen, die
K ii opwekking inhielden om lid te worden.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er weer een film die 't
woestie leven in het wilde Westen tot on-
derwerp heef t . De Cowboys t rekken om 't
kleinste meningsverschil hun revolvers en.
deinzen voor geen moord terug. Eén van
hen besluit echter zijn leven te beteren
en helpt de sheriff om de misdaad te be-
strijdrn.
Liefhebben van avonturen films vinden dit-
maal een kolf je naar hun hand.



REVUE SPARTA.
De gymnastiekvereniging „öparta", brengt
hedenavond de reeds eerder aangekondigde
revue „Ahoy". De revue, betrekking heb-
bende op 't zeemansleven, zal ongetwijfeld
velen naar 't Nutsgebouw trekken, om daar
tfc genieten van gymnastiek, gebracht op
een vlotte, prettige wijze, afgewisseld door
o.a. zang, ballet en muziek.
Daar ook de laatste revue van Sparta zeer
in de smaak viel, mogen we aannemen,
dat ook deze keer alles tot in de puntjes
verzorgd zal zijn.

VOLKSONDERWIJS
Het is de afd. Vorden-Linde van Volkson-
derwijs tot haar genoegen gelukt, om voor
haar speciale openbare vergadering op 20
febr. a.s. de beschikking te krijgen over
londerwijs deskundigen bij uitstek.
Zij meent dat de onderwerpen, welke de
heren van Thuijl, Roorda en van der Velde
zullen bespreken, momenteel wel zeer in
de belangstelling staan en een deskundige
uiteenzetting behoeven.
Zij hoopt dan ook dat deze avond, naast de
leden van Volksonderwijs, ook vele niet-
leden en belangstellenden van hun aan-
wezigheid zullen blijk geven. Voor bijzon-
derheden raadplege men de advertentie el-
ders in dit blad.

[FEESTELIJKE OUDERAVOND
MEDLERSCHOOL.

Vrijdag en zaterdag werd in zaal Eyckel-
kamp de feestelijke ouderavond gehouden
van de o.l. school in het Medler, waarvoor
grote belangstelling bestond. Door de leer-
lingen werd de kinderoperette „De avon-
tjuren van Pinokkio" opgevoerd. Deze zeer
aardige operette bleek door de jeugdige
ispelers en speelstlers goed ingestudeer/d
tje zijn. Er werd geacteerd en gezongen dat
het een lust was om te zien en te horen.
De strekking van dit stuk behelsde de
noodzaak tot studie. De toepasselijke de-
cors en de fraaie kostuums gaven de^e ope-
retfte extra kleur en fleur, zodat het ge-
heel een succesvolle opvoering werd, wel-
ke met een welverdiend applaus beloond
werd.
In zijn openingswoord heette de voorzitter
van de oudercommissie, de heer H. Pel-
grum, zaterdagavond in het bijzonder wel-
kom de vroegere onderwijzeres der school
mej. Nipius, mevr. Bergsma en de nieuw
benoemde onderwijzeres mej. Zweres uifl
Apeldoorn. .
Aan het slot bracht hij de jeugdige mede-
werkers aan deze operette, het onderwij-
zend personeel en mevr. Hazekamp dank
voor het gebodene onder aanbieding van 'n
aardige attentie.

HAM E A

Geneest ruwheid en schraalheid

JAARVERGADERING P.K.V.
De leden van de Vordense Pluimvee- en
Konijnenfokvereniging hebben in café Bloe-
mendaal hun jaarvergadering gehouden on-
der voorzitterschap van de heer H. J. Lijf-
t|ogt. Uit het jaarverslag gebracht door de
heer G. J. Beumer kunnen we melden, dat'
de vereniging in het afgelopen jaar een
vooruitgang van 8 leden geboekt hoeft, zo-
dat het totaal thans 31 bedraagt. Het ver-
slag maakte melding van opmerkelijke suc-
cessen op de tentoonstellingen, behaald
|door de leden van P.K.V. Door de heer G.
Tragter waren 200 jonge dieren getatoeërd.
De penningmeester G. J. Wahl meldde in
zijn financieel verslag een klein nadelig
saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-
tredende heren M. Kroneman en G. W.
Tragter herkozen. Medegedeeld werd dat
er vermoedelijk eind augustus of begin
september een Tafelkeuring gehouden zal
worden, zowel voor pluimvee als voor ko-
nijnen.
Aan het slot van de vergadering werden
de ereprijzen uitbetaald.

VEILIG VERKEERSAVOND.
De afd. Vorden van „Veilig Verkeer' heel'ti
in café Van Asselt een propaganda-avond
gehouden. Na opening door voorzitter de
heer Folmer vertjelde wachtmeester (Kok
het een en ander over de nieuwste verp
keersregels en wijzigingen van de Wegen-
verkeerswet;.
Doormiddel van enkele filmstrips werden
diverse vaak voorkomende verUrrrsl 'ou-
ten onder de aandacht gebracht.
Na de pauze kreeg een verkeersforum ver-
schillende vragen te beantwoorden, tor-
wijl t|ot slot het spel „Trek aan de bel" ge-
daan werd. De volgende bijeenkomst zal
worden gehouden in de kapel in de Wil-
denbprch op woensdag 11 februari.

ACTIE „RIJDT VEILIG".
In café „De Zon"- werd vorige weck op
uitnodiging van het districts-bestuur Gel-
derland-Achterhoek van het Verbond voor
Veilig Verkeer een vergadering belogd
om de mogelijkheid ie overwogen, de vo-
rig jaar door dr afdeling Zutphen gehou-
den actie „Zutphen rijdt Veilig" over een
groter gebied uit te strekken.
Men heeft het plan opgevat hierbij de
afdelingen Hengelo-G., Gorssel, Eefdc, Ep-
se, Almen, Harfsen, Laren-G., Loehem,
Vorden en Zutphen-Warnsveld in te scha-
kelen.
De heer van Beem, voorzitter van het dis-
Ijrict, gaf een uiteenzetting van de gang
van zaken bij deze actie.
Doel is het verhogen van de verkeersvei-
ligheid en liet tonen van wellevendheid in
het verkeer. Het wil geenszins zeggen, dat
de deelnemers aan deze actie bloot staan
aan extra politie-controles. De inschrij-
ving staat open voor personen- en vracht-
auto's, scooters en motoren. Om te kunnen
deelnemen moet men lid zijn van een der
aan de actie deelnemende afdelingen.
De inschrijvingen bij de plaatselijke poli-
tie-bureau's worden opengesteld vanaf l
maart. De actie begint op l april en duurt
Kot l september. Aan het eind van de actie
wordt gezamenlijk een slotrit gehouden.

JUBILEUM IN
MINDERBROEDERSKLOOSTER.

Er zullen maar weinig mensen zijn in Vor-
den, aan wie de naam „Broeder Luchesius
Hendriks o.f.m.'' iets zegt, maar praat je
over de „oude tuinman" van het klooster
op de Kranenburg, de broeder van de jaar-
lijkse rondgang onder de parochianen, dan
kent iedereen hejm.
Donderdag 5 febr. j.l. was deze broeder 25
jaar in Vorden-Kranenburg in het klooster.
Ofschoon men nog onmiddelijk hoort, dat
deze 68-jarige een rasechte Limburger is,
is hij toch in deze 25 jaren met de Achter-
hoek vergroeid.

GESLAAGD
Aan de Lagere Tuinbouwschool ,-,De Drie-
tjelaar' te Borculo slaagden voor het exa-
men Pluimveehouderij de heren A. Dijk-
man en G.jft^issels (met vrucht) en H.
Golstein (meezeer veel vrucht).

RATTI-NIEUWS
Wederom werden j.l. zondag de wedstrij-
den voor llatti I en de A-junioren afgelast,
wegens slccUfe terreinen.
Alleen de r^crves ondernamen de reia
naar Steenderen en kwamen hier in het
strijdperk tegen de koploper Steenderen
II. Ratti had enkele invallers, doch in het
eerstfö kwartier bleef de balans in even-
wicht. Steenderen kwam evenwel steeds
meer opzetten en toen hun middenvoor in
de 16e minuut met een welgemikte vol-
,treffer opende (1-0), was het hek van de
dam. Bij de rust had Steenderen een 3-0
voorsprong en voerde deze in de tweede
helft tot 8-0 op. llatti slaagde er niet in
de eer meer ie redden.
Voor de komende zondag is er voor het
eerste een uitwedstrijd vastgesteld en wel
legen het sterke Noordijk I. llatti II is vrij
en de A-junioren krijgen bezoek van hun
plaatfegenoten Vorden B. Het B -team is
vrij.

Sparta-Revue „fllioy"
Denkt U hieraan» en wat nog belang-
rijker is: KOMT U OOK?
Zang, ballet en muziek.
Gecombineerd met passende muziek.

Hedenavond haif 8 in het Nutsgebouw.
Sparta-vrienden, wij rekenen op Uw komst!

Entree f 1.25 (bel. inb.). Zaal open 7 uur.
Donateurs vrije toegang op vertoon van
hun kaart.

Na afloop BAL.

Wij betalen voor alle
kippen f 1,75 per kg.
zwarten f 1,70 p. kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

Voordeliger stookt U
met

Esso Petroleum.
De haardolie met het

hoogste rendement.
A. de Jonge,Tel. 1346

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstr. 9, Vorden.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINJTS"
ROOKVREI

Het gas voor lettereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Grote sortering

Carnavalcostuums
voor dames en heren
billijk te huur.
Leestenseweg 115,
Warnsveld.Tel.06750
2219. na 19 uur.

H.H. Autorijders!
Uw binnenkleding v.d
auto niet te mooi meer?
We maken u daarvoor
pracht hoezen.
Voor de bodem:

cocosmatten
warm en stijlvol.

fa* G» W» Luimes
Vorden, Telef. 1421

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Colovinyl vloeren?
Bezichtigt onze étalage's.
Wij hebben een mon-
stervloertje gemaakt
van alle voorradige
kleuren. Alle combi-
naties mogelijk.
Vraagt u eens prijzen.

H. en W.

Telefoon 1514
v.h. Joh. Heerink

H. H. Landbouwers
en Pluinweehnuders

Zet uw kuikens
nu op

^ Ivo ud ijsvoer
met anti-coccidiosis-
preparaat er in.
Ook alle andere vee-
voeders verkrijgbaar.
Beleefd aanbevelend:

H. Rothman
Molen weg 41
VORDEN

Depot voor Vorden
en omgeving.

Adverteert in
Contact

campagne
tijdelijk

20%
reductie

oj> liookpfinncn - serviesvcerle
couvcrts en messen

Sluitingsdatum 22 februari

R. J. Koerselman

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

Waarschuwing.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemecman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Te koop zware drag,
BB. ZEUG, telling
19 februari.
A. J. Vruggink, Riet-
huis, Delden.

BIGGEN te koop.
B Klumpenhouwer,
D 56, Wildenborch.

4 a 5 BIGGEN te
koop, keuze uit 10.
E. J. Bos, Kranenburg.

TE KOOP een r.b.
vaarskalf, 3 weken oud
van goede productie.
H. Voskamp, Warken
Warnsveld.

TE KOOP een r.b.
vaarskalf, keuze uit 2,
2 en 4 weken oud.
Groot Jebbink,

Jimmink, Linde.

Te koop r.b. MAAL-
KALF. H.Walgemoet
C 124, bij 't Enzerinck

Te koop een roodbont
MAALKALF.
A. J. Korenblik,
Boshoekje, Linde.

Te koop 50 zware
eiken RIKPOSTEN

G. J. Wunderink,
Kranenburg
Telefoon 6735.

Te koop een in goede
staat zijnde lange

Boerenwagen.
Brieven onder no. 20
Adv.bur. W. te Slaa,
Vorden.

Te koop 7 weekse
HENNEN. W.xReds
B. Korenblek, Wilden-
borch.

Jonge HENNEN te
koop, W.L.XR.I.R.

H. J. Maalderink,
Vordenseweg 11,
Warnsveld.

Voor aankoop van
JONGE HENNEN

kiest u het juiste adres.
Alle rassen en krui-
singen verkrijgbaar.

H. J. STOKKINK
Rietgerweg l,Warns-
veld. Tel. 06751-387.

Te koop een prima
LEREN JAS.

f. Reintjes, Mossel.

Z.g.a.n. WINTER-
MANTEL te koop,
m. 38. Ruürlosew. 33

TekoopVAUXHALL
'50, Velox, met aan-
hangwagen. Geschikt
voor klein vee. B. Ver-
kerk, achter h. station

Te koopg.o.h. kamer-
kachel. Zutph.w. 33.

Te koop een z.g.a.n.
KINDERWAGEN.
Bevr. Julianalaan 34



Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

MARIA HELENA
(Mariene)

J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-

Etman
Marjon en Hansje

Vorden, 5 febr. '59.
't Hoge 52.
Tijd. : St. Walburgis zieken-
huis, Zutphen.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de blijken van
belangstelling, bij ons
huwelijk ondervonden.

A. G. Schotman
J. G. W. Schotman-

Helmink

Vorden, februari '59.
Kranenburg D 124.

Mede namens weder-
zijdse ouders danken
wij allen bij deze, voor
de vele blijken van be-
langstelling, bij ons
huwelijk ondervonden.

H. J. A. Scholten
J. G. Scholten-

Lettink

Eist (O B.), febr. '59.
Ie Lange Voren 12.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan familie, buren en
vrienden voor de vele
blijken van belangstel-
ling, bij ons l2J/2-jarig
huwelijksfeest onder-
vonden.

A. Woltering
J. A. M. Woltering-

Eykelkamp
en kinderen.

Vorden, februari '59.
Kranenburg, „Kerkzicht"

Biedt zich aan net
meisje, 16 jaar, voor
hulp in winkel voor 3
dagen per week. Adres
te bevr. bur. Contact.

Er biedt zich aan
een flinke boerenar-
beider voor 2 dagen
p. week, donderdag en
vrijdag. Adres te bevr.
bureau Contact.

GEVRAAGD:
per l maart een hulp
in de huishouding, in
staat zelfst. te werken.
Voldoende meerdere
hulp aanwezig. Brom-
fiets beschikbaar.

Mevrouw Staring,
„De Wildenborch"
Telef.Vorden-6697

G E V R A A G D f l i n k
meisje of juffrouw.
Werktijden nader te
regelen.
Mevr. Slotemaker,
huis „de Zanding",
bij het Schapenmeer.

Vordens Dameskoor
A.s. WOENSDAG

repetitie op het toneel
van het Nutsgebouw.

MUZIEKVER.
„Cxmcoraia

A.s. dinsdag
geen repetitie.

„Het Binnenhuis"
Meubileerinrichting

Vorden
A. POLMAN

Wegens verbouwing
winkel is de ingang

tijdelijk achter.

Attentie!
Door de gezamenlijke Coöp. Werk-
tuigenverenigingen „Hackfort",„ de
Medo", „Ons Aller Belang" Medler,
„Vorden" en „Wildenborch" zal
op maandag 16 febr. 's avonds om
half acht precies een

«/l//11 ma v o nd
gegeven worden door de
Rijkslandbouwvoorlichtings-
dienst in café Schoenaker op
de Kranenburg.

Medewerking zullen verlenen de be-
kende accordeonist D. Brekveld te
Hengelo met de vier „Zingende Zus-
jes".

Alleen leden hebben toegang
voor deze avond met dames.
KOMT ALLEN!
Dit is de algemene uitnodiging.

De gezamenlijke besturen.

Bond voor Staatspensionering
afd. Vorden
*

Ledenvergadering
op woensdag 11 februari 1959 n.m.
7.30 uur in café Klein Hekkelder.

Agenda:

l Opening.
2 Notulen.
3 Ingekomen stukken.
4 Jaarverslag sekretaris.
5 Jaarverslag penningmeester.
6 Verslag kascommissie.
7 Benoeming kascommissie voor '59.
8 Bestuursverkiezing. Aftr. H. Trag-

ter, H. Kappert en P. van Eijkeren.
Het bestuur stelt voor de heer
Tragter tot erejttL te benoemen.
Kandidaten kuMen ter vergadering
worden opgegeven.

9 Rondvraag.
10 Sluiting.

Het bestuur-

Op verroek geven wij
een cursus in

Mambo, Cha-cha-

cha en Jive (stijl
swing)*
Opgave voor 15 febr.

DANSSCHOOL

M. J. Kroneman

Bezoekt allen het grote

Carnavals-bal
op maandag 9 februari.

Doe mee aan de wedstrijd om de
origineelste costuums. Pracht prijzen.
Aanvang 7 uur. Theo Michels, Hengelo-G.

Pluimveehouders, kuikens ko
pen is * » « een zaak van vei
trouwen!

Kiest die kuikens welke de mees-
te winst geven!

Neem H Y-LIN ES.

Op ± 890 boerenbedrijven welke in
het broedseizoen nov. '56 — april '57
Hy-Lines namen, bedroeg de gemid-
delde leg per Hy-Line hen tot 18%
maand leeftijd 279 eieren.
Wend U in volle vertrouwen tot ons
voor alle inlichtingen.
Erkende Hy-Line Wederverkoper:

B* H* Breuker, Vorden
„De Vluchtheuvel* B 13a

Verkeersavond Wildenborch
Gezellige bonte propaganda-avond voor

Veilig Verkeer
Filmstrips, Verkeersforum, Trek aan
de bel, Muzikale omlijsting.

Woensdag 11 febr. in de Wildenborchse
Kapel. Aanvang half acht. Toegang vrij.

Ontvangen

Wilgen - mansklompen

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

Houtverkoop Vierakker
Notaris H. Sj. TROMP te Zutphen zal op
maandag 9 februari nam. half twee, in
café Krijt te Wichmond, ten verz. v. de
Heer H. Kietman, „H e t B o s c h h u i s", te
Vierakker, a contant, publiek verkopen:

plm. 6O percelen
Boerengerieffhout

waaronder eiken, geschikt voor graaf- en
klopposten, zwaar berken brandhout enz.
Aanwijzing ter plaatse, rond „Het Bosch-
huis", door de eigenaar-verkoper.

Bij aankoop van 2 rol Turkstra
beschuit (met spaarbon) ontvangt
u

200 gram heerlijke koekjes voor
52 cent

Bakker Sch^rmk
TE KOOP:

24 stuks gebr. paardencultivators
2 „ „ hooischudd|^
2 „ „ harkkeerdetl^
2 „ nieuwe luchtwagens, 2 a 3 ton
6 „ gebr. bietensnijders (vleeshouwer)
l „ „ Lempken ploeg, l a 2 prds.
3 „ „ weidesiepen

Steeds voorradig:
houten mestkruiwagens f 85, — , op lucht,
uitneembare zeugenkooien f 80,—
weidehekkens, 3 X l meter, f 57,50

en deze franco huis
ZIEN doet KOPEN

C. W. Seegers
Drempt, Telefoon K 8334—722

Marktverenigkig Vorden
Ledenvergadering

op vrijdag 20 februari a.s. 's avonds
8 uur in Hotel Brandenbarg.

Op deze vergadering zal o.m. de subsi-
dietoewijzing uit de verloting 1958 aan de
orde komen.
Na afloop d r r vergadering verkoop van en-
kele niet-afgehaalde prijzen.

Het bestuur.

DROPPING
voor de leden van de Deldense Buurtver.
per auto op woensdag 11 februari. Vertrek
om ? uur bij M. H. Gotink. Pen of potlood
meebrengen.

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 14 februari

DANSMUZIEK
Aanvang 7 uur.

Bejaarden-kring
op woensdag 11 februari a.s»

om half 3 in het Nutsgebouw*
SPEL-MIDDAG

Openbare Vergadering

Volksonderwijs
afd. Vorden-Linde
op vrijdag 20 febr. 's avonds
8 uur in het Nutsgebouw.

Een U.L.O.-school in Vorden?
Sprekers: De heer P. van Thuijl, alg. sckr.

Ver. Volksonderwijs over:

„Is een U.L.O.-school te Vorden
nu beslist nodig?"

De heer J. Roorda, alg. sekr. Ned.
Ond. Ver. over:

„Welke eisen zijn te stellen aan
een behoorlijke U.L.O.-school".

De heer A. v.d. Velde, hoofd
Openbare U.L.O. te Zutphen over:

„Statistische uitkomsten U.L.O.-
onderwijs te Zutphen".

Belangstellenden nodigen wij hierdoor har-
telijk uit tot het bijwonen van deze belang-
rijke en interessante vergadering.

Zal het een mooie IJszondag
worden?

Zorg dan dat uw schaatsen
goed geslepen
zijn of haal vlug nog even 'n paar

nieuwe schaatsen
bij

Henk van Ark
Insulindelaan 8
Het van ouds bekende adres f

"" Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag S februari, 8 uur

de Super-Western in kleuren

Bloedige Zonsondergang
met: Rory Calhoun - Martha Heyer -
Dean Jagger.

De stad Durango was schietschijf en
de assistent-sheriff fungeerde als roos.

Zijn vuist was snel, zijn revolver nog
sneller.

f \
Toegang 14 jaar

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

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

Coöp. Boerenleenbank Vorden
Laatste gelegenheid tot controle en rente-
bijschrijving op spaarboekjes op maandag
9 febr. 1959 van 9—12 en van 2—5 uur.

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:

een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar

Abonnementsprijs slechts f 3.20 p. jaar

Advertentieprijs laag.
Advertentiewaarde hoog l



Auto-matten

Geeft uw wagen
letterlijk en figuurlijk
een warmer aanzien !

*

Aotoplaids
100 pet. wol, f 19.95

Voor iedere auto een passende mat.

Kwaliteit oersterk.

Materiaal ruiggeschoren cocos.

Voor- en achtermatten.

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381

Haal nu reeds kaarten a 25 et.
p.p. bij politiebureau of Juliana-
laan 2 voor de avond van

Adj. v.d. Berg
op maandag 16 febr. a.s. in Hotel
Bakker.

öolar rijwiellampen f 15.25
Vredestein banden f 3.95
Binnenbanden welke U in 3 maanden niet,
hoeft op te pompen.
Pedalen f 2.25 per paar.
Sportsturen, Standaard's.

A. G. Tragter - Vorden

Hydrofor
Installatie
Type 100-200-300

Wissel- en
Draaistroom

Type 17 en 70 Wissel- en Draaistroom
vanaf f 395.—

Gems Metaalwerken - Vorden
Telefoon 06752-1260

Bezoekt het

Carnaval 1959
in zaal Schoenaker,
Kranenburg-Vorden

op maandag 9 en dinsdag 10 febr. a.s.
Aanvang 19 uur.

Orkest „ïhe Helico's"
Flinke geldprijzen beschikbaar voor de
mooiste costuums.

U komt toch ook gecostu-
meerd ?

CaiTiavalsba/
op dinsdag 1O februari in zaal
„de Eikeboom" te Keijenburg.
In carnavalssfeer versierde zaal.
Prijzen uoor de meest originele costuums.
Aanvang 7 uur.

Gelegenheid tot het reserveren van tafels, Telefoon
06753-329.

Orkest „The Rhythm Players".

Grote verkoop
Wij kom^Émet een grote partij prima Amerikaanse
DekkledCT voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.
op maandag 9 februari 1959 van 10—1 uur
bij cdfe„de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

3^^ uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kan vas jassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. — , Melkjassen, lange leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75. — tot f 180. — , leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en hon-

derden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jongensjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24.- tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.

Extra goed! Extra goedkoop!

Ontvangen: een prachtige partij kampeerartikelen, o.a.
2-, 3-, 4-, 5- en 6-pers. tenten, luchtbedden, slaap-
zakken, grondzeilen, plunjezakken, kampeerbedden,
kooktoestellen, enz. enz , alles tegen zeer lage pri jzen!
Partij nieuwe kabel, ook v. krachtstrcom. 35 et p. m.

Partij leren voetballen vanaf f 7.50.

Wij ontvingen een prachtige partij nieuwe
rubberlaarzen met leren schacht en vilten

inlegzolen, kostprijs f 27.50,
slechts f 7.50.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen.
Adverteerders, dat zegt u genoeg!

Grote Houtverkoping
.Not'aris van Hengel te Hengelo-Gld. zal
op maandag 16 febr. 1959 om l U uur v.m.
in Hotel Langeler te Hengelo-Gld. publiek
verkopen:

ruim 300 percelen hout l.w.
Voor het Burgerweeshuis te Zutphen:
Onder Hengelo-Gld.:
In de bossen op „het Klooster":
nns. 1-16 gedunde dennen voor rikken en
slieten.
In öletterinkheide aan de Aaltenseweg:
nrs. 17-21 dennen voor sporen en slieten.
Onder Linde (Gem. Vorden):
In de bossen op „het Hissink" nabij Leo-
poldshoeve en 't Hissink:
nrs. 1-91 gedunde dennen voor sporen, rik-
ken en slieten, Holl. en Am. eiken aan ho-
pen en in 't bos voor posten en brandhout,
zw. slaghout v. brandhout en bonenstok-
ken.
Op „de Vosseberg" nabij Wassevcld:
nrs. 1-33 gedunde dennen voor sporen, rik-
ken en slieten.
In „de Weghorst" nabij de Gr. Sluiter:
nrs. 34-42 zware dennen en Holl. en Am.
eiken voor tiinrnerhout en posten.
Onder Vorden
op het „Hiemken" a.d. Almenseweg:
nrs. 1-34 gedunde dennen voor sporen, rik-
ken en slieten.
Onder Warnsveld
in Warken in de bossen nabij Gr. Starink
a.d. spoorbaan:
nrs. 1-23 gedunde dennen en eiken voor
sporen, rikken en posten.
In het bos „het Hondegoor" achter „Hoe-
kendaal":
nrs. 24-29 gedunde Am. eiken voor pos-
ten en brandhout.
In het bos tegenover „Wezenlo" en bij
Eijerkamp a.d. straatweg:
div. perc. slaghout voor bonenstokken, be-
zemrijs en brandhout.
Voor de Diaconie der Herv. Gem. van
Hengelo-Gld. i
In het bos bij Jansen-Keunen, F 33 te
Hengelo:
nrs. 1-4 dennen voor rikken.
Voor de heer H. Bovenkerk te Wassenaar:
Ln het bos aan de Ruurloseweg bij het
Woonwagenkamp te Hengelo:
nrs. 1-13 gedunde dennen voor sporen, rik-
ken en slieten.
Voor de heer W. A. van den Wall Bake,
„de Kiefskamp" te Vorden:
in het bos achter de moestuin en bij de
boerderij van Bolderdijk:
nrs. 1-15 Holl. en Am. eiken aan hopen,
voor palen, posten en werkhout.
bij de kleine buitenrijbaan en langs de
weg naar Koning:
nrs. 1-15 grove dennen aan hopen voor
rikken.
Aanwijzer: werkbaas P. de Kijk.
Voor Mevr. van Sonsbeeck-Helmich te
Heino:
In de Blokken onder Varssel (gem. Henge-
lo) a.d. Oude Zandweg Zelhem-Kuurlo:
nrs. 1-22 gedunde dennen voor sporen, rik-
ken en slieten.
Kosten 10 pet voor kopers.
Betaling uiterlijk 14 maart 1959 ten kan-
t^ore van genoemde notaris, öpalstraat 25.

Alleen vandaag:
500 gram spek 100 et

500 gram fijne rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et

200 gram ham 100 et
200 gram tongenworst 60 et

500 gram balkenbrij 50 et
Tevens gelegenheid voor huis^lachting.

Diepvriescellen te huur
voor groenten, vlees, wild en gevogelte

M. Krijt, Dorpsstraat
Vrouwen Wcreldgebedsdag

op vrijdag 13 februari 1959
's av. 8 uur in de Geref. Kerk

Overal ter wereld wordt deze gebedsdag
gehouden. De Vordense vrouwen willen
niet achter blijven. Alle vrouwen en meis-
es uit onze gemeente zijn hartelijk welkom.


