Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

CONTACT

HET

NIEUWS-

EN

zaterdag 15 maart 1958
19e jaargang no, 50
Verschijnt éénmaal per week

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 404
BETALING ABONNEMENTSGELD.
Voor l, april kan het abonnementsgeld a f 1.60
weer worden gegircerd 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 ops
bezit i s ? Het gebeurt telkens weer dat er nog betalingen binnen komen als de kwitanties al de deuv
uit zijn. Dan moeten wij de incassokosten betalen!
Ook zijn er enkelen die nog gireren als de kwitantie
al is aangeboden. D a t , k u n t u natuurlijk wel doen,
maar weest u dan zo sportief de incassokosten er
bij te betalen. Wij doen ons best het abonnementsgeld zo laag mogelijk te houden; jaagt u ons dan
niet op extra kosten.
KINDEROPERETTE O.L.S. LINDE.
A.s. vrijdag zullen de leerlingen van de O.L.S. in
Pinde de aardige kinder-operette Prinses Desirée
lacht niet mee opvoeren voor de ouders der schoolgaande kindeern. Zaterdagavond wordt een herhaling
gegeven voor andere belangstellenden.'
AARDIGE ATTENTIE.
Toen het bruidspaar A. Golstcin-J. de Graaf vorige
week vrijdag in het huwelijk trad, vormden de spelers van het tweede elftal van de voetbalver. ,,Vor
den" een erehaag toen het bruidspaar het gemeentehuis verliet. De bruidegom is mul. de doclverdi-diger
van Vorden II. Vanzelfsprekend werd deze sportieve attentie zeer op prijs ge tcld.
NUTSAVOND.
De Nutsavond, waar Georgette Hagcdoorn op zal
treden, is door bijzondere omstandigheden uitgesteld
tot dinsdag 2!ï maart .58. Laat deze avond niet voorbijgaan; u zult niet alleen genieten van de mooie,
geestige, soms ondeugende, voordracht van Georgette
Hagedoorn, maar u zult ook kennv* maken met de
zangeres van wereldvermaardheid, die voor de derde
maal ons dorp wil la'en f e ieten van haar hoogstaande kunst. Wie genieten en af en toe eens wil lachen
moet 25 maart in het Nutsgebouw komen:
De jeugdmiddag waarop 'n film over .,de Hoge Ve
luwe" wordt vertoond door de Weled. Heer G. W:
Hazekamp. Hoofd van de school in ;t Medler. blijft
op woensdag 19 maart om kwart voor vier in het
Nutsgebouw:
BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN.
Op 11 maart liield de afdeling Vorden van de Ned.
Bond wn Plattelandsvrouwen haar jaarvergadering
De Presidente, Mevrouw M. Klein Brinke-Gotink,
heette weer de nieuwe leden welkom. Verheugend
noemde de Presidente het groeiende ledental, waardoor de mogelijkheden voor de vereniging groter
worden. De laatste winter werden een reparatie-,
was- en handwerkcursus gegeven. -Het zangkoorlje
kreeg meer leden. De tweedaagse cursus op de Volkshogeschool te Ecrbeek, werd evenals vorig jaar,
door enige leden bezocht. Mevrouw M. A. PardijsPardijs bracht hiervan later op de middag verslag
uit, waaruit bleek, dat het bezoek zeer in de smaak
gevallen was.
De notulen en het jaarverslag werden door de secretaresse, Mevrouw A. Aatcn-van der Veen, voorgelezen en goedgekeurd.
Het financieel verslag werd door de pcnningmccsteresse, Mevrouw W. A. Wucstenenk-Tjoonk, uitgebracht en goedgekeurd.
Hierna was de bestuiirsvcrkiozing aan de beurt. Aftredend herkiesbaar waren Mevrouw N. IC. AlbersBlociiicndaal cnMcvrouw \\. Pelgrum-Rietman, welke
beide werden herkozen. Aftredend niet herkiesbaar
was Mevr. M. Klein Brinke-Golink, in wiens plaats
werd gekozen Mevr. A. Albers-Wijcrs.
Mevr. Pelgrum-Rietman sprak de aftn-dcnde Presidente toe. Zij bracht de dank van de leden over voor
het vele werk dat Mevr. Klein Rrinkc voor de afd
Vorden heeft gedaan. Wij zufleu haar l efder inzicht
en juist oordeel missen ! Als aandenken werd haar
een boek aangeboden.
Na de pauze sprak Mevr. E. D. Visser-van der Lind
uit Zutphen, over huidverzorging.
Duidelijk bracht spreekster het verschil naar voren
tussen „verzorging" en ,,opmaak".
Met een voorbeeld werd de dames geloond hoc men
er na een goede schoonmaakbeurt van het gelaat en
een beetje opmaak werkelijk goed uitziet.
De Presidente dankte de -prcckster voor de prettige
en duidelijke wijze waarop zij haar onderwerp naar
voren bracht. Hierna werd de bijeenkomst gesloten.
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KOT verloor in de hoofdafdeling met 5—3 van
de Berkelbrug I. In de tweede afdeling verloor KOT II van de Kroon II met 8—2 en van
de Poorte II met 4—6. Kets I verloor van
Berkelbrug II met 6—4. Tenslotte hield KOT 4
in de derde afdeling de eer hoog door met
4—6 van Pelikaan III te winnen.
PALMPASENOPTOCHT

Zaterdag 29 maart wordt door V.V.V. weer de
jaarlijkse Palspasenoptocht georganiseerd,
waarvoor enige prijzen beschikbaar worden
gesteld. Het bestuur rekent er op, dat weer
veel kinderen van de partij zullen zijn.

KERKDIENSTEN zondag 16 maart.
Hervormde kerk.
9 uur Ds. M. G. Sterringa van Zutphen.
10.30 uur Ds. J. Langstraat. Bed. H. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur De Eerw. Heer J. Lubbers, hulpprediker te Lochem.
Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 15 maart van 5 uur tot en met
zondag 16 maart Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 16 maart Reichman, tel. 06755-266.
en Van Soest, tel. 06753-420.

Brand melden: no. 541.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 71 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42.— tot f 5 0 . — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 7 t.m. 13 maart.
Geboren: z. van F. J. ten Have en J. J. M.
van Wessel; d. van J. Berenpas en G. Bouwmeester; z. van L. J. Rietman enT. F. te Kiefte ;
Ondertrouwd: W. H. G. Pietersen en H. A. W.
Radstake; G. J. Welmers en A. Dijkman.
Gehuwd: A. Golstein en J. de Graaf.
Overleden: G. Oldenhof, vr.. wed. v. H. Hofmeijer, 69 jaar; W. J. Besselink, m., echtg.
v. G. W. Cornelissen, 34 jr., overl. te Deventer.
, Voor Baby's huidje

Moeders Goede Keuze
RVERGADERING „VORDENS TONEEL"

leden van ,,Vordens Toneel" hebben hun
jaarvergadering gehouden. In de afgelopen
maand hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld, die met algemene stemmen werden aangenomen.
Het jaarverslag van de penningmeester gaf
aan dat er een batig saldo was. In zijn slotwoord constateerde de voorzitter, de heer
W. Martinus, dat het spelpeil vergeleken bij
een jaar geleden, belangrijk is gestegen. Hij
hoopte dat de leden alles zullen doen om dit
te bevorderen. Tot slot bracht dij dank aan de
fam. Lenselink voor de gastvrijheid, welke
Het Vordens Toneel hier steeds geniet.
ONDERLINGE BRANDWAARBORGMIJ.

In de gehouden jaarvergadering van de Onderlinge Brandwaarborgmij. ,,Vorden", welke
slechts matig bezocht was, werden de jaarstukken goedgekeurd en het overschot bij de
reserve gevoegd.
Het aftredende bestuurslid, de heer G. W.
Winkel, werd herkozen. De goedkeuring werd
verkregen op de nieuwe statuten en het gewijzigde verzekeringsreglement, waarop de Kon.
Goedkeuring zal worden aangevraagd.
Wegens uitbreiding van het bestuur en de
commissie van toezicht werden gekozen voor
het bestuur de heer G. J. Pelgrum te Leesten
en voor de Commissie van toezicht de heren
J. W. Abbink, C 47, D. J. Jansen, D 57, en
W. Steenbeek B 59.
Bij de rondvraag kwamen verschillende punten ter sprake, o.m. het belangrijke voordelig
verschil van premieberekening, wat voor de
belanghebbenden een grote post kan zijn voor
hun jaarlijkse uitgaven.
Daar de heer Gotink, die 22 jaar de administi/atie heeft gevoerd, wegens zijn leeftijd
meende te moeten heengaan, werd de administratie opgedragen aan mevr. ten Paske—
Oltvoort, Almense weg C 153h.
BIOSCOOP

Zondagavond wordt in het Nutsgebouw een
aardige familiefilm gedraaid. De familie Trapp
is een muzikale familie. De vader is een duikbootkapitein, die na de dood van zijn vrouw
zijn kinderen opvoedt of het kadetten van een
zeevaartschool zijn. Geen enkele gouvernante
houdt het bij de rakkers uit.
Dan komt zuster Maria, een nivoce uit het
plaatselijk klooster. Zij weet het roer om te
gooien en al spoedig zijn de kinderen dol op
haar. Zij leert de kinderen zingen bij de gitaar.
Als later de tijden moeilijker worden trekt de
familie Trapp de wereld in en vooral in Amerika oogst men grote successen op muzikaal
gebied.

LEDENVERGADERING COOP. DORSVERENIGING HACKFORT EN OMSTREKEN

Zaterdagavond werd onder leiding van de
heer G. J. Rietman in het Bosmanshuis te
Hackfort een ledenvergadering gehouden van
de Coöp. Dorsvereniging. Er bestond grote belangstelling.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter en na lezing en vaststelling van de notulen kwam het punt „Vaststelling entree en
uittreegelden" aan de orde. Besloten werd het
uittreegeld, wat bedoeld is als een soort waarborgsom, vast te stellen op ƒ 10,— per ha, en
het entreegeld voor nieuwe leden te bepalen
op ƒ 25,— plus ƒ 5,— inschrijfgeld.
De secretaris deelde mede, dat in het afgelopen jaar bijna 30.000 baaltjes hooi waren geperst over 35 dagen voor 49 leden en 2 nietleden. Er was door de dorsmachine 510 uur
gedorst tegen circa ƒ 15,— per dorsuur.
Lang werd beraadslaagd over het al of niet
aanschaffen van een nieuwe hooipers, waarvan de kosten ongeveer ƒ 13.000,— bedragen.
Op voorstel van het bestuur werd besloten
dit punt in de a.s. meivergadering weer aan
de orde te stellen.
VOETBAL

Driemaal is scheepsrecht en zo is dan voor de
derde maal voor a.s. zondag de wedstrijd Vorden II—Grol II vastgesteld. Het is te hopen
dat de weersomstandigheden van dien aard
zijn dat deze wedstrijd nu kan doorgaan. Dan
kunnen de reserves in deze belangrijke wedstrijd tonen dat zij op de onderste plaats van
de ranglijst niet thuishoren.
Vorden III zal de strijd aanbinden tegen Cupa III in Voorst.
Vorden A ontvangt zondag Ratti A.
Vorden I heeft vrijaf.
FEESTAVOND

VOETBALVERENIGING

Zaterdagavond heeft de voetbalvereniging
Vorden in zaal Bakker haar jaarlijkse feestavond gegeven, waar het gezellig naar toe
ging. In zijn openingswoord memoreerde de
voorzitter, de heer W. Kuyper, de verrichtingen van de 6 elftallen, waarover Vorden momenteel beschikt en welk aantal nog niet eer~.er bereikt was. Vooral Vorden I maakt een
>ede kans op het kampioenschap en hij wek:e de spelers op om deze kans tot het uiterste
te verdedigen. Ook het A-elftal staat nog ongeslagen aan de kop en hij bracht hulde aan
de leider van de jeugdafdeling, de heer H. J.
Lijftogt, die wegens ziekte niet aanwezig kon
ljjn, voor de wijze waarop deze afdeling flot. Vervolgens was het de beurt aan het
ensemble ,,Songs & Rhythm", dat met zangnummers, korte schetsjes en dansmuziek de
gang er wist in te houden. Ter afwisseling
trad Ko Hagedoorn op met een aantal succesliedjes, begeleid door Harry Wieten op de
piano, welk duo een enorm applaus oogstte.
Als bijzonderheid zij nog vermeld dat er voor
de traditionele verloting een taart werd aangeboden van enorme afmetingen, waarop op
natuurgetrouwe wijze een compleet voetbalveld met bal en al was gecreëerd. Een waar
kunstprodukt!
PROMOTIECOMPETITIE VORDENSE
DAMCLUB

De Vordense Damclub heeft haar eerste promotiewedstrijd om een plaats in de hoofdklasse met 13—7 verloren.
VDC kreeg hiervoor de Apeldoornse Damclub
op bezoek, die een vrij gelukkige wedstrijd
speelde. Twee partijen, die voor Vorden op
winst stonden, eindigden door tijdnood in een
gelijk spel. De gedetailleerde uitslag is als
volgt, waarbij eerstgenoemde namen de Vordenaren zijn:
•
Geerken—van Wij hè O—2; Lammer s—Vosselman 2—0; Oukes—Hannema O—2; Klein Bramel—de Boer O—2; Breuker—Hijmensen O—2;
Hoevers—Beumer O—2; Weyen—Weijs l—1;
Wansink—Middeling l—1 ; Hesselink—Hoppenbrouwer O—2; Wentink—De Weert l—1.
De uitslagen tegen Noad (Nijmegen), waarbij
laatstgenoemden de Vordenaren zijn, waren:
Wetzel—Geerken O—2; v. Wel—Lammers
l—1; Jurius—Oukes O—2; Geurts—KI. Bramel l—1; Albers—Breuker 2—0; Artz—Hoevers 2—0; Barten—Wijen l—1; Spaan—Wansink l—1; Hesseling—Rozendaal l—1; Detmers—Wentink 2—0. Einduitslag 11—9.
Vorden speelde met het tweede achttal in
Hengelo een vriendschappelijke wedstrijd tegen de reserves, aangevuld met 4 spelers uit
het eerste tiental.
Van Vorden speelde één vaste speler en een
reserve uit het eerste tiental. Het werd een
fikse overwinning voor Vorden. De uitslagen,
waarbij laatstgenoemden de Vordense spelers
zijn, waren:
Heyink—Hoevers 2—0; Onsteink—Norde
l—1; Lansink—Rozendaal O—2; Onsteink—
Uenk O—2; Jolink—v.Ooyen Jr. O—2; Frederiks—Zieverink 2—0; Gerritsen—Romville
O—2; Voskamp—Woltering O—2. Einduitslag
5—11.

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

WERKTUIGENVERENIGING
Hiervoor bestond een grote belangstelling.
„ONS ALLER BELANG"
De heer H. J. Gotink wees in zijn openingsTen huize van de heer Dijkman in Mossel woord op de moeilijke problemen waarmede
hield de Werktuigenvereniging ,,Ons Aller Be- momenteel de landbouwende bevolking te
lang" een goedbezochte ledenvergadering on- worstelen heeft en legde er de nadruk op om
ook trouw de organisaties te bezoeken.
der leiding van de heer W. H. Ruiterkamp.
De penningmeester, de heer L. Groot-Bramel, Ir. Baas wees in zijn inleiding er op dat de
bracht vervolgens een uitgebreid verslag, boerenstand zich momenteel in een onzekere
waaruit bleek, dat balans en resultatenreke- periode voor de toekomst bevindt. We hebben
ning over het boekjaar l mei 1956 t/m april na 1945 een landbouwbeleid gehad en er zijn
1957 sloten met een nadelig saldo, tengevolge in de agrarische sector ook tal van maatregevan de afschrijvingen op de verschillende len genomen die evenwel niet de belangstelwerktuigen. Er werd in totaal afgeschreven ling van de boeren hadden die zij verdienden.
Er is thans een zekere ongerustheid onder de
STILLE OMGANG AFD. VORDEN
ƒ 572,90.
Onder voorzitterschap van de heer Joh. Hee- Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende boerenstand merkbaar. Doch deze ongerustrink kwam de plaatselijke afdeling van het lid, de heer A. H. J. Zents, met algemene heid heerst er niet alleen onder de landbouGenootschap der Stille Omgang bij Schoen- stemmen herkozen. Meegedeeld werd, dat per wers, doch eveneens onder de arbeiders- en
aker bijeen. De voorzitter deelde mede, dat de l mei a.s. de penningmeester zijn functie zal in ondernemerskringen, getuige de steeds stijKring Salland, waaronder Vorden ressorteert, neerleggen. In zijn plaats werd gekozen de gende werkloosheidscijfers.
dit jaar haar 25-jarig bestaan hoopt te herden- heer Joh. Braakhekke, Barchem. De heer Tot 1955 was de afzet van onze agrarische produkten op de buitenlandse markten behoorlijk.
ken. Dit zal half april in Deventer op kerke- Groot Bramel blijft echter bestuurslid.
lijke wijze worden herdacht, waarbij 2 afge- Na de pauze gaf de heer A. G. Nijenhuis uit Spreker wees er op dat niet alle produkten
vaardigden van de afd. Vorden worden uitge- Vierakker, Hoofdassistent van de Rijksland- ondersteuning nodig hebben, b.v. aardappelen
bouwvoorlichtingsdienst, een lezing over „Me- en suikerbieten. De melk en het varkensvleesnodigd.
liggen zwak in de markt.
De heer H. Hartman gaf een keurig financieel chanisatie"
Wordt m>rvül(<<l.
verslag.
V.O.P. GEEFT UITVOERING
Na enkele besprekingen wordt de organisatie
van de Stille Omgang in de nacht van 15 op 16 De toneelvereniging V.O.P. uit het Medler
maart besproken. Reeds een 20-tal deelnemers zal op 28 en 29 maart in de zaal van Eykelgaven zich op. Meegedeeld werd nog, dat de kamp een opvoering geven van het toneelstuk
contributie zal blijven gehandhaafd op ƒ 2,60 „Gerda van de Anna's hoeve". Het ,etuk
speelt zich hoofdzakelijk af rondom het boeper jaar.
renleven.
UITVOERING CHR. MUZIEKVERENIGING
BIJEENKOMST VOOR BEJAARDEN
„SURSUM CORDA"
Als je zo in ons dorp de ogen de kost geeft,
Onder leiding van haar directeur, de heer A. dan valt het op dat er zoveel oude mensen
M. Garritsen, gaf de Chr. Muziekvereniging zijn. Er zijn ruim 800 mensen boven de tach,,Sursum Corda" voor een geheel gevulde zaal tig jaar en het getal dergenen die zo tussen
van het gebouw Irene haar jaarlijkse uitvoe- de vijf en zestig en tachtig zijn loopt in de
ring.
honderden. De vraag is: kunnen we aan de
Na gezamenlijk Ps. 68 : 10 te hebben gezon- bejaarden in onze gemeente nog iets meer gegen sprak de voorzitter, de heer M. H. Gotink, ven dan dat we er jaarlijks een dagje mee uit
een kort welkomstwoord, waarbij inzonder- gaan? Nu heeft de Kerkeraad der Hervormde
heid werden welkom geheten de toneelgroep Gemeente besloten na Pasen te beginnen met
van de Muziekvereniging „Concordia", de be- bijeenkomsten voor bejaarden. In vele gegunstigers en de leden van de werkcommissie. meenten zijn deze bijeenkomsten zeer druk
Deze laatste zijn we bijzondere dank verschul- bezocht en vele bejaarden komen met vreugdigd, aldus spr., aangezien deze het mogelijk de naar hun ontspanningsmiddagen toe.
heeft gemaakt om tot aankoop van nieuwe in- De organisatie wordt ter hand genomen en
strumenten te kunnen overgaan. Het verheug- t.z.t. worden er nadere mededelingen verde spr. dat de toneelgroep van de zustervere- strekt.
niging bereid is gevonden het tweede deel
VEILIG-VERKEERSAVOND
van de avond te vullen waaruit mag worden
geconcludeerd dat de beide verenigingen weer In zaal Schoenaker werd de derde Verkeersavond gehouden van dit seizoen onder leiding
een stap nader tot elkaar zijn gekomen.
Hierna volgde afwerking van het uit 7 num- van de heer H. Folmer.
mers bestaande muzikale gedeelte. Hiervan Er werden een tweetal films vertoond over
willen we noemen de mars Belmont van J. het verlenen van voorrang waarbij wachtChaillet, de fantasie-caprice ,,La Speranza" meester Ie klas de heer Kok uit Vorden een
van A. Boscolli, alsmede de mars ,,Le mont toelichlJÉfcigaf. Vervolgens werd een film ver- ^ 250 ^^ pick-nick, heerlijk koekje 59
d'Orcières" eveneens van Chaillet. Uit een en toond olW fouten in het verkeer waaraan te- ^ 250 ^f heerlijke moccasprits
62
ander bleek dat er goed was gestudeerd. Nu vens een wedstrijd verbonden was. Een groep
l grote fles prima belegen wijn 179
afloop mochten de dirigent en de leden een van een dame en twee heren moest hierbij de •
met 1 blik aardbeien gratis.
fouten aangeven. Als winnaar kwam uit de
warm applaus in ontvangst nemen.
^
l
blik
mandarijnen op sap
98
Het toneelstuk ,,Pa strijkt de vlag" opgevoerd bus de heer Lenselink, die als beloning een
door leden van ,,Concordia" verkreeg, even- doos sigaren kreeg, terwijl de verliezers een ^ l blik gemengde vruchten op sap 139
A
150 ^fc kievitseitjes
als in het Nutsgebouw, weer een prima vertolking. Om de komische verwikkelingen werd Tijdens T \ pauze sprak de heer Folmer nog ^ 150 ^^ chocolade croquant eitjes 59
een propagandistisch woord om zich als nieuw
ook hier daverend gelachen.
J groot pak custard
49
De voorzitter dankte de toneelgroep voor het lid op te geven. Voor slechts ƒ 1.50 per jaar •
l pot chocolade pasta
59
gebodene, wat zij geheel belangeloos had wil- is men lid van Veilig Verkeer, waarbij vele
ALS EXTRA RECLAME:
len doen. Als blijk van waardering mocht de voordelen zijn verbonden, o. a. kan men deel
toneelgroep een passend cadeau in ontvangst nemen aan de verkeerscursussen ( 4 a 5 lesboterhamworst, leverworst en rook•
nemen, waarvoor de heer Joh. Harmsen, na- sen).
vlees, samen 150 gr., 55 et.
mens de groep hartelijk dank betuigde en Na de pauze kreeg men gelegenheid om vraLEVENSMIDDELENBEDRIJF
waarin hij liet uitkomen dat er steeds een gen op verkeersgebied te stellen aan het daarnauwer contact tussen de beide muziekver- toe gevormde forum, bestaande uit de opperwachtmeester Bolt en wachtmeester Ie klas
enigingen mocht blijven groeien.
Na het zingen van de „Avondzang" behoorde Kok, aangevuld met uit de vergadering mej. • Zutphenseweg
— Telefoon 415
deze alleszins geslaagde uitvoering weer tot Aalderink en de heer Pelgrom, Linde. Als gespreksleider trad op de heer Folmer. Er werhet verleden.
den vele vragen gesteld die uitvoerig werden
DESTRUCTOR
beantwoord en toegelicht. Het verdere gedeelIn de maand februari j.l. werden door het des- te van de avond werd gevuld met het spel
tructiebedrijf te Winterswijk uit deze gemeen- Trek aan de bel.
op vrijdag 21 maart, 8 uur in het
te opgehaald de cadavers van: 2 graskalveren,
TOESLAG WOONHUIS
Nutsgebouw.
l vetkalf, 12 nuchtere kalveren, 16 varkens en Ten overstaan van notaris Mr. J. Rombach had
Onderwerp
: „Principieel Socialistische Politiek''.
5 biggen.
woensdagmiddag de toeslag plaats van het
woonhuis van de fam. Koerselman, gelegen Spreker : 2e kamerlid J. H. Sc f iepa.
TWEE DODEN BIJ VERKEERSONGELUK
aan de Burg. Galleestraat 14, dat was ingezet
Een tragisch verkeersongeluk heeft donder- door de heer J. Bielderman alhier voor de Entree vrij.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
dagmiddag plaats gehad nabij* het Buitenzorg
som van ƒ 18.000,—. Het huis werd afgemijnd
op de Zutphense weg. Door de gladheid van
door de heer Joh. Heerink voor ƒ 18.200, — ,
de weg kwam de heer Makkink uit Eefde, die
Profiteer van de lage advertentieprijzen
met zijn vrouw en drie kinderen op weg was doch werd niet gegund.
en
hoge reclamewaarde van CONTACT
naar het gouden huwelijksfeest van zijn
BOND VOOR STAATSPENSIONERING
ouders in Wichmond, met de door hem ge- De afd. Vorden van de Bond voor Staatspenhuurde wagen, na het passeren van een voor sionering hield donderdagavond in café „De
Te koop cirkelzaaghem rijdende vrachtauto, te slippen en reed Zon" een ledenvergadering. Wegens ziekte Gevraagd een NET machine voor brandmet grote snelheid tegen een boom.
van de voorzitter en de secretaris, fungeerde MEISJE v. 2 halve d.
De 45-jarige heer Makkink evenals zijn 5-jarig het bestuurslid, de heer J. W. Harwig, als zo- p. w. Adres bevr. bur. hout enz. met of zonder spouwmes, en nog
dochtertje werden daarbij op slag gedood. danig. De heer Harwig speet het dat de heren Contact.
plm. 6 weken in geMevr. Makkink-Boers liep een dubbele been- Lijftogt en Kip niet aanwezig konden zijn. Zij
breuk en een zware hersenschudding op. Het toch zijn de ziel van de afdeling Vorden. Spr. Ik ben mijn rode Empo bruik. Fa. Meulen10-jarig dochtertje en 3-jarig zoontje kregen noopte dat beide heren spoedig hun werk- FIETS KWIJT. Heeft brugge, Nieuwstad.
eveneens vrij zware verwondingen. Dr. de zaamheden weer konden hervatten.
iemand hsm ookgezien
Vries, die zeer spoedig ter plaatse was, ver- Uit het jaarverslag bleek, dat de afdeling 1200 Rietje Janssen,
leende de eerste hulp, later bijgestaan door leden telt. De penningmeester, de heer H.
Wilhelminalaan 12
Te koop:
zuster Stoop en twee doktoren uit Warnsveld. Doornink, heeft in 1957 ontvangen ƒ 1688,—
Weckflessen, 2 L.
Met twee ambulances werden de slachtoffers en uitgegeven ƒ 1283, — , zodat er een voor- Ze vliegen weg,
naar het Alg. Ziekenhuis te Zutphen vervoerd. delig saldo is van ƒ 405, — .
30 et., l MS L. 25 et.
Tot leden van de kascommissie werden bel L 20 et., inmaakpotBEDRIJFS DAMMEN.
noemd de heren A. Daalmeijer, Joh. Slagman
ten, 2 oude damesfietWoensdagavond werd een damwedstrijd ge- en G. W. Slagman. De aftredende bestuurs- nu met dit weer.
sen, l oude herenfiets,
speeld tussen de ploegen van de Zuivelfa- leden, de heren H. J. Lijftogt, H. Doornink, W. Prijs rund lange jassen
l elektr kookplaat, 60
briek en de Empo. De heer Wansink van Bijenhof en F. H. Bouwmeester, werden bij £115.—.Veste f 55.-.
steigermasten,
l grote
de Zuivelfabriek speelde tegen enige Empo- acclamatie herkozen.
en
l
kleine
wasteil,
2
fa. G. W. Luimes
spelers een sitnultaanwedstrijd en won alle
Ir. BAAS BESPRAK PROBLEMEN OP HET
oude tafels, l wastapartijen. Het Empo-team echter won het
Vorden, Telefoon 421 feltje, l nieuwe gereedLANDBOUWBEDRIJF
van de Zuivel en wel met 18-6.
Over bovengenoemd onderwerp sprak woensschapkist 7 5 x 4 0 x 4 0 ,
Om half elf was de wedstrijd geëindigd en dagavond in zaak Bakker op uitnodiging van
voetbalschoenen, maat
verliet men de gezellige Empo-cantine om de afdeling Vorden van de G. M. v. Landbouw,
39,
en schaatsen bij
zich door het barre «winterweer huiswaarts de CBTB en de ABTB Ir. J. Baas, voorzitter
J. te Hennepe, 't Hoge.
van
de
Overijsselse
Landbouw
Maatschappij.
te spoeden.
GROSLIJST V.V.D.
De groslijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing luidt voor de V.V.D. als volgt:
1. H. Wesselink, Insulindelaan 11; 2. H. S. J.
Albers, Zutphense weg 4; 3. Mr. A. Baron
van Westerholt van Hackfort; 4. H. Bannink,
D 152, Kranenburg; 5. Mevr. Vogtlander, Zutphense weg 77; 6. G. M. v. d. Peyl, Zutphense
weg 81; 7. Mevr. M. C. van Mourik-Spoor,
Zutphense weg 10; 8. H. Wesselink, Hackerij,
Zutphense weg; 9. J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11.

l
m

Uiterst lage prijzen!

• GROOTENBOER

Partij v.d. Arbeid
Openbare vergadering

de leren jassen

Adverteert
in Contact

U toont zich op Uw
best met

; Beha H. 4.75
l Corsef //. 24.50
\

Pas-Tunette beha's
5 wetenschappelijk
berekende cupgrootten
per maat

Pas-Tunette corsetten
3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillemaai.

H. LUTH
zie etalage overzijde

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"
Telef. 358 — Vorden
Wij betalen a.s. week
voor de kippen (alle
rassen) f 1.90 per kg

W. Rossel
Pluimveehandel
Vorden. Telefoon 283

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weülen Kranenharg
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

„De Reiger"

voor autorijlessen.
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
acht uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.
Het volgen van theolessen is verplicht.
We mochten al een
bestelling ontvangen
voor drie

Zonneschermen.
We leveren ook met
staalconstructie.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421 Vorden
Steeds tot Uw dienst.

Te koop, te Vorden,
Herenhuis met tuin o h.
zuiden, £21000. — , en
een pas gebouwde, vrijstaande middenstandswoning met bedrijfsgebouw, f27000.—.
Ovink's woningbureau
Zutphen, Tel. 2636, na
kant. tijd 2740.
Te koop een g.o.h.
KOOKHAARD.
Zuphenseweg 17.

hebben het genoegen U namens weder- n
zijdse ouders kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
woensdag 26 maart a.s. om 2 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Her v. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Drag. KOE te koop
Zutphen, Buitensingel 28
en drag. MAAL, bijna
maart 1958.
Vorden, Kerkstraat 21
a.d. telling.
Q Receptie van 3.45 uur tot 5.15 uur in Hotel
Wed. Schotsman,
ft Bakker te Vorden.
Veld wijk C 103.
Te koop drag. F.H.
VAARS, 15 maart a.d.
telling, moeder goede
melkl., abortus-vrij
bedrijf, en MERRIEVEULEN, 10 mnd.
oud, Geld. type.
W. Rietman. „Oldenkamp B 88.
Te koop een partij
prima stalmest en een
huisslachtingsvarkcn.
G. Kreunen, D 114.
Te koop 10.000 kg.
MANGELWORTELS bij H. Gosselink
Wichmond,
Tel. K 6754-228.
Te koop een partij
STALMEST.
J. A. Bleumink, bij
't kerkhof.
Te koop zwaar nuchter r.b. STIERKALF.
B. Voskamp,
„Voskuil".
Een guste KOE te
koop, plm. 50 overjarige KIPPEN (aan de
leg), en een 2-pits BUTAGASSTEL.
A. J. KI. Ikkink, Wildenborch D 56. N.o.z.
Te koop r.b. VAARSKALF, 8 dagen oud,
en VIERDELS van
een vette koe.
Joh. Weenk, Brandenborch, E 92.
Te koop 3 BIGGEN.
E. Pardijs. 't Lange
End.
Een toom BIGGEN
te koop bij G. Vliem,
Linde.

Diep betreurd door ons allen.

Fam. Hofmeijer en Oldenhof
Vorden, 9 maart 1958.
Decanijeweg 9.
De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 13 maart op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

in de leeftijd van 45 jaar

Te koop prima vers
gedorst HAVERSTRO. J. Eggink,
Delden B 39.
Te koop prima onderhouden SOLEX.
D. Brinkerink, Ruurloseweg D 16, Vorden.

en ons geliefd nichtje
HENNY
in de jeugdige leeftijd van 5 jaar.
Vorden, Fam.
Fam.
Fam.
Hengelo-G, Fam.

De teraardebestelling zal plaats vinden
op maandag 17 maart om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Ook al aan de
sigaar ? ?
Forse bolknak in l O
stuks verpakking voor
f 1.80. Iets voor U?
Sigaren magazijn

Olthuys
(D. Boersma)
Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 23 maart, 8 uur
de doldwaze klucht
(in kleuren)

O.L.S. LINDE

Feestavonden
op vrijdag 21 maart (voor de ouders)
en zaterdag 22 maart voor overige
belangstellenden.
Opgevoerd wordt de kinder-operette

Prinses Desiree lacht niet mee.
Aanvang half acht
in zaal Eykelkamp, Medler.

(H. Hüskon)
Overwelving
Rozegrarht
Telef 2824 Zutphen
Herstelplaats voor rijwielen van elk fabrikaat. Gedipl. personeel

CONTACT
hét blad voor Vorden
VORDEN

Gemeente-avond
in gebouw Irene op donderdag
20 maart om kwart voor acht.
Onderwerp:
Onze angsten en wat Pasen daarmede^te maken heeft.
Allen zeer hartelijk welkom !

Tante's laatste stunt

C

J

Toegang alle leeftijden

Flatteuze motieven in
Novana fantasierib
1

Modieuze lingerie houdt jong l
De kantjes zijn grappig. De
soepele kwaliteit blijft onveranderd
mooi!

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespr^j^n bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. l l,^p. 373

Kwaliteitsartikelen
voor lage prijzen!
Lit. bl. erwten m. wortelen
teler 49 et
„ „ Doperwten 79 et
Half lit. bl. tuinbonen en half lit.
blik doperwten fijn, samen voor

98 et
3 pak margarine voor 96 et
2 rol verkade's beschuit 50 et
150 gr. boterham w. Ie soort 46 c
Litersblikken boerenkool
(voor 6 personen) 98 et
hierbij een rookworst
van 98 et voor 87 et
Grote zak gevuld met
moccastangen 67 et

U kunt Novana fantasierib
kiezen in verschillende
lengte- en
breedtematen.

• met de natuurlijke coupe - maakt üW Uiterlijk

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar:

In paasartikelen ruime
sortering.

Smit, Zutplienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

A. Boers
Joh. Boers
A. L. Grotenhuys
B Boers

Eefde, 13 maart 1958.

Fa. K. SIERSMA

HERVORMDE GEMEENTE

Nutsgebouw

Na „Charlic's tante" een nieuwe lachbom.

Te koop 3 zware BIGGEN bij H. Decanije,
C 109 Galgengoor,
Vorden.

Agent:
GAZELLE, RUDGE
en JOCO rijwielen

Ct

NIEUWSTAD 5, Tel. 232

ALBERT WASSINK

DERKJAN MAKKINK
echtgenoot van A. B. Boers

met een geregelde
voorraad^van meer dan
150 Toer-, Sport- en
Kinderrij wielen

Fa. J. W. Albers

Een heerlijke parodie op het leven van
vrijheidslievende inbrekers!
Geen oog blijft droog v. de lachtranen.

Door een noodlottig ongeval heeft God
van ons weggenomen onze beste zwager

RIJWIELGEBIED

Bij aankoop van f 5»^ aan waren een
prima zeem van 2.79 voor 189 et*

Heden behaagde het de Here plotseling
uit ons midden weg te nemen onze
lieve Vader en Grootvader

in de ouderdom van 74 jaar.
Zwaar valt ons dit verlies.
Hengelo-G.,
^^
G. J. ZeevalkirnFvVassink
J. W. Zeevalkink
Vorden,
G. Wassink
J. Wassink ^^
B. J. Wassink^Wennink
en kleinkinderen.
Vorden, 13 maart 1958.
„Pardijs"
De teraardebestelling zal plaats vinden
op maandag 17 maart om half twee
op de Algem. Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van het sterfhuis 12.45 uur.

et
et
et
et
et
et

119

met:
Hans Moser, Theo Lingen,
Oskar Sima, Georg Thomalla

weduwnaar van
Wilhelmina Johanna Berenpas

speciaalzaak op

59 Ct

Huishoudkwaliteit, 250 gram

Heden behaagde het de Here plotseling
van ons weg te nemen onze inniggeliefde
zuster, schoonzuster en tante

Te koop de HELFT
van een jonge vette
zeug bij B Zents Sr.,
't Medler.

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO.
G. KI. Lebbink „Brandenborch".

(Klaverblad) 3 stukken

i Toekomstig adres: Vonderstraat 78, Deventer

Gezina Oldenhof
wed. van H. Hofmeijer
in de ouderdom van 69 jaar.

Zutphens

Zelf bedieningsnieuws !
39
Grote Ontbijtkoek (Pienk)
Ovaaltjes van Kreyenbroek 250 gram 59
39
Marie biscuits 250 gram
98
Kwart Edammer kaas
38
Vruchtengries 200 gram
Cervelaatworst (A*. Humnk) 150 gram 64

Jan Welmers
en
Annie Dijkman

>>

H. LUTH
Zie etalageloverzijde]

Vraag bet aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdagsmorgens het eerst naar

HET BINNENHUIS > >

Fa. A. Polman, Meubilering
Vorden, Tel. 314

„CONTACT
het lijf blad van elke echte Vordenaar !
Abonnementsprijs slechts f 3.20 p. jaar

AGENTSCHAP
Chem. Reinigen en Verven

„PALTHE"
Behangselpapieren
Nieuwe kollektie. Vraagt staalboeken.
Grote voorraad.
Zie etalage,
A.s. zondag 2 uur

Vorden II - Grol II

':i;«ii

IMÜii

kokos
in moderne dessins
en vele teleurstellingen

Firma VISSER

Speciale
reklame
geldig t.m. a.s. woensdag.
Heren pyama's, prima keper flanel,
alle maten 9.95
Gevoerde jongens petjes m* bont 2*95
Flanellen lakens, 150x225 5*75
Theedoeken 0*50
Keperflanel per meter 0,98

En toch komt de lente.

Onze specialiteit.
Sig.mag. „'t Centrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386

fa. G, W. Luimes, Tel. 421
Complete Meubilering.
Steeds tot uw dienst.

Vorden

Hoe 't ook zij, vlees van
Krijt hoort er bij*
200 gr. ham 90 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gr. ontbijtspek 50 et
200 gr. bloedworst 36 et
200 gr. Berliner 70 et
500 gr. vet 50 et
500 gr. rookworst fijn 175 et
500 gr. spek 70 et
100 gr. runder rollade 70 et
100 gr. varkens fricando 70 et
200 gr. gehakt 80 et
100 gr. gebr. rosbeef 70 et

H. Luth " Vorden
r
George blijft het adres voor uw rijles.
George is nu ook de man voor uw

M. Krijt, Dorpsstraat

Nutsavond
Georgette Hagedoorn
Deze avond is
uitgesteld tot dinsdag 25 maart.
De Jeugdmiddag over „de Hoge Veluwe"
blijft op woensdag 19 maart a.s.

School
met
de
Bijbel
Het Hoge 42
Woensdag 19 maart a.s. hebben de
ouders gelegenheid om het werk van
hun kinderen te bezichtigen in de
school van 6.30 tot 9 uur.
Het Personeel.

Concordia Hengelo-GId.

TAXI.

Herv. Jeugdverenigingen

Zaterdag 22 maart

Zaterdag 22 maart
hopen de meisjesclub „Lenteklokjes"
en de jongensclub „Samuël" hun

.DANSEN

Een tweede auto met chauffeur dag en
nacht beschikbaar, ook al zijn we bezig
met rijlessen.

Aanvang 7 uur.

JAARFEEST

R.S. Stokvis Rijwielen
f 224.- compleet.

Belt U 358 Vorden en uw taxi
rijdt voor.

In sport uitvoering met dubbele remmen, drieversnellingsnaaf, lamp, snelbinder enz.

George Seesing
Uw r ij-instructeur en

Alleen „de Speciaalzaak" biedt
l doos forum sigaren f 1.10»

En toch gaan de dames aan het schoonmaken. Moet uw matras bijgevuld worden
of nieuw overtrokken, Uw stoelen opnieuw
gestoffeerd, Uw gordijnen vernieuwd worden en nieuwe vloerbedekking in de kamer,
we leveren keurig netjes en niet duur.

Een moderne prachtfiets, degelijk en sterk.

taxi-chauffeur.

te houden in gebouw Irene.
Entree f 1.—
Kinderen 50 cent
Aanvang half acht

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten
WOENSDAG

AGENT:

A. G. Tragter, Zutph.weg

THANS OOK VOORRADIG:

Cordes Wasmachines •
en Centrifuges
een produkt van één der oudste fabrieken van
Europa
Verder geregeld leverbaar:

A*E.G*t Miele, Rondo, Hoover, Erres enz* enz»

Techn.
Bureau P. Dekker, Tel. 253
Elektra, Radio, Televisie
Grote maten dames directoirs, zware
interlock, in de maten 48, 5O, 52, nu
slechts voor f 2.75.
Dames nylons
geminderd, f 2,—

Dames nylons
geminderd, met
overtoonhielf 2.50

Restanten dames onderjurken maten 38, 40, 42
f 1.95.

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

SINTELS
l

e koop, franco huis, voor verharden van
wegen, paden en terreinen.
Aan belanghebbenden delen wij mede, dat
de sintelverkoop van wijlen de heer P.
MONSTER SR. op dezelfde wijze wordt
voortgezet.

H» Monstert Groenloscwcg 61l
Winterswijk, TeK K 5430^2727
Chem. reinigen
Verven
ATTENTIE
Wegens de steeds toenemende drukte
raden wij u aan uw kleding vroegtijdig
mee te geven, zodat u met Pasen niet
teleurgesteld behoeft te worden.
's Maandagsmorgens voor 9 uur
bericht, wordt de zelfde dag gehaald.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen
Telefoon K 6750-3191
Stoppage
Enz. enz.

A. WOLSING

19 maart

r

PRACHT
KOLLEKTIE

Oxford
Heren- en
Jongenskleding,
Costuums 2- en
3-delig
Gabardine jassen
Heren colberts
Jongens colberts
Broeken enz.
verkrijgbaar bij

Schoolderman

ua uaAaog

Vorden

Textiel - Vorden
Comfortabel veilig en voordelig is de

Ver, voor Veilig Verkeer
De Verkeerscursus
begint maandag 17 maart a.s.
om 8 uur in Hotel Bakker.
Zij, die aan deze cursus willen deelnemen en zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dit alsnog doen bij de
Rijkspolitie.
Cursusgeld f 2. —. Hiervoor krijgt U
4 goede cursusavonden.

BELEEFD VERZOEK!
Let bij het draaien op ons juiste
telefoonnummer:

vier - twee - drie
Voorkomt s.v.p. vergissingen, anders
bezorgt u andere telefoon-abonnees last.

Kapper W I E K ART

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

RetexturingsbedrUf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
HLt beste adres voor
Chem. reinigen, Tricoleren, Drijmastern,
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 396.

Rap Super
2-persoons bromfiets.
Geheel in moderne en degelijke uitvoering, ook met extra zware wielen
en banden.
Ga ze vrijblijvend eens zien
bij Solex en Rap Service Station.

A. G. Tragter
Zutphenseweg

