Fraokering bij abonnement, postkant. Vorden

CONTACT
HET

NIEUWS-

EN

zaterdag 27 sept* 195S
20e jaargang no* 26
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. 1404
BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld
a ƒ 1,60, weer worden gegireerd t.n.v. Drukkerij Wolters, Vorden, op No. 934120.
We hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u
vooral zorgen dat de overschrijving voor l
oktober in ons bezit is? 't 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 abonnementsgeld zo
laag mogelijk te houden; jaagt u ons dan niet
op extra kosten.
PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagavond werd de eerste bijeenkomst
van de plattelandsvrouwen in dit seizoen gehouden. De presidente, mevr. Rietman-Pelgrum, heette de dames hartelijk welkom. De
verkiezing van een nieuw bestuurslid kon niet
doorgaan omdat er te weinig leden aanwezig
waren.
Bij voldoende deelname zal getracht worden
een cursus te organiseren over het gebruik
van een diepvrieskluis.
De spreekster voor de avond was mevr. Dudock van Lerven uit Arnhem, die een lezing
hield over „Het joodse meisje Anne Frank",
waar allen zeer van onder de indruk waren.
Na de pauze werden enige humoristische stukjes voorgedragen, die ook zeer in de smaak
vielen.
Tenslotte bedankte de presidente de spreekster voor de zeer mooie avond en werd de
bijeenkomst met het zingen van het bondslied
besloten.
VIOS—VORDEN 0—1
Het is een wedstrijd geworden, waarin beide
achterhoedes domineerden. Daarbij kwam, dat
de Vordense middenlinie, thans weer compleet, het spel regelmatig wist te verplaatsen,
zodat de thuisclub maar weinig kansen kreeg
om te doelpunten. De Vordense voorhoede
kwam wat vaker aan bod, doch het duurde
meestal te lang alvorens er een schot kwam.
Voor de rust werd niet gedoelpunt. De tweede
helft was een getrouwe kopie van de eerste.
Vorden had wel een veldmeerderheid, doch
de voorhoede wist die niet uit te buiten. Het
was spil Lindenschot, die. na een drietal tegenstanders gepasseerd te zijn, eenmaal raak
schoot (l—0). Vios kwam hierna nog wel
hevig opzetten, doch de Vordense doelverde•diger wist met veel bravour enkele gevaarlijke schoten onschadelijk te maken.
Vorden II deed het ditmaal beter en won met
3—2 van Pax III.
Vorden A speelde op eigen terrein tegen Ruur10 A en verloor met een gehavend elftal met
2—0. Vooral de voorhoede vormt nog een
groot probleem.
Vorden B beleefde van haar uitstapje naar
Zelhem A niet veel plezier. Het B-elftal kwam
er eenvoudig niet aan te pas tegen de veel
grotere tegenstanders. Het werd liefst een
30—O nederlaag.
Vorden C speelde met O—O gelijk tegen De
Hoven D.
A.s. zondag speelt Vorden B in Wichmond tegen Socii A, terwijl zaterdagmiddag Vorden C
bezoek ontvangt van Oeken A. Vorden I en
11 zijn vrij.

Kinderkopjes
Babyderm Haarwater (Haargroei-tonic) legt reeds in de jeugd de basis voor
een gezonde haargroei. Flacon f. 1.90.

BEKRONING PAARDEN
Op de paardefokdag te Hengelo wegens het
300-jarig bestaan der Marksvereniging, behaalde de heer A. J. Zwevehnk, Steenkamp,
met zijn Warmbloedplaarden een eerste prijs
met een stermerrie, een 2e prijs met een premie merrie en een 2e prijs met een merrie veulen. De heer B. H. Koning uit Linde een 2e pr.
met hengstveulen, een Ie pr. met merrieveulen en een Ie pr. met 2-jarige merrie. D. A.
Lettink uit Linde een 2e pr. met hengstveulen.
B. Berenpas een 2e pr. met hengstveulen, een
Ie pr. met merrieveulen, een 2e pr. met een
stermerrie en een Ie pr. met kernmerrie. B.
Wagenvoort 2 maal Ie pr. met merrieveulen,
een 2e pr. met stermerrie en een Ie pr. voor
moeder met 2 afst. E. J. Knoef Ie pr. met merrie (2x). F. Toorneman een Ie pr. met merrie.
G. H. Wuestenenk een 2e pr. met stermerrie,
een Ie pr. met kernmerrie en een 2e pr. met
moeder met 2 afst. A. J. Maalderink, een Ie
pr. met kernmerrie en een 2e pr. met merrie.
D. J. Rouwenhorst een 2e pr. met een stermerrie.

CORSETTENSHOW BIJ DE FA. VISSER
Onder auspiciën van de fa. Visser heeft de
Geerli Corsettenfabriek in zaal Bakker maandagavond een show georganiseerd waarbij
speciaal de Ronda-corsetten en de Pretty
Form-B.H.'s geshowd werden.
Er bestond voor deze show vrij veel belangstelling. Een viertal mannequins van slank
tot volslank verzorgden deze show, welke bovendien door een medewerkster op vlotte wijze mondeling toegelicht werd. Een pianiste
zorgde voor de muzikale omlijsting van het
geheel. Alle medewerksters waren in dienst
van de Geerli-corsettenfabriek uit Oosterbeek.
Er werden step-ins, gaines en corsetten geshowd, waaronder zeer charmante en leukbewerkte modellen; de gaines-corsetten met
elastiek en zonder baleinen en vetersluiting
en de Ronda-corsetten met gepatenteerde ronde baleinen, welke een prettige steun geven
en niet kunnen steken.
Ook in B.H.'s werd een grote verscheidenheid geshowd, zowel in poplin als in nylon en
in de kleuren wit, roze en zwart. De bijzondere aandacht van de dames strok het Step-in
en B.H.-garnituur, vervaardigd uit de zelfde
stof en in de zelfde kleur,
't Geheel was voor de dames nuttig en interessant. Er werd tenslotte nog medegedeeld
dat op 9 oktober door de fa. Visser een najaarsmodeshow zal worden gehouden.
GEZINSDIENST IN DE HERV. KERK
Morgen om 10 uur wordt in de Her v. Kerk
een gezinsdienst gehouden, waarin de kinderen van de zondagsschool bloemen meebrengen welke later aan zieken en bejaarden worden aangeboden. Een aardig idee. De kinderen
zullen zelf ook een paar van hun liederen zingen. Aan deze dienst zullen een paar 'trompettisten hun medewerking verlenen bij het
begeleiden van de zang. De beide predikanten,
Ds. Jansen en Ds. Langstraat, zullen de dienst
leiden.
In verband hiermede komt de vroegdienst van
half negen te vervallen, evenals de dienst in
het Medler.
DEMONSTRATIE f BARENDSEN
Door de fa. Barendseni werd
wen vorige week een
demonstratie gegeven van kachels en haarden, zowel voor kolen- als oliostook. Ook
werden enkele wasmachines gedemonstreerd.
Elke bezoeker kreeg e ^attractie aangeboden.
RATTIOok verleden week zondag had het eerste
elftal weinig geluk in de thuiswedstrijd tegen
Erix I uit Lievelde. Hoewel de Rattianen zeker
een klasse beter speelden dan onlangs tegen
Vorden I, ontbrak het de voorhoede ook nu
aan de nodige schotvaardigheid en moest men
met een l—3 nederlaag genoegen nemen. Overigens dient gezegd te worden, dat de bezoekers bijzonder kwade tegenstanders waren,
doordat zij de gehele wedstrijd over een onuitputtelijke dosis doorzettings- en uithoudingsvermogen beschikten.
Ratti kon het tempo goed volhouden, maar
wist ondanks de kleine veldmeerderheid in de
eerste helft niet tot scoren te komen.
Daartegenover strafte Erix een tweetal misverstanden in de achterhoede op resolute wijze af en was de stand met rust 0—2 voor de
gasten. Na de thee kon Bos nog een mooi tegenpunt tot stand brengen, maar ook Erix
vond nog eenmaal het net (l—3).
De overige elftallen waren vrij.
In verband met de interland-wedstrijd BelgiëNederland is voor deze week een beperkt programma vastgesteld. Het eerste is vrij. Ratti II
speelt haar eerste wedstrijd en wel thuis tegen
Steenderen II. Voor de reserves ligt hier een
kans om de volle winst binnen te halen. Van
de junioren speelt alleen Ratti B zaterdagmiddag tegen St. Walburgis A te Zutphen.
BEZOEK COMMISSARIS DER KONINGIN
De Commissaris der Koningin in deze provincie, Mr. H. W. Bloemers, zal naar we vernemen op vrijdagmiddag 3 oktober a.s. een
werkbezoek aan onze gemeente brengen.
AANBESTEDING
Onze plaatsgenoot de heer Dostal (wegenaannemer) was de laagste inschrijver bij enige
werken in de gemeente Zutphen o.a. vervanging van de oostveensebrug door een duiker
voor ƒ 22.878,— (opvolger ƒ 23.400,—); voor
de doortrekking van de Gasthuiskamp2
ƒ 10.881,—; voor het maken van plm. 5000 m
betonklinkerbestrating (met grondwerk) enz.
op de Pollaan en een gedeelte van het industrieterrein voor ƒ 61.451,— (opvolger
ƒ 70.800,—).
GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer Albers, slaagde
voor het examen hoofdakte.

KERKDIENSTEN zondag 28 sept.
Hervormde kerk.
10 uur Ds. J. H. Jansen en Ds J. Langstraat,
Bed. Hl. Doop.. Gezins- en Bloemendienst.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. A. A. Oostenbrink, van
Varsseveld.
R.K. Kerk
7 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 3 uur Lof.
R. K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 27 sept. van 5 uur tot en met
zondag 28 sept Dr. de Vries. Tel. 1288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 28 sept. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 121 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 8 . — tot f56.— per stuk.
Handel was slepend.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Burgelijke stand van 19 t.m. 25 sept.
Geboren: z. van J. B. Mulderije en M. W.
Heijink; z. van G.J.Bargeman en G. Kloosterboer; z. van D. Bargeman en G. H. Ruiterkamp; d. van D. Pardijs en A. G. Wuestenenk.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Wolsink en L G. Bannink;
G. A. van Laake en S. J. Jansen ; H.W.Wesselink en J. E. Bouwmeester.
Overleden: J. Stegerman, vr., echtgen. van
H. Memelink, oud 64 jr
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en nimmer
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Het is de Hamamelis die het 'm doet

121/2-JARIG PRIESTERFEEST KAPELAAN
RUIGT O.F.M.
Op zondag 28 september zal het 121/* jaar geleden zijn, dat kapelaan Parmenius Ruigt o.f.m.
zijn H. Priesterwijding mocht ontvangen. Voor
de parochie is dit feit aanleiding geworden
om dit jubileum op waardige en passende wqze te herdenken.
Kapelaan Parmenius Ruigt (Leonardus-Garardus) werd op l juli 1920 te Den Haag geboren
en trad op 29 augustus 1939 in de Orde der
Franciscanen te Hoogcruts (Zd. L). De kleine
Professie of Eenvoudige Geloften deed hij op
8 september 1940 in het klooster te Venray,
waarna de eeuwige Geloften in het klooster
te Alverna op 8 september 1943. Op 31 maart
1946 werd hij in Weert tot priester gewijd.
Vervolgens werd hij benoemd als missieweekleider met als standplaats Woerden. In no- •
vcmber 1951 werd hij benoemd als kapelaan
aan de St. Franciscus-parochie a.d. Heiweg te
Nijmegen. Op l mei 1957 volgde zijn overplaatsing in gelijke functie naar Vorden.
Hier heeft men kapelaan Ruigt leren kennen
als een ijverig en actief zielzorger, voor wie
geen moeite te groot is om een ieder met raad
en daad bij te staan en te helpen. Vooral sinds
de ziekte van pastoor Ponsioen (voorjaar 1958)
heeft hij deze krachtig gesteund en geholpen
met de leiding der parochie, van welke zware
taak hij zich bijzonder heeft gekweten. Ook
in het verenigingsleven heeft de kapelaan zich
doen kennen als een sympathieke figuur, die
meeleeft met het wel en wee der verenigingen
o.a. Ratti. R.K. Jeugdbeweging, JBTB e.a.r
waarvan hij Geest. Adviseur is.
Om bovengenoemde redenen is deze gelegenheid aangegrepen om dit jubileum voor Kapelaan Ruigt niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan. Er is een Huldigingscomité gevormd, bestaande uit afgevaardigden van diverse verenigingen, voortkomende uit de gehele parochie. Dit comité is reeds bijzonder actief geweest en heeft ook het programma voor de
feestviering op zondag en maandag a.s. samengesteld. Zo zal er o.m. zondagmorgen om
10 uur een PI. Hoogmis worden gecelebreerd,
waarna huldiging der jubilaris, terwijl 's maandagavonds in zaal Schoenaker een huldiging
door de parochie op het programma staat.

Noar de Expo.
Toe de inventarisasie dan kloor was kon
de reize beginnen. Wie wazzen al gauw in
Zutfen en door mosten d'r ok nog een stuk
of vleve met. Dat was Gait Duzendpotter
met anverwante artikelen, want door was
van alles bie : een kopperslager, kealsdie't
elektries anlekt, bouwkundigen, enz. Een
heel gezellig stel, dat nog plaatse vond achter
in de busse.
Zo ging et richting Arem oaver Nimweagen
noar Den Bosch .'t Weer was goed en onderweg zaggen wie afwisselend weidens, landerieën en bongerds, et gewone, moor toch
altied weer mooie Hollandse landschap.
Wie kwammen al bietieds in Den Bosch an
en veur een café zetten de chauffeur de busse
stille. Hier mosten wie eers moor effen koffie
drinken en de meesten hadden ok wel zin
in een stuksken etten. A'j 's mergens al zo
vrog op pad mot kump t'r van etten meestpad neet volle, want dan bu'j nogal jachterig in de hoed.
Toe ze dan allemoale egetten en edronken
hadden en edoan hadden wat ze in de busse
neet doon kont, ging et wieter in de richting Breda. Volgens de breurs Lindenhof,
boeren in hatte en nieren, was de grond an
de weg van Nimweagen noa Breda neet zo
bes, moor toe Breda achter de rugge was
wodden et anders. Hier wazzen mooie vlakten
geale grond, meteen mooi gewas van haver
en tarwe, woor wie in ons mooie Vodden
nog neet tegen an kont.
Onverwachs wazzen wie nog an de Belgische
grenze. Door zetten de chauffeur de busse
an de kante bie et douanekantoor en zelf
ging e d'r uut um de papieren in odder te
maken. Een paar jonges van de anverwante
artikelen van Gait Duzendpotter wollen d'r
ok metene uut um guldens umme te wisselen
veut franken. Moor dat zat eur neet glad,
want metene stond d'r een Bels veur de
deure, met een wat plodderig veur-corlogs
peksken an en nog zo'n hoge kepi op um
zien toef ia te pakken, en hee kommandeerden met een grafstemme: „allemoaie op de
plaatse blieven veur passenkontröle". Toe
iederene weer zat kwam e de busse in en
kek stuk veur stuk de passen noa. Toe te
bie Willem Lindenhof kwam begon e heel
duuster te kieken. „Wol gie noar België,
manneken? Door kan niks van kommen, dat
dink is joa afelopen, al zowat 'n half joar."
Willem knipperden is met de ogen en zei:
joa, dat zie ik ok, moor door geet et toch
wel umme? „Ha manneke, dachte gie dat?
Moor gie komt vandaag niet in België!"
Een volgende keer cjeet et wieter.
OPENLUCHT FILMVERTONING
Uitgaande van de Interkerkelijke Jeugdbeweging „Youth for Christ" (Jeugd voor Christus) te Naarden vond dinsdag- en woensdagavond een openluchtfilmvertoning ,,Achter de
l lorizon" plaats. Hiervoor bestond een zeer
grote belangstelling. Een en ander werd onderbroken door een spreker en een zangeres.

Kou Gevat?
Tluets zo-aoed,a£s

BEKRONING ZWARTBONT FH VEESLAG
Op de gehouden Centrale keuring van FH
dieren te Zutphen behaalde onze plaatsgenoot,
de heer A. J. Zwevering, Steenkamp, 3 eerste
prijzen, één tweede en één derde prijs. Een
mooi succes aangezien op deze keuring speciaal uitgezochte dieren van geheel Gelderland aanwezig waren.
BIOSCOOP
Zondagavond wordt de film „Bandelozen" vertoond. H i e r i n worden schokkende onthullingen gedaan over georganiseerde jeugdige
gangsters in Californië. Het is een gevaarlijke
bende, onder leiding van een gewetenloze
geldduivel. Een politieman probeert hun vertrouwen te winnen en komt zodoende achter
hun plannen. Hij zet een valstrik en weet een
deel der bende onschadelijk te maken.
Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

R.K.

JAARVERGADERING
SPORTVERENIGING „RATTI"

De R.K. Sportvereniging „Ratti" hield maandagavond in zaal Schoenaker haar algemene
ledenvergadering onder voorzitterschap van
de heer A. J. Wopereis. In zijn openingswoord
memoreerde de voorzitter het afgelopen verenigingsjaar, dat zeer zwaar en moeilijk was
geweest. Vooral de resp. elftallen behaalden
slechte resultaten, het eerste degradeerde naar
de 2e klas GVB. Alhoewel deze nieuwe competitie niet denderend was begonnen, sprak
de voorzitter de verwachting uit, dat de prestaties opwaarts zouden gaan en alle spelers
zonder uitzondering zouden trachten het verloren gegane terrein te heroveren.
Vervolgens werd het woord verleend aan de
secretaris, de heer H. J. Hartman, die een
uitgebreid jaaroverzicht gaf.
Per l augustus j.l. bedroeg het ledental 80.
De training werd gehouden o.l.v. de heren B.
Wentink uit Vorden en Udink uit Deventer.
De zomertraining stond o.l.v. de heer Udink
en werd goed bezocht.
Bijzonder gewag werd gemaakt van het uitstekende werk van de Jeugdleider, de Eerw.
Br. Canatus Schilder o.f.m., die als leider van
de 41 junioren bergen werk heeft verzet. Het
12V2 jarig bestaan der vereniging was een der
hoogtepunten van het afgelopen jaar, terwijl
ook de Sportdag op 10 aug. j.l. weer een succes werd.
De penningmeester, de heer A. Hartelman jr.
gaf hierna een nauwkeurig verslag van de financiële toestand.
Nadat de voorzitter secretaris en penningmeester had bedankt voor hun keurige verslagen kwam de bestuursverkiezing aan de orde.
In verband met drukke werkzaamheden bedankte de heer Hartelman als penningmeester,
waarvoor in de plaats werd gekozen de heer

P. Eykelkamp. De heer Hartelman blijft echter
bestuurslid. De voorzitter dankte de scheidende penningmeester, die gedurende enkele jaren nauwgezet boeken en bescheiden had bijgehouden. Meegedeeld werd, dat aan de
nieuwe competitie door 2 senioren- en 2 junioren teams wordt deelgenomen. In verband
met het bedanken van een tweetal leden der
elftalcommissie t.w. de heren J. L. Janssen en
J. Bekken zal zo spoedig mogelijk in deze vacatures worden voorzien.
De wekelijkse zaaltraining zal worden gegeven door de oud-Go Ahead-speler de heer
Udink en wel voor senioren iedere dinsdagavond met tevens theoretische lessen en voor
de junioren elke vrijdagavond. Aan de voetbal-toto, die ook dit jaar groot voordeel voor
de vereniging opleverde zal nog meer bekendheid worden gegeven.
De Geestelijk Adviseur der vereniging, tot wie
de voorzitter in zijn openingswoord een speciaal woord van welkom had gericht, hield
vervolgens een korte toespraak, waarin hij
aanspoorde om de nieuwe competitie goed te
beginnen. Hij eindigde met de hoop uit te
spreken, dat bestuur en leden een voorspoedig
jaar zouden krijgen met een vermindering van
het aantal verliespunten en meer winstpunten.
De voorzitter dankte voor deze stimulerende
woorden, sprak de hoop uit, dat de nieuwe
competitie succesvol zou verlopen, de training trouw zou worden bezocht en wees er op,
de eer der club hoog te houden en steeds sportief te blijven voetballen.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Ds. en Mevr.
Langstraat tijdens de thee, die U
wordt aangeboden op donderdag 2
oktober, 's avonds 8 uur in Irene.
De kerkeraad van de
Herv. Gemeente

f^Nutsgebouw™1
Telefoon 1500
YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 4 oktober, 8 uur
de avontuurlijke kleurenfilm

GEMEENTE VORDEN.

Bezoek Commissaris der Koningin.
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat ter gelegenheid van het officieel
bezoek aan deze gemeente van de Commissaris der Koningin op vrijdag 3 oktober a.s.
aan de ingezetenen audiëntie zal kunnen
worden verleend en wel des namiddags om
3 uur ten gemeentehuize.
Degenen die hiervan gebruik wensen te maken dienen hiertoe uiterlijk l oktober a.s.
mededeling te doen aan ondergetekende
onder opgave van naam, adres en in welke
functie men de Commissaris wenst te spreken.
Vorden, 27 september 1958.
De burgemeester voornoemd,
VAN ARKEL

Noteert U even ons nieuwe
telefoonnummer?

BENOEMD

Mej. H. Mekking, onderwijzeres a.d. Openbare Lagere Dorpsschool alhier, is met ingang van l januari 1959 benoemd als onderwijzeres aan de Openbare School voor
voorgezet lager onderwijs te Winterswijk.

1417
Wolslng, voetverzorging

Om de smaragd
van Siwa
(Star of India)
met: Cornel Wilde, Jean Wallace,
Herbert Lom.
De jacht op een smaragd leidt tot 'n
climax aan aktie en avontuur.

Toegang alle leeftijden
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. l 373

HET ADRES
voor prima

c/t. at.

/'c'C'/iofff/ers /

Daar gaan ze weer

eetaardappelen De koederoeptkoedekken
om
IS
warmte.
B. Verkerk
fa. G. W. LUIMES
achter het station. Vorden, Telef. 1421.

Inconétje nodigt V uit om
U *è1f te komen overtuigen
Dat.r. __

L. Schoolderman, Vorden

BEKNINA badhanddoeken
de kleur uitgeven in de
huiihoudmodo 1958

Chem. reinigen

Dat...
U la heel Nederland geen
betere laken* en dopen
kant kopen dan BERN1NA
•uper

Voor chemisch reinigen, verven,
drijmastern, stoppage, plisseren
en repareren, is het juiste adres

Dat...
BEKNINA tafellakens en
servetten exclusief lijn

w*

lEigen spaarbedrag minstens f 30,'per jaar gedurende 6 of 9 jaar

H. Th. Hendriks
Tak van Poortvlietstraat 12, Tel. 5158
Bij geen gehoor Tel 5197

BEKNINA „droogt In een
wip" theedoeken ideaal
voor een grote afwa*

OOK VOOR KOUSENREPARATIE.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
wordt dezelfde dag gehaald.
Model, goed en snel.
Stoppage
enz. enz.

Dat...

jGoede „samengestelde" rente
Rijkspremie van 10% over
spaarbedrag plus rente

de M prak
«horten
Jaren gebral

BERN1N4 HUISHOUDTEXTIEL

Pracht sortering

SPECIAAL GEMAAKT VOOR DE INCONÉORGAN1SATIE VAN RUIM 400 TEXTIELZAKEN

TERLENKB
ROKKEN

Rente -f- premie maximaal
'tot plm. f 500,vraag direct zo'n overeenkomst aan bij de

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"

van de beste kwaliteit, in de
kleuren

fa. VISSER Vorden

(Aangesloten bij de Coöp. Centrale Raiffeisenbank te Utrecht)

Bij aanmelding vóór l oktober a.s. ontvangt U van de
Op alle bovenstaande artikelen ontvangt ü een „gratis kopen" kaart.
bank een aanmoedigingspremie van f 2,50*
Hoe dat precies in z'n werk gaat... ? Vraagt het in onze zaak en
U merkt het al gauw dat het U guldens scheelt.

Wij hebben een grote sortering

in

winterhoeden
met mooie bijpassende

sjaals.

Bij aankoop van een hoed geven wij
een regenkapje cadeau.

Kroneman-Jörissen

Het adres voor
REGENKLEDING
Korte jas en broek
f 24,,75
Leren jassen, rund
f115,Leren jassen, veulen
f 140,Koop ze bij de man, die
ze ook repareren ku».
kan.

fa. G. W. Luimes
Vorden,

Verven

Telef. 1421.

Alleen zaterdag:
200 gram gek. ontbijtspek 50 et
200 gram boterham-worst 55 et
200 gram plokworst 100 et
200 gr. Berliner 80 et
500 gram spek 95 et
500 gr. vet 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Diepvriescellen vanaf f 30.— p. jaar
te huur.

Zwart, Anthraciet, Bruin, Donker Blauw, Hazelnoot en aparte
ruiten.
De prijzen vallen U mee.

L Schoolderman - Vorden

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw aangewezen
adres voor

Chem. reinigen, Tricoleren, Drijmastern,
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

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

Voor de vele blijken u
van deelneming, ons
Op heden zaterdag 27 september hobetoond bij de ziekte
pen onze lieve ouders en kinderen
en het overlijden van
H. te Veldhuis
onze lieve vrouw, moeder, behuwd- en grooten
moeder
J. te Veldhuis-Verbeek
Hendrika Grundman X
betuigen wij hiermede X hun 25-jarige echtvereniging te heronze hartelijke dank.
. denken. Dat ze nog lang gespaard
\ mogen blijven is de wens van hun
Uit aller naam:
G. Kreunen X dankbare kinderen en vader.
Vorden, D 40.
ii
Riek ,en Henk
Jo
Henk
Opa
G e e n spreekuur op
donderdag 2 okt. en X Voeden, Medler D 156.
vrijdag 3 oktober.
Receptie van 3.30-5 uur in zaal
i i
Schoenaker,
Kranenburg, Vorden
Woningruil

X

X
Tandarts Hylkema H
H

Lochem

-

Vorden

Aangeb, te Lochem
woning, bev. grote
kamer, keuken en 3
slaapkamers.Gevraagd
soortgelijke woning in
Vorden.
H. J. Kerkhoven
Prinses Margrietl. 7
Lochem

Kerv. Gemeente
Zitting
tot inning der kerkelijke bijdragen op
vrijdag 3 okt. van 9
tot 11 u. en zaterdag
4 okt. van 2 tot 3.30.
De zittingen worden
gehouden in de consistoriekamer der Herv.
Kerk.
Net MEISJE gevraagd
voor hele dagen, per
l okt., bij G. Oplaat,
bakker-kruidenier
Wildenborch
MEISJE gevraagd v.
enkele dagen p. week
of v. de dag. Mevr.
Kroese, Zutphen,
Jacob Damsingel 12a.
HUISWERK gevr.
geen adm. Brieven onder letter K aan Bur.
Contact.
Te koop een prima
HAARD, bij B. Schepers, Dr, Staringstr. 3
Vorden.
Te koop een ETNA
KACHEL, z.g.a.n.
Enkweg 6, Vorden.
KINDERWAGEN te
koop, goed onderh.
Het Hoge 22.
VALAPPELS te koop
v. moes. Ruurl.w. 47.
EETAARDAPPELS
te koop, noordeling en
rode ster. H. J. Teunissen, 't Medler.
EETAARDAPPELS
(pimpernel) te koop en
zoete appels, bij D A.
Lenselink, Linde E 20
BIGGEN te koop.
}. Koerselman,
't Joostink

X

Heden nam de Here plotseling uit ons
midden weg, onze inniggeliefde Vrouw
en der kinderen zorgzame Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder
Johanna Stegerman

echtgenote van Hermanus Memelink
eerder van G. W. Lebbink
in de ouderdom van bijna 65 jaar.
Diep betreurd door ons allen.
Fam. H. MEMELINK
kinderen en kleinkinderen
Vorden, 20 september 1958.
„Leemreize" E 34.
De teraardebestelling heeft plaats gehad donderdag 25 september op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurig, geduldig gedragen lijden, onze lieve man,
vader en schoonzoon
Martinus Memelink
echtgenoot van H. W. Meerbeek
in de ouderdom van 47 jaar.
Wed. H. W. Memelink-Meerbeek
Riekie
Henkie
H. Meerbeek
J. Meerbeek-Groot Enzerink

De fokhennen zijn elke dag op het
bedrijf te bezichtigen. Bestel tijdig!
VORDEN

Gezins- en Bloemendienst

Wij zingen zelf ook enkele versjes en
brengen bloemen mee voor zieken en oude
mensen vanaf 80 jaar.
Kinderen Zond.school „Jachin"
Te koop 2-pits gascomfoor, groen emaille
f 20.'—, 2 inmaakpotten. haard Beckers.
f 45.—. Zutph.w. 44. Varss.weg l, Hengelo G., Tel.06753-234

Reoelink voor uw Rijbewijs

Vorden, Burg. Galléestraat 59
Telefoon 1337
K.B. 9620. V.-B. 4285

Weled. Heer Schurink.

Hierdoor delen wij U mede, dat wij
onze zaak LEVENSMIDDELENBEDRIJF GROOTENBOER per l okt.
hebben overgedaan aan

G. W. LUIMES

U allen dankend voor het genoten
vertrouwen, bevelen wij de Heer ten
Brinke ten zeerste bij U aan.

J. GROOTENBOER
In aansluiting op bovenstaande, berichten wij U, dat wij de zaak op
dezelfde voet zullen voortzetten en
hopen door nette en vlotte bediening,
door kwaliteit en lage prijzen het vertrouwen waardig te worden.

de heer H. Jansen en
Mej. D. Notten.
Beiden zijn medisch gediplomeerd en
zullen U gaarne van dienst zijn,
Voor een behandeling uwer voeten
vragen wij U graag vooraf bericht.

Levensmiddeleq bed rijf

G. ten Brinke, Zutpii.weg

<

FIEN JANSEN

passen is
pasvorm kiezen!

lange winterhet staat zo

Sig.mag. Olthuys (D. Boersma)

Daar kunnen Uw robbedoezen
naar hartelust me» ravotten.
Lostrappen van de zool eenvoudig uitgesloten. Fraai van
snit en afwerking. En op de onverwoest bare „Fort"-Rubberzool natuurlijk

MAANDEN

GARANTIE

Let b i j a a n k o o p
op 't z o o i n u m m e r
49855 (Ned. Patent)

de heer H. G. ten Brinke.

Niet meer in staat zijnde U allen
persoonlijk te bedanken voor Uw
gunst en prettige samenwerking deel
ik U mede, dat ons
pedicure- en voetverzorgingsinstituut en*
kousenreparatie-inrichting
op dezelfde voet en met nog modernere
middelen wordt voortgezet en wel door

pas aangevuld
tientallen mokoopt U een

Maten
28-40

BEKENDMAKING.

Hoogachtend,

Telefoon Vorden 1304
Telefoon Hengelo-Gld. 373

In beige
en bruin

't Schoenenhuis

Maar laat dat gras maar groeien,
zorgt U maar dat de Gemsen in Vorden blijven graven.

Met vriendelijke groeten

JONGENS
MOLIÈRES

A. Jansen

Uw antwoord in Contact, is ronduit gezegd,
koekebakkerstaal.

De gehele kollektie

vindt u bij:

LOOMAN
Vorden, Tel. 1231

Telefoon 1553

AUTOVERHUUR
(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staringstraat 9.
Voor uw oliehaard:

ESSO Petroleum
Beter is er niet!
A. de Jonge
Ruurloseweg 37.
Doet u aan sport?
Voetbal
Volleybal
Tafeltennis
Gymnastiek
Dammen of
schaken
Wij leveren U alles
op dit gebied.

Martens
wapen- en sporthandel
Telefoon 1272

Telefoonaansluiting
H. Folmer, Zutphenseweg 38, is aangesloten onder

no 1563
Te koop prima

inmaak-andijvie

in de ouderdom van 47 jaar.

op a.s. zondag 28 september 10 uur in de
Herv. Kerk. Zang met trompetbegeleiding.

Kuikenbroederij W. Jansen

De oudste zaak,
maar de nieuwste modellen.

Fort

kuikens tv. l.

Geknopte kuikens met garantiebewijs verkrijgbaar tegen de vastgestelde prijs van f 2.25 per henkuiken.
Verder W.LxReds, N. HampsxReds,
W.LxN. Hamps.

ZIE ONZE ETALAGE.

is net iets voor de
avonden en
gezellig l
Wij hebben onze sortering
en bieden U een keuze uit
dellen. Reeds vanaf f 1.95
kwaliteitspijp bij

Vorden, 25 september 1958.

(fty~JL'ine

is aangekomen*

De teraardebestelling zal plaats vinden
op dinsdag 30 september om 1.30 uur
op de Algem. Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van het sterfhuis 12.15 uur.

Toom zware BIGGEN
te koop. W. Regelink,
Wij wekken U op, deel te nemen aan de
Wildenborch.
6 BIGGEN te koop.
H. J. Rietman, Warkenseweg 6, Warnsveld. Aan het zelfde
adres ter dekking een
schapenram (Ie prijs
Doetinchem.

Winlermantels
en Japonnen

Pijproken

J. H. M. Memelink
C. H. Memelink-Nijemeisland
A. H. Eijerkamp-Memelink
G. J. Eijerkamp
Gerritje
Martien

Wilt ge modern kippen
houden neem dan eens een
proef met

Onze nieuwe kollektie

VORDEN, 25 september 1958.
Linde E 5.

Heden is na een langdurig, geduldig
gedragen lijden uit onze familiekring
weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom
Martinus Memelink
echtgenoot van H. W. Meerbeek

Haal uit den vreemde niet,
wat het eigen dorp U biedt!

OPGELET!

Ze is er weer
R. J. KOERSELMAN

Orcon's

Kledingindustrie
vraagt voor spoedige indiensttreding
voor haar atelier te Hengelo-Gld.:

flink meisje
voor bediening knoopaanzetmachine.
Voor flinke kracht zeer goede
verdienste.
Aanmelden: Wichmondseweg 2, Hengelo-Gld. van 8-12 en 1-5 uur.

H. G- Breuker
't Enzerinck.

die mooie blanke zuurkool
met Hunink's rookworst.

ANDIJVIE te koop
voor de inmaak, bij
W. Nieuwenhuis
Het Hoge 15.

*
Luchtballon gratis

voorradig in alle maten
en op maat gezaagd.
Fa. Meulenbrugge.

bij l verrassings pakketpudding met
leuke geschenken en nog kans op
een 6-dclig theeservies»
Wie is de gelukkige!

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

Telefoon 1281.

Hardboard

3 neur. VAARZEN
te koop, M.R.IJ., t.b.c.
en abortus vrij, vierkant
stempel, okt. aan de
:elling. En een kamercachel. G. J. Wunderink, Kranenburg.

Best brood
dat brood van

SCHURINK

Marktvereniging Vorden

Op kille avonden vragen uw voeten
om een paar behaaglijke

pa»

Meisjes- en Jongensloden jassen
leuke

Marktloten
zijn vanaf heden zaterdagmiddag 27 sept.
verkrijgbaar bij de Heer H. Klein Brinke,
Stationsweg 18.

fantasiestoffen
Wij hebben voor U hierin
een grote sortering voorradig.

3/4 Meisjes- en Jongensjassen
in effen

en ruit

Joppers, in alle kleuren

Verloting goedgekeurd d.*
d. Min. v. Jus. bij beschik-

king van
—

Wullink's Schoenhandel

Voor meer keus

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381

Mevrouw!!
Vergelijk onze prijzen.

V..

Tulpen voor buiten 12 voor 1.—
Tulpen voor binnen 9 voor 1.—
Hyacinthen voor bakjes 25 et. p.st.
Glashyacinthen 45 et. p.st.
Narcissen geel 6 voor 1.—
Trosnarcissen 7 voor 1.—
Crocussen voor binnen en buiten
12 voor 1.—
Blauwe druif jes 10 voor 1.—

Wij hebben weer ontvangen:

Breng uw bakjes weer bij ons en wij planten ze weer gratis op,

Heerlijke blanke zuurkool en
Ant* Hunink's rookworst

Derksen, Zutphenseweg, Telefoon 1334

Litersblikken perziken,
heerlijk voor de bowl, slechts
159 et
Aardbeien per blikje
69 et
Framboosjes per fles
95 et
Haring in tomatensaus, 3 blikjes 98 cl
Heerlijke ham, 150 gram
79 cl
Reclame sprits, 250 gram
49 et
Lucifers» prima kwaliteit,
2 pakken voor
39 ei
139 et
50 et

Nieuwstad 5, Vorden

* i lll "

wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen.

flH

Adverteerders, dat zegt u genoeg!

Agentschap voor Vorden en omgeving:

H. W. Gr.Emriik, Zilpli.wei 21, Tel. OC752-I2SI

^AMAfjI. 28.1.

op donderdag 9 oktober
's middags 2.30 uur en
's avonds 8 uur in zaal Bakker.

R. J. Koerselman

N.S.Ü. bromfietsen

Toegang f 1,25. Gratis thé-complet.

vanaf f 475.--

*

Kaarten verkrijgbaar aan de zaak.
Agentschap
* voor Vorden en omgeving:

H. W. Groot Enzerink

Telefonisch aangesloten onder no.

1597

J. H. te Paske, Almenseweg
Kantoor Onderlinge Brand- en Stormschadeverzekering Mij. „Vorden"

N.V. Chroomlederfabriek

van H t.m. 18 jaar, voor opleiding
diverse afdelingen fabriek en magazijn.

v.h. H. A. ALBERS
vraagt een flinke

Bems Metaalwerken

werkkracht

pullovers en vesten
zijn nu binnen.
Ook U zult er gemakkelijk een keus uit kunnen
maken; en de prijs zal U zeker erg meevallen.

Ook in halfwollen onderkleding hebben wij

Grote opruiming
wegens verbouwing.
Ziet onze speciale etalages.
Aanvang heden zaterdagmorgen 9 uur.

stelt tevree

Natuurlijk
^Zutfenseweg-VORDEN ^

FUN 5TAALWAREN

voor

Wij gaan verbouwen en daarom moeten de vakken leeg.

extra voordelige aanbiedingen.

VAN
UW

„De Reiger"

voor het hele gezin!
De nieuwe kollektie 1958

VOORT

WIJ VRAGEN

flinke leerjongens

Een advertentie in Contact

naaimachines

fa.
_ Visser, Vorden

Zutphenseweg 21
Telefoon 06752-1254

Fa. J. W. Albers

PFAFF

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Het is nu weer tijd voor het
planten van bloembollen!

Fijn belegen kaas, 500 gram
hierbij 2 pakjes margarine voor

no. Lo.

*»r r\*A t

„DE DUIF", Nieuwstad 44-48, Zutphen

autorijlessen.
H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.

Telefoon 06753-594.
A.B.A.N.
erkend instructeur.

Bupro-yas
Het gas voor ledereen
Prijs f 7.50 per fles,

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

