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Uit de Gemeenteraad.
Zoals gebruikelijk heeft burgemeester van Ar-
kel vrijdagavond aan het begin van de eerste
Raadsvergadering in 1959 een overzicht gegeven
over 1958, waarin vooral de woningbouw een
belangrijke plaats innam. Volgens dit overzicht
zal eind maart een 25-tal woningen van de 70 in
aanbouw zijnde woningwetwoningen gereed
komen. Het aantal woningzoekenden bedraagt
102.
Baron van Westerholt feliciteerde hierna de bur-
gemeester namens de raadsleden met diens her-
benoeming. Binnen 30 uur, aldus spr., zult u de
leeftijd bereikt hebben, waarvan men in deze
streken zegt: „Hij heeft Abraham gezien". Een
oude wijsgeer heeft gezegd: „Bij het klimmen
der jaren, stijgt de wijsheid". Ik wens u toe dat
u daarvan de personificatie zult zijn. Hij liet
deze woorden mede namens zijn mederaadsleden
vergezeld gaan met de aanbieding van een kistje
sigaren.

Late schoolgeld-aanslag
Naar aanleiding van een bezwaarschrift van de
heer Kuyper tegen de schoolgeldaanslag, 1951/
1952, vond Baron van Westerholt het een schan-
daal dat er nu — na 6 jaar — nog aan diverse
mensen een navordering is gezonden. De fout
zit hier in Den Haag, waar het zolang geduurd
heeft voordat men er mee op de proppen kwam.
Volgens wethouder Lenselink hadden B. & W.
er aanvankelijk ook geen oren naar om alsnog
de aanslag op te leggen, doch de gemeente-
financiën laten niet toe dat er bronnen niet ge-
bruikt worden en bovendien is het nu eenmaal
zo dat als de Hoge Raad beslist dat dit school-
geld geïnd kan worden, dan moet dat ook ge-
beuren. De voorzitter deed trouwens nog de
sombere mededeling dat er nog een aanslag
over 1952/'53 op komst is.
Blijkens de opvattingen van de Hoge Raad en
de juristen van de Bond v. Ned. Gemeenten is
hier juridisch niets tegen te doen, zodat be-
zwaarschriften overbodig zijn.

Een hoge kolenrekenlng
Bij de vaststelling van het bedrag per leerling,
waarbij vooral van invloed zijn de kosten van
onderhoud, verlichting, verwarming en schoon-
houden van de school, vond de heer Wesselink
dzee kosten voor de O.L. scholen in vergelijking
met de bijzondere scholen schrikbarend hoog.
Vooral de kolenrekening bleek in vergelijking
met 1953 in 1957 met liefst ƒ 4000,— ongeveer
gestegen te zijn. Hij adviseerde B. & W. om eens
grondig te onderzoeken hoe dit mogelijk is.

Verbouwing Nutskleuterschool
Het verzoek van het Nutsbestuur om gelden uit
de gemeentekas beschikbaar te stellen voor ver-
bouwing, restauratie en uitbreiding van de
Nutskleuterschool, die in geen enkel opzicht
meer voldoet aan de normaal te stellen eisen,
werd ingewilligd. De kosten zijn door de archi-
tect begroot op ƒ 47.600,—. In zijn kwaliteit als
voorzitter van het iNut bracht de heer Wesse-
link dank voor het aangenomen besluit.

Waar bujft het uitbreidingsplan?
Reeds ettelijke jaren ligt bij het stedebouwkun-

dig bureau Van Straaten en Van Droffelaer het
ontwerp tot herziening van het uitbreidingsplan.
Volgens sommige raadsleden is dit voor dat
bureau een prachtig melkkoetje. De gemeente
betaalt maar, doch de plannen komen niet op-
dagen. Enkele raadsleden suggereerden B. & W.
om uit te zien naar een ander bureau en niet
meer te betalen voordat de plannen op tafel
liggen.

Spoorwegovergang- Kerkhofweg verdwijnt
De Ned. Spoorwegen hebben de gemeente voor-
gesteld om de overweg in de Kerkhofsweg te
laten vervalen en een verbindingsweg te maken
langs de noordzijde van de spoorweg, welke uit-
komt op de bestaande overweg in de Ruurlose
weg. Men kan dan met één overweg volstaan.
Door aankoop van gronden aldaar, zal de ge-
meente hier nu een nieuw stuk verharde weg
aanleggen.
Tijdens de rondvraag kwam de voorzitter op
een vraag van de heer Heerink hoe het stond
met de aantrekking van nieuwe industrieën,
hierop terug en deelde mede dat het in de be-
doeling ligt om straks als men hier toch bezig
is, meteen een weg naar het aldaar gelegen in-
dustrieterrein aan te leggen. Men kan hiervoor
gratis de grond van de spoorwegen krijgen. Er
zou dan meteen een krachtstroomleiding naar
toe geleid kunnen worden.

Waterleiding voor een deel van het dorp
Volgens een mededeling van de voorzitter is het
water uit de put bij de Landbouwschool goed-
gekeurd. Men is reeds bezig met het leggen van
de leiding vanaf hier naar de 70 nieuwe wonin-
gen. Alle percelen, die langs deze route liggen,
dus de huizen op de Hengelose weg, Nieuwstad,
Raadhuisstraat en het Hoge, kunnen nu op deze
leiding worden aangesloten. Hoe meer percelen
hierop aansluiten, hoe voordeliger het wordt.
Alle eigenaren van de percelen langs deze route
zullen straks een verdek krijgen om deze per-
celen aan te sluiten. ̂ ^
De riolering komt dit jaar opnieuw op de be-
groting aldus de voorzitter.

De Ulo-schoolstrijd
De heer Wesselink attendeerde B. & W. op de
plannen, die er i^H^k gemeente zijn tot het
stichten van eenB^Wfts meer Uloscholen. Hij
achtte het in het belang van de algehele toe-
stand dat er geen twee scholen komen. Hij zou
het een .daad van wijs beleid van B. & W. vinden
om in Vorden een schoolstrijd te voorkomen
door beide partijen tot elkaar te brengen om
daarmee tot een bevredigende oplossing te
komen.

Straatverlichting
De heer Klein Brinke vroeg om met de nu vrij
gekomen straatlantaarns enkele donkere ge-
deelten in het dorp te verlichten o.a. ook de
Zutphense weg voorbij de Kroeseboom.
Dit komt, aldus B. & W. reeds in de nieuwe be-
groting voor. De natriumverlichting in de Dorps-
straat schiet nog niet op .door het wachten op
een nieuwe kabel.

Goede nachtrust
door Zenuwrust

Mijnhardt's Zenuwtabletten

VORDENS DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor hield haar jaarvergade-
ring onder leiding van mevr. Klein Brinke—
Gotink, die bijna alle leden kon verwelkomen.
Mevr. van Til—Klumper gaf op de haar eigen
wijze een keurig jaarverslag, waarin alle hoogte-
punten de revue nog eens passeerden.
Mevrouw Groot Roessink—Golstein deed de
financiën uit de doekjes, waaruit bleek, dat de
vereniging er goed voorstaat. Dank zij het mooie
bedrag dat het koor van het comité „Bloemen-
show Wiersse" heeft ontvangen, is de financiële
positie weer verstevigd.
Het aftredende bestuurslid, mevr. van Til—
Klumper, werd met bijna algemene stemmen
herkozen.
Op voorstel van het bestuur werd besloten het
honorarium van de dirigent te verhogen, waar-
door het op het peil is gebracht dat tegenwoor-
dig gebruikelijk is. Daarna kwam deelname aan
een concours ter sprake; waarschijnlijk zal de
keuze op Apeldoorn vallen.

REUZENJ KRENTENBROOD
fTer gelegenheid van de geboorte van de
eerste dochter ontving het echtpaar Brum-
melman op de „Holtlmoat", Delden, van
'he't personeel van de fa. Albers, waar de
he>er Brummelrnan \verkt, een krenten-
brood met het respectable gewicht van
|58 pond en een lengtie van 1.80 meter, ge-
bakken door de heer Schmink.

VOETBAL
Het ziet er nu wel naar uit dat er a.s. zondag
gevoetbald kan worden. Voor Vorden staan
trouwens maar enkele wedstrijden op het pro-
gramma. Zo speelt Vorden II thuis een belang-
rijke wedstrijd tegen Soccii I, waarvan destijds
in Wichmond gewonnen werd.
Het zal nu de reserves, die momenteel niet zo in
vorm zijn, wel niet zo gemakkelijk vallen om
ook deze wedstrijd te winnen. Helemaal kans-
loos zijn de Vordenaren echter niet.
Vorden A speelt in Hengelo tegen Pax A en
moet hier trachten te winnen, wil zij een trapje
hoger op de competitieladder komen.

BOND,VAN PLATTELANDSVROUWEN
A.s. woensdagavond komen de leden van
bovengenoemde vereniging weer voor hun
maandelijkse vergadering bijeen. De heer
Kolk uit Laren zal dan een boekbespre-
king houden. Om meer bekendheid aan
hun werk tje geven worden nu ook dames
uitgenodigd die nog geen lid van de afde-
ling Vorden zijn.
Onder „plattelandsvrouwen" worden alle
vrouwen verstaan die niet in een stad wo-
nen, dus niet enkel boerinnen. In Vor-
den vestigen zich telkens nieuwe gezinnen
en de vrouwen kunnen o.a. door toetreding
tiot deze 'vereniging zich gauwer in hun
nieuwe woonplaats eigen voelen.

GESLAAGD
Aan de r.k. muloschool te Zutphen slaagde P

Rosendahl voor het Godsdienstdiploma.

KERKDIENSTEN zondag 22 februari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. A. D. Wumkes, van Zutphen.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen,

Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. A. van der Peppel

uit Lochem.
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.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 21 febr. van 5 uur tot en met
zondag 22 febr. Dr. de Vries. Tel. 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

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

Zondag 22 febr. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

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

Zutphen.

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

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 119 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 54.— tot f 60.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 13 t.m. 19 febr.
Geboren: d. van G. H. Winkel en J. Koer-
selman. ^k
Ondertrouwd: B. H. Wlten en H. H. Ket-
telerij; A. J. Bielderman en J. A. Vreeman.
Gehuwd: Geen.
Overleden: E. J. Kreunen, m., ongeh., 54 jr,
overl. te Zutphen; H. J. Meerbeek, m., echty.
van J. F. Groot Enzeai^, 66 jr.

Duits kerkkoor zingt in Vorden.
We willen nog even in herinnering brengen
dat a.s. zondagmiddag om 3 uur het be-
kende Duitse kerkkoor uit Mülheim-Ruhr
in de hervormde kerk een zangdienst zal
houden onder leiding van de dirigent Horst
Hövelmann. Ds. A. Moll van Steenderen
zal een inleiding geven bij de te zingen
stukken.

GESLAAGDE VEILIG VERKEERSAVOND
Het grootste succes van de maandagavond
gehoud n veilig vcrkeersavond was wel 't
feit dal de afdeling Vorden het ledentul
van 402 bereikte.
Dit mooie succes is niet alleen te danken
aan het aktieve bestuur dat zijn leden tel-
kens ï \eer een boeiende avond voorscho-
tielt maar evenzeer aan adjudant van den
Berg met zijn rcchterand wachtmeester
eers te klas Bontjes, die ook deze avond
in Vorden weer nieuwe lauweren hebben
geoogst met een geheel nieuw programma.
Op de hem bekende wijze met een praatje
en een grapje wist adjudant van den Berg
de zaal direct voor zich te winnen.
De door genoemde heren vertoonde dia's
gaven een duidelijk beeld van hetgeen er
door onbedachtzaam rijden en onnaden-
kend handelen op de weg kan gebeuren.
,De heer Folmer was de tolk der aamvezi-
gen toen hij de mannen met de w i t t e pet-
ten dank bracht voor hetgeen zij deze
avond weer in Vorden geboden hadden.
De heer F. Wolsing werd dank gebracht!
voor muzikale omlijsting.
Bij een door de wachtmeester Bontjes ge-
houden verkeerslast, waarbij de woorden
van 20 vragen moesten worden beoordeeld,
bleek naar de mening van adjudant van
den Berg, dat de Vordens;e dames zich rus-
tiig ïn het verkeer konden begeven. Bij
de eerste prijswinnaars waren n.l. 2 dames.

DAMMEN
De Vordense damclub heeft een vriendschappe-
lijke wedstrijd gespeeld tegen Kolf gaten (bij
Zwolle), welke wedstrijd in café „Zwaantje" al-
hier plaats vond. Vorden won deze wedstrijd
met 17—3.

EMS METAALWERKEN BLIJFT IN VORDEN
/Van het einde van de raadszitting kwam
burgemeester van Arkel met de verheu-
gende mededeling dat Gems Metaalwer-
ken voor Vorden behouden zal blijven.
Er is over deze kwestie veel gepraat, ge-
sqhreven en geroddeld, aldus de voorz.
Gaa<t hij weg of gaat hij niet weg? Er zijn
vele besprekingen met de Ged. Staten en
De Gems gehouden en het eindresultaat is
nu dat B. & W. nu bouwvergunning heb-
ben verleend waardoor De Gems ter plaat-
je kan overgaan tot uitbreiding. Dit is
mogelijk gemaakt doordat door aankoop
van gronden het terrein inmiddels groter
is geworden. Het lag aanvankelijk in de
bedoeling om doormiddel van twee taxa-
tjeurs te komen tot een overname door de
gemeente van de terreinen en de bestaande
fabrieksgebpuwen. Dit naar aanleiding van
een verzoek va'n B. & W. aan de Gems,om
haar bedrijf naar het industrie-terrein over
l'e brengen, waartegen de Gems geen be-
zwaar had, mits de schade, die zij dienten-
gevolge zou lijden, haar zou worden ver-
goed. Volgens de Ged. Staten mag er ech-
ter geen schadevergoeding uitgekeerd wor-
den. Volgens de planologen bestaat er ter
plaatfse ;mogelijkheia tot uitbreiding met
'in acht-neming van de hinderwet. Zo is er
b.v. een stjiltekamcr van geluiddempend
materiaal geprojecteerd in deze uitbrei-
ding, waarin de meest lawaai veroorzaken-
de \\erkzaamheden verricht zullen worden.
De heer Heerink verwonderde zich er over
dat na verloop van 4 jaren onderhandelin-
gen nu plotseling een oplossing gevonden
werd. Waarom moet de goedkeuring op
deze bouwaanvraag 4 jaar duren V Alle be-
zwaren zijn nu blijkbaar ^zonder meer
door de Ged. Staten terzijde geschoven.'
De voorzitter deelde hierop mede dat di-
verse instanties allerlei bezwaren hadden,
waaraan wethouder Lenselink nog toevoeg-
de dat deze kwestie door de laatste terrein
aankopen van de Gems nu zo gauw afge-
wikkeld kon worden. Hij had liever de
Gems op het nieuwe industrieterrein ge-
zien, doch gezien heit belang van deze
kuest ic kon hij zich goed met de oplos-
sing verenigen.
De kosten van de schat ter der gemeen!o
hebben l 3100.— bedragen, hetgeen enkele
raadsleden, gezien de omvang van de we rk -
,zaamhcden, vrij goedkoop voorkwam. De
voorzitter verzekerde echter dat dif het
totale bedrag was en er niets meer na
kwam.
INu de Gems op zijn eigen terrein gaat bou-
'wen, vroeg de heer Heerink te trachten
•nieuwe industlrieën aan te trekken en bo-
vendien aan de bestaande industr ieën de
grootst mogelijke medewerking te verle-
nen.

Tere huid?
• Babyderm-zeep

N.V.V.- EN V.A.R.A.-AVOND
Ondanks (ie zeer üïkke mist was de zater-
dagavond in het JNutsgebouw gehouden
i N V . V . en V.A.Ii.A. feestavond druk be-
zocht. Na het openingswoord van de heer
G. Koerselman, voorzitter van de at'cl. Vor-
den van het N.V.V. werd door het radio-
cabaret ,,de Lach',' uit Apeldoorn een bont
humoristisch programma van muziek, zang
en schetsjes vertoond, dat bij het publiek
zeer in de smaak vie l . De jeugdige Henk
met zijn accordeon bleek zijn instrument
goed t|e beheersen. Het decor en de cos-
luums waren goed verzorgd. In zijn dank-
woord bood de voorzitter het gezelschap
een kle ine blijk van waardering aan. Nada'd
de heer Tennissen, nog had gewezen op hel
grote verschil van het leven der arbeiders
van vroeger en t ï ians en de aanwezigen had
opgewekt het IN.V.V. Ie b l i j v e n steunen
sloot de heer Koerselman deze geslaagde
avond.

PRACHTIG SUCCES
Op de Hegionale Show van Maat k leerma-
kers gehouden te Arnhem behaalde de Fa.
Vartsen, (met het hoogste aantai punten)
ee'i cerslje prijs, met hun voorgedragen
Heren costuum in nieuwe Engelse stijl.



DE A.N.W.B. EN HAAB WERK

De woensdag gehouden Nutsavond was gewijd
aan de A.N.W.B. en haar werk. De zaal was
voor Nutsbegrippen vrij goed bezet toen de heer
Wesselink de avond opende. Hij deelde o.a. mede
dat de 6e en laatste Nutsavond gehouden zal
worden op woensdag 15 april. Dan zal de be-
kende toneelgroep „De Hoveniers" uit Bilthoven
het vrolijke blijspel „Gouden Regen" van Priest-
ly voor het voetlicht brengen. Gezien de bekend-
heid, welke dit gezelschap in Vorden geniet, ver-
wachtte hij weer een volle zaal. Verder zal er
tijdens de boekenweek in samenwerking met
Boekhandel Hietbrink alhier een avond aange-
boden worden, waarop „De wereld, een verbijs-
terend avontuur", besproken zal worden door de
bekende schrijver Uittenbogaerd.
Hierna was het woord aan de heer Bruinhout,
propagandist van de A.(N.W.B., die op vlotte
wijze het een en ander vertelde wat de A.N.W.B.
doet en wat zij brengt. Bovendien wees hij de
aanwezigen op allerlei nuttige verkeersregelen.
Voor de pauze werden vervolgens enkele films
getoond o.a. „Carolientje van Veilig Verkeer",
„Eén minuut of Eeuwigheid" en een korte Ab-
bott en Costello-film.
Na de pauze kregen de toeschouwers een prach-
tige reisfilm door Engeland, Schotland en Ier-
land te zien in fraaie kleuren, vervolgens een
kleurenfilm uitgegeven door het Oostenrijkse
Verkeersbureau en een grappig tekenfilmpje.
Het gehele programma maakte een weiverzorg-
de indruk en viel dan ook goed in de smaak.

FILMAVOND WERKTUIGENVERENIGING

Uitgaande van de gezamenlijke Coöp. Werk-
tuigenverenigingen werd maandagavond in zaal
Schoenaker een filmavond georganiseerd. Be-
halve vele leden, waren ook diverse dames der
leden aanwezig.
Ir van Nieuwenhuyzen, Rijkslandbouwconsulent
te Zutphen vertoonde hierna verschillende films
der R.L.V.D. In „Eigen haard is meer waard"
kwam tot uiting, dat door het streven der ge-
zamenlijke landbouworganisaties getracht wordt
meer inhoud te geven aan het leven van de huis-
vrouwen ten plattelande, o.a. door cursussen,
Huishoudonderwijs etc.
Ook de film over „Praktijkonderwijs op de
Lagere Landbouwscholen", liet zien, dat de jonge
boeren uit eigen aanschouwing moeten leren
hoe ze met minder moeite betere resultaten kun-
nen bereiken. Dat betekent niet alleen een goed,
maar ook een gelukkig bestaan.
Na de pauze werden nog een tweetal films ge-
draaid o.a. over de huisvesting der kippen, de
bouw der hokken e.a. en over het traditionele
Bloemencorso te Aalsmeer.
Tussen de bedrijven door zongen de „Zingende
Zusjes" uit Hengelo (G.), begeleid door de heer
Bretveld op de accordeon, populaire liedjes, van
uitstekend gehalte.

OUDERMIDDAG EN AFSCHEID BIJ
ST. MICHAELSGROEP

De welpen en leidsters, het groepscomité en de
ouders, hebben op hartelijke wijze afscheid ge-
nomen van de heer A. Veldkamp, die wegens
vertrek naar elders, afscheid nam als penning-
meester van het Groepscomité der r.k. Jeugd-
beweging en St. Michaëlsgroep.
Hiertoe werd zondagmiddag in de blokhut een
oudermiddag belegd. De aalmoezenier, Kapelaan
Ruigt o.f.m., kon vele ouders, de dames en heren
van het Groepscomité, leidsters en welpen wel-
kom heten. Door de heer Dolphijn werden schit-
terende kleurenopnamen vertoond over Lourdes.
Als voorzitter van het Groepscomité wees hij er
op, dat de heer Veldkamp steeds de grote
pionier, de organisator en de werker achter de
schermen was geweest. Spr. memoreerde ook
het vele werk, dat de heer Veldkamp had verzet
telken j are bij het organiseren van de traditio-
nele bloemenshow op de „Wiersse". Mede, na-
mens het voltallige Groepscomité, welpen en
leidsters, dankte spr. hem hartelijk, waarna een
jeugdige welp hem een mooi boek als blijk van
sympathie en aandenken aanbood. Ook mevr.
Veldkamp werd dank gebracht en ontving
bloemen. In plaats van de scheidende penning^
meester zal de heer G. Bekker, Hoofd der r.k.
school, als zodanig functioneren.
Aalmoezenier Kapelaan Ruigt o.f.m., sprak
mede namens pastoor H. Ponsioen o.f.m. een
hartelijk afscheidswoord en dankte zowel de
heer als mevr. Veldkamp voor hetgeen zij voor
de parochiegemeenschap hadden verricht.
Vervolgens werd de heer Veldkamp op plechtige
wijze verheven tot ridder in de „Orde van de
Stoere Welp", welke onderscheiding hem door
de welp Wielakker uit Ruurlo op de borst werd
gespeld.
De heer Veldkamp zeide, dat veel van de dank-
woorden, die deze middag tot hem waren ge-
richt moesten worden overgeheveld tot allen en
speciaal de inwoners van Vorden en Kranen-
burg, die op zo vlotte en spontane wijze hadden
meegeholpen met het organiseren van evene-
menten e.d. Ook mevr. Gatacre-de Steurs, dank-
te spr. persoonlijk voor haar zo prachtige hulp
en steun, zonder hetwelk een en ander onmoge-
lijk zou zijn geweest.
Velen maakten van de gelegenheid gebruik om
van de familie Veldkamp afscheid te nemen.

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

J. HARWIG,
SCHAATSKAMPIOEN VAN VORDEN

Tijdens de vrijdagavond gehouden schaatskam-
pioenschappen voor heren op de ijsbaan „Kra-
nenburg" is het de heer J. F. Harwig gelukt om.
het kampioenschap van Vorden andermaal in
de wacht te slepen. Ook tijdens de laatste op
deze baan gehouden kampioenschappen in 1956
behaalde hij deze titel.
De publieke belangstelling en deelname waren
groot. 25 heren gaven zich op, waarbij een vijftal
uit andere plaatsen, echter buiten mededinging.
Er werd gereden over 600 m. De deelnemers
gingen twee aan twee van start, waarbij zeer
scherpe tijden werden gemaakt. Jaap Harwig
prolongeerde zijn titel, door in de uitstekende
tijd van 1.7.5 min. als eerste te eindigen. De
verdere uitslagen waren als volgt: 2. W. Vrug-
gink B 76, 1.9.6 min.; 3. H. Zweverink, C76,
1.10.2 min.; 4. M. G. GrooWebbink C 146 1.10.3
min.; 5. H. Lijftogt D3, 1.10.4 min.
Na afloop reikte de heer A. J. Wopereis, voor-
zitter van de Ijsbaanvereniging, de prijzen uit,
t.w. een fraaie beker aan de Kampioen 1959,
eveneens een beker aan de tweede prijswinnaar
en een lauwertak aan no. 3. Spr. dankte de jury-
leden, de heren W. Kuyper, H. Groot-Bramel, J.
Schoenaker en W. Wolbert, voor hun medewer-
king tot het slagen van deze traditionele kam-
pioenschappen.

RATTI NIEUWS
Na enkele maanden rust te hebben genoten zal
dan waarschijnlijk a.s. zondag de voetbal weer
gaan rollen. Ratti I krijgt al direct een behoorr
lijke kluif te verwerken, daar n.l. Vios I uit Bel-
trum op bezoek komt. Hoewel destijds in Bel-
trum door Ratti werd gewonnen, zullen de be-
zoekers belust zijn op revanche en kan men dan
ook op een geduchte strijd rekenen.
De reserves kunnen hun voetbalschoenen nog
een week laten hangen, want voor hen is nog
geen wedstrijd vastgesteld, terwijl ook de
junioren geen competitiewedstrijd behoeven te
spelen.

HEMELVAARTSDAG CONCOURS-HIPPIQUE
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
is de landelijke rijvcreniging „De Graaf-
schap" voornemens om op Hemelvaarts-
dag, 7 mei a.s. een concourshippique te
organiseren.
In de vrijdagavond gehouden ledenverga-
dering gat' de voondifcr, de heer D. Norde,
een uiteenzetting hieromtrent. Met de voor-
bereidende werkzaamheden is inmiddels
een aanvang gemaakt.
Uit tiet jaarverslag van de sekretaris, de
heer J. J. v.d. Peijl, bleek, dat de vereni-
ging 22 leden telt. ̂ ^ dit jaarverslag gaf
de sekretaris tevens^Ri terugblik op de af-
gelopen 25 jaar. De vereniging werd op-
gericht op 24 februari 1934; van de op-
richters zijn thans nog de heren W. A. van
de Wall Bakc en G. J. Wunderink, resp.
ere-voorzitter en vice-voorzitter nauw met
haar verbonden. De sekretaris bracht de
heer Van de Wall Bake dank voor alles wat
hij in het belang der vereniging heeft ge-
daan, als voorzitter en instructeur, als-
Imede voor het ibcschikbaar stellen van
zijn landgoed voor de ruitersport.
De heer Wunderink, die vroeger veel op
\ved-.U\rijden uitkwam en ook thans, on-
danks zijn gevorderde lecftftjd, nog wel
graag een ritje te paard maakt, werd even-
eens gelukgewenst met zijn 25 - jarig
„dienstverband".
Namens de vereniging bood de voorzitter
beide heren een blijk van waardering aan.
Uit het jaarverslag van de penningmeester,
de heer W. Wagenvoort, bleek, dat er een
klein batig saldo was.
De altredende bestuursleden, de heren D.
Norde, G. J. Wunderink en W. Wagen-
voort, werden herkozen.
In do rondvraag kwam de oprichting van
een pony-club ter sprake. Van diverse kan-
ten is hierop aangedrongen. Het bestuur
zal de mogelijkheid nader onder ogen zien.

OPGENOMEN IN HET M.R.IJ.-STAMBOEK

Bij de M.H.Y. winterinspectie voor 't zwart-
bont vecslag werden de dieren van de vol-
gende eigenaren ingeschreven:
G. Bogchelman, Vorden, met bc+75 S.; H.
J. Zweverink, „Kicfelkamp", met b—78 H;
B. Wagenvoort, met b 80 KS; 3 van A. J.
Zweverink, „ötbenkamp", met b+82 S.
b+83 K en b+84 R; H. Lenselink met b 79
'R; 2 van C. D. Jansen, met b—76 b en
'b—77 S; 2 van L. Willink, met b—76
S en bc+75 R.

BIOSCOOP
Zaterdagavond wordt de film Nathalie ver-
toond. Nathalie, de charmante manne-
quin van Parijs, ontpopt zich als een goede
detective en wordt de schrik van de onder-
wereld, maar ook van de politie.

8e CONTACTAVOND MANNENKOREN
In zaal Bakker werd de 8ste Contact-
avond van het Vordens Mannenkoor ge-
houden waaraan door 5 Mannenkoren werd
deelgenomen t^>v. uit Brummen, Doetin-
chem, Eibcrgen, Goor en Vorden.
Ondanks de dikke mist waren toch alle
koren verschenen, zij het met enige ver-
traging. Een woord van dank en lol' aan
de chauffeurs die hun bussen veilig op
de plaatls van bestemming brachten is
hier zeker o,p zijn plaats.
Nadat de voorzitter van het Vordens Man-
nenkoor, de heer A. Bielderman, de zan-
gers en genodigden een hartelijk welkom
had toegeroepen, opende burgemeester van
Arkel deze culturele avond.
Behalve het koor uit Brummen aldus spr.,
hebben alle koren reeds meerdere' malen
aan een contact-avond van het Vordrns
Mannenkoor deelgenomen. Ik hoop dal
we ook nu weer van goede mannenzang
mogen genieten.
Vordens Mannenkoor omvat thans 24 le-
den en ik meen te weten, dat het gaarne
versterking zou ontvangen. Moge deze con-
tjact-avond er toe bijdragen dat zich niins-
tjens 10 nieuwe leden zullen aanmelden;
Het Vordens Mannenkoor trad als eerste
koor op met de beide concoursiiuminers
waarmede het in Rotterdam een eerste prijs
behaalde. Deze nummers werden met vol-
le overgave gezongen; we hoorden het,
koor nog nooit zo goed.
Als tweede koor trad voor het voetlicht
het Brummens Mannenkoor met een paar
aardige nummers welke goed ten gehore
werden gebracht. Als laatste voor de pau-
ze gat het Goors Mannenkoor daartoe in
staat door een flinke bezetting en goede
directfie, frisse zang ten beste.
Na de pauze t]rad allereerst op het Doe-
tinchems Mannenkoor, dat deze avond ge-
dirigeerd werd door de heer D. WoltH-.-i.
aangezien de eigen directeur Vorden dooi-
de mist niet tijdig meer kon bereiken.
Als laatste kweet Eibergens Mannenkoor
zich zeer goed van haar taak door een paar
ernstige stukken prima uit te voeren.
Door alle 5 koren gea^kenlijk werd ten-
slotte gezongen het „l^ffiine Salvain Fac"
van Giesen, wat een waardig slot van het
zanggedcelte vormde.
De rest Van de avond werd met een gezel-
lig dansje doorgebracht^^

SCHAATSWElS Bji
Onder auspiciën van de sportclub van de
B.O.G. werden voor de leden v.d. B.O.L.H.
en de B.O.G. woensdagmiddag op de gracht
van kasteel het Onstcin schaatswedstrijden
gehouden.
De diverse uitslagen waren:
100 m. dames: l M. Vruggink, 2 D. Ros-
se I, 3 Mw. Wolsink-Lenselink.
500 m. dames: l A. Gosselink, 2 Mw. Wol-
sink-Lenselink.
1500 m. dames: l D. Rossel, 2 M. Vrug-
gink, 3 A. Gosselink.
100 m. heren: l Joh. Pardijs, 2 J. Koning,
'6 H. Bouwmeester.
500 m. heren: l J. Koning, 2 W. Vruggink,
3 H. Gosselink.
1500 m. heren: l Joh. Pardijs, 2 W. Vrug-
gink, 3 W. Sloëtjes.
3000 m. heren: l Joh. Pardijs, 2 W. Vrug-
gink, 3 J. Koning.

GESLAAGD

Voor ihet Praktijkdiploma Boekhouden zijn
de volgende leerlingen van de Nutscursus
geslaagd. Mej. W. J. H. Pongers en de heer
F. H. Jansen te Vorden en de heren W. M.
H. Jansen en P. van Osch uit Zutphen.

BjbEN

is goedkoop!

5 grote repen chocolade v* 69 et

250 gram Zaan cacao voor 79 et

Bij 250 gram koffie n. keuze
l vruchtenkoek v» 58 voor 49 et

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

Telefoon 1281.

Voor het a.s. Voorjaar...

Robson
flanellen meisjesblouses

met lange mouw.

FRISSE KLEURENC
H. LUTH - VORDEN

Gaat U zich met Pasen verloven?
Wij hebben een mooie
sortering verlovingskaart-
fjes.

Drukkerij Wolters
Trouwlustigen.

uw GEHELE woning
willen we gaarne van
A — Z aankleden.
U stapt bij ons in de
auto, en we zullen u
meubels laten zien om
van te watertanden.
Onze volle neef staat
voor U klaar. BEL
HEM EVEN OP:

Telefoon 1421.
Niets is hem te klein,
niets is iets hem te
groot. En zonder enige
verplichting uwerzijds.

fa. G» W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Weulen Kranenbarg
Voor

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink"

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,80 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Ruiygeschoren Matten
voor de bodem van

uw auto. Zeer ideaal.
Koopt bij vakmensen.

fa. G. W. LUIMES
Tel. 1421 - Vorden

WEER
ONTVANGEN

ONZE BEKENDE

Óigaar
van 22 et. voor 17 et.

Nu ook in verpakking
van 50 stuks.

sig.mag. Olthiiys
(D. Boersma) tel. 1553

Mevrouw het voorjaar
nadert; we leveren

al les voor uw woning.
Alle soorten vloer-

bedekking, gordijnen
Alle soorten

matrassen enz. enz.
Ook voor reparatie.

fa. G. W. Luimes
Vorden,Telefoon 1421

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f 135,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstafbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Uw voordeel Ons gemak

1/elen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publicitcitswaarde

Uw voordeel Ons gemak



GEVRAAGD wegens
militaire dienstplicht,
een jongen voor de
pluimveehouderij, of
boerenarbeider voor
enige dagen per week.
G. W. Weenk, E 39,
Vorden. Telef. 6659.

Te koop vers gedorst
rogge- en havferstro.
J. A. Berenpas,
Mossel D 111.

TE KOOP roggestro.
L. Steeman, B 5.

TE KOOP een gier-
kar en een focnuispot.
J. Koerselman,

„'t Joostink"

Te koop massief eiken
dressoir. G. Dijkman,
Zutphenseweg C 67c,
Vorden.

Te koop jonge hennen
W.XR, en reds 7
weken oud.Tevens nog
enige gelegenheid voor
het opfokken van jonge
hennen. G. W. Weenk
E 39, tel. 6659, Vorden

BIGGEN te koop.
H. J.Pardijs, D 113.

M.R.IJ. drag. VAARS
te koop, t.b.c.- en
abortusvrij, vierkant
stempel, 3 maart a.d.
telling. G.J.Wunderink
Kranenburg, tel. 6735.

Te koop een STIER-
KALF bij Wed. Huls
Mossel D 87.

Te koop een best r.b.
STIERKALF en voe-
derbieten. H. J. Wil-
lems, Linde, Vorden.

Jonge HENNEN te
koop, W.L.xR.I.R.
H. J. Maalderink,
Vordenseweg 11

Warnsveld.

Te koop 'n VIERDEL
van een vette koe bij
Groot Jebbink,

Kiefskamp

Te koop de HELFT
of vierdels van een
jonge vette koe.
G. Oortgiesen, D 157
Medler, Vorden.

Te koop een z.g.a.n
lichte elektr. gierpomp
Smederij J.H.Besseling
Vierakker.

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

MEVROUW!
Wat k inderwagens
betreft, die nemen een
ontzettende ruimte in
beslag. Ondoenlijk v.
ons om er vi jf t ig in
voorraad te houden.
Maar we hebben een
oplossing. U gaat met
ons mee naar grote
toonzalen. Keuze uit
meer dan 50 stuks.
Te kust en te keur.
Een telefoontje,

en we komen U halen.

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

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.

Heden nam de Here tot Zich onze
inniggeliefde Broeder, Zwager en Oom

Engbertus Johannes Kreunen
op de leeftijd van 54 jaar.

De hoop op een zalig wederzien
troost ons in dit smartelijk verlies.

Vorden, J. A. Barink-Kreunen
G. Kreunen-Wansink
J. H. Kreunen
J. W. Baank
G. Baank-Hendriksen
Neven en Nichten

Vorden, 18 februari 1959.
Nieuwstad 22.

De begrafenis zal plaats hebben zater-
dag 21 februari om half twee op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van huis om één uur.

Heden overleed zacht en kalm, nog
onverwachts, onze lieve man, vader,
behuwd- en grootvader

Hendrik Jan Meerbeek

in de ouderdom van 66 jaar.

J. F. Meerbeek-Groot Enzerink

Wed. Memelink-Meerbeek

en Kleinkinderen

VORDEN, 19 februari 1959.
Linde E 5

De begrafenis zal plaats hebben op
maandag 23 februari om half twee op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bejaarden-kring
op woensdag 25 februari a»s»l

om half 3 in het Nutsgebouw»

Wij ontvingen reeds

vele leuke en vlotte

Voorjaarsmodelletjes.
Zie etalage's.

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

Weinig tijd?
Neem voor uw gezin dan een

„Knittax" Breimachine
In weinig tijd kunt u veel breien.

Alle soorten kledingstukken.

Ook voor sportwol zeer geschikt.

*
INDERDAAD:

De Koning der Breimachines!
*

Vraag demonstratie bij:

H. LUTH
NIEUWSTAD 4 VORDEN

GRATIS LESSEN

^^^^

KLM
werkbroek

óók voor

wer/cbroeken

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

Vroeger stond u een c

uur in de keuken - *
NU kookt u in
15 minuten een com-
plet* maaltijd met
d« nieuw*

TOMADO
iNELKQOKPAN

R. J. KOERSELMAN
Burg* Galléestr., Tel* 1364

Met ióch 10% korting:

250 gram BISCUITS voor l O *
bij aankoop van

l busje Spar-poederkoffie a 22O Ct

geldig tot 26 februari

DUBBEL ze9e/, DUBBELoor</e.f

DROPTOFFEES
PEPERMUNT «rollen 3O - 12

CACAO pakje 1OO gram 55 - 22 zegels

EDELCACAO
TOMATENSOEP P. P0t 58 - 24
HARING to£SftïïTu' 79-32*egeiB
LEVERTRAAN 0,4 Uter 145- 58 regel.

M1STELLA r<Cwlt 285 -114 ««.i.
GEBR. GEHAKT ̂  4O- 16zeeei6

GLD. ROOKW. 180 gr. 9O - 36 zegels

TOMATENSOEP m w. 85 - 34
met balletjes

uw
VOOR-
DEEL

13 et

liet

13 ct
12 et
16 ct
29<*

57 c*
8ct

18 ct
17 ct

Uw koekje mei 10 %

C E Y L O N S C H I J F J E S
25O gram 72 - 1O%

SPARKRUIDENIERS

ESKES - REMMERS

KIJK EENS,
dat zijn pas koopjes!
Grote pot meikersen op sap, slechts 129

Allerhande, het zondagskoekje, 250 gr*

59 ct»
Beschuit, ovenvers, 2 rollen 32 ct*

3 grote Kwatta repen 49 ct»

Soepgroente, 2 blikjes 39 ct»

250 gr* Bruintje Beer biscuits voor slechts

een dubbeltje bij 250 gr. Hotel Goud

koffie ad» 174 ct»

Bij 2 pakjes pudding (vanille), samen 59

een pracht glazen schaaltje gratis»

Bij peulvruchten hoort zuur!!
Bij iedere 500 gr» peulvruchten een grote

literspot augurken van 89 voor 69 ct»

MAXWELL Am» poederkoffie nu 4O ct»

goedkoper»

Wij verstrekken U gratis reductie-bonnen.

Ook in ZO u 110 SO vleeswaren zijn wij

ruim gesorteerd»

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

HAAL NU UW

Rijbewijs voor vrachtauto
en bus
bij rijschool

H.B.S.
Opgeven dagelijks bij:

H
B
S

adders, Isendoornstr. Zutphen, Tel. 4696

rink v.d., Kampweg l, Brummen, Tel. 270

eesing, Galléestr. 14, Vorden, Tel. 1414

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

Vlotte Damesrokken
tegen speciale prijzen.

*Handweef Rokken met streep dessins
iets nieuws, slechts 14.75

Geruite Draion Plisé Rokken
plooihoudend, slechts 19.75

VOORHEEN A.G.MELLINK



Voor uw rijlessen naar de erkende
Bondsautor ij school

Les in nieuwe Opel Record door
gedipl. instructeur met jarenlange
ervaring.

Desgewenst speciale spoedcursus.
Halen, brengen en theorie gratis.

K. Meijer, „Waliën"
Lochemseweg 27, Warnsveld
Telefoon 06751-251

of Garage Garritsen, Rijksweg 85,
Warnsveld, Telefoon 06750-3680.

Pedicure
Voetonderzoek

Steunzolen

Wullink's Schoenhandel
Dorpsstraat 4 — Telefoon 1342

Daar moet U naar toe!
Jaarfeest
van de Herv. Meisjes- en
Jongelingsver, op vrijdag 27
en zaterdag 28 febr. in Irene.
Aanvang 7.30 uur.

Opening met het lekespel „De rijke
jongeling", daarna zang en muziek o.a.
„Schön ist die jugend", „Zolang er
dagen zijn"; diverse andere nummers
en accordeonsolo's.

Na de pauze:

,,Verloren spel"
prachtig toneelspel in 3 bedr.

Entree f 1.25 per pers.

Donateurs alleen vrijdag voor l pers.
vrije toegang.

Voorverkoop van kaarten vanaf dins-
dag bij Sigarenmagazijn Eijerkamp en
bij de leden.

Zondag 22 febr. competitiewedstrijd

Ratti l - Vios B. l
Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.

Hydrefer
Installatie
Type 100-200-300

Wissel- en
Draaistroom

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

Gems Metaalwerken - Vorden
Telefoon 06752-1260

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

Bond v. Plattelandsvrouwen
afd. Vorden.

*Bijeenkomst op woensdag 25 febr.
's avonds half acht in de koffiekamer

van het Nutsgebouw.

De heer KOLK uit Laren-G, zal deze
avond een boekbespreking houden over
't tweede deel v.d. trilogie v. Brouwer :

„Maar de zon overwon."

Dames die nog geen lid zijn van onze af-
deling en eens kennis willen nemen van
het doel en streven van de Bond van Platte-
landsvrouwen, zijn deze avond hartelijk
welkom.

Het bestuur.

Schooldas-wol
in prachtige kleuren,
vindt U bij

H. Luth - Vorden

Voor ons nieuwe kantoor gevraagd
voor spoedige indiensttreding

Telefoniste
tevens voor het verrichten van adm.

werkzaamheden, kunnende typen.
Mulo-opleiding gewenst.

Schriftelijke sollicitaties aan :

Gems Metaalwerken
Vorden

Chem. reinigen Verven
ATTENTIE.

Naast het chem. reinigen, verven, stoppage
enz. nu ook uw FIANE WAS naarF ION

dnKJH.Th. HendfTKS,Zutphen
v,h. filiaalhouder Hoeksema

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

Ter kennismaking^^ eerste fijne was
GRATIS!

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht
wordt dezelfde dag afgehaald en dezelfde

week terugbezorgd.
100% verzekerd tegen diefstal, transport en

brand.
Stoppage enz, enz.

Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 21 februari, 8 uur

de adembenemend
spannende gangsterfilm

NATHALIE
met: Martine Carol - Michel Picolli -

Philip Clay
Nathalie . . . de schrik van de onder-

wereld en . . . . de politie.
Martine Carol als mannequin en

detective.
r

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

Ontvangen nieuwe
kollektie

Voorjaars- en Strohoeden.
Ook voor a.s. lidmaten ruime keuze.

Kroneman-Jörissen

Februari extra voordeel! l
Gemin. Nylons
vanaf f 1.95

Libelle nylons
vanaf f 2.95

Gem. dameskous
links gew. 98 et.

10 pet. extra korting op alle wollen

Crepe nylons mode
tinten f 2.95

K. Sportkousen
diverse soorten
vanaf 59 cent

Werksokken,
nooit meer stoppen

f 3.95

Onder- en Bovenkleding

Heren pullovers
hooggesl. 14.50

Herenvesten
vanaf 18.50

Jong. pullovers
10O pet. wol

plm. 5 jaar 7.85
kleine st. p. m.

Meisjes pulfiovers
diverse modellen
leeft. plm. 4 jr. 4.95

kleine st. p. m.

Te veel om op te noemen

Damesvesten
nieuwe tinten

100 pet. wol 16.50

Dames pullovers
V-hals, in zes
tinten f 10.45

Wollen dames
Sjaals, diverse
kleuren 95 et

ZIET U ZELF

Een medische moderne
triomf Libelle elastic.

De kous die steun geeft
en tegelijk elegant is 12.50

Tendella plicé dames
rokken, plooihoudend

diverse kleuren f 24.50

U slaagt zeker beter bij H. & w.
Telefoon 1514 - Zutphenseweg 14

„Het Binn^huis"
MEUBILEERINRICHTING
A. Polman - Vorden

Telefoon 13H

Behangselpapieren
Onuangen de nieuwste kollektie 1959.

Grote voorraad.

Burgerwoonhuis
te koop, Nieuwstad 7, Vorden.
Gedeeltelijk direct te aanvaarden Hypo-
theek beschikbaar.
Bevragen Molenweg 11, Vorden.

De inruil campagne van de
Sola wordt verlengd tot en
met 7 maart a.s.
Profiteert hier nog van!

Koerselman
Burg. Galléestraat

AAN UW

Schoenreparatie
besteden wij de meeste aandacht.

*
Wullink's Schoenhandel

„Onbetwist, de Sclioenenspecialist"

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Concordia Hengelo-G.

DANSMUZIEK
heden zaterdagavond

Orkest: „The Spitfires"

Gevraagd: een net meisje
voor ons atelier.
Dames- en Herenkleermakerij
J.AARTSEN6Zn. Tel. 1427

N.G.V.-nieuws!
l pot augurken l
l pot uitjes l SAMEN 98 rrnl
l pot picalili

G. H. Hilferink
Lcvensmiddelenbedrijf, Tel. 1501

LET OP! ~
Niet de heer Wierringa, maar het
Tweede Kamerlid de heer A, W.
Biewinga komt spreken in Irene»

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Alleen vandaag:
500 gram spek 100 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et

200 gram ham 100 et
200 gram bloedworst 35 et

Tevens gelegenheid voor huisslachting.
Diepvriescellen te huur

doorlopend geopend, 7 dagen p. week

M. Krijt, Dorpsstraat


