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„CONTACT" VOORTAAN OP DONDERDAG

Nu de vrijdagavond als koopavond is vastge-
steld, heeft de Vordense Winkeliersvereniging
ons verzocht „Contact" eerder te laten ver-
schijnen.
Daar het ons om technische redenen niet moge-
lijk is dit te verzetten op vrijdag, hebben we be-
sloten dat „Contact" voortaan op donderdag zal
verschijnen. Het zal in de eerste tijd voor u zo-
wel als voor ons wat vreemd aandoen, maar we
vertrouwen er op, dat het spoedig zal wennen en
dat u binnenkort op donderdagmorgen even ver-
langend naar de postbode met „Contact" zult
uitzien, als dat u dit al deze jaren op zaterdag-
morgen hebt gedaan!
Natuurlijk brengt deze verandering verschillen-
de konsekwenties met zich mee. Voortaan moe-
ten wij „Contact" dus op woensdag drukken, zo-
dat de advertenties reeds op dinsdag' in ons be-
zit moeten zijn, doch nog liever op maandag.
Zet dus nu als eerste taak in de nieuwe week
op uw agenda: Een advertentie opstellen voor
„Conctact"!

WINKELIERSVERENIGING BESTAAT
12!/2 JAAR

De Vordense Winkeliersvereniging bestaat deze
maand 12V2 jaar. Op 27 september 1948 werd de
oprichtingsvergadering gehouden waarbij als
eerste bestuur werd gekozen de heren Fr. Smit,
voorzitter, H. Luth, secretaris, H. Elbrink, pen-
ningmeester, A. Jansen, R. Koerselman, W. Par-
dijs en J. M. v. d. Wal.
Deze heren zijn ook nu nog allen lid, terwijl de
heer Elbrink thans nog deel uitmaakt van het
bestuur. Op de jaarvergadering, welke maan-
dagavond in café „De Zon" werd gehoudea
werd dit feit enigszins feestelijk herdacht.
De huidige voorzitter, de heer G. Remmers, gal
een terugblik op de afgelopen periode, waarbij
hij constateerde dat de Vordense Winkeliersver-
eniging zich in een steeds grotere bloei mocht
verheugen. Er waren tal van hoogtepunten ge-
weest in haar bestaan. Zo memoreerde hij de
zeer geslaagde bloemencorso's en vooral de tel-
kenjare terugkerende St.-Nicolaasactie der win-
keliers, waarmee men in 1948 gestart is1.
Verder deelde hij mede dat reeds in 1952 was be-
sloten om in Vorden een koopavond in te stellen
indien ook Zutphen hiertoe zou overgaan.
Nu Zutphen op vrijdag 10 maart hiermee is be-
gonnen, is Vorden niet achtergebleven en heeft
reeds op 3 maart de Koopavond ingesteld. Hij
bracht dank aan B. & W. en de Raad van Vor-
den voor de verleende steun en medewerking in
deze.
Verder gaf de heer Remmers een overzicht van
de bestuursleden, welke zitting hebben gehad in
de vereniging. Voorzitters waren Fr. Smit, W
Pardijs, G. J. Schurink en thans G. Remmers.
Het tegenwoordige bestuur bestaat uit de heren
G. Remmers, D. Boersma, secretaris, H. Bogchel-
man, penningmeester, H. Dekker, P. van Asselt,
A. Dolphijn en H. Elbrink.
De 7 leden van het eerste bestuur, welke het
fundament gelegd hebben voor de vereniging,
kregen elk een zilveren insigne met inscriptie
en het Wapen van Vorden er op.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
Boersma, kunnen we melden dat de vereniging
thans 84 leden telt. Volgens het overzicht van de
penningmeester, de heer Bogchelman, gaan er
belangrijke sommen in de vereniging omstaan.
Er werd besloten om van de zomeracties alleen
het Touwtrekken en de Avondmarkt in eigen
hand te houden. Daar de acties veel tijd vergen
van de toch al zo bezette winkeliers, werd be-
sloten om de overige acties over te dragen aan
V.V.V. en voor de komende zomer uit de vereni-
gingskas ƒ 500,— aan V.V.V. beschikbaar te stel-
len. Hoewel de St.-Nicolaas-actie nog in 't verre
verschiet ligt, werd de leden gevraagd nu al
suggesties te doen om aan deze actie een bijzon-
der cachet te geven. In verband met 't jubileum
wilde het bestuur dit jaar extra prijzen beschik-
baar stellen.
De Koopavond vormde een langdurig onderwerp
van gesprek. Men was van mening, dat er iets
gedaan moet worden om deze avonden aantrek-
kelijk te maken. Door de vereniging zijn reeds
advertenties geplaatst in verschillende bladen
en men zal hiermee nog even doorgaan. Verder
zullen de winkeliers individuele attracties bren-
gen, die er toe zullen bijdragen dat ook het
publiek van buiten Vorden in de Vordense win-
kels zullen gaan kopen, zodat het op de Koop-
avonden gezellig winkelen zal worden.
Wil deze avond goed slagen, dan dient ook
„Contact" haar medewerking te verlenen door
in plaats van op zaterdags donderdags te ver-
schijnen, zo meende men ter vergadering. De
lezers krijgen dan de advertenties eerder onder
ogen, zodat mn vrijdagsavonds dan zijn inkopen
kan doen.
Hoewel dit wel moeilijkheden met zich brengt,
werd de uitgever bereid gevonden om in het ver-
volg donderdags te verschijnen, doch dan dienen
de adverteerders1 hun volle medewerking te ver-
lenen.
Het bestuur drong er bij de leden op aan om
de uitgever zoveel mogelijk het werk te ver-
gemakkelijken.

PALMPASENOPTOCHT
Zaterdagmiddag 25 maart wordt wederom de
palmpasenoptocht gehouden.
Het is te hopen dat weer veel kinderen met hun
kleurig versierde palmpasens zullen meedoen.
Let op de betreffende advertentie in dit blad van
donderdag 16 maart.

TE VEEL COPY
Verschillende berichten konden helaas geen
plaats vinden in dit nummer van Contact en we
zullen trachten deze a.s. donderdag alsnog te
plaatsen.

KERKDIENSTEN zondag 12 maart
Hervormde, kerk.

8.30 uur en l O uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk

9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden week markt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 57,— tot i 67,50 per stuk.
Handel was tamelijk vlot.

Burgelijke stand van 3 t.m. 9 maart
Geboren: z. v. H. J. Hartman en W. T.
Wieggers.
Ondertrouwd: H. J. Pardijs en A. Sok.
Gehuwd: J. Fokkink en W. Wesselink.
Overleden: E. J. Berenpas, vr. 46 jr. ongeh;
B. H. Korenblik, vr. 66 jr. echtg. v. J. A.
Korenblik; G. J. Winkelman, m. 77 jr. echt-
genoot van G. J. Hurenkamp.

BOEKENWEEK-AVOND
Gewoontegetrouw werd ook dit jaar weer tijdens
de boekenweek door de Nutsbibliotheek-commissie
in samenwerking met de Boekhandel Hietbrink
een avond gegeven, welke ditmaal verzorgd werd
door dr. Portielje.^fcfd-directeur van Artis-
Amsterdam. ^^
Op boeiende wijze heeft deze bekende spreker en
schryver verteld over het dierenleven en de mis-
verstanden, die er over veel dieren bestaan.
Zo wil de volksmond dat een stier reageert op al
wat rood is, vandaar^^t gezegde dat iets werkt
als een rode lap op ^^«tier. Niets is echter min-
der waar, want een smn1 is nml. kleurenblind.
Bovendien hielp hij ook het fabeltje uit de wereld
dat een struisvogel bij naderend gevaar zijn kop
in het zand steekt in de veronderstelling dat men
hem dan niet kan zien. Deze vogel doet beslist niet
aan deze struisvogelpolitiek. En zo vertelde deze
boeiende spreker nog tal van andere bijzonder-
heden uit de dierenwereld. Lang stond hij stil bij
de wijze waarop men verschillende dieren moet
benaderen.
Hij verduidelijkte een en ander na de pauze met
fraaie dia's.
De voorzitter van de Nutsbibliotheek-commissie,
de heer H. Wesselink opende de avond, waarbij hij
de suggestie naar voren bracht om de Nutsbiblio-
theek inplaats van zaterdagsmiddags op de koop-
avonden (vrijdags) open te stellen, mits de lezers
daar prijs op stellen.
Wanneer het merendeel der lezers dit zou appre~
eieren, zal men dit in de bibliotheek-commissie
nader bespreken. De voorstanders gelieven dit
dan bij de secretaresse, mevr. van Mourik, op te
geven.
Door Boekhandel Hietbrink was op deze boeken-
week-avond een stand ingericht in 't bijzonder met
boeken en tijdschriften betreffende het onderwerp
van deze avond.
Er bestond voor deze avond een verheugend grote
belangstelling.

SERENADE
Zaterdagavond heeft de muziekvereniging „Con-
cordia" een serenade gebracht aan de heer Klein
Ikkink, thans gepensioneerd gemeenteopzichter.
Deze attentie werd hem gebracht ter gelegenheid
van de ere-medaille in zilver verbonden aan de
orde van Oranje Nassau, welke hem vorige week
bij zijn afscheid uit gemeentedienst door burge-
meester van Arkel was overhandigd.
Maandagavond bracht Sursum Corda hem een
klinkende serenade. Vanzelfsprekend werd deze
muzikale hulde zeer door de familie Klein Ikkink
op prijs gesteld.

HOTEL BRANDENBARG
GEMODERNISEERD

Een van de oudste en bekendste hotels van Vor-
den, nml. hotel Brandenbarg, dat thans geëxploi-
teerd wordt door de heer Fr. Smit Jzn., heeft
althans wat het café en een aantal hotel-kamers
betreft een grondige modernisering ondergaan.
Na enkele weken van intensieve arbeid vond
zaterdagmiddag de heropening plaats.
Het gehele interieur van het café is gemoderni-
seerd. Er zijn nieuwe tafels en gemakkelijke
stoelen gekomen. De benedenhelft van de muren
heeft een donkereiken betimmering gekregen. Er
is een nieuwe stoffering van gordynen e.d. aan-
gebracht, terwijl ook het buffet gemoderniseerd
is en voorzien is van een luifel met lichtkoker.
Ook is een begin gemaakt met de modernisering
der hotelkamers, waarvan er een aantal reeds ge-
reed is en thans o.a. voorzien zijn van warm en
koud stromend water. Het geheel maakt een
keurige indruk.

VOETBAL

De kampioensillusies van de Vordenaren hebben
door de l—O nederlaag tegen Vios Beltrum een
geduchte knauw gekregen. Hierdoor zijn de Vor-
denaren weer 4 punten achterop geraakt, welke
moeilijk meer in te halen vallen, indien Noor-
dijk geen steek laat vallen.
Het dient gezegd te worden, dat het Vorden zon-
dag niet mee zat. In het veld waren zij beslist
veel sterker dan de Viosmannen, doch vooral het
laatste half uur toen Vorden tegen een l—O ach-
terstand aankeek, wilde niets lukken en boven-
dien was de Vios-keeper in fantastische vorm.
Keiharde kogels van Buunk en Lindenschot wist
hij op weergaloze wijze uit zijn doel te houden.
Ongetwijfeld heeft deze eminente doelman zijn
club voor een nederlaag behoed.
Vorden III had het geluk ook al niet aan haar
zijde en verloor in Wichmond met 3—2 van
Socii I.
Vorden IV leek gemakkelijk te kunnen winnen
van Pax V, doch daar dit elftal het merendeel
van zijn spelers voor het doel trok, was het voor
de Vordenaren nog niet zo eenvoudig om doel-
punten te maken. Het werden er dan ook maar
vier. Pax wist met uitvallen er nog twee te
scoren.
Vorden B verloor na spannende strijd op het nip-
pertje in Zutphen van De Hoven A met 3—2;
Voorst D bracht Vorden C een 6—2 nederlaag
toe.
Voor a.s. zondag staat de wedstrijd Vorden I—
K.S.H. I op het programma. Hoewel de club uit
Harreveld onderaan staat, zal Vorden er voor
moeten waken om haar tegenpartij niet te on-
derschatten.
Vorden II krijgt het moeilijker in Brummen
tegen de Boys II. Zij zal alles moeten geven om
haar ongeslagen record te handhaven.
Vorden III gaat op bezoek bij nummer l van de
ranglijst Drempt I. Het is zeker niet onmogelijk
dat Vorden hier een of meer punten kan weg-
halen.
Vorden IV moet tegen Steenderen III nog op-
passen, daar deze tegenstander voor verrassin-
gen kan zorgen.
Tenslotte speelt Vorden B thuis tegen A.Z.C. A,
wat een moeilijke wedstrijd wordt.

GEMEENTE KRIJGT ZES IN PLAATS VAN
VIER WONINGWETWONINGEN

Van Gedeputeerde Staten is bericht binnen ge-
komen dat uit de reserve „Woningwetwoningen
voor bijzondere industriële ontwikkeling 1961"
twee woningen extrabeschikbaar zijn gesteld
ten behoeve van de ^fcvesting van personeel
van het TextielbedrijrWorden.
In een korte raadszitting hebben de leden van
de raad donderdagavond deze mededeling met
voldoening vernomen, hoewel dit volgens enkele
leden nog lang niet de behoefte aan industrie-
woningen dekt. j^h
De voorzitter vond -^Pn vergelijking met ge-
meenten, die niets kregen toegewezen — dit
resultaat zeker niet ongunstig. Door meerdere
raadsleden werd B. & W. lof toegezwaaid voor
hun activiteit in deze kwestie.
Besloten werd tot de onderhandse aanbesteding
van 6 in plaats van 4 woningwetwoningen.
Verder werd het voorstel goedgekeurd tot het
aangaan van een geldlening met de Rijkspost-
spaarbank ten bedrage van ƒ 400.000,— tegen
een rente van 41

;4%.
Bij de rondvraag vroeg de heer Norde hoe het
stond met de gegadigden voor het industrie-ter-
rein.
Er waren volgens de voorzitter 3 kandidaten ge-
weest, die wel akkoord konden gaan met de
prijs, doch door de onmogelijkheid om aan vol-
doende personeel te komen, hun aanvrage moes-
ten intrekken.
De heer Schurink vroeg of het gemeentehuis
ook op de koopavonden open kon blijven.
Daar door de minister aanmerkingen zijn ge-
maakt op de invoering van de vrije zaterdag,
wilde de voorzitter deze kwestie nog in beraad
houden.
De heer Wesselink kwam nog eens terug op de
Hengelose weg, die bij zware mist gevaarlijk is
voor automobilisten in verband met het ontbre-
ken van de witte streep in het midden van deze
weg. Hij vroeg dit nogmaals onder de aandacht
van de betrokken instanties te brengen.
Ook over het plan van B. & W. om autoboxen
te bouwen en te gaan exploiteren ontspon zich
een discussie. Men was het er over eens dat
wanneer particulieren dit niet doen, de gemeen-
te dit op zich moet nemen.

EEN 40 JARIG JUBILEUM

De heer E. J. Eskes herdacht dinsdag de dag dat
hij 40 jaar geleden in dienst trad bij de firma
Gebr. Haverkamp C.V., Borstelfabriek alhier.
Door de oudste der drie firmanten, waarmee hij
al die jaren samengewerkt heeft, werd hem
dank gebracht voor de ijver en plichtsbetrach-
ting. Na overhandiging van een enveloppe met
inhoud werd nog enige tijd in het bijzijn van
velen gesproken over de toch wel grote ver-
anderingen, welke in zo'n tijdsperiode zijn op-
getreden.
Namens het personeel bood hem de jubileum-
commissie een radio-tafeltje aan.

EEN REIS DOOR SPANJE

Voor de liefhebbers van reisverhalen en prach-
tige kleurendia's staat er a.s. dinsdag een mooie
avond te wachten. Dan komt de heer L. Leusden
uit Driebergen van de Agfa voor het Nut een
causerie houden over zijn reis kris-kras door
Spanje, bij welke gelegenheid hij niet minder
dan 275 Agfa-color-dia's maakte, die buitenge-
woon goed geslaagd zijn.
Daar de heer Leusden bovendien een gezellig
verteller is, kan dit dus ongetwijfeld een interes-
sante avond worden.

De eerste indruk
is vaak beslissend.
Met een

Fortex-kostuum
kunt U er van op
aan, dat de eerste
indruk voor U een
succes zal zijn.
Een Fortex-kos-
tuum is een kostuum
van standing, een be-
wijs van goede
smaak.

Fortex altijd een klasse beter

VISSER-VORDEH
FEESTAVOND VOELBALVERENIGING

„VORDEN"
Evenals voorgaande jaren zal ook dit seizoen de
voetbalvereniging „Vorden" weer 'n feestavond
brengen en wel op heden, zaterdag 11 maart, in
zaal Bakker.
Het programma, waarmee gestart wordt, is ge-
titeld „Humor en Lach", en gezien de goede
reputatie, welke de feestavonden van deze ver-
eniging genieten, belooft het ook ditmaal wel
weer een gezellige avond te worden.

BIOSCOOP
Zondagavond kan men weer de avonturen be-
leven van Tarzan in donker Afrika. Daar trot-
seert hij het wilde bijgeloof van de verschrikke-
lijke Voo-doo-rituelen. Slechts hij alleen durft
deze vreselijke gevaren te doorstaan.

MEUBELSHOW
Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 maart
houdt de fa. Polman een show van meubelen,
vloerbedekking, matrassen enz. in zaal Bakker.
Enige jaren geleden heeft deze firma met een
soortgelijke show veel succes geboekt en zij
hoopt dan ook, dat nu weer velen hun belang-
stelling zullen tonen.
De fa. Boerstoel toont hoe met een fleurige verf
uw woning nog aan gezelligheid wint.

RATTI-NIEUWS
Eigenlijk tegen de verwachting in heeft het eer-
ste elftal zondag een overwinning weten te be-
halen op de hekkensluiter K.S.H, te Harreveld.
Door een verdiende 5—2 zege hebben de Rat-
tianen zich daardoor iets veiliger gesteld.
Ratti had haar opstelling grondig gewijzigd. Bos
was naar de rechtsbuitenplaats verhuisd, Rut-
gers linksbuitcn, Hartman eveneens in de voor-
hoede en Sessink back. Toch kon K.S.H, reeds
na 10 minuten de leiding nemen, toen de rechts-
binnen uit een goede voorzet van links prachtig
inkopte (l—0). (Nauwelijks 10 minuten later
kwam de K.S.H, middenvoor in gunstige schiet-
positie en maakte er 2—O van. Linksbuiten Rut-
gers wist na een half uur de achterstand voor
Ratti in te lopen, 2—l en Dostal scoorde even
later de gelijkmaken (2—2).
Ratti bleef nu in het offensief en Hartman
schoot van de 16 meterlijn een pracht voltreffer
in (2—3), waarmee de rust inging.
Na de thee vergrootte Ratti haar voorsprong
door Lichtenberg (2—4) en Rutgers slaagde er
voor de tweede maal in door te breken, zodat
deze wedstrijd in een verdiende 5—2 zege voor
Ratti eindigde.
Het tweede elftal deed verdienstelijk werk door
de Baakse Boys reserves met een 3—2 nederlaag
huiswaarts te sturen in een zeer spannende wed-
strijd. Toch heerste er nog vreugde in de Baakse
gelederen, want Ratti A kreeg met niet minder
dan 21—O klop van de a.s. kampioen Baakse
Boys A.
Ratti B weerde zich uitstekend tegen Pax C en
speelde met l—l gelijk, terwijl de jongste uit-
gave Ratti C een 12—O nederlaag leed tegen
Pax B in Hengelo (G.).
A.s. zondag wacht Ratti weer een behoorlijk
programma. Het eerste zal moeten trachten om
in Laren (G.) de Witkampers op een dusdanige
manier te bekampen, dat men over de uitslag
tevreden zal kunnen zijn.
Ratti II mag zich in eigen home meten met het
bezoekende Keyenbogse Boys III, waarbij wel
een kleine zege kan worden behaald. Ratti A is
vrij, Ratti B krijgt Pax B op bezoek en Ratti C
heeft zaterdag een ontmoeting met Pax C.

GENOOTSCHAP STILLE OMGANG
In zaal Schoenaker hield de afd. Vorden—Kra-
nenburg van het Gezelschap van de „Stille Om-
gang" haar jaarvergadering, welke goed bezocht
werd.
Na een hartelijk welkomstwoord van de secre-
taris, de heer H. Scherpenzeel, deelde deze mede,
dat de heer Joh. Heerink zijn functie als voor-
zitter, onder dankzegging voor het genoten ver-
trouwen, ter beschikking moest stellen. De ver-
gadering betreurde dit ten zeerste.
De penningmeester, de heer Hartman, bracht
een keurig verzorgd financieel verslag uit, het-
geen sloot met een batig saldo.
De beide aftredende bestuursleden, de heren J.
Schoenaker en H. Hartman Sr. werden bij accla-
matie herkozen.
Uitvoerig werd vervolgens ingegaan op de a.s.
bedevaart naar Amsterdam welke zal worden
gehouden in de nacht van zaterdag 11 maart op
zondag 12 maart.



1 pak speculaas, 500 gram 100 ct+ 40 z.

200 gram zachte caramels 74 ct+ 30 z.

2 zakjes drop 50 ct+ 20 z.

l familiefles shampo 125 ct+ 50 z.

l fl. Mistella wijn 270 et-f-108 z.

l fl. bleekwater 27 ct+ 10 z.

l blik haring in torn.saus 74 ct+ 30 z

200 gram Saks. leverworst 72 ct+ 28 z.

200 gram zure zult 44 ct+ 18 z.

100 gram Paasfestivalsnoep 45 ct+ 9 z.

l pak spritsstukken 49 ct+ 10 z.

l tube tandpasta en tanden-
borstel 95 ct+ 19 z.

250 gram chocomanda wafels 75 ct-f- 15 z.

De Sparkruidenier

Remmers

Wij ontvingen zojuist

Leuke modellen

Kinderschoenen
Voordelige prijzen en ...

sterk

Natuurlijk

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

School met de Bijbel Het Hoge 42
Op donderdag 16 maart a.s. heb-
ben d e ouders gelegen hei d om tussen
half zes en 9 uur het werk van hun
kind(eren) te bezichtigen.

Tevens kunnen dan met de betrok-
ken onderwijzer(es) de vorderingen
enz. besproken worden.

Het Personeel

Het is beter wonen in een huis *
dat goed in de verf zit ƒ

Neem daarom ook een ki jkje in onze
stand op de Meubelexpositie van de
Fa. A. Polman.

Laat u daar vrijblijvend voor-
lichten over de „Doe het zelf"
methode met

„TREFEX"
Super plastic lak en muurverf

Fa. G. BOERSTOEL & Zn.
Schilders- en Behangersbedrijf
Verfhandel

Insulindelaan 5, Vorden. Telef. 1567

Glanzer
Voor het onderhoud van elke
vloer

Glanst vanzelf wekenlang

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

De Vordense Bakkers

bereiden hun Cake met

verse eieren

Neem daarom cake van Uw
bakker

Uw gulden is bij ons meer waard!
Onze etalage toont U een kollektie

Horloges, ringen en byoux
in de meest verfijnde uitvoering

Wij starten het voorjaar met

10 pet. KORTING
(optiek 20 pet. korting)

HORLOGERIE SIEMERINK
Zutphenseweg 15 Telefoon 1505

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING
Firma A. Polman - Vorden - Tel. 1314

Tentoonstelling

Beter wonen
Dit is het motto, waaronder wij voor de tweede maal een
expositie houden en wel op:

* vrijdag 17 maart

* zaterdag 18 maart

* zondag 19 maart

van 's middags 2 uur tot 6 uur
en 's avonds 7 uur tot 10.30 uur

in Hotel Bakker

Overzichtelijke opstelling
Vele artikelen w.o. meubelen

stoffen

Komt U ook?

vloerbedekkingen enz.

Toegang GRATIS

Heden zaterdag H

Feestelijke

Contactavond
van de ^^
Yoetbalv^VvORDEN

onder het motto:
Humor en Lach

Gratis toegang voor leden en donateurs
met hun dames

Aanvang 8 uur

Varkensfonds Hengelo en Omstr.

Ledenvergadering
op woensdag 15 maart a.s.
's avonds 7.30 uur in zaal
Demming

AGENDA:
1 Opening
2 Notulen
3 Jaarverslag
4 Jaarverslag Penningmeester
5 Bestuursverkiezing. af t r . J. Snellink

en H. Nijman (herkiesbaar)
6 Benoeming kascommissie
7 Mededeling
8 Rondvraag
9 Sluiting

Het Bestuur

BEZOEKT
(zonder enige verplichting)
ONZE SHOWROOM

Empo en Ervo rijwielen in diverse
rock and roll uitvoeringen.
Wasmachines in diverse merken

o.a. Empo, Rondo, Blue-air
Centrifuges in diverse merken

o.a. Empo, Rondo en Ruton
Electr. naaimachines Empo
KALORIK mixers, strijkijzers, koffie-
molens, broodroosters, electr. dekens
en kussens
Electr. scheerapparaten fabrikaat

Remington, Top-star en Belcut
Straalkachels merk Vulcania
Bestuurbare rolschaatsen
Autopeds en kinderdriewielers met
aanhangwagentjes
Een deskundige voorlichting garandeert U
een goede koop!
Levering via Uw handelaar. Showroom ge-
opend van &—12 en van 2—5 uur

EMPO-RIJWIELFABRIEK VORDEN
Tel. 06752-1241-1242

Een nuchter zwartb.
STIERKALF te koop
bij W. Jansen, Burg.
Galléestr. 59, Vorden

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Zweverink
Wildenborch.

Toom BIGGEN te
koop. W. Roelvink

Kranenburg

Biggen te koop. A.}.
Vruggink, Riethuis.

Delden.

Toom BIGGEN te
koop. B. Zents Jr.

Medler.

Te koop nuchter
SHERKALF. H.Beu-
mer, E 42.

Te koop een nuchter
roodb. MAALKALF
D. Eggink, Zutph. w.

C 79

Drogisterij
DeOlde Meulle
J. M. v. d. WAL

Gediplomeerd Drogist

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor prima
tuin- en

bloemzaden
naar

KLUMPER
Depot van de Fa. Hobbel
uit Zevenbergen.

Tevens een partij
SINAASAPPEL-

KISTEN te koop.

Heineken

is zoeter en frisser

Heineken
morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

Heineken's bier
verkrijgbaar bij Kistemaker

Kwaliteitsartikelen
voor lage prijzen

*Dessert Goudmerk koffie, 250 gram 156 et
het 2e pak voor 100 et

Roodmerk thee „Roemar", 100 gram 90 et
het 2e pak voor 45 et

Sterke dweil

Bij 2 pak pudding

Gratis mooie bal

2 pak persil

69 et

64 et

100 et
3e pak gratis

Smit - Zutpbenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Telefoon 1281.

Het toppunt van zuinigheid
Het toppunt van veiligheid
Het toppunt van comfort..

Dat is de nieuwe SoleX-ofo
met vol-otomatische koppe-
ling. Nu wegrijden zonder
trappen.

SOLEX-«0 ƒ395.

Komt U eens praten met:

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256



Net MEISJE gevr v.
huish. en winkel, zeitst.
kunnende werken.
Bakkerij Hoornenborg

Gevraagd een LEER-
LING of aankomende.
Fa. Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf, Zut-
phensew. 54, Vorden
Telef. 1508.

Bij Boekhandel Nij-
kamp, Beukerstraat 29,
Zutphen. is een plaats
vacant voor een

VERKOOPSTER
Aanmelden tussen 5 en
6 u. Tel. (06750) 3024

Net meisje zoekt werk
voor 5 dagen in de
week in de huishou-
ding. Adr. bevr. Bur.

Contact

4 WONINGEN te
koop, waarvan l direkt
te aanvaarden. Te be-
vragen G. H. v.d. Peijl,
Zutph. w. 81, Vorden
Telefoon 1477.

2-pits gascomfoor-j-fl.
ter overn. aangeb.
Mevr. Wechgelaer
Vorden.

Te koop een g. o. h.
box en kinderwagen
Bevr. F. C. Wansink,
Raadhuisstraat l 3

U komt vanavond
toch op de

Jeugdrally
in het Nutsgebouw
of Irene?
Aanvang half acht.
Toegang vrij.

Te koop een z. g. a. n
electromotor, Vi pk.
ook wel ruilen voor
3 /4pk. bij J.F.Derksen,
Hackforterw. 15,

Wichmond.

Te koop Goggo scoo-
ter tegen zeer lage
prijs. Nieuwstad 39.

Te koop: Een RAP
Imperial, 3 versnellin-
gen, in nieuwe staat
bij H. Bargeman 't Ho-
ge 46, Vorden.

Te koop jonge hennen
reds. 7 weken en eet-
aardappelen. IJsselster
J. KI. Brinke, C 45

Vorden.

Te koop vers gedorst,
mooi HAVERSTRO.
R. Wesselink, Hoog-

kamp.

Te koop eetaardap-
pelen Noorderling en
Pimpernel. G. H.Was-
sink. B 29,

Voederbieten te
koop bij G. J.Maalde-
rink, Almenseweg 46

Vorden.

VOEDERBIETEN
te koop. H. J. Veenhuis,
B 78 Vorden.

Te koop een partij
stalxnest en een gro-
te partij oude var-
kensmest van mest-
varkens.J. A, Bleumink
Kerkhofweg D 4 Vor-
den.

Te koop zw.b. drag.
MAAL, a.d.t. 13 mrt.
H. J. Wolters, C 105
Heidepol, Vorden.

Te koop een best r.b.
MAALKALF.Sdagen
oud, bij A. Elsman

B 57, Vorden

Roodb. STIERKALF
te koop bij G. Koren-
blik, E 24 Linde

Heden overleed, na een langdurig lijden
onze geliefde echtgenote en moeder

Bertha Hendrika Korenblik
geb. Korenblik

in de ouderdom van ruim 66 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

A. J. Korenblik
A. Korenblik

Vorden, 9 maart 1961.
„Boshoekje" E 17.

De teraardebestelling zal plaats hebben
maandag 13 maart om 1.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bejaardenkring
WOENSDAG 15 maart n.m. 2.30 uur

in de koffiekamer van het Nut.
de heer Folmer spreekt over:

Voorjaar in de natuur

Mevrouw EMSBROEK-SPIELE, „'t Sels-
ham" C 73, vraagt zo spoedig mogelijk

een werkster
voor t a 2 dagen in de week.

Landbouw Jongerenorganisaties
Hervormde Jeugdverenigingen

Opvoering
van het prachtige toneelstuk
in dialect

Het huis van licht en schaduw

door 't Laren's Toneelgezelschap
op zaterdag 18 maart
in het Nutsgebouw.

Aanvang 7.30 uur. Entree f 1.25

Voorverkoop van kaarten
bij sigarenmagazijn Jan Hassink.

Het belooft evenals vorig jaar een
prachtige avond te worden.

Koop dus bijtijds uw kaarten!

Dames!
ONTVANGEN:

Voorjaarstassen
in leder en plastic.
Leuke vlotte modellen en kleuren
Van „H ER W ALT". Alleen bij

Schoenhandel H. G. ALBERS

VANAF HEDEN

staan wij geheel tot uw dienst met
ons modern

TOTAL
Benzine- en Servicestation

Wij hopen u met een vlotte bediening
en een goede service steeds van dienst

te kunnen zijn.

Ter kennismaking ontvangt
iedere klant een aardige verrassing.

Attentie!
Woensdag 15 maart a.s. is onze
zaak gesloten.

Gas wel verkrijgbaar

N. J. KEUNE

Een staalkaart van behang ..
prijkt hier aan de muren. U kunt beter onze
staalboeken inzien. Uw smaak en voorkeur en onze
ervaring tezamen zuilen een behangkeuie mogelijk
maken, die Uw kamer verjongt.

99 Het Binnenhuis99

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

A.s. zondag half 3

Vorden l - K.S.H, l
(Harreveld)

Nieuw!!
Wij hebben de alleen-verkoop van de allerbeste poedeu-
koffle ter wereld.
Normale prijs 195 et, ter kennismaking ontvangt U bij
elk potje, 1 kg suiker voor 25 et

Bij 3 gulden boodschappen ontvangt U l grote fles
limonadesiroop voor slechts 89 et

Alleen deze week bij elk pak Hotel Goud koffie a 156 et
2 grote rollen Zaanse beschuit van 60 et voor 35 et

Litersblikken fruitcocktail, heerlijk voorde bowl 189 et
Stukjes ananas, per blikje slechts 52 et

Snijworst, geen 150 gram maar 200 gram voor 69 et
Haagse Leverworst, 200 gram voor 49 et

Zolang de voorraad strekt
de echte Brusselse kermis, 250 gram 39 et
Paasmelange, rijk gesorteerd, 250 gram 65 et

Soepgroenten, tijdelijk 2 busjes voor 39 et
Pracht kwaliteit honing,grote pot slechts 98 et

Pracht vleesschaaltje gratis, bij elke 4 stuks toiletzeep
Persil ideaal, 3 pakken halen, 2 betalen

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

X
Ondergetekende deelt u mede dat hij ö

W
heden zaterdag

een manufacturenzaak opent

in Zutphen : Spittaalstraat 39

Hopende door nette bediening, goede kwa-
liteiten en scherpe prijzen, ieders gunst
waardig te mogen worden.

Reisklanten worden normaal bezocht.

G. H. J.Ttonke

PERSONENWAGENS - STATIONCARS . BESTELWAGENS
IN BENZINE. EN DIESELUITVOERING

wordt
nu

vertegenwoordigd
door:

Garagebedrijf A. Garritsen
Rijksstraatweg 85 - 89 - 43, Warnsveld

Telefoon (06750) 3680/ 3959

9n wonder op wielen

Gevraagd

net 2e meisje
niet beneden 18 jaar.

Hotel Brandenbarg
F. P. SMIT

NUTSAVOND

A.s. dinsdag 14 maart, 8 uur

De heer J. Leusden houdt een causerie
over

Spanje
verduidelijkt met een grote serie prach-
tige Agfacolor kleurendia's

Toegang voor leden vrij.
Niet-leden f l.~

Een zeer interessante
en boeiende avond

Weekendreclame!
Slagroomhorens 28 et per stuk

vandaag 5 voor f 1.10
Slagroomtompoesen 25 et per stuk

vandaag 5 voor f 1.—
Moorkoppen 25 et per stuk

vandaag 5 voor f 1.—-

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Nutsgebouw

ifot»

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 12 maart 8 uur

De prachtige film

Tarzan vecht voor
zijn leven

met Gordon Scott, Eve Brent

Huiveringwekkende sensaties van moed
en gevaar

C Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Enorme kollektie

Lee-Cooper SPIJKERBROEKEN
vanaf 6 jaar in lang en kort

Ook in No-lron

Het Bedrijfskledinghuis

FA. K. BODDE & ZN.

Groenmarkt 1 Zutphen
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Heden zaterdag 11 maart voor ALLE schoolkinderen

van Vorden, EEN GRATIS ARTIC IJSJE

van Lunchroom,, DE ROTONDE". Uitreiking van hall drie tot vijf uur

Wij kunnen U leveren: Ijs van 10 - 15 - en 25 cent in 4 smaken

SUPER CHOCO'S 25 cent, EXPO (Reuzenwafel 3 smaken) 35 cent

Specialiteiten: Hele en halve ijstaarten

IJsbom-Napolitaines, 3 smaken

Pralines (ijsbonbons)

Alleenuerkoop voor Vorden:

LUNCHROOM „DE ROTONDE"

A. J. WOPEREIS - Kerkstraat 3

VORDEN - Telefoon 1519

Importeur:

E. TOONEN EN ZONEN

Spijkerlaan 48 - 50

ARNHEM - Telefoon 22297

R

I

IJ

A R T I C I J S A R T I C IJS
Het gehele jaar ARTIC IJS van WOPEREIS

de robuuste

ERRES
JUMBO

ƒ 149.-

- dat zijn de gloednieuwe ERRES-sto fzu igers :

de slanke

ERRU

MAivmb

ƒ 142.50

Komt U eens kijken bij:

Voorjaar Schoonmaak
Wij zijn ruim gesorteerd

voor de verkoop van

grondverven - lakverven
plamuur - stopverf - glas

sausen - muurverven - carboli-
neum - teer - kwasten - enz. enz.

•
Gratis deskundige voorlichting

P. van Bodegom
Gediplomeerd Mr. schilder

Zutphenseweg 76 Telefoon 1431

Voor uw

Kerkboekjes en

Belijdenisgeschenken

naar

Boekhandel Fa. Hietbrink

Adverteert in CONTACT
hét blad van Vorden!

EXTRA RECLAME
500 gram rookworst 160 et
200 gram ontbijtspek 55 et.

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snij worst 100 et

200 gram ham 100 et
500 gram vet 45 et

200 gram tongeworst 50 et
200 gram kookworst 55 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Koopavond
in Vorden

iedere vrijdagavond

De winkels zijn geopend tot 9 uur

Bond voor Staatspensionnering
VORDEN

Ledenvergadering
op dinsdag 14 maart 's avonds 8 u.
in hotel Brandenbarg.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen,
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming kascommissie 1961.
8. Bestuursverkiezing. Aftr. H. J, Lijftogt,

H. Doornink, W. Bijenhof en F. Bouw-
meester. Allen herkiesbaar.
Wegens bedanken van de heer v. Eijke-
ren moet er één nieuw bestuurslid ge-
kozen worden. Kandidaten kunnen ter
vergadering worden opgegeven.

9. Rondvraag.
10. Sluiting.

De secretaris:
H. J. KIP

Een japon
naar Uw smaak

Die vindt U in onze grote kollektie

Vanaf de kindermaten tot de
grootste heupmaten

Kom gerust kyken en ..
passen

Onderjurken en jupons,
weer iets nieuws!

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

Ook voor u een
passende foundation

Beha met rondgestikte cups
en korte maagband
sanfor poplin ƒ4.50

id. met voorgevormde cups
/SJS

Corset met zijsluiting en
veter, prettig kort model
uni corset-satin ƒ15,75

met brede elastieken
binnenband ƒ24.50

fraaie broche ƒ16.*5

H. LUTH
Vorden

VOO/f

iederéén
Drogisterij

De Olde Meulle

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist

f 7.65 per fles

Keune
Ook voor gascomforen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarfl
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Het adres voor Uw
Pluimvee

is van ouds
W. ROSSEL

Telefoon 1283
bg.g. 1214

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Mooi wonen
blij leven

op COCOS

Aan deze onderscheiding herkent u de goede cocos!

IJZERSTERK • ISOLEREND • NIET DUUR

Verkrijgbaar bij:

VISSER VORDEN

Nieuwste modellen

Damestassen

Zie etalage

R+ J+ Koerselman


