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BETALING ABONNEMENTSGELD
Het halfjaar is weer bijna om. Na l April
worden de kwitanties weer aangeboden, ver-
hoogd met incassokosten. Wie zich de incasso-
kosten wil besparen, wordt verzocht voor l
April een bedrag van ƒ 1,25 over te maken
op ons gironummer 190325.
Vooral diegenen buiten de gemeente Vorden,
die een postkwitantie toegezonden krijgen,
willen we aanraden het bedrag te gireren. De
post rekent n.l. 25 cent voor incasso en dat
maakt uw abonnement onnodig duur.
Maakt u het meteen even in orde?

VIERING 5 MEI 1955
Om ook in deze gemeente te komen tot een
verantwoorde viering van de Bevrijdingsdag
heeft op uitnodiging van de Burgemeester, ten
gemeentehuize een bespreking plaats gevon-
den met een aantal personen, vertegenwoor-
digende diverse godsdienstige- en politieke
gezindten. Uit de aanwezigen werd navolgend
comité gekozen, dat zich met het samenstel-
len van een programma zal belasten:
A. E. van Arkel, voorzitter-, J. Lammers,
secretaris; H. J. Berenpas, H. Bouwmeester,
H. Klein Brinke, Pater S. A. J. Frankhuijzen,
A. J. Klein Ikkink, G. Koerselman, Mevr. G.
H. Kraaijkamp-Slagman, Ds J. Langstraat, W.
A. J. Lichtenberg, A. Plomp, mej. H. Regelink.
De Hoofden van diverse lagere scholen in
deze gemeente zullen de regeling van de kin-
derfeesten op zich nemen.
In een volgend nummer hopen wij u het pro-
gramma te kunnen mededelen.

EEN MOOI SUCCES
Karel Wolters, die omstreeks Kerstmis deel-
nam aan het solisten-concours te Ugchelen
en daar met grote fluit een Ie prijs met lof
der jury behaalde, kreeg bericht dat hij een
wisselbeker heeft gewonnen voor het hoogst
aantal punten dynamiek houtblazers, benevens
een waardebon a ƒ 7.50 (te besteden voor het
kopen van muziek) voor het hoogst aantal
punten in de Ie afdeling. De bescheiden zijn
hem dezer dagen toegezonden.

„LOESJE"
Op uitnodiging van de Vrouwenbond van het
N.V.V. wordt a.s. Vrijdagavond v.
Johanna-stichting te Arnhem de film ,,Loesje"
vertoond. De Johanna-stichting stelt zich ten
.doel lichamelijk gebrekkige kinderen zodanig
op te voeden dat ze als volwaardige mensen
hun plaats in de maatschappij kunnen in-
nemen. Het lijkt ons zeer interessant deze film
te gaan bekijken.

BIOSCOOP
,,De privé-secretaresse", de film welke heden-
avond in het Nutsgebouw vertoond wordt, is
een vrolijke succesfilm, waarin veel gezongen
wordt, o.a. door Sonja Zeemann, de bekende
schlager ,,ich bin ja heut' so glücklich". De
belevenissen van de privé-secretaresse zijn
romantisch en opwindend, dus de bioscoop-
liefhebbers kunnen naar hartelust genieten.

Last van Zenuwen!
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

NUTSCURSUS BEELDHOUWKUNST
De cursus over beeldhouwkunst, die door Jan
Miechels uit Arnhem in de koffiekamer van
het Nutsgebouw gegeven werd, is een reuzen
succes geworden. Op boeiende, begrijpelijke
wijze heeft hij aan de hand van lantaarnplaat-
jes diverse stromingen in de beeldhouwkunst
uitgelegd, beginnende met Rodin en eindigen-
de met Ossip Zadkine.
De heer Miechels heeft met zijn prettige
manier van uitleggen, voor de vuist weg
sprekend, geleid door zijn grote liefde voor de
kunst, getracht de deelnemers enig begrip van
de moderne kunst te geven, zodat men niet
meer zo vreemd en afwerend tegenover deze
moderne uitingen komt te staan. Gedurende
drie uren achtereen wist hij de cursisten niet
alleen te boeien, maar ook het verlangen in
/e op te wekken nog veel meer van deze kunst
te willen weten.
Spontaan hebben de deelnemers in verband
met de a.s. te houden tentoonstelling van
beeldhouwwerken in 't park Sonsbeek te Arn-
hem de heer Miechels verzocht om in Mei nog
een avond te geven, waarop de voornaamste
inzendingen behandeld zullen worden, waar-
na een excursie onder zijn' leiding volgen zal.
Degenen, die deze avond bij willen wonen en
aan de excursie deel willen nemen, zijn na-
tuurlijk hartelijk welkom en kunnen zich hier-
voor aanmelden. De heer Miechels heeft zich
een plaats veroverd in het Vordense Nuts-
leven en het bestuur zal overwegen ook de
volgende winter wederom een cursus door
hem te laten geven over een onderdeel van
de schilderkunst, overtuigd dat het is, dat dit
wederom een succes zal worden.

KERKDIENSTEN Zondag 20 Maart
Gebouw Irene

9 uur Ds J. H. Jansen.
10.30 uur Ds J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.
Nam. 7 uur Ds J. Langstraat.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur, Prof. Dr. A. D. R. Palman,

van Kampen

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. 4 uur Lof

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 19 Maart van 5 uur t.e.m.
Zondag 20 Maart Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 71 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 48.— tot f 56.—

Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 11 t.m. 17 Maart.
Geboren: d. van J. H. M. Roelvink en H. B.
M. Roelvink-Horsting; z. van J. H. Nout en
J. M. Nout-Pronk, won. te Wijk bij Duurstede
Ondertrouwd: A. C. D. Ringlever en H. C.
Bijenhof.
Gehuwd: J. A. Wagenvoort en A. Scheffer.

ZESDE NUTSAVOND
De 6e Nutsavond van dit seizoen wordt ver-
zorgd door het cabaretgezelschap Kris van de
Velden. Het brengt een zeer verzorgd pro-
gramma, dat overal een goede pers ontvangt.
Zo schreef de „Rijn en Gouwe" o.a. „Dit was
nu eens geen cabaret met het geijkte praatje
en een liedje. De teksten waren uitstekend ge-
kozen en er waren tal van verrassende vond-
sten. We hopen deze groep hier vaker te zien,
»wat we zelden kunnen schrijven."

dere aanbeveling lijkt ons hier overbodig.

VARKENSFOKVERENIGING
„DE SAMENWERKINK"

Onder voorzitterschap van de heer B. G. Lich-
tenberg, hield bovenvermelde vereniging in
«è „de Zon" een ledenvergadering,

zijn openingswoord noemde de voorzitter
afgelopen jaar een goed seizoen voor de

biggenfokkers. De mesterij daarentegen was
matig.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
G. W. Winkel, bleek dat het ledental was
teruggelopen van 103 tot 92 leden.
Uit het verslag van de penningmeester, de
heer A. Tjoonk, bleek dat de kas een batig
saldo heeft van rond ƒ 93,—.
De heer Zandvoort uit Warnsveld bracht ver-
slag uit over de hokken van de varkensfok-
vereniging „de Graafschap". Hieruit bleek dat
er een exploitatietekort was van ƒ 98,—.
De contributie voor de vereniging werd be-
paald op ƒ l,—. De heer J. Burkink bracht
verslag uit van de Bondsvergadering te Arn-
hem. Onder de leden werden een achttal
gratis dekbewijzen verloot.
De Districtsvarkensfokdag zal alhier worden
gehouden op 22 April a.s.
De aftredende bestuursleden, de heren A.
Tjconk, J. W. F. Mokkink en H. Lenselink
werden herkozen. Tot afgevaardigde naar de
algemene Stamboekvergadering op 14 April
a.s. werd benoemd de heer Joh. Eijkelkamp.
De heer Bukman, inspecteur van het Varkens-
stamboek te Arnhem, hield een lezing met
lichtbeelden over de landvarkensfokkerij en
selectiemesterij.

GESLAAGDE DEMONSTRATIE
De demonstratie met de Knittax-breimachine,
welke, hier door de fa. Luth werd gegeven,
was flink bezocht. De dames waren opgetogen
over de vele mogelijkheden welke de machine
biedt, 's Avonds werd een truitje verloot, dat
op de machine gemaakt was. Alle dames wer-
den onthaald op een kopje koffie of thee.

KOOKDEMONSTRATIE
Door het Levensmiddelenbedrijf Fr. Smit is in
het Nutsgebouw een zeer geslaagde Kook-
demonstratie georganiseerd. Aanwezig waren
ruim 150 dames.
Mejuffrouw Jansen van Calvé's oliefabrieken
te Delft, demonstreerde verschillende klaar
gemaakte gerechten, die bij de proevende
dames zeer in de smaak vielen.
Drie jeugdige accordeonisten hielden de
stemming er in onder het genot van een kop
koffie en een glaasje wijn, aangeboden door
Siebrand's Wijnhandel uit Kampen.
De heer Smit dankte tenslotte de dames voor
hun komst en mej. Jansen voor de demon-
straties.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!

UITVOERING „SPARTA"
Een bijna geheel bezette Nutszaal heeft Zater-
dagavond de verrichtingen gevolgd van de
Spartanen aan rek, brug, paard en wat er
meer aan oefeningen voor groot en klein op
het programma stond. Hoewel elke groep
slechts tweemaal aan de beurt kwam, was het
programma dusdanig groot, dat het eerst om
elf uur afgewerkt was. Het bewees dat Sparta
— vooral wat de jeugdafdelingen betreft —
goed in de leden zit.
Na de algemene opmars opende de voorzitter,
de heer A. de Jonge, de avond, waarbij hij
o.m. de onlangs benoemde nieuwe leider van
Sparta, de heer Groot Wassink uit Doetin-
chem, aan de toeschouwers voorstelde en ver-
heugd was dat deze Sparta zo goed geleid
heeft.
Het programma bestond uit 24 nummers,
waarvan voor de pauze de vier afdelingen van
de Meisies A en de twee afdelingen van de
Jongens A allerlei alleraardigste en boven-
dien zeer nuttige oefeningen lieten zien.
Grondgymnastiek, brug, evenwichtsbalk en
paardspringen, werden afgewisseld met vrije
oefeningen.
Na de pauze was het de beurt aan de grotere
jongens en meisjes en aan de dames- en heren-
afdeling, Ook hier werd te zien gegeven dat
er onder de deskundige leiding van de heer
Groot Wassink ijverig geoefend was aan
paard, brug en rek. Vooral het optreden van
de herengroep, hoewel niet groot in getal, trok
grote belangstelling, evenals de brugoefenin-
gen en paardspringen der dames. De vrije
oefeningen van de dames en meisjes mochten
ook gezien worden.
Aan het slot bracht de heer de Jonge dank
aan de leider en overhandigde hem als blijk
van waardering een enveloppe met inhoud.
Diens echtgenote ontving bloemen. Sparta
heeft met deze avond weer eens laten zien hoe
nuttig al deze oefeningen zijn voor lichaam en
geest.

GELD. BLINDENVERENIGING
Binnenkort zal door de Gelderse Blindenver-
eniging hier een propaganda-avond worden

ouden. De toneelvereniging G.E.T.A. uit
hem zal het toneelstuk „Gebroken ban-

opvoeren.
In de pauze zal blindenarbeid worden ge-
demonstreerd e" kan men werkstukken kopen.
't Is te hopen dat velen deze avond zullen be-
zoeken om zodoende deze vereniging, die zo-

el nuttig werk onder de blinden verricht, te
unen.

blgende week geeft een advertentie nadere
bijzonderheden.

VOETBAL
Het lijkt er veel op dat a.s. Zondag de voetbal
weer volop zal gaan rollen. Voor Vorden staat
een zeer belangrijke wedstrijd op het pro-
gramma, n.l. een thuiswedstrijd tegen SVDES
I uit Eibergen.
Het ging met Vorden de laatste wedstrijden
gelukkig weer wat beter, zodat er alle hoop
is, dat Vorden een goed resultaat, misschien
wel een overwinning zal behalen. Beide elf-
tallen verkeren in de gevaarlijke zone, zodat
het een spannende wedstrijd kan worden.
Hopelijk speelt de lange rustpauze de Vorde-
naren geen al te grote parten.
Vorden II speelt om 11 uur in Warnsveld
tegen de Boys II, een van de sterkste elftallen
dezer afdeling. We zullen hopen op een eervol
resultaat. Tenslotte speelt Zaterdagmiddag
Vorden B een thuiswedstrijd tegen Voorst B.

VEILIG- VERKEERSA VOND
De afdeling Vorden van de Vereniging voor
Veilig Verkeer organiseerde Dinsdagavond in
de zaal van hotel ,,Het Wapen van Gelder-
land" een veilig-verkeersavond. Hiervoor be-
stond zeer goede belangstelling.
De voorzitter, de heer H. Folmer, sprak een
kort openingswoord waarna het 300ste lid, de
heer J. Vreeman te Linde alhier, uit handen
van de voorzitter, een aandenken in ontvangst
mocht nemen, terwijl hem tevens het verkeers-
insigne op de borst werd gespeld. Het verdere
van de avond werd gevuld door „Een praatje
en een plaatje" door Adjudant v. d. Berg, com-
mandant der Rijksverkeerspolitie te Apel-
doorn. Deze deelde in zijn soms geestige toe-
spraak mede, dat er in 1954 in ons land 90.000
nieuwe auto's bij zijn gekomen. Nederland
is th"ans het zesde land van het grote verkeer
op de wegen. Per jaar vallen ongeveer 360
schoolkinderen als slachtoffers van het ver-
keer.
Voor het „Mastklimmen" bestond grote be-
langstelling. Hiervoor waren mooie prijsjes
beschikbaar gesteld. Het was een zeer leer-
zame avond waarop het bestuur van de af-
deling met genoegen kan terugzien.

DE KNUPDUUKSKES
Op uitnodiging van de Oranjevereniging te
Oegstgeest, zullen de Vordense folkloredan-
sers „de Knupduukskes", ter gelegenheid van
de 10e bevrijdingsdag op 5 Mei een Gelderse
boerenbruiloft demonstreren, compleet met
kleedwagen, bruidskoe enz.



OUDERAVOND CHR. SCHOOL DORP
Maandagavond werd in het gebouw Irene een
ouderavond van de Bijzondere Lagere Dorps-
school gehouden onder leiding van Ds J. H.
Jansen. Vóór deze bijeenkomst was er in de
school gelegenheid voor de ouders het werk
van hun kinderen te bezichtigen en vragen
te stellen. Hiervan werd een zeer druk ge-
bruik gemaakt.
Na afloop hiervan stroomde het gebouw Irene
vol, om getuige te zijn van de spreker van
deze avond, de heer Van Kempen, hoofd van
de Jongensschool te Korido op het eiland
Nieuw Guinea. De voorzitter riep een bijzon-
der woord van welkom toe aan de heer Van
Kempen, die binnenkort weer zal vertrekken.
De heer Van Kempen zei dat deze ouderavond
een ander beeld geeft dan een dergelijke
avond te Korido. Hier ziet men allemaal blan-
ke gezichten, terwijl daarginds alles zwart of
bruin is. De school waarover de heer Van
Kempen hoofd is telt momenteel 260 leerlin-
gen. Alle leerlingen die intern zijn, komen met
Augustus van ieder jaar op school en gaan
half Juli d.a.v. weer naar huis. De dagindeling
is als volgt: Des morgens 6 uur opstaan, half
zeven een maaltijd van melk en rijst, 8 uur
begin van de schooltijd tot l uur des namid-
dags. Daarna een maaltijd van rijst en vis.
Van half twee tot half drie uur onder de wol.
Vanaf half drie heeft ieder zijn aangewezen
taak op te knappen (b.v. school en erven
schoonhouden). Dit werk geschiedt in groepen
van 20 jongens waarvan er een als groeps-
leider de verantwoording draagt. Des avonds
6 uur weer een maaltijd van rijst en groenten
(hoofdzakelijk bestaande uit boombladeren).
Na het huiswerk volgt de dagsluiting en gaan
de jongens of half 9 naar bed.
Op één slaapzaal kunnen 48 jongens worden
ondergebracht.
De diverse vacanties worden op school door-
gebracht, met uitzondering van de grote va-
cantie, die 6 weken duurt, waarin de jongens
naar huis kunnen.
De jongens verlaten de school op 14 a 15-
jarige leeftijd. Dan is er voor hen nog gelegen-
heid een kweekschool of ambachtsschool te
bezoeken. Aan de school zijn 6 onderwijzers
verbonden, waaronder 2 Nederlanders. In to-
taal zijn 7 blanken op het eiland.
Op school wordt Maleis gesproken. Per week
wordt 6 uur les in de Nederlandse taal ge-
geven. Het gesprokene wordt toegelicht door
een tweetal films. De aanwezigen kregen hier-
door een kijkje hoe het op Nieuw Guinea ge-
steld is met wegen, plantengroei, schoolge-
bouwen enz.
Ds Jansen dankte de spreker voor zijn ge-
houden betoog en wenste hem a.s. Vrijdag een
voorspoedige reis per vliegtuig toe, alsmede
blijdschap en vreugde in zijn werk.
Het Hoofd der school, de heer Zeevalkink,
sprak aan het slot van de avond noj^over
enkele interne aangelegenheden op school o.a.
het a.s. schoolreisje, het verstrekken van melk
op school, alsmede het snoepen op school.
Vooral tegen het laatste zal, aldus spr., streng
worden opgetreden. Spr. riep dan ook de me-
dewerking van de ouders in om dit euvel te
bestrijden.

DE C.J.B.T.O. BESPRAK LANDBOUW-
VRAGEN

De C.J.B.T.O. vergaderde onder leiding van
de heer B. Tuitert. Na een kort welkomst-
woord heette hij inzonderheid welkom de
heren Pardijs en Bongers, assistent van de
R.L.V. Dienst.
Twee leden der afdeling werden gekozen als
keurmeesters der kalveren van de z.g.n. kal-
verclub, uitgaande van de Bijzonder Lagere
Landbouwschool alhier. Deze kalverkeuring
zal geschieden in samenwerking met het Vee-
teeltccnsulentschap, de B.O.G. en de J.B.T.B.
Van deze beide laatstgenoemde afdelingen
zullen eveneens van elk twee leden als keur-
meesters fungeren. Men kan zich nog laten
inschrijven als deelnemer aan de Pluimvee-
cursus-wedstrijd.
Hierna bestond er gelegenheid de heren van
de R.L.V. Dienst schriftelijke vragen op land-
bouwgebied te stellen. Hiervan werd oen druk
gebruik gemaakt. De heer Pardijs bracht op
een desbetreffende vraag naar voren, dat de
bedrijfsinvestering de laatste jaren op enkele
bedrijven wat ver is doorgevoerd. Steeds moet
de vraag worden gesteld, is het verantwoord,
aldus spr. Het is niet verantwoord met twee
volledige werkkrachten op een bedrijf van 5
of 6 ha aanwezig te zijn, want dan wordt het
loon beneden peil gehouden. Doch ook hierbij
kunnen de gezinsomstandigheden een grote
rol spelen.

GEMEENTE-AVOND GEREF. KERK
In Irene hielden de leden van de Gereformeer-
do Kerk Vrijdagavond, onder leiding van de
heer M. C. Hogewey, ouderling der kerk, haar
pt meenteavond, welke goed bezocht was.
Na opening en lezing der notulen werd reke-
ning en verantwoording gedaan over het af-
gelopen jaar door de boekhouder der kerk, de
heer G. Potman. Volgens het jaaroverzicht
b leek dat het jaar 1954 een gunstig jaar is ge-
weest wat de financiën betreft. Er was dan
ook een batig saldo.
Verder werden de rekeningen van Diaconie,
Zending en Evangelisatie afgehandeld. Daarna
werden veel vragen gesteld, het kerkelijk
leven betreffende.
De diverse penningmeesters werden door de
voorzitter dank gebracht voor het door hen
gevoerde beleid, waarna Ds Duursema, die
mede ter vergadering aanwezig was, met
dankzegging eindigde.

DEMONSTRATIE TAFELTENNIS
Begin April zullen er in het Nutsgebouw di-
verse demonstraties gehouden worden op het
gebied van tafeltennis. Deze demonstraties
gaan uit van de twee Vordense clubs, Dio en
N.T.T.C. Voor deze gelegenheid zijn enkele
provinciale en jeugdkampioenen uitgenodigd,
die naast demonstraties enkele wedstrijden
zullen spelen.
Nu de laatste tijd de belangstelling voor tafel-
fennis groeiende is, zal een en ander nog wel
elangstelling trekken.

WERKTUIGENVERENIGING M.E.D.O.
Onder voorzitterschap van de heer A. F.
Waarle, hield de Werktuigenvereniging M.E.
D.O. in zaal Eijkelkamp (Medler) een druk be-
zochte ledenvergadering.
Daar met de reeds in gebruik zijnde trekker
practisch iedere dag wordt gewerkt en aan
de aanvraag niet meer kan worden voldaan,
werd besloten een tweede ,,Zetor"-tractor met
maaibalk aan te kopen. De nieuwe trekker zal
binnenkort arriveren en voorlopig worden ge-
stationneerd bij de heer J. Voskamp.

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE
GEZINSZORG

Onder voorzitterschap van de heer Joh.
Heerink, hield de Stichting R.K. maatschappe-
lijke gezinszorg haar jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er
op, dat, naarmate het werk van de Stichting
in de parochie bekendheid kreeg, de waar-
dering, zowel voor het werk, als voor de ge-
zinsverzorgster en de maatschappelijke leid-
ster was gestegen. Volgens het verslag van de
secretaris, de heer H. Scherpenzeel, bleek, dat
de gezinsverzorgoter, Zr. Bergkamp, geduren-
de het afgelopen jaar practisch regelmatig
werk heeft gehad in de gemeente Vorden en
vele gezinnen, die door ziekte en dergelijke in
moeilijkheden geraakten, van gezinshulp heb-
ben geprofiteerd.
Aan 25 gezinnen kon gedurende één of meer-
dere perioden hulp worden verleend met een
totaal aantal verzorgingsdagen van 350.
Dankbaar memoreerde het verslag de mede-
werking van alle parochiële verenigingen en
particulieren en niet te vergeten het paro-
chieel Armbestuur, welke een belangrijke rug-
gesteun is voor de Gezinszorg.
Uit het financieel verslag van de penning-
meester, de heer F. R. Schoenaker, bleek ech-
ter ook, dat de jongste spruit in het organi-
satieleven van de parochie wel een zorgen-
kind zal blijven.
De Z.E. geestelijke adviseur, Pastoor H. Pon-
sioen O.F.M, prees zich gelukkig een Stichting
voor Qfcinszorg in zijn parochie te hebben en
brach^^>orden van dank aan de leidster, de
gezins^CTzorgster en de noodhulpen voor hun
dienende liefde aan de gezinnen bewezen en
de leden van het Stichting-comité, die met zo-
veel ideaal dat charitatieve werk verrichten.
Hij vertrouwde dat dit werk onder dezelfde
beziele*^ leiding van het bestuur mag wor-
den v^Bgezet tot zegen van de parochie.

TAFELTENNIS
Het is Dio niet meer mogen gelukken om aan
het dreigende degradatiegevaar te ontkomen.
De afgelopen week werden de twee laatste
competitie wedstrijden gespeeld.
Woensdagavond ging het Dio-team naar Sint
Walburgis IV te Zutphen, waar de thuisclub
een flinke 9—l zege behaalde. B. Schoenaker
Jr. redde de eer. Zaterdagmiddag werd een
bezoek gebracht aan Zandweerd II, dat de op
één na de onderste plaats bezet. Ook hier
hadden de Dienaren weinig geluk en moesten
met 7—3 het loodje leggen. T. Jansen (2 x) en
H. Hartman (l x) brachten hier de winstpun-
ten op hun naam.
Nu Dio dus definitief rode lantaarndrager is
in de 3e klas A, zal zij vermoedelijk naar de
4e klasse degraderen. De mogelijkheid bestaat
echter ook nog, dat einde dit seizoen geen
degradatie zal plaats hebben en dat de No's l
en 2 van de 3e en 4e klas automatisch promo-
veren.

RATTI-NIEUWS
Wanneer de weersomstandigheden het toe-
laten zal er a.s. Zondag slechts 'n mager pro-
gramma worden afgewerkt. Ratti I en II zijn
vrij.
De derde uitgave zal het in Baak op moeten
nemen tegen de reserves van Baakse Boys en
zullen hard voor de overwinning moeten vech-
ten. De A-Junioren zijn Zaterdagmiddag weer
present en zullen moeten proberen op eigen
terrein een eervol resultaat te bereiken tegen
het sterke de Hoven A (Zutphen).

Voor goed verzorgd DRUKWERK
tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

A.s. Lidmaten
Wij hebben voor U een prach-
tige sortering

in verschillende mooie
uitvoeringen.

Ook belijdenisgeschenken.

Firma HIETBRINK

Denk morgenavond Zondag 20 Maart
aan de

Jubileumu ilvo erin g
van „EXCELSIOR" met medewerking van
„De Troubadour" uit Enschede, in zaal
Langeler te Hengelo-Gld.
Aanvang 7.30 uur, zaal open 7 uur.

Mij. tot Nut v. 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818,

6e Nutsavond
op Donderdag 24 Maart
8 uur precies.

Cabaret Kris van de Velden
presenteert:

„In - Spin - de Wereld in"
een wereldreis van ongekun-
stelde kleinkunst.

Medew.: Dorien van Oven. Jan Staal,
Kris van de Velden en Pedro Del
Baston, guitarist.
Uit de pers: Een programma, dat onmisken-
baar niveau bezit, dat boeit en direct contact
onderhoudt metjhet warm menselijke.
Entree voor Nutsleden met l huisge-
noot f 0.75 per persoon. Entree voor
Nutsleden van andere Departementen
f 1.— per persoon. Voor niet-leden
f 1.5ifeer persoon.

Wij hebben voor u voorradig

Kooyman: „Luther zijn weg en werk"
irvan de gelijknamige film.

' kunt bij ons alle boeken krijgen
welke U wenst.

Boekhandel Fa Hietbrink

Zaal CONCORDIA Hengelo-G

Heden Zaterdagavond

Dansmuziek

Aanvang 7 uur Orkest Sileon

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

Te koop drachtige
ZEUG, 2e worp, uitg.
22 Maart. H. Wagen-
voort, achter Buiten-
zorg, Warnsveld

R.b. VAARSKALF te
koop m. z. goede melkl.
geb. 25 Dec. '54.
D. Klein Geltink,

Klein Garmel

Mangelwortels te
koop en prima eet-
aardappels.
Baron v. d. Borch,

Kasteel Vorden.

Jonge KONIJNEN te
koop. Jan Hassink

Te koop partijtje ge-
creosoteerde gaas- of
boompaien, 2 m lang.
Beltman, Warnsveld

VOEDERBIETEN
te koop, Belg witte.
G. J. Maalderink

Almenseweg C 139

Te koop 'n toom beste
BIGGEN (10 stuks)
H, W. Mullink

Mossel D 155

Midreiza-bonnen Midreiza-bonnen

Schoonmaakartikelen!!
Borstelwerk, Sponzen, Zemen, Kastpapier in alle prijzen.

Huishoudtrappen vanaf 1.8O per tree.

R. J. KOERSELMAN

Zonder prijsverho
ging leveren wij U de
allerbeste kwaliteiten

cocostapijten en
cocoslopers

in mooie nieuwe dessins
vraagt stalen en prijzen

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

De Zutphense Boek-
handel J. Nijkamp

vraagt MEISJE als
hulp in winkel en bij
de administratie. Leeft.
± 18 jr. Enige Mulo-
opl. gewenst. Soll. met
uitv. gegevens aan ons
adres: Beukerstraat 29
Zutphen. Pers. bezoek
liefst tussen 5—6 uur

Gevraagd voor tijdelijk
NET MEISJE voor 3
ochtenden per week.
H. N. A. Bijenhof

Zutphenseweg 40

Nette juffrouw gevr.
Welke eenv. juffrouw
wil de huish. verzorgen
bij een net gepens. heer
uit de arbeidende stand
omg. Vorden. Brieven
no. 50 Bur. Contact.

Gevraagd v. l of 2 d.
per week iemand voor
TUINWERK. Briev.
no. 52 Bur. Contact.

Te koop de helft of
vierdels van een puike
jonge KOE en een dr.
vaars, v. goede prod.
M. A. Helmink,

Delden B 105a

Te koop: SCHUUR
(3x2% m)m.z.g. zadel-
dak, kippenhok (2 X 2)
beide geh uitneemb. en
in prima staat, schrijf-
bureau, schrijfmachine
(brede wagen, m. royal)
Tevens ter overname
GASSTEL m. Butafles
en drukregelaar.Te be-
zichtigen vanaf Maan-
dag a.s. Salomons

Julianalaan 4

Midreiza-bonnen Midreiza-bonnen

Te koop versgedorst
HAVERSTRO.
D. Hietveld. Hackfort

Te koop: NIEUWE
RAMEN voor kippen-
hokken.
Beltman, Warnsvelcï

PARKIETEN te koop
a f 1.25 per stuk.
Van Bodegom

Zutphenseweg 76

Te koop een HEREN-
RIJWIEL m. lamp en
remnaaf, f 30.—
G. Bannink,

Ruurloseweg D 12

Jonge HENNEN te
koop, prijs billijk.
B. H. Breuker, Linde
„De Vluchtheuvel"

Een nuchter VAARS-
KALF r.b. te koop en
z.g.a.n. motorduo.
J. Slagman, D 41a

Zware BIGGEN te
koop. G. J. KI. Ikkink
Blokhuis.Wildenborch
n.o.Z

Zo'n
Regenpak,

korte jas met broek, is
in dit barre weer niet
te versmaden.

Komt eens kijken.

Aanbevelend
G. W. Luimes
Telefoon 421



Voor de vele bewijzen
van belangstelling, bij
ons gouden huwelijks-
feest ondervonden, be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank.

W. KETTELERIJ
G. KETTELERIJ-

SMALLEGOOR

Vorden, Linde E 90

Vordens Dameskoor
Vrijdag

25 Maart om 8 uur
repetitie in de
Fröbelschool

Een nieuw behang ?
Uw kamers belegd met
balatum, linoleum, vilt-
zeil, Jabo- of moquette
tapijt? Komt U dan
eens onze mooie sor-
tering bezichtigen. De
nieuwste dessins 1955.

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

Het wordt weer nieuw!
Brengt volgende week
uw roestige teil of
ketel naar

Nico Keune
Beter — Goedkoper

H.H. Landbouwers.
Nu de prijzen van de
eieren dalen, laat uw

kippen vakkundig
uitzoeken door ons.

Het is uw voordeel

W. Rossel
Pluimveehandel, Tel. 283

\^ LEVERANCIER.
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEH TEL: 272

Eén advertentie
in Contact over onze
aanbeveling van
Matrassen maken
. . . en daar komen
de bestellingen weer
binnen. Wel een be-
wijs dat de klanten
vertrouwen in ons
stellen.

Aanbevelend
G. W. LUIMES

A.s. Zondag 2 uur

Vorden l -

S.V.D.E.S. l

Nog nooit
was onze collectie gor-
dijnstoffen zo groot als
dit voorjaar. Mooie fris-
se dessins in alle prij-
zen, voor heel uw huis
Wij maken ze vakkun-
dig. Vraagt stalen en
prijzen.

Joh. Heerink
compl. meubilering

A

r i

X;
X
X
X
X
X
X

AD RINGLEVER

TINE BIJENHOF

hebben de eer u kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal
plaats hebben op Woensdag 6
April n.m. 2 uur te Vorden.
Kerkelijke inzegening in de Geref. Kerk
te Vorden, n.m. 2.30 uur door de Wel-
eerw. Heer Ds G. S. Oegema, van Zutphen.

Warnsveld, Vordenseweg 12

Vorden, Zutphenseweg 40

Toekomstig adres: Zutphenseweg 40, Vorden.

Receptie van 4 tot 5.30 uur in Hotel
Bakker te Vorden.

Maart 1955.

Ü

Op Vrijdag 25 Maart 's avonds 7.30 u.
film van Johanna Stichting

„Loesje"
in het Nutsgebouw, ingang koffiekamer.

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM.

Het bestuur
Vrouwenbond N.V.V.

LEUKE VLOTTE

Voorjaarsschoentjes
voor uw kinderen bij

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

HEDEN
Boerenmetworst 150 gr. voor 63 et
Dadels zonder pit p. 500 gr. 29 et
Dik droog vet spek p. 500 gr. l .20

S MIT t Zutphenseweg
Telefoo

Elke week iets /i'rttl\

81
ws, alti/d wat goeds

De vriend m uw vrouw
is en bl^ de

stofzuiger.
Deze vriend is een hulp, die U veel
tijd bespaart en die gemaakt is om

„grondige" hulp bij de
schoonmaak te bieden.

Eén waar U jaren plezier van hebt
koopt U bij

ELECTRO TECHN.BUREAU

P. DEKKER
Radio en Televisie

Nu het weer verandert
wordt het de hoogste tijd v. het zaaien van
Tuinbonen, Doperwten, Peulen, rode, witte
en savoye Kool, Peterselie. Prei, Radijs,
Raapstelen, Namenia. Kropsla, Pluksla, Sel-
derie, Snijbiet, Spinazie, Wortelen, Sjalotten

en Plantuitjes.

Lage prijzen Prima zaden
Zaadhandel W. van Resteren l Zn.

Midreiza-bonnen - Midreiza-bonnen

Partij grote schalen
prima aardewerk

95 cent

Gedecoreerd f 1.15
Opruiming gedecoreerde nesten

6-delig f 2.98

R. J. KOERSELMflH
Midreiza-bonnen - Midreiza-bonnen

Hit

SZaa

voorraad leverbaar*

Barres Productiva orig.
Belgische groenkraag Belgro orig.
Belgische rosakraag Beroka orig.
Voederbieten Groeningia orig.
Eckendorfer rode
Eckendorfer gele
Westerwolds raygras bladrijk
Mengsel voor blijvende weide

„ ,, 2- en 3-jar. kunstweide

dlantM W. V3fl KOSterCR l Zd.

Wenst u de oude ma-
trassen als nieuw ? La-
ten wij dan eens bij u
komen praten. Gaarne
brengen wij stalen van
tijken mee, in verschil-
lende mooie dessins.
De prijzen vallen u ze-
ker mee.

Joh. Heerink
compl. meubilering
Tel. 383 - Vorden

\Jver koopjes gesproken
en wij bedoelen hiermede eerste
kwaliteitsklasse.

*
Fantasie camisole

met schouder band, prachtig aansluitend,
prima elastisch

Fantasie directoir
prima model, eveneens het beste tricot

3 Q<?
m^J^J

Het Nieuwste Het Beste
U kunt guldens gaan sparen !

NU OOK IN VORDEN VERKRIJGBAAR

Bupro-gas
maar f 7.45 per fles. Statiegeld fles slechts
éénmaal f 6.50.

Een complete ^&te installatie (gas, statiegeld en 2-vlams
comfoor) uoor^ptO.—. Neemt proef.

Wij leveren alle soorten comforen, gaskachels
en kuikenstralers.

G. Weulen Kranenbarg N. Keune
Ruurloseweg - Tel. 217 Stationsweg l • Tel. 289

Beter Goedkoper

Voor de a.s. nieuwe Lidmaten

VERLOVmOS
RINGEN

HORLOGES

WEKKERS

KLOKKEN

hebben wij een pracht keuze

Dames-en Herenpolshorloges,
Colliers met en zonder hanger,
Gouden ringen tegen de uiter-
ste lage prijzen, en een enorme
keuze pendules, enkele tegen
opruimings-prijzen.

BIJ

Fa B. Wentink & Zn.
Horlogerie — Vorden

Een advertentie in Contact wordt door alle V ordenaren gelezen
Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch ... laag in prijs

Voor al uw vlees en vleeswaren
NAAR DORPSSTRAAT 32

killeen
100 gr. leverworst 15 et
100 gr. tongworst 25 et
100 gr. hamworst 30 et
100 gr. rund. rookvl. 48 et

100 gr. gekookte ham 48 et
2 rookworsten 119 et
100 gr. gebr, gehakt 35 et
100 gr. ontbijtspek 32 et

l pak vet 0.60

500 gram spek 95 cent
Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32



ORCON Kledingindustrie
AFD. HENGELO-GLD.

heeft binnenkort plaats voor

3 nette meisjes
als naaister

of leerlingnaaister
Aanmelden Wichmondseweg 2

Hengelo-Gld.

Herv. Gemeente Vorden
Laatste zittingen
voor de Kerk. bijdragen over 1954 op:

Vrijdag 25 Maart van 9-11 uur en Zater-
dag 26 Maart van 2-3.30 uur in Irene.

Voor de SCHOONMAAK
ontvangen een mooie collectie

-fc Vitrage

^ Ouergordijnstoffen

^ Keukenbontjes met
bijpassende ualletjes

G. H. STRUIK

jubeljaar
Speciale Jubileum-
aanbieding

Flanellen nachthemden 4.98

Theedoeken 1.28
(de bekende sneldroger)

Heren zakdoeken 1.90
(per 6 stuks verpakt)

Schoolderman

A.S. DAMESLIDMATEN
Uw kleding wordt voltooid
met een moderne

„Herwalt" tas.
RUIME SORTERING.

H. G. ALBERS

GROTE KEUZE

löruidssluiers
met bijpassende handschoenen

Kroneman-Jö rissen
Bij uw japon maken wij
een bijpassend
BRUIDSKAPJE.

Gaat U trouwen?
Komt U dan eerst eens onze slaap-
kamerameublementen bezichtigen.
Alle modellen zijn met zorg geko-
zen en de prijzen vallen U zeker
mee. Keuze uit meer dan 10 mo-
dellen.

Joh* Heerink
Compl. meubilcring - Tel. 383 - Vorden

Operettever. Warnsveld
Maandag 28 Maart
's avonds 8 uur
wordt in het Nutsgebouw
te Vorden
opgevoerd de operette:

't Lied der Woestijn
* Melodieuze muziek

* Oosterse sfeer

* Prachtige costuums

Entree f 1.50 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop en plaatsbe-
spreken vanaf Maandag 21 Maart bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Vorden.

Wij blijven onze sterk verlaagde

prijzen handhaven!

VERGELIJK ONZE PRIJZEN:

250 gr. boterhamkorrels 39 cent
100 gr. prima cacao 55 cent
l pot pruimen/sinaasappeljam 55 cent
l grote bus schuurpoeder 25 cent
l blik soepballetjes 73 cent

Als extra reclame:
250 gr. prima verpakte huishoud-
koffie 149 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Grootenboer
Zutphenseweg — Telefoon 415

De dromen van licht
van zonnewarmte en buitengenoegens
worden weer werkelijkheid.
'tJWeer wordt weer heerlijk. Buiten zijn
is weer gezondheid oogsten en met volle
teugen zonnelevenskracht inademen. Laat
't fietsen geen ïn- maar ontspanning zijn.
Kies een EMPO of UNION 't rijwiel,
dat bij lichte pedaaldruk over de wegen
zweeft. De fiets, waar U elke dag mee
voor de dag kunt komen.

A. G. Tragter - Zutphenseweg

Wij he/pen U graag bij de fcfeurenfceuze!

Een geslaagde kleurencombinatie maak;
Uw interieur extra gezellig. En juist met
de fraaie tinten van linoleum is zo veel
te bereiken. Op deskundig advies kunt U
rekenen, bij de keuze uit onze rijk;.' collectie.

LINOLEUM K R O M M E N I E
Wij leveren linoleum, 2 meter breed,
al vanaf f 6,45 per vierlcanfe meter
en Linofelt (met bitumen in plaats
van jute rug, maar ook met
kleuren door en door) zelfs
vanaf f 3,95

VISSER VORDEN

Geef uw jonge kalveren
en biggen

Vicasol
(Stootvitaminen)

Het voorkomt
opfokziekten.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Laat WULLINK ook uw
schoenmaker zijn.
^ Niet duurder — wel beter

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

PopulairPootaardappelen

Op bestelling kunnen wij, zolang de
voorraad strekt, nog Populair en an-
dere soorten pootaardappelen leveren.
Het afleveren geschiedt op binnen-
komst van de bestelling.

De bestellingen worden inge-
wacht bij

B. R. Eykelkamp
Smidsstraat 12, Vorden

uiterlijk voor 23 Maart a.s.

Verder kunnen wij U leveren alle
voornaamste soorten Tuinzaden uit
Depot.

Zaterdag? 26 Maart

DANSEN
in het Nutsgebouw

Muziek „The Moodchers"

\ *
Aanvang 7.45 uur.

Voor uw robbedoezen
is er niets beter dan

sckoenen
In hoog en laag model
voor Jongens, Meisjes en
Kleuters.

Bovendien een halfjaar garantie
op de superieure kwaliteit.

Alleenuerkoop voor Vorden en
Omstreken

A. Jansen
Schoenhandel

De een kiest klassiek en de ander Jazz
Shell Butagas kiest steeds de blauwe fles.

Voor de schoonmaak
Een grote sortering
BORSTELWERK en
SCHOONMAAKARTIKELEN

Een ruime keuze BEHANG (50 soorten),
Tevens restanten behang tegen abnor-
maal lage prijzen.

Pakken sausverf in alle kleuren.
Pakken witkalk.
Grote en kleine busjes beits in
17 tinten.

Sponzen, zemen, dweilen, wrijfwas, enz.
te veel om op te noemen.
Komt u eens kijken, het verplicht U
tot niets.
Beleefd aanbevelend

H. Weustenenk
Schilders- en Behangersbedrijf
't Hoge 31 - Telefoon 377


