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AGENDA
3 April: Contactavond Concordia

5 April: Vergadering A.R. Kiesvereniging.
5 April: Leziiig Ver. v. Vrij/. Hervormden.

VER. VOOR VRIJZ. HERVORMDEN
Ds Riphaagen uit Zutphen zal een Ie/ing hou-
den over de grote Japanse Christen, Toyohiko
Kagawa, die als sociaal werker verbeteringen
heelt aangebracht en nog aanbrengt in de
meer dan treurige Japanse maatschappelijke
toestanden.
Voor bijzonderheden /ie achterstaande adver-
tentie.

SIMAVI-COLLECTE
van 5 April t/m 10 April

De/c maand komt SIMAVI weer bij IJ aan-
kloppen.
Het Comité hier ter plaatse doet een warm be-
roep op de harien en beur/en der burgerij.
In de geest van Prol. Alb. Schweit/er /etten
tal van Nederlandse artsen in Suriname, Indo-
nesië en Nieuw Guinea hun gehele persoon in
om de schrijnende medische nood te helpen
lenigen. De/.e weldoeners der mensheid kun-
nen net /onder de h u l p van S IMAVI niet siel-
len. B i j voortduring doen / i j een dringend ver-
/oek om de /o broodnodige medicamenten toe-
ge/.onden te krijgen. SIMAVI geelt de/e op-
roep door aan het Nederlandse volk, óók dus
aan de inwoners van on/c gemeente. Zij wil
de dokters en /usters van alle gezindten het
l.annhartigheidswerk mogelijk maken. SIMA-
VI vraagt niet naar ras of geloof, maar helpt,
zoveel / i j kan, waar nood heerst.
In 195.H werd voor een bedrag van plm.
ƒ 300.000,— aan steun uitgegeven. Laten wij
S I M A V I helpen en mede de schouders zetten
onder dit onbaatzuchtige werk van naasten
liefde. STEUNT SIMAVI!!

Het Simavi-Comité.

Voor v l i j t ige handen
in het schoonmaakgctij: Hamea-Gelei

ZESTIG JAAR COÖPERATIEVE
ZUIVELBOND

Vr i jdag was het (>0 jaar geleden dat de Vorden-
sc- Coöp. Zuivel fabr iek werd opgericht . Onder
de energieke leiding van de heer (i. f. Biele-
man, destijds hoofd der school alhier, kwam
de stichting tot stand. Het; bestuur bestond
toen uit de heren B. J. Bieleman, voorzitter,
H. J. Tjoonk, sevretaris, E. }. Wijers en D. J.
Rossel, commissarissen. Voor ƒ 7000 werd een
nieuwe fabriek gebouwd, waar nu de borstel-
fabriek der gebr. Haverkamp is gevestigd. Met
installatie en al kostte deze fabriek ƒ 17000.
Tot directeur werd de heer J. Nienhuis be-
noemd, die deze functie tot l Januari 1940,
dus 4G jaar vervuld heeft. In 1930 werd de te-
genwoordige fabriek betrokken. Het bedrijf
nam nu ook de melkverzorging in het dorp
ter hand. Als opvolger van de heer Nienhuis
werd op l Januari 1940 de heer J. Huurne-
man, die van 1930 reeds als assistent-directeur
aan de fabriek verbonden was, benoemd. Tel-
de de fabriek bij de oprichting 75 leden, thans
is dit getal gestegen tot over de 600. In ÜM3
nam de fabriek de fabricage van melkpoeder
ter hand; in 1950 de kaasiabricage.

GESLAAGDE OPERETTE-OPVOERING
De opvoering van de Prins Student is in alle
opzichten een succes geworden. De opkomst
van het publ iek was zo groot, dat het Nuts-
gcbouw v r i j w e l geheel bezet was. Ongetwijfeld
zullen de aanwezigen met deze alleraardigste
operette zich vermaakt hebben. Kr werd vloi.
spel gegeven, waa rb i j het opviel dat qua spel
de mindere rollen beter be/et bleken dan de
hoofdrollen. Zo maakte Dr Jütner als de leer-
meester van de jonge Prins een buitengewoon
goede creatie van z i jn rol, evenals Kellerman,
de studentenoppasser, die zelfs af en toe een
open doekje kreeg. Opvallend goed gespeelde
rol len waren voorts die van Lntz, de kamer-
heer en van de groothertogin A n a s t a t i a . De
inhoud ontlokte de toeschouwers een lach en
een t r a a n , doch het meest is er gelachen, voor-
al om de capriolen van de eerdergenoemde
spelers. Hoogtepunten in de/e operette vorm-
den de koorzangen, die heel goed gezongen

;lc 'n. De solozang-partijen waren dooi- te
weinig volume vaak niet goed te volgen. Een
uitgebreid orkest o.l.v. de heer Willy Peters
verzorgde op uitstekende wijze het muzikale
gedeelte. Voegt men hieraan nog toe de f l e u -
rige costuuins en de sfeervolle decors, waarvan
vooral het gezicht op Heidclberg en de Neckar
effectvol was, dan kan men zich indenken dat
het zowel voor de toeschouwers als voor het ge-
zelschap een zeer prettige avond is geworden,
w a a r a a n men met genoegen terug zal denken.
Vorden is op het gebied van operettes niet ver-
wend en ongetwij fe ld zal volgend jaar het be-
zock van dit ge/Hschap weer met vreugde be-
groet worden.

Kerkdiensten Zondag 4 April
Hervormde Kerk

9.45 uur Ds J. Langstraat
Jeugddienst, Onderwerp: „Vaders jongen en
de Zoon des Vaders".
7.15 uur Ds J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Öeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema

R.K. Kerk
7.30 uur H.Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 3 April van 5 uur t.e.m
Zondag 4 April Dr Lulofs, Telefoon 255
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weektnarkt
waren aangevoerd 77 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 45.— tot f 52.—
zwaardere 52.- - 62.- p.st. Handel was traag

Burg. stand van 26 Maart t.m. l April
Geboren: d.v. H. A. Pellenberg en H. J. Pel-
lenberg-Nijkamp.
Ondertrouwd : A. Enzerink en M. Weenk.
Gehuwd'. L. Meints en G. H. Schouten.
Overleden: C. H. de Goede, wed, v. A. van
Andel.

JEUGD
DIENST

Ds J. LANGSTRAAT spreekt des v.m.
9.45 uur over:
„Vaders jongen en de Zoon des Vaders"

NED. BLINDENBOND
Woensdagavond vond in het Nutsgebouw al-
hier een propaganda-avond plaats van de Ned.
Blindenbond. Het was jammer dat het gebouw
slechts matig bezet was toen burgemeester van
Arkel met een kort openingswoord de avond
opende. Ook hier in Vorden, aldus spr. wordt
aan de Ned. Blindenbond een warm hart toe-
gedragen en is men belangstellend voor het
werk dat door deze blinden wordt verricht.
Hierna werd aan de heer C. J. Bute uit Zut-
phen, bekend organist en pianist, de gele-
genheid gegeven een paar muziekstukken ten
gehore te brengen op de piano, voor dit doel
welwillend afgestaan door Mevr. van Mourik.
De heer Bute vertolkte op prachtige wijze de
Sonate in f groot van L. v. Beethoven, terwij l
hij na de pauze Oud Hollandse Boerendansen
van Siep en de Jan van. der Heijden mars,
door hemzelf gecomponeerd, ten gehore
bracht. Vervolgens hield de heer J. v. d. Berg,
bondspropagandist, een opwekkende rede.
Hoe wordt de mens gelukkig, zo vraagt spr.
Men meent soms wel door maatschappeli jke
welstand. Boch dit is alti jd niet het geval. Het
geluk wordt gevonden door levensmoed, ge-
loof, vertrouwen en dankbaarheid. Mensen die
deze deugden missen z i j n ziende b l ind . In ons
l and / i j n momenteel 5000 bl inden, waaronder
200 oorlogsblinden. Het is gelukkig dat de ti jd
nu voorbij is dat blinden op de laatste plaats
komen in de maatschappij, / i j kunnen thans
dank zij de moderne hulpmiddelen, zeer goed
in het m a a t s c h a p p e l i j k leven worden ingescha-
keld. Dit liet ook de f i lm zien „Een van ons",
die na de pauze werd vertoond. Aan het eind
van de avond werd door ds }. H. Jansen een
kort slotwoord gesproken, waarin hij de wens
uitsprak, dat het zaad dat de/e avond gezaaid
was, mocht ontkiemen tot heil van de bl inden
en heel het Nederlandse volk.

UIT DE OUDHEID
Bij het omspitten van de tu in van de heer L.
werd een gouden penhouder gevonden, dra-
gende het jaartal 1871.

P.T.T.
Met ingang van 5 April is de P.T.T. besteller
H. f. Bargeman van YViclnnond overgeplaatst
naar Vorden.

EMPO
Driewielertjes

Autopeds

Junior en
Kinderrijwielen

•
Rijwielhandel

VOETBAL
Vorden heeft Zondag tegen de Warnsveldse
Boys opnieuw de beide punten weten te her-
overen, hoewel een gelijk spel beter de verhou-
ding zou hebben weergegeven. Vooral in de
eerste helft kwam Vorden er niet aan te pas.
Doorlopend zwierven de Boys voor het Vorden
doel, waarin Smith overigens een prima partij
keepte.
Verder zorgden de beide backs er wel voor dat
de Boys maar weinig kansen kregen om te
scoren. Doordat de midhall door een blessure ••
o]) halve kracht speelde, was de voorhoede, •• l Ofl III
waarin enkele invallers opgesteld stonden, L* J« Lullllll»
vaak op eigen kracht aangewezen. Er dreigde
van deze zijde voorde gasten aanvankel i jk clan
ook maar weinig gevaar. Met een onhoudbaar
schot namen de Boys voor rust een verdiende
1—0 voorsprong. Na de rust kwam Vorden met
de wind in de rug wat meer aan bod. Massy
scoorde de gelijkmaker uit een goed aangege-
ven bal van Harmsen. Tijdens een hevig of-
fensief van de Boys, waarbij keeper Smith
meermalen resoluut moest ingrijpen, viel een
doelpunt juist aan de andere zijde, waar
rechtsbuiten Lindenschot o.i. in buitenspel-
positie de bal toegespeeld kreeg, rechtstreeks
op het doel der gasten afs tevende en er op
fraaie wi j ze 2—1 van maakte.
Vorden I I I won van Voorst V met 2—0 en
Vorden-A verloor van Zutphania-B met 1—0.
Voor a.s. Zaterdag staat alleen op het pro-
gramma Be Quick-D—Vorden-A.

Een das, die geen
„Das" is!.

Met deze stropdas heb
ik geen „das" gekocht!
Zó heerlijk soepel, zo'n
mooie tint en dessin,
zó prettig in 't dragen.
En ... absoluut kreuk-
vrij! Zo'n das ligt ook
voor u klaar bij Luth
in vele tientallen kleu-
ren en dessins.

Kom er vandaag een
uitzoeken, dan bent u
morgen het heertje.

H. Luth
Nieuwstad Vorden

Mevrouw,
Koopt bij ons een

kinoerwagen
Solied en sierlijk en zo
bar goedkoopal voor
f98.—. Nergens beter,
nergens goedkoper

Aanbevelend,

6. W. Luimes, Vorden

JAARFEEST MEISJES VERENIGINGEN
De Herv. Meisjesverenigingen hielden Vrijdag
en Zaterdagavond voor een geheel gevulde
zaal haar jaarfeest. Na opening (Vrijdag) door
mevr. Jansen bleek uit het jaarverslag van de
secretaresse dat de vereniging „Martha Maria"
23, ,,Lente Klokjes" 21 en „Zonnestralen" 21
leden telt. De laatste club s t aa t momenteel on-
der leiding van me j. de Boer.
Met aanta l donateurs l>4fe>eg thans I ( > 7 , ter-
w i j l de verenigingen overuren klein bat ig kas-
saldo beschikken. Vervolgens werd na het z i n -
gen van het Bondslied voor de pauze het lui-
mige toneelstuk in drie bedrijven , , ln an
mans schoenen" op succesvolle w i j / e opge-
voerd. Elke rol werd uitstekend vertolkt.
Na de pauze werd het ernstige stuk ,,Het
meest van de/e is de l.icl^p, uit vier bedr i jven
bestaande, voor het vo^Rcht gebracht . Ook
hierb i j bleek dat dooi' speelsters en spelers er
f l i n k studie van was gemaakt. Op duidelijke
wijze kreeg men te zien dat de opvoeding der
kinderen niet alleen in gestrengheid, doch ook
met liefde moet geschieden. Tevens kwam er
in dit toneelstuk tot uit ing dat men met de
wereld veelal bedrogen uitkomt en dat God
het is die het leven van de mens bestuurt.
Deze avond weid, na een kort slotwoord van
Ds Jansen, met het zingen van de Avondzang
besloten.
De feestavond van Zaterdagavond stond onder
leiding van Ds en Mevr. Langstraat.
De jeugdverenigingen kunnen op een zeer
goed geslaagd jaarfeest terugzien.

25-JARIG JUBILEUM
Zaterdag werd met een feestelijke bijeenkomst
de heer f. Doornink, Veldwijk ' G 142, Vorden,
gehuldigd door de directie der Empo Rijwiel-
fabr iek wegens z i j n 25-jarig dienst jubileum.
De heer H. B. Emsbroek overhandigde hem
de gebruikel i jke1 enveloppe en bedankte hem KIINUtIN
vooi- de eer l i jke plichtsbetrachting gedurende fflas$l£/Qatd&itwep&t*
de vele jaren.
Voor 25 ja ren begon de heer Doornink bij de flM naknüwMul/q.
aankomst der goederen, terwijl hij nu zijn /?. y '
k r a c h t e n geeft aan de expedit ie der r i j w i e l e n . ffl§5frfïf!5/^-JL„

EERSTE KIEVITSEI
Zaterdagmorgen werd dooi- M a n s Vreeman (De
Viersprong) a lh ier , het eerste k iv ie t se i aan de
burgermeester dezer gemeente aangeboden.

INSTALLATIE WELPEN
Zaterdagmiddag was het leest bij de welpen
van de David Y. Alfordgroep alhier.
Een v i j f t a l jonge welpen werden op plechtige
wijze geïnstalleerd en in het padvmdersgilde
opgenomen.
\adat a l l e aanwezige welpen waren aangetre-
den, legden de nieuwelingen in handen van
Akela ïlesselink de padvindersbelolte al. Het
waren de welpen: R. Lulofs, P. Chabot, P. Pol-
man, D. Besselink en G. Pardijs.
Na afloop van de plechtigheid werd de mid-
dag nog gezellig doorgebracht.

GESLAAGD
Op een te Laren (G.) gehouden muziekexa-
men, u i t g a a n d e van de Ned. Fed. van Harmo-
nie- en Fanfaregezelschappen, behaalde Karel
Wolters het diploma C met 55 punten.

Contact wordt in 1140 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!

TROUWEN
RINGEN

LEVERONCIEK.
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH 751.272

Sportieve

wandelschoenen
Reuzen gemakkelijk.

A. JANSEN,
Schoenhandel

Een mooie degelijke
kinderwagen of

wandelwagentje
leveren wij U uit voor-
raad in alle courante
kleuren. Komt U ze eens
bezichtigen.

Joh. Heer ink
Zutphenseweg tel. 383



AANBESTEDING
Deze week vond de aanbesteding plaats voor
de bouw van 3 woningwetwoningen, op een
terrein bi j de Almenseweg voor rekening van
de gemeente Vorden, onder architectuur van
de heer J. L. van Houte.
Het laagst werd ingeschreven door:
Metselwerk: Fa. (1. Bargemati en Zn. f M. 190;
Timmerwerk: W. l leyink en Zn. Hengelo
ƒ 11.870; perc. I en I I Fa. Bielderman en Zn.
ƒ 27.875; Perc. I en II plus smidswerk Fa. H. J.
'KI. Haneveld en Zn ƒ 25.175; Loodgieters en
electr. Fa. G. Emsbroek ƒ 28(59: Schilderwerk
Fa. jörissen en v. Bodegom ƒ 1522.
De gunning werd in beraad gehouden.

INSTALLATIE KABOUTERS
In liet kabouterhol werden deze week 4 meis-
jes plechtig geïnstalleerd tot kabouter van de
„Maria-Gorettigroep" Vordeii-Kranenburg,
t.w. Elly Lichtenberg en Thea Woltering bij
de e l f jes en Annie Vreeman en Annie Dostal
bij de feetjes.
De installatie werd verricht door Oehoe G.
Gerritsen.

TAFELTENNIS
Dio II behaalde de afgelopen week een mooie
(j_4 overwinning op Zelhem IV. P. Wellink
won alle partijen, terwijl Fr. Simonis verloor
van J. Jansen en Oosterink won van H. Zel-
denrust. B. Schoenaker verloor in 2 sets van
Zeldeniust en Jansen, doch won van Ooste-
rink. Het dubbelspel werd een Oio-overwin-
ning.

RATTI-NIEUWS
Het is Ratti Zondag helaas niet mogen ge-
lukken om in Diepenheim de volle winst te
behalen, doch het werd een 2-2 gelijkspel. In
de eerste helft had Diepenheim aanvanke l i jk
een klein veldoverwicht en kreeg de uitstekend
op dreef zijnde Ratti doelman enkele moeilij-
ke ballen te verwerken.
Het spel bleef hierna gelijk opgaan. Kort voor
de rust kroop het Diepenheimse doel door het
oog van de naald, toen de bal langs het ver-
laten doel rolde.
Na de rust was Ratti veel gevaarlijker. Vooral
de beide buitenspelers verrichtten uitstekend
werk en na 5 minuten spelen kon de midden-
voor, die debuteerde, na prachtig samenspel,
de score openen. Diepenheim bleef nog wel
aanvallen, doch was niet tot doelpunten ir
staat. Geheel onverwachts vergrootte Ra t t i
voorsprong, toen de linksbuiten v r i j spel kre w
en uit een voorzet de keeper onberispelijk pas-
seerde 0—2. Een overwinning leek dus b i jna
zeker voor Ratti.
In de laatste K) minuten kwam Diepenheim
echter herhaaldelijk opzetten en schoot de
Ratti-verdediging de bal 2 maal in eigen do-1

Het tweede elftal moest in Keyenburg tegi^
de Keyenb. Boys III met een 4-1 nederlaa
genoegen nemen, terwijl ook de A-junioren
tegen Lochem-B met 2—4 verloren.
Ratti I is Zondag vrij, doch de reserves krijgen
bezoek van Baakse Boys II en kunnen hier de
beide puntjes in eigen home houden.

GESLAAGD
Te Hengelo (O.) slaagden onze plaatsgenoten,
de dames A. Zents en I. Wellink voor welpen-
leidster.
Me j. J. Sessink slaagde te Amersfoort voor de
inleidingscursus voor kabouterleidster der
R.K. Meisjes Jeugdbeweging.

JAARVERGADERING K.A.B.
Onder voorzitterschap van de heer J. C. van
Langen hield de K.A.B, haar algemene leden-
vergadering in zaal Schoenaker, waarvoor een
goede belangstelling bestond.
In z i jn openingswoord gaf de voorzitter aller-
eerst een korte'terugblik over 't afgelopen ver-
enigingsjaar dat uitstekend geslaagd was.
De secretaris, de heer A. Boerkamp, bracht
vervolgens een keurig jaarverslag, waaruit
bleek, dat de kleine a f d e l i n g in het afgelopen
jaar een grote activiteit had ontplooid. Het
ledental groeide van 60 tot 72 en er werden in
totaal i ontwikkelingsavonden, een feestavond
en het patroonsfeest georganiseerd. Het finan-
ciële verslag van de penningmeester, de heer
B. Besselink vermeldde een batig saldo.
Bij de gehouden bestuursverkie/ing werd in-
plaats van de afd. seci taris, de heer A. Boer-
kamp, die in [uni a.s. in mi l i t a i r e dienst gaat,
gekozen de heer B. Eijkelkamp, tot nu toe 2e
secretaris.
Als 2e secretaris werd gekozen de heer J.
Krauts, terwijl inplaats van de aftr. penning-
meester, die zich wegens drukke werkzaamhe-
den niet meer beschikbaar stelde, werd ge-
kozen de heer Th. Bijen.
De voorzitter bracht de scheidende bestuurs-
leden dank voor hun prettige samenwerking
en opbouwende werk en hoopte, dat ook de
nieuwe bestuursleden op dezelfde weg zouden
voortgaan.

s lel&er!

MTERSE BROODJES J

Hedenmiddag, en voortaan elke Zater-
dag, 's middags om 5 uur opnieuw
verse broodjes.

Zo heet uit de oven op uw tafel!
Deze broodjes worden niet bezorgd,
dus afhalen uit de winkel.

BAKKER SCHURINK

Telef. 384

Gemeenteavonden Herv. Gemeente
Ds Langstraat:

Dinsdag 6 April, 7.30 uur,
fam. J. B. Wuestenenk,
't Hoetink, C 28

Schrikdraad-apparaten
voor aansluiting op electrisch net
of voor batterijen.

Isolatoren, hekgrepen, enz. enz.

Techn* Bun P* Dekker
ELECTRA - RADIO - TELEVISIE

Gevraagd op Huize
van de Kasteele, te-
huis voor oude dames
en heren te Zutphen,
een assistente voor
de huishouding,die in
staat is ged. de vacan-
,ties de directrice te
vervangen. Zich aan
te melden bij de Di-
rectrice, s'Gravenhof 6

Gevraagd: Kantoor-
meisje. Sollicitaties
s.v.p. mondeling bij
J. W. M. Gerritsen,
Boekhoudbureau,

D 127e Vorden

Cliënten, die hun aangiftebiljetten inkoms-
ten- en vermogens belasting 1953-'54 nog
niet hebben ingeleverd,

worden verzocht dit alsnog
ten spoedigste te doen.

J. W. Klein Lebbink
Belastingconsulent Vorden

Verpleeginrichting
Huize „Het Enzerinck"
vraagt net handig

werkmeisje
in- of extern. Aanmel-
den b.d. Directrice.

Mevr. Manger Cats-
v.d. Hoeven, Rustoord-
laan 29 Eefde, vraagt
per l Mei, wegens hu-
welijk van haar meisje
een meisje voor d.e.n.
Zelfst. kunnende wer-
ken en enigzins met ko-
ken bekend.

Gevraagd een werk-
ster voor een paar
voormiddagen p. week
door Mevr. Ter Beest,
Raadhuisstraat l

Mevr. Chabot, Zut-
phenseweg 38, vraagt
een dagmeisje van

8-12.

Te koop r.b. vaars-
kalf bij A. }. H. Mee-
nink, B 79 Delden

Te koop beste biggen
G. Oortgiesen, Medler

Te koop r.b. nuchter
vaarskalf. H. Wagen-
voort, Warken B 73

Biggen te koop bij
H. J. Schouten,

b/d Bramel

Te koop 2 zw. dr.
gelten 17 April a/d teil.
en partij voederbieten.
B. Zentz Jr, Medler

Te koop kalkoenen-
broedeieren.

Kasteel Vorden

Geklede of sportieve

herenschoenen
Steeds grote keus
en moderne uitvoering

A. Jansen
Schoenhandel

Sukkel niet
met een roestige teil
of wasketel. Breng ze
volgende week bij

Nico Keune4

Ze worden weer nieuw

H.H. Landbouwers,
Wij betalen voor Uw
kippen en hanen een
hoge prijs en ze wor-
den desgewenst gratis
uitgezocht.

Porto en telefoon
worden vergoed.
W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef. 283 Vorden

Voor alle soorten

Drukwerk
Wolters, Nieuwstad

Te koop r.b. vaarskalf,
oud 2 mnd, goede prod.
G. J. Broekgaarden
„de Scheurhorst"

Leesten

4 zware biggen te koop
en eetaardappelen,

(noordeling)
B. Rouwenhorst,

Hackfort C 22

Te koop 2e hands fiets,
hoogte 23" met lamp
Prijs f 30. — .J L. Smit
Raadhuisstraat 34

Roggestro te koop.
in het Grote Veld.

Tebevr. Huize „Zelle"
Hengelo-G.

Te koop toom mooie
biggen. B G. Lichten-
berg „Het Waarle"

OOK UW HUIS

vraagt iets nieuws!

Vitrage
Effen, gebloemd, m. ingeweven rand
Alle prijsklassen

Overgordijnstof
Velours, handweef, cretonne
Zeer ruime collectie

Trap- en ganglopers
in moquette, bouclé, jabo, cocos

Cocoslopers
50 - 70 en 100 cm breed

Tapijten
Vaste vloerbedekking, bouclé, jabo en
twisted.
Karpetten in diverse maten en prijzen

| Ook voor het VAKKUNDIG bijvullen
Q en nieuw overtrekken van uw
Q matrassen, clubs, stoelen, divans enz.
X
X

HET ADRES!

TEL 381VISSER

'

Te koor» 40 jonge hen-
netjes Ex X Reds 9 w.
oud en puike stalmest
G. H. Janssen Wissel

A.R. KIESVER. „NEDERLAND EN ORANJE
VORDEN

Openbare vergadering
van bovengenoemde kiesver. op Maandag 5 April
's avonds half acht in Irene.

Spreker: Ds J. FOKKEMA,
lid 2e Kamer der Staten Generaal, te Ede

Onderwerp: „Wat er van ons verwacht wordt"

Leden, geestverwanten en belangstellenden, zowel mannen
als vrouwen, zijn hartelijk welkom.

Het Bestuur.

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

„INGO' attracties!

Zware groene werkjasjes
Kleurecht en krimpvrij
Normale prijs f 11.80 Nu slechts

Prima keperflan. nachthemden
Normale prijs f 5.90 Nu slechts

Zware graslinnen lakens
160x230, kwaliteit Jansen & Tielanus
Normale prijs f 6.90 Nu slechts

Deze bijzondere aanbiedingen gelden
van Zaterdag 3 April t.m. 10 April

19.75
f5 .25

f 5.90

Het wordt w n GROOT SUCCES, die „INGO"-
BONNEN, die een waarde vertegenwoordigen
van 5 procent.

Heeft u al INGO-bonnen? Profiteert er nu van!

RAADHUISSTR., VORDEN



Wegens sterfgeval
Dinsdag de gehele dag

GESLOTEN
R+ J+ Koerselman

Burg. Galléestraat

" \*> LEVERANCIER
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL•* 7*

Ukunt i ede re Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN
's Zaterdags terug

Wasserij „Stijgoord"

Vraagt inl icht ingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed ? ?

s dei tijd
voor het zaaien, van :

2e keer spinazie
selderij,
peterselie, prei,
snijbiet, uien,
zilveruien, snijsla

Firma J. D E R KS E N
Zutphenseweg 10

Luxe damesflats
alle moderne kleuren

A. JANSEN,
Schoenhandel

Buikbanden

Breukbanden

Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

Jdsen op komst !

Ruime keuze in
Empo en Gazelle

Rijwielen
Aanbevelend

E. J. Lettink

Heden overleed, voorzien van de H.H.
Sacramenten, onze huisgenote

CORNELIA HUBERDINA

DE GOEDE
weduwc^van A.£van Andel

in de ouderdom van 89 jaar.

Fam. HOEBINK

VORDEN, 30 Maart 1954.
Molenweg 7

Geen bloemen. Geen rouwbezoek.

^^

X
50-jarig jubileum

U v.v.v.
j Het bestuur van V.V.V. betuigt langs

Q deze weg haar grote erkentelijkheid en
X dank aan allen, die gevolg hebben ge-
^ geven aan haar verzoek om een jubi- V
M leumbijdrage te geven. V
M Het bestuur verzoekt vriendelijk die-
u genen, die een bijdrage willen over-
Q maken, doch om een of andere reden
Q hieraan nog geen gevolg hebben ge-
X geven, thans spoedig hun bijdrage te
X storten op girorekening 336365, ten
\L name van de penningmeester, de heer
u H. B. Emsbroek te Vorden.

X Hct bestuur van V.V.V.
. 'r\

Gevraagd:

15 a 20 aankomende
B E T ONWERKERS
en

LEERLINGEN

Wesselink's Betonfabriek N.Y.
ZUTPHEN

Aanmelden bij de fabriek te

Thans kunnen wij u leveren:

de N.S.U.

in een moord af!

ZIE ONZE ETALAGE

Agent voor Vorden en omgeving:

H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21

MEISJES!
Direct een GOED LOON

met prettige, eenvoudige ar-
beid (géén lopende band)
krijgt U op onze carton-
nage-afdeling

Meldt U
aan bijt FABRIKAMTEri VAH JMOML VEBPAKKIHGEW

ZUTPHEN

van 9 —12 en 2—5 uur aan
ons kantoor Waterstraat 20
of 's avonds van 7 — 8 uur,
Kuiperstraat 38.

Zolang de voorraad strekt, ALLEEN Zaterdag,

500 gram vet spek voor 9O et

EXTRA RECLAME VOOR ZATERDAG:
200 gr. leverkaas 70 et 200 gr. hamworst 60 et
200 gr, ham 100 et 200 gr. ontbijtworst 60 et

Verder al onze vleeswaren tegen de bekende prijzen

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Zware rokstof HO cm. breed
in grijs en Zwart, per meter f 4+75

Interlock heren sportbroeken f 1+85
singlets f L95

Transparant plastic
120 cm. breed, per meter f 1+25

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 - Vorden

Wandelkaarten
H U I Z E V O R D E N

verkrijgbaar bij Wed. Kamperman

Zonder kaart, en kinderen
onder de 16 jaar, zonder
geleide, GEEN TOEGANG

Kinder-
schoenen

voor iedere
beurs, in al-
lerlei kleuren

en soorten

Ook hierin slaagt u voordeliger bij

„Onbetwist de schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4 Vorden Telef. 342

In

DAMESHOEDEN en KAPJES
hebben wij als steeds

grote keuze
in de nieuwste kleuren en modellen

Kroneman-Jörissen

Matrassen overtrekken of bijvull
Stoelen stofferen
Zeil leggen
Cocos of jabotapijt in uw kamer
Een nieuw karpet of een traplo

r

Alles op het gebied der
Kom eens met ons praten
Wij staan voor u klaar

Enorme toonzalen
te Arnhem (Wijers) en te Zutphen (Vergeer)

Aanbevelend, G. W. LUIMES

Voor het vee de weide ingaat

nog even reinigen met de

H.E. Veereiniger
compleet f 180.—

Met hulpstukken voor huish. gebruik
f 205.—

Philips weide-apparaten

Verder

Weidepompen, enz.

Laat de koeien zelf hun inater pompen!

Vraagt inlichtingen

*
Aanleg v. licht- en krachtinstallaties

Lood- en zinkwerken
Sanitair

Aanleg van waterleiding-installaties

*

Fa. Pongers, Vorden
Nieuwstad 10 Telef. 474

Wie niet adverteert wordt vergeten

A.s. JUidmaien !
Wij hebben voor u
een prachtige sortering

KERKBOEKJES
in verschillende mooie
uitvoeringen.

X *
X BELIJDENISGESCHENKEN
X

X FA. HIETBRINK
X

ATTENTIE!
Als reclame ontvangt u bij aankoop van

elk pakje scheermesjes, merk Hoover,
prima kwaliteit a 75 et p. pakje

l pakje gratis
Profiteert u hiervan. Zolang de voorraad strekt.

GEBR. BARENDSEN

Weer

„INGO"
ATTRACTIES

Mooie kwaliteit molton dekens
130x185
Normale waarde f 3.45

Speciale prijs f 2.78

Wollen damesrokken
Normale waarde f 10.75

Speciale prijs ./ f.&D

Dames japonschorten
met ritssluiting
Normale waarde f 10.95

Speciale prijs f /.vu
*

Deze aanbiedingen zijn geldig
in de week van 3—10 April

*
(/Let wordt een groot succes,

die INGO-bonnen,
die een waarde hebben van

S procent

Heeft u al INGO bonnen?
Profiteert er nu van!

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VOROEN

Zaterdag 1O April

DANSMUZIEK
in „ C O N C O R D I A "

te Hengelo-G.
•

Orkest The Moodchers - Aanv. 7 uur

GEMS Metaalwerken
vraagt:
f l i n k e L E E R J O N G E N S
voor draaierij en bankwerkerij

Verder
HULPMONTEURS,
voor Centrale Verwarming

Ouders, Uw zoon komt bij ons, onder
bekwame vaklieden, met leerzaam en
wisselend werk, uitgevoerd volgens te-
kening. Verder leren ze moderne werk-
methoden en tekeningen lezen.

Wanneer hij aanleg heeft en flink aan-
pakt, zal hij later tot de bestbetaalde
vaklieden behoren,

„GEMS METAALWERKEN"



Tftfe
ÏIAAL VEBPAKKiriGEJI

ZUTPHEN

In onze afdelingen Offset en Papier-
verwerking bestaat de gelegenheid
voor

enkele flinke jongemannen
(leeftijd 21-23 jaar)

om opgeleid te worden tot
HULP VAKARBEIDER

De benodigde vakkennis wordt tij-
dens de opleiding aangeleerd.
Beloning, vacantieregeling, etc. vol-
gens C.A.O. Grafische en Papierver-
werkende Industrie.

Aanmelding persoonlijk van 9—12 en 2—5
uur aan ons kantoor, Waterstraat 20, of
's avonds van 7—8 uur Kuiperstraat 38.

Voor een leuke
en vlotte

FLAT
kijkt u natuurlijk
eerst bij WULLINK

U vindt er een grote verscheidenheid van
modellen in de huidige modetinten, zoals rood,
zwart en het allernieuwste: R.A.F, blauw.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de schoenenspecialist'

Telef. 342

Ver* v* Vrijz* Hervormden

Lezing
door Ds RIPHAAGEN

over

het leven van Toyohiko Kagawa
(de Japanse Albert Schweitzer genoemd)

op Maandag 5 April, Hotel Brandenbarg

Aanvang 8 uur Toegang VRIJ

oor ae
BORSTELWERK

DWEILEN
ZEEMLAPPEN, ENZ.

*

Emmers met zachte zeep
inhoud 10 kg. f 9.80

(emmers in kleuren wit, groen en grijs)

S IVO T, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

Typhoon Zündapp
ELEGANT SNEL

OERSOLIDE
16 Mi watt verlichting P/a P.K.

Ti/phoon Zündapp dat zal blijken
Gaat met de meeste kopers strijken!

Agent voor Vorden:

A* G* Tragter,

Waardebon 7
40 laar inconé 1914-1954

Met inlevering van coupon 7
van het wonderboekje

DAMESBLOUSE
in Rayon de Soie

JUBILEUMPRIJS f 4.95

vlot model - aangeknipte mouw
in wit, beige en groen. Maten 38—44

ATTENTIE I

Zeer speciale aanbieding op bon 7

Prima K.L.M. OVERALL
krimpvrij maten 48—56 f 9.85

Deze bijzondere aanbiedingen gelden
voor de week van 3 — 10 April

Donateurs van

Wil er s.v.p. om denken de donateurs-
kaart hedenavond mede te brengen
om moeilijkheden te voorkomen.

Het Bestuur

Luxe sandaaltjes

Grote keus en
laag in prijs

A* Jansen,
Schoenhandel

voor een pracht sortering:

Rijwielen: EMPO, GAZELLE, LOCOMOTIEF

SPARTA vanaf f 1095.-
ROYAL ENFIELD

SPARTA SCOOTER m teller f 1 130.-

SPARTA - BERINI - CYCLESTAR
naar

R. G. J. KUYPERS
Motor- en Rijwielhandel Dorpsstraat Vorden

Ook in uw woning

komt de

Overgordijnstoffen
in verschillende mooie dessins

Linoleum en Balatum
MOQUETTE en JABO TAPIJT

Mooie sortering

Slaapkamer ameublementen
in alle prijzen voorradig
Ook stalen slaapkamers

Cocostapijt
Uitgebreide collectie,

reeds vanaf f 3.95 p. meter

Behang
Een mooi, nieuw, fris behang

uit voorraad leverbaar

Vitrage gordijnen
in alle prijzen. Alle gordijnen

worden vakkundig gemaakt

Trap- en ganglopers
met passende roeden

Salon-en eetkamerameublementen
in Gotisch, O.F. en eiken

Prachtige uitvoering

Tapijten
Een mooie collectie Wilton-,

Haarvelours- en cocostapijten

Tafelkleden
Grote sortering tafel-en divankleden

schoorsteen- en dressoirlopers

Komt u ook eens kijken.
Gaarne maken wij u een begroting, ook voor het opnieuw

stofferen uwer clubs en stoelen

Beleefd aanbev.

Zutphenseweg 7

JOH. HEERINK
Telefoon 383

DANSSTUDIO HOUTMAN
Aanvang nieuwe danscursussen in oude
en moderne Latin American dansen
aan de School, 't HOGE 8,

Maandag, Donderdag en Vrijdag 8 uur,
Zaterdag half zeven en 8 uur.

VOORJAAR !
Uw oude matrassen worden weer
als nieuw, wanneer u ze door ons

laat overtrekken en bijvullen.

f Wij hebben een mooie sortering j

matrasdamasten
J

Ook van verenbedden maken wij
3-delige matrassen

VRAAGT STALEN EN PRIJZEN!

Joh* Heerink
Zutphenseweg Telef. 383

( COCCIDIOSIS
met CATARRHOL, bij uw pluimvee.

Het homoeopatische geneesmiddel. Werkt
zowel voorbehoedend als genezend. Verras-
sende resultaten, snelwerkend en gif tvr i j .

ALLEENVERKOOP VOOR VORDEN:

Drogisterij De Olde Meulle
J. M. van der Wal, gedipl. drogist

V.V.V. Vorden

^Palmpasen
met muziek
op Zaterdagmiddag 10 April om
4.30 uur vanaf Hotel Bakker.

Deelname: tot 12 jaar.

Opgave: uitsluitend bij sigarenmagazijn
Eijerkamp, tot Zaterdag 10 April
12 uur.

Inlevering: Zaterdagmiddag 10 April
van 1.30 — 2.30 uur in de zaal
van Hotel Bakker.

Prijsuitdeling
en tractatie: in Hotel Bakker, vóór

de optocht om i 4 uur.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

7 APRIL

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Wij hebben ontvangen. .,
de nieuwste WALA collectie

WAIA corsetten en B.H.'s
! ^Voor ieder figuur

een prima en passende coupe

Koopt NU uw corset!
Ruime keuze uit een pracht collectie.

Ziet de etalage!

£ Doorheen
._ OOMAN*™

Sinds meer dan 130 jaren
het vertrouwde adres


