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TOT ERE-LID BENOEMD
In de jaarvergadering van de vereniging ,Het
Grondbezit", welke te Utrecht werd gehouden,
is de heer W. J. Thate van huize „Den Bramel"
tot ere-lid benoemd. De heer Thate is jaren-
lang bestuurslid van deze vereniging geweest.

EEN ATTRACTIEF ZOMERPROGRAMMA
VAN V.V.V.

In een matig bezochte jaarvergadering van
de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer,
welke dinsdagavond in café Klein Hekkelder
onder voorzitterschap van de heer Van Arkel
werd gehouden, werden de plannen voor het
a.s. lomerseizoen besproken.
Naast de bekende avondwandelingen op elke
maandag in de maanden juli en augustus o.l.v.
de heren D. Norde en B. Vlogman, zullen te-
vens weer de traditionele acht-kastelentochten
elke woensdagmiddag gehouden worden o.l.v.
de heer van Arkel.
In samenwerking met de winkeliersvereniging
zullen er in de bouwvakantie-week touwtrek-
wedstrijden gehouden worden, waaraan ook
ploegen van elders kunnen en zullen deel-
nemen. Verder is er een ballonwedstrijd voor
kinderen, en worden 15 prijzen tot een waarde
van ƒ 200.— beschikbaar gesteld, voor de
mooiste verlichting van tuinen, winkel- en
zakenpanden.
Op de woensdagen 22 juli en 5 augustus zullen
de Boerendansers een demonstratie geven, dit-
maal niet op het Marktplein, doch op een
terrein achter het gymnastiek-lokaal.
Op zondag 31 mei wordt het landgoed „De
Wiersse" weer voor één dag voor het publiek
opengesteld.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
G. W. Eyerkamp kunnen we melden dat het
bezoek over het vorig seizoen aan Vorden
weer zeer gunstig is geweest, mede dank zij
de verschillende artikelen in diverse geïllus-
treerde bladen over het „Knopenlaantje" het
het prachtige natuurschoon en de 8-kastelen.
Het aantal beschikbare pensions en zomer-
huisjes is nog te klein om aan de vele aan-
vragen te voldoen. Meerdere aanvragen stran-
den echter op het feit dat in verschillende
pensions waterleiding ontbreekt. Dit zal echter
spoedig tot het verleden behoren.
Aan de achtkastelen-tocht namen vorig jaar
323 volwassenen en 161 kinderen deel en aan
de avondwandelingen 187 personen. Vooral
deze laatste attractie komt hoe langer hoe
meer in trek.
De penningmeester, de heer Luth, kon een
batig saldo van ƒ 651,40 melden. Bij de be-
stuursverkiezing werden de aftredende leden
J. Bielderman. Baron P. A. v. d. Borch en H.
Luth herkozen.
Bij de rondvraag werd naar voren gebracht
of het mogelijk is het vanouds bekende
Wuestenenks vonder over de Vordense beek
te herstellen, daar het ontbreken van dit von-
der een handicap is voor de wandelaars, die
rond het dorp een wandeling willen maken.
Tevens werd gevraagd naar de mogelijkheid
om de verschillende in deze gemeente ge-
legen landgoederen ook te mogen betreden op
één gemeenschappelijke wandelkaart, inplaats
— zoals nu — voor elk landgoed een aparte
kaart. Het bestuur zal een en ander onder
ogen zien.

BEDRIJFSVOETBAL
In de eerste wedstrijd van het bedrijfs-voetbal-
toernooi traden maandagavond Empo I en
Looier I tegen elkaar in het strijdperk. Daar
beide ploegen elkaar in sterkte niet veel ont-
liepen werd het een spannende en bovendien
goed gespeelde wedstrijd. De midvoor van
de Looiers maakte het eerste doelpunt, waar-
na de Empo-linksbinnen voor rust nog gelijk
maakte. Ook in de tweede helft bleven beide
partijen goed spel leveren. Tenslotte maakte
de linksbuiten van de looiers het winnende
doelpunt. Eindstand dus 2—1 voor de Looier.
In de tweede wedstrijd „De Eendracht" tegen
Gems I, verscheen de Eendracht met slechts
9 man. Wat zij echter aan kwantiteit miste,
werd door enthousiasme vergoed, zodat De
Gems er toch nog de handen vol aan had. Met
rust was de stand l—1. In de tweede helft
beperkte zich de Coöperatie hoofdzakelijk tot
verdedigen. Uit een corner werd het 2—l en
tenslotte door de linksbuiten van de Gems
3—1.
Dinsdag na Pinksteren staat op het program-
ma: Empo I—Zuivel I en Gems I—Looier I.

BIOSCOOP
2e Pinksterdag draait de bijzonder spannende
film „Eén kwam terug".
De Luftwaffepiloot Franz von Werra werd in
1940 in Engeland tot een noodlanding gedwon-
gen en in een krijgsgevangenenkamp gezet.
Spoedig weet hij hieruit te ontsnappen, maar
weer wordt hij gepakt. Zijn derde poging heeft
eindelijk succes, als hij in een sneeuwstorm uit
een rijdende trein springt en na veel ontberin-
gen neutraal gebied weet te bereiken.
Het is een ongelooflijk maar waar verhaal over
een moe-dige ontsnapping.

KERKDIENSTEN zondag 17 mei.
Hervormde kerk.

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

9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

Zuur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Maandag 18 mei, 2e Pinksterdag
Herv. Kerk: 10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk: Geen dienst.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

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

Zondag 17 mei Van Soest, Tel. 6753-420
enWechgelaer, Tel. 06752-1566.
Maandag 18 mei Reichman, tel. 06755-266
en Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1541 — 1542.
Brand melden: no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 124 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 56,— tot f 62,r— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 8 t.m. 14 mei.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: C. J. Engbers en H. Norde.
Gehuwd: A. J. Oltvoort en M. Heersink.

verleden: H. J. Teunissen, m., echtg. van
. Gotink, 73 jr.

Babyderm-zeep

OM HET NEDERLANDS JEUGD-
DAMKAMPIOENSCHAP

Het is nu bekend tegen welke tegenstanders
het Vordense jeugddamteam a.s. dinsdag om
het kampioenschap van Nederland in Utrecht
moet spelen, 's Morgens is het team van de
stad Utrecht de tegenstander en 's middags
Amsterdam. Ongetwijfeld twee tegenstanders,
die tot de sterkste van het toernooi behoren.
De jeugdige Vordenaren dienen alles in 't
werk te stellen om een eervol resultaat te
behalen.

VOETBAL
Tegen veler verwachtingen in heeft Vorden de
belangijke wedstrijd tegen Erix I uit Lievelde,
liefst met 4 — l weten te winnen, waardoor de
Vordenaren nog een goede kans maken op de
kampioenstitel, daar een beslissingswedstrijd
tussen Vorden en Erix (die thans evenveel
punten hebben) zal moeten uitmaken, wie
zich ka.mpioen mag noemen. Deze wedstrijd
zal gehouden worden op de 2e Pinksterdag op
het terrein van de Voetbalver. ,,Ruurlo".
Rechtsbuiten H. Bosch opende de score met
een beheerste kopbal, waarbij de bal in het
uiterste hoekje van het verlaten Erix-doel
verdween. Even later scoorde midvoor Vel-
horst het tweede doelpunt, zodat Vorden na
10 minuten spelen al met 2 — O voorstond. Erix
bleef dapper doorvechten, doch veel kans
maakte zij niet tegen de solied spelende ach-
terhoede der Vordenaren, waarbij doelman
Groot Jebbink buitengewoon goed op dreef
was. Door een fout van een der midden-
spelers maakte Erix met een keihard schot er
2 — l van. Na de rust bracht Dimmendaal met
het fraaiste doelpunt van de wedstrijd de
stand op 3 — l, waarna even voor het einde
Rouwenhorst de zege veilig stelde door een
solo-ren te besluiten met een onhoudbaar
schot 4 — 1. Voor de vele Erix-supporters, die
met extra bussen en auto's waren opgekomen,
was de uitslag wel een teleurstelling. Niette-
min was de Vordense overwinning verdiend,
hoewel misschien wel wat geflatteerd.
Wanneer de Vordenaren in de beslissings-
wedstrijd met hetzelfde enthousiasme en élan
strijden, is het zeker niet onmogelijk dat het
kampioenschap dit jaar in Vorden terecht
komt, hetgeen een mooie bekroning zou zijn
op het 30-jarig bestaan dat de voetbalvereni-
ging dit jaar hoopt te herdenken. Ongetwijfeld
zullen vele supporters a.s. maandagmiddag de
geel-zwarten naar Ruurlo vergezellen om hun
favorieten aan te moedigen.
Vorden A gaat tweede pinksterdag 's morgens
op bezoek bij Varsseveld A, waar mogelijk
l punt winst behaald kan worden.

Zonnige Pinksterdagen
met een gemakkelijke lig-
stoel in uw tuin.

of zit-

Een ruime sortering tuinmeubelen
Ligstoelen vanaf f 11.95 (gelakt)
Visstoeltjes „ f 3.95 (gelakt)

STALEN STOELEN,
gemakkelijk mee te nemen,
heerlijke zit, degelijke uit-
voering f 23.75.

Ook voor een tuinparasol naar

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381

OPVOERING VAN „DIE CSARDASFUSTIN"
Van de vele operettes, die in de loop der jaren
het levenslicht hebben gezien, behoort ,,Die
Csardasfürstin" van Emmerich Kalman wat
muziek en inhoud betreft wel tot een der
mooiste. De opvoering hiervan maandagavond
in het Nutsgebouw door het Warnsveldse
Nutsoperettegelzelschap, heeft dit opnieuw
bevestigd.
De inhoud bracht ons de liefdes-geschiedenis
van een variété-meisje en een adelijke jonge-
man, die al zingend en acterend ons vertelden
hoeveel zij wel van elkaar houden. Doch ook
hier ping het pad der liefde niet over rozen,
vooral omdat de vorstelijke vader nogal be-
zwaren tegen het huwelijk van dit tweetal
heeft, welke bezwaren tenslotte op vermake-
lijke wijze worden overwonnen.
Was het bij de vorige opvoeringen bijna steeds
zo dat de toehoorders in de zaal door de over-
heersing van het orkest de zangstemmen prak-
tisch niet konden verstaan, ditmaal was dit
gelukkig heel wat beter, al blijft een orkestbak
bij zulk een opvoering altijd nog wenselijk.
Dini Scheppers, die de rol van Csardasfürstin
vertolkte, bleek over een zeer heldere stem
te beschikken, terwijl ook de beide voornaam-

Ipte herenrollen ditmaal vervuld werden door
^krachten, die met hun stemmen eveneens het
publiek wisten te bereiken.
Hoogtepunten vormden ook nu weer de koor-
zang van een blijkbaar geselecteerd koortje

.tesamen met het orkest, vooral in de vele
populaire gedeelten, waarvan er enkele mis-
schien wel wat meer temperamentvoller ge-
kund hadden. Er werd door de hoofdpersonen
en zeker door die Csardasfürstin daarbij lang
niet zonder talent geacteerd. De vermakelijk-
ste rol had Pierre Rood als Graaf Boni en hij
speelde deze rol uitstekend, zodat er nogal
eens gelachen kon worden. De aankleding
dezer operette was weer tot in de puntjes
verzorgd. De fraaie kostuums, vooral van de
dames en de kleurrijke officiers-uniformen,
gaven extra cachet aan 't geheel. Ook de
decors, vooral die in het laatste bedrijf, moch-
ten er zijn. Hiervoor had Theo den Hartogh
weer gezorgd. De balletscène in het tweede
bedrijf, viel wat uit de toon en had men ge-
voegelijk achterwege kunnen laten.
Door omstandigheden was het gezelschap dit
jaar wat laat in het seizoen met de opvoerin-
gen, hetgeen ongetwijfeld een van de oorzaken
was, dat de belangstelling in Vorden lang niet
zo groot was als anders. Ook het warme weer
zal velen waarschijnlijk wel weerhouden heb-
ben. Jammer, want deze opvoering had wel
een volle zaal verdiend. Het hartelijk applaus
aan het slot werd beloond met een toegift
van enkele populaire koorgedeelten uit de
operette.

Exornen doerc
met actieve,beheerste zenuwen
Mij n hardt 's Zenuw tabletten

DERDE ANJERFONDS-ACTIE
GELDERLAND

De derde Gelderland-actie „Eendracht maakt
Macht" heeft wederom honderden verenigingen
actief gemaakt door de verkoop van loten.
Verwacht mag worden, dat zij deze loten vlot
zullen afzetten; de prijs van 50 cent kan voor
niemand een bezwaar zijn.
Met het kopen van loten wordt het plaatselijk
verenigingsleven krachtig gesteund, immers el-
ke vereniging die meewerkt, krijgt 65 % van de
bruto-opbrengst van de door haar leden ver-
kochte loten. Bovendien zijn er prachtige prijzen
beschikbaar gesteld, zoals uit een desbetreffen-
de advertentie in dit blad blijkt.
Het Anjerfonds Gelderland heeft allengs een al-
gemene bekendheid verworven als vriend van
het verenigingsleven en culturele vrije-tijdsbe-
steding.
Niemand vraagt meer: wat is dat voor een
fonds en wat doet het? Uit de actiei-1958 en
extrat-ontvangen bijdragen werd meer dan
ƒ 50.000,— aan de verenigingen uitgekeerd. Zon-
der twijfel zullen nu alle loten worden verkocht.
Het is zaak er zo spoedig mogelijk bij te zijn.
Verenigingsleden zijn met de verkoop dezer
loten begonnen. Stelt hen niet teleur.



CONCOURS HIPPIQUE (SLOT)

De uitslagen van de tuignummers op het natio-
naal concours-hippique op Hemelvaartsdag wa-
ren als volgt: s
Eénspan stamboek merries, type landbouwtuig-
paard: 1. Rollie van E. Memelink te Laren Gld.,
tevens de beker aangeboden door de heer Mr.
A. Baron van Westerholt van Hackfort; 2. Sol-
gina van F. Toorneman; 3. Tibea van G. J.
Groot Jebbink; 5. Sorata van B. Wagenvoort;
6. Ronita van E. H. Gosselink, allen te Vorden.
Eénspan vvarmbloedtuigpaarden (open klasse):
1. Rollie van E. Memelink, tevens de lauwertak
aangeboden door de Heer B. H. Koning, heng-
stenhouder te Vorden; 2. Solgina van F. Toorne-
man; 3. Tibea van G. J. Groot Jebbink.
Eénspan warmbloedtuigpaarden gereden door
dames: 1. beker aangeboden door de Heer Z.
Baron van Dorth tot Medler, Mej. G. Meulen-
brugge, Vorden met Solgina; 2. Mevrouw Groot
Jebbink—Groot Jebbink met Tibea, Vorden; 4.
Mevr. Schouten—Maalderink met Varupka; 5.
Mej. G. Knoef met Copila.
Het middagprogramma werd opgeluisterd met
muziek van „Sursum Corda".

HELPT HELPEN
Nogmaals doet het comité „Bloed-plasma" een
dringend beroep op u, Vordenaren.
De „donor-werf actie" begint op gang te komen
en reeds nu hebben zich spontaan 94 personen
als zodanig aangemeld op de door de P.T.T. on-
langs huis aan huis bezorgde formulieren.
Een prachtig resultaat, maar het is nog niet
voldoende. Daarom vraagt het comité u: „Is uw
formulier er ook al bij?"
Zo niet, wacht niet langer met invullen. Een
dezer dagen komt een lid van het comité bij u
aan de deur het formulier halen. Zorgt dan dat
u het ingevuld hebt klaar liggen om mee te
geven en stelt hem niet teleur.
Toont door deze daad begrip te hebben voor dit
sociale doel: uw bloed kan het leven van uw
naaste redden.
Daarom: Meldt u aan. Doet het nu.

1'KlCiS Baby-verzorging
met Babyderm-preparaten
H u i d j e v a n a l l e s m e t t e n vrij,
hoofdje rein met gezonde haargroei

GOUDEN HUWELIJKSFEEST

Onder zeer grote belangstelling heeft het echt-
paar E. J. Kettelarij en G. Kettelarij—Eggink,
wonende op 't Waggelink op vrijdag 8 mei de
dag herdacht, dat zij 50 jaar geleden in de echt
werden verbonden. De bruidegom, die 81 jaar
is, is evenals zijn vrouw die 73 lentes telt nog
zeer gezond en zij verrichten met veel vitaliteit
hun dagelijkse werkzaamheden resp. op de boer-
derij en in ,de huishouding. Het echtpaar telt
3 kinderen en 3 kleinkinderen.
Naast vele vrienden, familieleden, buren en ken-
nissen, gaven ook Mevr. van Arkel, die de bur-
gemeester vertegenwoordigde, Ds. Jansen en
echtgenote, de heer en Mevr. v. d. Wall-Bake
e.a. blijken van hun belangstelling.
Tientallen bloemen e.a. geschenken mocht het
gouden paar op deze heuglijke dag in ontvangst
nemen', 's Avonds brachten zowel „Sursum Coiv
da" als „Concordia" een serenade, welke zeer op
prijs werd gesteld.

RATTI-NIEUWS
De Rattianen hebben een slecht afscheid ge-
nomen van de voorbije competitie, want in de
laatste wedstrijd, welke zij thuis speelden tegen
Lochuizen I verloren zij met de korfbalcijfers
5—10. Het was over het algemeen een slechte
ontmoeting, waarbij A. Hartman Ratti aanvarv
kelijk de leiding kon geven, maar de voorsprong
duurde slechts kort. De rood-witten kwamen na
enig terrein verkennen fel opzetten en het schot
van hun middenvoor was de Ratti-keeper te
machtig (l—1). iNa enig geaarzel in de voor-
hoede kon Hartman andermaal scoren (2—1),
maar weer kwamen de bezoekers terug en na-
men nu het heft in handen. Met rust keek Ratti
tegen een 2—4 achterstand aan.
Na de thee begon men iets kalmer te spelen en
de temperatuur speelde ook een woordje mee.
De gasten bleken sneller en konden herhaalde-
lijk van hun kansen gebruik maken.
Ratti II was te gast bij de koploper Socii I te
Wichmond. De gehele wedstrijd speelden zij met
tien man, zodat het volgens verwachting een
nederlaag werd. De eindstand was 11—O voor
Socii.
Ratti A nam deel aan het Jeugdtoernooi der
v.v. Vios te Beltrum en won de eerste ronde
door een 3—O zege op Vios B. Ratti B verloor
in Voorst van Voorst B met 4—1.
Zondag a.s. speelt het tweede haar laatste"com-
petitiewedstrijd thuis tegen Steenderen II en
zal moeite genoeg hebben de puntjes thuis te
houden. Ratti B speelt in Zutphen tegen Zul/-
phania C.

WATERLEIDING IN VORDEN
Naar we vernemen staat er op de agenda van
de in Ruurlo op 22 mei te houden aandeel-
houdersvergadering van de N.V. Waterleiding
Mij MOost Gelderland" de aanleg van water-
leiding in een drietal plaatsen, o.a. in onze
gemeente Vorden.

Sigarenmag. D. BOERSMA
wegens vakantie

gesloten
van dinsdag tot en me
vrijdag a.s.
Geopend:

Sig. mag. Eijerkamp
Hassink

Zo
juist

ontvangen

nieuwe
ZOMER-

JAPOHNEN
Looman
Vorden

GAAT U
KAMPEREN?

Wij verhuren

tenten en
luchtbedden

fa. G* W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

H. & W.
zet het nieuwe Bad-

seizoen in met een
prachollectie^fo

MC
ZWEMBROEKEN
en BADMUTSEN

VLIEGEN-viltje
of kogel.

Lokken vliegen aan
en doden ze.
Drogisterij

„de Olde Meulle"
J. M, van der Wal

Gcdipl. Drogist

Voor de feestdagen:
Een fijne geurige

SIGAAR"
uit de rijke collectie

van

Sigarenmag. D. BOERSMA
Dorpsstr. 6-Tel. 1553

H A R D B O A R D stroken
32 x 213 cm.
37 x 21:; „
53 x 2 l ;>, M
1)1 X 122
67 X 19«

Ook grote platen.
fa.MEULENBRUGGE

Voor de feestdagen
zo'n heerlijke

ÓprooKjes

IJstaart
Een geweldige

tractatie voor het
hele gezin!

D. Boersma

ledere week
af te geven

6, 7 of 8 weekse jonge
hennen, WL X Reds en
Reds, geënt tegen

bronchitis
A. Blikman, Driesteek l
Warnsveld.

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"

OPENING
hedenmiddag om 2 u.

Het bestuur

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 18 mei, 8 uur
(2e Pinksterdag)

de fel-spannende thriller

EEN KWAM
TERUG

met: Hardy Krüger.

Het ware verhaal van een ongeloof-
lijke ontsnapping.

f N

Toegang 14 jaar

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

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

MUSCARON
VLIEGENSTROOK

*
Het IDEALE vliegenbestrij-
dingsmiddel, dat sollen
en hokken de HELE zflnER
vrij houdt van vliegen is
verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Mê |e"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

VOOR

zonneschermen
en markiezen

Laat de zon maar
schijnen!

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Uw ogen zijn te
kostbaar om die te
bederven!
Koop een veilige
opticiens-

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f129,-.
Schriftelijke garantie.

Desgewenstafbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

voor slechts enkele
guldens

A.SIEMERINK
v.h. Martens

De vakman
voor beter zien!

Telefoon 1505

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u u i te indel i jk veel meer l!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. treikans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad voor Vorden

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Geniet van de Zon in
een gemakkelijke

tuin- of ligstoel
VAN

H en W
Ook uw adres voor
markiezen

en zongordijnen

kerko
classic spring-line!

met fijne kleurige

streepjes en ruitjes
vanaf f 15.90

LOOMAN - VORDEN
Telefoon 1231 i

Voor uw vakantietrips en al uw uitstapjes naar

AUTORIJSCHOOL SEESING
Autoverhuur met en zonder chauffeur.

Burg. Galléestraat 14 - Vorden

Telefoon 1414 bij geen gehoor 1358



Voor de grote belang-
stelling, betoond bijons
50-jarig huwelijksfeest,
betuigen wij onze har-
telijke dank.

J. W. Tjoonk
Joh. Tjoonk-

Groot Nuelend

Hoenderlo,
Ottohoeve 3.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 50-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

B. W. Wonnink
B. A. C. Wonnink-

Langwerden

Vorden, mei 1959.
C 113

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons diamanten huwe,-
lijksfeest ondervonden.

G. W. Bielderman
en echtgenote.

Vorden, Nieuwstad23.

Hiermede zeggen wij
u hartelijk dank voor
het medeleven tijdens
de ziekte en na het
overlijden van onze
lieve vrouw, moeder,
behuwd- en groot-
moeder

Hendrika Aleida
Brandenbarg

Uit aller naam:
H. Huetink

Vorden, mei 1959.

Goed N.H. kosthuis
gevraagd te Vorden of
omgeving door jonge-
man, 21 jaar, van
boerenafkomst, werk-
zaam op de Zuivel-
fabriek. Inlichtingen
bureau Contact.

Wie heeft mijn rijwiel
per vergissing MEE-
GENOMEN?
F.P.Smit, Raadhuis-
straat 34.

TE KOOP:
een autoped, een kin-
derzitje aan stuur en
een tafelmangel. Alles
in zeer goede staat.

Ruurloseweg 33

Een MEISJESFIETS
te koop v. leeft. 8-12 jr.
sportmodel. B. te Kamp
Veldwijk C 86.

Te koop g.o KINDER-
WAGEN metuitneem-
bare bak. B. Hendriks,
van Limburg Stirum-
straat 4.

Ondertrouwd:

Marinus Hartman

en

Anny Krauts

U Huwelijksinzegening op dinsdag 19 mei
u v.m. 9.30 uur in de Parochiekerk te

Kranenburg.

Vorden, Kranenburg D 129 X
Vorden, 't Hoge 57

X Mei 1959 X
w X
Q Toekomstig adres: Eikenlaan D 138g, w

j Vorden.
X
y Gelegenheid tot feliciteren van 4-—5 X

K uur in zaal Schoenaker, Kranenburg, w
H^r -̂ ^W. *̂ ^̂ . J^^, J&* ,̂ ^ ^^ •̂a^^ -̂̂ f̂c-̂ Sifc.̂ ^ .̂-̂ ^w.̂ ^^—^^w-̂ ^%fci î r

TE KOOP:
een kamerscherm, 3
wasstellen, 15weckgla-
zen (2 1.), l weegschaal
l kinderledikant met
matras z.g.a.n., bij
B. J. Lenselink,
Dorpsstraat l, Vorden

Tomatenplanten
kunnen worden afge-
haald vanaf 19 mei.
H. G. Breuker,

't Enzerinck

Bescherm uw ogen met
een opticiens-

Het beste en niet duur

A. SIEMERINK
v. h. Marlens.

De vakman
voor beter zien !

Zutphenseweg 15
Telefoon 1505

Heden nam de Here tot onze grote
droefheid tot Zich na een langdurig
doch geduldig gedragen lijden, nog
geheel onverwachts, onze*"inniggelief-
de, zorgzame man, vader, behuwd- en
grootvader

Hendrik Jan Teunissen
echtgenoot van S. Gotink

in de ouderdom van 73 jaar.

Uit aller naam:
Wed. S. TEUNISSEN-GOTINK

VORDEN, 11 mei 1959.
Medler D 100.

De begrafenis heeft plaats gehad op
vrijdag 15 mei op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden overleed zacht en kalm, na
een langdurige ziekte, onze lieve broer,
zwager en oom

Hendrik Jan Teunissen
echtgenoot van Stientjen G

in de ouderdom van 73 jaar.

Diep betreurd door o/?s allen,

fam. H. Luimes-Teunissen J^

fam. E. ƒ. Gotink-Meulenbrugge

fam. A. Gotink-Pardijs

fam. J. Gotink-Tjoonk

facu. Wed. W. Kornegoor-Gotink

/?«sf Zacht.

Vorden, 11 mei 1959.

Bejaarden-kring
op woensdag 20 mei a«s»

om half 3 in het Nutsgebouw*
SPELMIDDAG

flnjerfonds Gelderland
Deze week is de 'derde Gelderland-
aktie „Eendracht maakt Macht" gestart,
bestaande rit 125.000 loten a 50 cent,
goedgekeurd bij besluit van de Minister van
Justitie d.d. 5 mei 1959, L.o. 570/048/244.
Meer dan 250 prijzen, o a. auto, Rippen-
piano, scooter, ameublement, televisietoestel,
wasmachine, cassette, enz.
Steunt door het kopen van loten het
plaatselijk verenigingsleven en waagt
voor Uzelf een kans op de vele aan-
trekkelijke prijzen.
De trekking is bepaald op 15 juli a.s. in
het Huis der Provincie te Arnhem.

Spreekuur Loco-burgemeester
Tijdens het verlof van de Burgemeester van
20 mei tot en met 10 juni a.s. zal wethou-
der A. J. Lenselink als loco-burgemeester
iedere werkdag, van des voormiddags 11
ot 12 uur, ten gemeentehuize voor het

publiek te spreken zijn.

-k Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes;

Diverse dessins en
modellen

Looman - Vorden
Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,75 per kg

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1300

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Adverteert in
Contact

•-
Een Empo heeft

a H Ij tl voor rang f
Wie een rijwiel koopt en Empo
riet. geelt er veruil de voorkeur

aan. Want Empo is hel lichtst

lopende rijwiel in Nederland Een

Empo Is Staalsterk. Snel en Sierlijk!

RIJWIELEN

lopen fOCh lichter l

AGENT:

fl. G. Tragter
Zutphensweg

Alweer 'n tiental koopjes!
Voor de warme dagen!!
Limonadesiroop per fles 98 et

Vruchtenlimonade per fles 5O et

RAMA de allerfijnste margarine,
2 pakjes van 102 et voor 95 et

Bij 3 gulden boodschappen l fles advo~
kaat (van verse eieren en brandewijn)
van 295 et voor 249 et

l pakje frou-frou van 49 et voor 25 et
bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie a
174 et

Sinaasappelwafels, 200 gram 59 et

Honig's vanille pudding
nu 2 pakjes 25 et

Zalm, per blikje (reclameprijs) 89 et

Gestoomd gehakt Ant» Hunink's
groot blik 98 et

Boterhamworst, 200 gram 49 et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

W o n d e r w i t . . . .
^ zonder poppen

^ zonder aanzetten

-fc zonder kwaststrepen
EN . . . . NIET DUUR.

C)c/ii laersbeilrijf

J^M. Uiterweerd
35

GEVRAAGD

een flinke jongen
voor het Pluimveefok-
bedrijf „Buitenzorg"

Aanmelden op het bedrijf bij W. Vreeman.

GROTE SORTERING

ZONNEBRILLEN
Kinderbrillen vanaf 20 et.

R. J. Roerselman
Tel. 1364 - Burg. Galléestr. 12

Gevraagd, voor NU of later

l nette meisjes op ons atelier.
Dames- en Herenkleermakerij

A ARTS E N
Stationsweg 8, Telefoon 1427

Gymnastiekver. „Sparla"
Ouders, die nog mee willen naar de
Kringdag in Doetinchem op 2e Pink-
sterdag, kunnen meegaan tegen f 1.-
per persoon (heen en terug).
Vertrek 7.45 uur.

Het bestuur.

2 tomen BIGGEN te
koop. D. Pardijs,
Kranenburg, Tel. 6712

BIGGEN te koop.
G. Wuestenenk,

Weideman

Te koop 3 toom zware
BIGGEN. Joh. Wes-
selink, Kranenburg

Te koop 4 BIGGEN
bij J. A. Berenpas,
Mossel D 111.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
A. Meenink,

Zutphenseweg

Te koop drag. B.B.
GELTJES bij J. Spit-
hoven, b.h. zwembad

Eenr.b.MAALKALF,
3 m. oud, te koop bij
H. R. Leunk, Rietger-
weg 7, Warken.

VOOR AL UW

Koudijs Veevoeders
NAAR

H. Rothman
Molen weg 41.
Depot Koudijs
Telefoon 1276

Voor aankoop van
JONGE HENNEN

kiest U het juiste adres.
Alle rassen en krui-
singen verkrijgbaar.

H. J. STOKKINK
Rietgerweg l, Warns-
veld. Tel. 06751-387.

Bij gunstig
weer volop

Tomaten-
en

Perkplanten
Hoveniersbedrljf

Gebr. Kettelerij
Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen,
Telefoon 2264.



De Speciaalzaak O
ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Telef. 1386

PINKSTEREN,
daar hoort iets bij van de
bakker.

Heerlijk Pinksterkrentebrood vanaf
f 1.25.
Reklame Cake (zolang de voorraad
strekt) van f 1.18 voor 96 et.

Zie onze pracht sortering

KOEKJES.
Bakker SCHURINK

Keur-kollektie

Japonnen
voor dames, jong en oud.
(ook speciale heupmaten)

Reeds vanaf 8.95.

Kinderjurkjes leuk en ...
zeer voordelig.
Zomerrokken een en al
fleur.

Komt zien en passen bij

H. Luth, Vorden
Nieuwstad,

Het zwembad

Weer
Een pracht kollektie

BADPAKKEN
fleurige dessins — vlotte modellen

Heren- en Jonps-
badbroeken
nu ook in
Terlenka

Telefoon 1381

Kies een
Tweka Badpak

Koopt 't bij

Visser - Vorden

Bezoekt zondag 31 mei
het park van de Wiersse te Vorden

Ruim 93 ha. tuin; temidden hiervan een 16e eeuws
kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitte-
rende rhododendrons in alle kleuren en een mooie
rozentuin stempelen dit tot een romantisch geheel.
Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje.
*
Het park is te bereiken met de G.T,W*-bussen
vanuit Ruurlo en Vorden,

*
Geopend vanaf 2 uur tot half 6.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd ten bate
van sociaal charitatieve verenigingen te Vorden-Kra-

burg, n.l. volwassenen 50 et., kinderen va^^>— H
. 10 et. en kinderen beneden 6 jr. vrij.

Honden worden ook aangelijnd NIET toegelaten.
CONCERT IN HET PARK.

Voor Zonnebrillen en Anti-Zonnebrandmidilelen naar

bij De Spar

mef iöch tO% korting:

pakje Spar-thee 25
goedkoper bij aankoop van
15O gr. sinas-sticks voor 72 et

mef iöch 10% korting:

"»Spar-eierbeschuit
van 3O voor 19 et bij aankoop
van een pot Huishoudjam I

a 03 et of 98 et naar keuze

geldig- tot 21 mei

DUBBEL zegels,
DUBBEL voordeel!

IJSPEPERMUNT Srollen 38- 16 zegels

VRUCHTENROLLEN ast . 38- 16zegels

MISTELLA rood of wit fles 285 -114 zegels

DESSERTPUDDING aPak 64- 26zegeis

MACARONI pak 250 gram 3Q - 1 2 zegels

RUNDVLEES bllkSSO gram 14Q - 56 zegels

H AM PUNT 100 gram 62- 24 zegels

Sparkoekje met 1O%

BITTERKOEKJES
2OO gram 72 - 1O%

BIESJES 250 gram 57 - 1O%

10°/0 KORTING - 100°/0 K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Drogisterij „De Olde Meulle" - J. M. van der Wal - Gedipl. Drogist

Geniet van zon en water
met een leuk

MODERN BADPAK.
Ruime keuze nieuwe modellen.
Badpakken, Zwembroeken
en -slips, Badmutsen,
Z wemringen, Strandballen,
Duikbrillen, Zwemvliezen.

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Gaat U verhuizen, krijgt U een nieuwe
woning? Gefeliciteerd.
Onze volle Neef wil U gaarne installeren.

Vloerbedekking, Gordijnen,
Meubels, enz. enz.

Kom eens met ons praten.

fa. G. W. Luimes, Tel. 1421

Wij demonstreren vrijblijvend
iedere avond

TELEVISIE OF RADIO

Philips - Aristona - Grundig

Krebbers' Radio, Zutphen
Wellestraat 33, t.o. Station

Adres Vorden: B. DERKSEN

Berend van Hackfortweg 34

Gevraagd, tegen half juni

een net meisje
voor dag of dag en nacht.

HOTEL BRANDENBURG, Vorden

Alleen vandaag:
200 gram gebraden gehakt 80 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongeworst 60 et

200 gram kookworst aan stuk 60 et
500 gram fijne rookworst 180 et

500 gram gesm. vet 50 et
Voor ieder een diepvriescel te huur

om aardbeien, kersen, spinazie,
doperwten enz. te bewaren.

M. Krijt, Dorpsstraat
Comité Volksfeest Linde

Oriënteringsrit
per fiets
op zaterdag 23 mei.

Start bij Café van Asselt, 's avonds
7 uur.

Deelname voor alle leeftijden»

U doet toch ook mee?

Voor de a.s. feestdagen
bieden wij U aan:

Banketbakkersijs, Taarten,
Coupes enz.
in diverse smaken,
per halve liter f 1.—.

Beleefd aanbevelend,

H. M. Hartman
Telefoon 1359

Heden zaterdag 16 mei

DANSEN
in zaal Langeler te Hengelo-GId.

Orkest: Brugman. Aanvang 7 uur.

Met de Pinksterdagen

goedkope groenten
Spinazie 25 et. p. kg.
Enorme kroppen Sla
2 voor 25 et.
8 grote perssinaasapp.
f 1.-.
Onze heerlijke soep-
groenten 25 et. p. zakje.

BIJ

Derksen's
groente- en fruithandel

Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

Maak er een -vacan

SOLEX DE LUXE (in verchroomde
uitvoering) nu slechts 375.-

OnipY he* laagst geprijsd,

voorU
klaar bij:

A. G.Tragter
Zutphenseweg


