
CONTACT
zaterdag 26 mei 1956

18e jaargang no* 8
Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar *
HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Advertentieprijs 4 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

ORIËNTERINGSRIT VOOR WIELRIJDERS
A. s. zondagmiddag wordt de eerste oriën-
teringsrit voor wielrijders gehouden in het
kader van het V. V. V. programma. De ritten
worden ook dit jaar weer door de motorclub
verzorgd.
Gezien de grote belangstelling welke de ritten
vorig jaar trokken , heeft men gemeend dit j a a r
een zestal ritten te moeten organiseren. Als
extra bijzonderheid zal hieraan een competitie
verbonden worden. De 15 best geklasseerde
deelnemers van elke rit worden voor de/e com-
petitie geplaatst. De winnaars krijgt l punt,
no. twee 2 punten, no. drie 3 punten, enz. Wie
nu over deze gehele competitie uit slechts 3
van de 6 ritten (alleen uw 3 best geslaagde rit-
ten tellen mee) het laagste aantal punten be-
haa l t , /al als kampioen 1950 een fraaie beker
in ontvangst kunnen nemen.
We zijn er van overtuigd dat de belangstelling
a. s. zondag reeds groot zal zijn.

Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en
angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

BIOSCOOP
Vanavond zal er weer hartelijk gelachen wor-
den om de dolle avonturen die de grootste
komieken van deze t i jd, Abbott en Costello,
in Egypte beleven. Het is een f i lm vol ac t i e
en spanning, waarbij een mummie, intriganten
en moordenaars voor de nodige kolder zor-
gen. Men zal zich met deze film een paar uren
kostelijk amuseren.

BEDRIJFSVOETBAL
Op in i t i a t i e f van de personeelsvereniging „De
Gems" wordt er de/e zomer in Vorden op het
gemeentelijke sportpark een bedrijfsvoetbal-
competitie gehouden, waaraan deelnemen een
e l f t a l van De Empo Ri jw ie l f ab r i ek , ren van
de Leerlooierij v/h Albers, één van de Eerste
Gelderse Vleeswarenfabriek en 2 elftallen van
de Gems Metaal waren fabriek.
Woensdagavond had de eerste wedstrijd plaats
tussen het elftal van De Empo en de Leer-
looierij, welke wedstrijd eindigde in een ge-
li jk spel 1—1. De rust ging in met een 1—0
voorsprong van de leerlooiers, welk doelpunt
gescoord werd uit een ver schot, dat via een
der Empobacks in het doel stuitte. De Empo
kreeg hierna nog een strafschop te nemen,
welke hoog over geschoten werd. Uit een voor-
zet van H. Emsbroek maakte de Empo de ge-
lijkmaker, wat de verhouding goed weergeeft

BEGRAFENIS J. F. HARWIG
Onder grote belangstelling vond woensdag-
middag j.l. de begrafenis plaats van wijlen
de heer J. F. Harwig. Op de dodenakker aan-
gekomen en nadat de kist met het stoffelijk
overschot in de aarde was neergelaten, voer-
den verschillende sprekers het woord.
Burgemeester van Arkel noemde de over-
ledene een warmvoelend mens, die z i j n gehele
leven in dienst van de gemeenschap heeft ge-
steld. Vooral voelde hij zich aangetrokken tot
het lot van de minderbedeelden. Hij dankte
hem dan ook voor al hetgeen hij in het be-
lang van de gemeenschap had gedaan. Spr. be-
sloot zijn woorden met „Rust in vrede, gij
hebt het ten volle verdiend."
Namens het Hoofdbestuur en het afdelings-
bestuur van Vorden sprak de heer H. J. L i j f -
togt, voorzitter van de a fd . Vorden van de
Bond van Staatspensionering, waar in spr. deed
uitkomen de grote werkkracht die de heer
Harwig bezat en in dienst van z i j n medemens
wist te stellen.
De heer G. Koerselman sprak als voorzitter
van de afd. Vorden van de P. v. d. A.
Een vertegenwoordiger van de Orde der Goede
Tempelieren prees de overledene als een mens
die wist wat hij wilde.
Een broer van de overledene sprak woorden
van troost tot de achtergeblevenen.
De oudste zoon dankte voor de eer aan z i jn
vader bewezen w a a r n a Ds. Jansen met een
troostwoord de/e aangrijpende plechtigheid
sloot. Veel bloemstukken bedekten het graf,

KERKDIENSTEN zondag 27 mei.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. H, Jansen
Medler school.

10 uur Eer w. Heer G. D. Vossers,
van Barchem

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. H. Th. van Reenen,

Lichtcnvoorde
R.K. Kerk

7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 26 mei van 5 uur tot en met
zondag 27 mei Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 54.— per stuk.
Schottelingen tot f 64.—
Handel was vlug.

Burgelijke stand v. 17 mei t.m. 24 mei.
Geboren: z. v. A. J. te Loo en J. A. A. te
Loo-Hofsté; z. v. D. A. Pos en M. A. Pos-
Groeneveld ; z. v. H. J. Bargeman en M.
Bargeman-Klein Ikkink ; z. v. J. A. Berent-
sen en J. A. Berentsen-Hummelink; d. v. A.
Vreeman en H. J. Vreeman-Stapper.
Ondertrouwd : G. J. Grevink en J. G. Kreu-

n; E. J. Kamperman en J. A. Boersbroek;
L Lammers en G. Rouwenhorst.

Overleden : J. F. Harwig, oud 79 jr.

l Huis aan Huis collecte
v.h. Nederlandse Roode Kruis

op zaterdag l juni a.s.
j

VOETBAL
Het is voor Vorden I a.s. /omlag een belang-
r i jke dag, want dan zal er beslist worden of
Vorden d e f i n i t i e f voor de promotie naar de
Ie klas /al worden uitgeschakeld of nog een
beslissingswedstrijd moet spelen. Vorden moet
persé de/e wedstrijd, welke op het Erixterrein
gespeeld wordt, winnen om nog een kans te
maken.
Onmogelijk is dit zeer zeker niet, gezien de
prestat ies in de eerste wedstrijd tegen Erix.
In ve iband met het grote verschil in lichaams-
kracht met de spelers van Erix heeft Vorden
haar voorhoede gewijzigd en enkele spelers
vervangen. Hopel i jk is deze l i n i e nu in staat
om met meer doorzettingsvermogen de kansen
beter uit te buiten.
Er d ienen in elk geval doelpunten gemaakt
te worden, wil Vorden het tot een beslissings-
weds t r i jd brengen.
Wanneer het gehele e l f t a l speelt voor wat het
waard is, is alles nog mogelijk. De reis gaat
per spec i a l e G.T.W.-bus, waarvoor / i e h vol-
gens a c h t e r s t a a n d e advertentie nog supporters,
die de reis naa r Lievelde willen meemaken,
kunnen opgeven.
Er s t a a t verder voor Vorden nog de wedstri jd
Vorden A—S.S.S. A op het programma en wel
o?) zaterdagmiddag,
f . l . zaterdag speelde- Vorden IS in de De Hoven
tegen De Hoven I» en verloor met 5—3.
Voiclen A speelde op eigen terrein gelijk met

y l tegen De Hoven A.

ZWEMBAD
Als opvolger van de heer [. K e t l e l a r i j is als
a d m i n i s t r a t e u r van hel. /vvcmbad , , I n de Den-
nen" benoemd de heer W. Sessink f r .

ZEER GESLAAGD MUZIEKFESTIVAL IN
VORDEN

Het was vooral de tweede Pinkstcrdag dat het
muziekfestival, uitgeschreven door de muziek-
vereniging „Concordia", / ie h verheugen mocht
in een grote belangste l l ing, dank / i j het fraaie
zomerweer.
Voor een groot deel gold de/e belangstelling
wel de zomerkermis, doch ook de verschillende
concerten der deelnemende vereniging hadden,
over gebrek aan toehoorders niet te klagen.
Zaterdagmiddag traden een drietal korpsen
op, n.l. het jeugdkorps ,,Jong Union" uit Zei-
hem, dat met z i jn 2(> /eer jeugdige leden een
uitstekend figuur sloeg, het korps „Excelsior"
uit Warnsveld en „Concordia" uit Eefde.
Na een muzikale rondwandeling door ons
dorp, gaf elk koor enkele nummers ten beste
op de muziektent op het ideale terrein nabij
„Huize Vorden", welke door het vrij koude
weer geen grote belangstelling trok.
De voorzitter van „Concordia", de heer J.
Smit, heette op de muziektent alle deelnemen-
de koren welkom en dankte hen voor hun
spontane deelname. Er werden drie geldprij-
zen onder de verenigingen verloot, welke als
volgt gewonnen werden. „Excelsior" Warns-
veld ƒ 50,—; „Concordia" Eefde ƒ 40,— en
Teugdkorps Zelhem ƒ 25,—.
De tweede Pinksterdag weYden de deelnemen-
de koren officieel ontvangen in zaal Bakker,
waar burgemeester van Arkel hen toesprak.
Het waren de muziekverenigingen Concordia,
Hengelo (G), Kunstmin, Gorssel, De Een-
dracht , Hummelo, D.S.S. Steenderen en So-
phia's Lust, Ruurlo.
Het verheugde de burgemeester, dat zij aan de
oproep gehoor hadden gegeven om zodoende

c inwoners van Vorden e.o. in de rustige, aan
atuurschoon rijke omgeving, goede muziek te

brengen. Bij een Festival, aldus spr., krijgen
de korpsen gelegenheid eikaars prestaties over
; 11 weer te beluisteren, oude vriendschapsban-
den te verstevigen en nieuwe vriendschapsban-
den aan te knopen. De gastvrouwe „Concor-

i ; i" heeft in de laatste jaren met moeilijk-
eden te kampen gehad wat haar be/etting be-

t r e f t , doch dooi- toetreding van een a a n t a l
nieuwe leden z i jn deze moeilijkheden over-
wonnen. Zelfs is dit korps met een drumband
versterkt. Een en ander houdt in, dat er
nieuwe instrumenten moeten worden aange-
s c h a f t en oude door nieuwe worden vervan-
gen. Dit alles kost geld en het is mede hierom
dat „Concordia" dit Festival organiseert.
„Concordia' verdient, aldus spr. de steun en
sympat ie van Vordens burgerij en hij hoopte
dan ook dat deze burgerij van haar daadwer-
kelijke belangstelling zal doen blijken door in
groten geta le- op het feestterrein aanwezig te
z i j n . Tenslotte dankte hij alle deelnemende
korpsen voor hun komst en wenste allen een
gcnotvolle middag toe.
Hierna volgde de verloting der prijzen, welke
deze middag als volgt vielen: Concordia, Hen-
gelo (G) ƒ 50,—; Kunstmin, Gorssel ƒ 40,— en
De Eendracht, Hummelo ƒ 25,—.
Vervolgens t rokken de korpsen om beurten
spelende, in optocht door het dorp naar het
fees t ter re in , waar zich een grote belangstelling
concentreerde op de kermis en het Festival-
terrein. Alle deelnemende korpsen, w.o.
enkele uit de Vaandelafdeling, gaven enkele
nummers ten beste, waarbij vooral de presta-
ties van „Kunstmin" uit Gorssel van de
muziekliefhebbers bijzondere belangstelling
trok.
Het slot van dit feest gold een druk bezochte
zomerkermis, waar 's avonds de grootste be-
langstelling zich in de danstent concentreer-
de. Het geheel was een uitstekend geslaagd
feest, dat, naar we aannemen, „Concordia" in
geldel i jk opzicht gebracht zal hebben wat de
leden er zich van voorgesteld hebben.

VAN EEN WISSE DOOD GERED
Het ] - ja r ig zoontje van de heer H., wonende
bij het kasteel „Het Medler", dat met andere
kinderen aan het spelen was, viel onverwachts
in de slotgracht. Juist op dat moment kwam
de heer v. A. voorbij, die het knaapje weer op
het droge bracht. Na toepassing van kunst-
matige' ademhaling werden de levensgeesten
weer opgewekt en kon het jongetje naar z i j n
ouder l i jke woning worden gebracht. Het kind
maakt het thans weer goed.



BUURTVOETBAL
Donderdagavond speelde de bnurtverenigin-
gen Delden een wedstrijd tegen een elftal uit
de Burg. Galléestraat op het gemeentelijke
sport park. De opbrengst van de/e wedstrijd
was bestemd voor de nieuw te bouwen kleed-
gelegenheid op het voetbalterrein.
Hoewel bovendien ook nog de muziekvereni-
ging „Concordia" haar medewerking verleen-
de, door deze wedstrijd met enkele pittige mar-
sen te omlijsten, was de belangstelling niet
bijster groot.
Delden won deze wedstrijd met 4—1, dank zij
haar betere voorhoede-spel. In het veld wogen
de partijen vrij goed tegen elkaar op.

DE HEER HOOGSTADT GAAT VORDEN
VERLATEN

Naar we vernemen is het hoofd der Bijz. Lag.
School in de Wildenborch, de heer B. A.
Hoogstadt, in gelijke functie benoemd te
Beverwijk.

BUURTFEEST „ÖELDEN"
Begunstigd door prachtig voorjaarsweer hield
de Deldense buurtvereniging dinsdagavond
en woensdagnamiddag j.l. haar jaarlijks buurt-
feest op de boerderij van de gebroeders Go-
tink. Dinsdagavond werd door de Vordense
toneelclub D.E.V. opgevoerd het toneelstuk
„Gesloten Ogen". Dit werd een groot succes.
Woensdagmiddag werden verschillende volks-
spelen gehouden, waarbij de voorzitter het
startschot van het vogelschieten loste. De uit-
slagen waren als volgt:
Vogelschieten:
1. G. Jansen op „Hammink"; 2. W. Onstenk;
3. J. Ëulink; 4. J. Eulink; 5. R. Groot Nulend.
Dogcarrijden dames:
1. Mevr. J. Huetink-Nyenhuis; 2. Mevr. M.
Tiessink; 3. Mevr. M. Groot Roessink; 4.
Mevr. A. Pelgrum-Jolink; 5. Mevr. J. Verste-
ge-Eskes; 6. Me j. A. Besselink.
Schijfschieten heren:
1. H. Rietman; 2. R. Groot Nuelend; 3. Jan
Eulink; 4. Jos Eulink; 5. H. Gosselink.
Vastebaan buksschieten:
1. Th. Mullink; 2. Jos Eulink; 3. H. Gosse-
link; 4. M. H. Gotink; 5. G. Jansen.
Balgooien:
1. D. Brummelman; 2. Mevr. Wassink; 3. M.j
Regelink Jr.; 4. J. Rossel; 5. Mevr. Schouten;
6. G. J. Brummelman GJzn.
Stoelendans: (gemengd)
1. Mevr. Gotink-Wolters; 3. H. Hesselink; 3.
Me j. Brummelman; 4. Mevr. Rietman-Harm-
sen; 5. M. Regelink; 6. H. Winkelman.
Vogelgooien (dames):
1. Mevr. Pelgrum; 2. Me j. T. Brummelman; 3.
D. Breuker; 4. A. Kappert; 5. T. Nelissen.
Voor kinderen beneden de 15 jaar waren
enige kinderwedstrijden georganiseerd, waar-
voor enige aardige prijsjes, naast de gebruike-
lijke traktatie, beschikbaar waren gesteld.
Het verdere van de avond werd in een gezelli-
ge sfeer doorgebracht. Met een toepasselijk
woord werden door de voorzitter de behaalde
prijzen uitgereikt.

RATTI-NIEUWS
De afgelopen week waren alle senioren-elftal-
len vrij, daar de wedstrijden tegen Keyenborg-
se Boys beide werden uitgesteld. De Junioren
trokken op Tweede Pinsterdag naar Warns-
veld, waar zij, ondanks goed spel, een kleine
2—1 nederlaag kregen te incasseren van Warns-
veldse Boys A.
Ook a.s. zondag zijn de seniorenelftallen vrij.

Prachf
handen
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

ZWEEFVLIEGTUIG MAAKTE
NOODLANDING

Het grondgebied van de landbouwer D. Par-
dijs op de Kranenburg schijnt erg aantrekke-
lijk te / i jn voor /weefvliegers, daar er vrijdag-
middag voor de tweede maal binnen een jaar
tijds, een zweefvliegtuig een noodlanding
moest maken. De piloot, die om half twaalf
van het zweefvliegcentrum Terlet bij Arnhem
was opgestegen, cirkelde om 12 uur boven de
Kranenburg op een hoogte van ca. 600 m, en
moest tengevolge van het dichte wolkendek
een landing maken. Hoewel het vliegtuig
tamelijk snel naar beneden kwam, slaagde de
piloot er in om zijn kist veilig en wel op het
rogge l and van de heer P., dat hij voor een
weiland had aangezien, aan de grond te /.etten.
Het vliegtuig werd direct gedemonteerd en
later per jeep met aanhanger weer naar Terlet
vervoerd. Een en ander had vooral van de
zijde der jeugd, nogal bekijks.

KERKMEESTERS HERBENOEMD
Tot Kerkmeesters van de St. Antonius van
Paduaparochie te Vorden-Kranenburg / i j n
door Z. Exc. Mgr. Alfrink, Aartsbisschop van
Utrecht herbenoemd de heren }oh. Heerink
en H. F. Helmink, alhier.

VOLKSFEESTCOMMISSIE LINDE
VERGADERDE

Onder voorzitterschap van de heer J. W. Vree-
man, hield de Volksfeestcommissie Linde in
café van Asselt haar jaarlijkse ledenvergade-
ring. De voorzitter sprak vooreerst een harte-
lijk welkomstwoord tot de aanwezige leden en
zeide, dat het afgelopen jaar gunstig was ge-
weest.
Het traditionele Volksfeest zal dit jaar worden
gehouden op woensdag 26 en donderdag 27
september a.s. Op de eerste dag zal er 's avonds
in de grote feesttent van 48 x 12 m2, een caba-
retgezelschap optreden.
Aan de kinderspelen zal extra aandacht wor-
den besteed en worden hiervoor aardige prij-
zen beschikbaar gesteld. Een draaimolen,
schiettent etc. zullen het feest verder comple-
teren.
De commissie, die 21 leden telt, onderging
diverse veranderingen in het bestuur. De voor-
zitter, de heer Vreeman meende, dat er jonge
krachten in het bestuur moesten komen. De
2e secretaris, de heer J. Schoenaker stelde zich
ook niet meer herkiesbaar als bestuurslid,
doch blijft wel commissielid.
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen de
heren H. Weenk en J. Lenselink „Vosheuvel".
De functie van voorzitter zal door het bestuur
onderling worden geregeld. De plaatsvervan-
gend voorzitter, de heer H. Groot-Roessink,
sprak tot slot enkele waarderende afscheids-
woorden tot de scheidende voorzitter en be-
dankte hem voor het vele werk, dat hij ge-
durende 8 jaar als voorzitter had verricnt.

Te koop 40 jonge
HENNEN, 15 weken,
Wit x Reds.
H. Willink, D 58.

N.o.z.

Te koop prima con-
sumptie-AARDAP-
PELEN, ijsselster.
B. Zents, D 102,
Medler.

Te koop prima con-
sumptie-AARDAP-
PELEN, noordeling.
J. Korenblek, a.h. sta-
tion.

Te koop alle soorten
één-jarige

park- en
snijbloemplanlen

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
Telefoon 508

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

Schitterend
zijn onze nieuwe
modellen

kinderwagens
We hebben ze in
prijzen voorradig.
Ook in

wandelwagentjes
zijn we ruim gesor-
teerd.

Joh. Heerink
Woninginrichting
Zutphenseweg
Telefoon 383

OPBRENGST COLLECTEN
De in de/e gemeente gebonden c o l l e c t e n , t en
behoeve v;m l iet (.roene K r u i s ( K m m a b l o c n i -
collecte) b r ach t ƒ 12KÜ, ( . )5 op en die voor de
Simavi ƒ

Ga met uw tijd mee
en leer nu
AUTORIJDEN.

Bij de F.N.CXP, autorijschool
van

George Seesing
hebt u altijd succes»

Kom naar G.S.
voor autorijles!

Hierdoor berichten wij u, dat met
ingang van 28 mei, naast de heer
J. Slagman,

de heer Hofman als
elektricien aan ons be-
drijf verbonden wordt.

Hij is in het bezit van alle
vereiste diploma's.

Loodgieters- en
Elektriciteitsbedrijf

Leverancier van alle huishoudelijke
artikelen, elektr. wasmachines, stof-
zuigers, scheerapparaten, strijkijzers
enz. Esso-gascomforen.

Voor al uw reizen en uacantietrips
naar de

DETO-TOURS Deventer
Vraagt inlichtingen bij Sigarenmagazijn
Jan Hassink, Raadhuisstraat 14, Tel. 332

Adverteert in Contact
het blad voor Vorden!

Lage regelprijs. Hoge publiciteitswaarde.

H.H. Landbouwers
Wij vragen kippen en
hanen en willen sterk
bewijzen, dat wij be-
talen de hoogste prij-
zen.

Rossei's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283
Telef.kosten worden
vergoed.

Oud goud, zilver
en sieraden wor-
den door ons te-
gen de hoogste
dagkoers inge-
kocht*

Juwelier LOHMflN,
Beukerstraat 43,

Zutphen
Tel. K 6750-3751

(,ad!

Wollen badpakken
Badbroeken
Lastex badpakken
. . . en voor elke prijs!

Kijkt en vraagt U naar onze zeer uitge-
breide sortering.

TFI \M V . k3*3JlllX.



VERLOOFD:
L/dia van Hoek

en

R. Huurneman

Receptie: zaterdag 2
juni 1956 „Oude Voor-
de", Ruurloseweg D
38, Vorden.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, inzonderheid
aan Zr. Stoop en Zr.
Langeler.diehunmede-
leven hebben betoond
tijdens de ziekte en
na het overlijden van
onze lieve vrouw en
moeder.

fam. A. J. Klein
Ikkink

Vorden, mei 1956.
„De Horst" D 56.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan familie, buren en
vrienden en in het bij-
zonder aan Dr. de
Vries, voor hun mede-
leven, betoond tijdens
de ziekte en na het
overlijden van onze
lieve man, vader en
grootvader

Gerrit Jan
Poorterman

fam. Poorterman

Vorden, mei 1956.
„'t Hilverdink"

Wegens bijzondere
omstandigheden gaat
de feestavond van
Songs and Rhythm

heden zaterdag-
avond

niet door.

A.s. maandag 28 mei
wegens familiefeest

de gehele dag

gesloten.

J. P. van Heek
Noordink, Hengelo-G.

Toom beste BIGGEN
te koop. T. Schotsman
Veldwijk, C 140.

Te koop 4 BIGGEN
bij M. Groot Wassink,
Galgengoor.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. W. Mullink, D
155, Kranenburg.

ONDERTROUWD:
. .....

B. Nijhuis

en

A. Limburg

De huwelijksvoltrekking is bepaald op V
6 juni as.

Receptie van 4.30 — 6 uur in „de W
Poort van Kleef' te Zutphen.

Toekomstige woonplaats: Toronto V
Canada. W

w w
Q Op dinsdag 29 mei hopen mijn ge- Q
A liefde ouders Au u

G. Groot Jebbink

X X
X A. H. Groot Jebbink-Walgemoet X

X
X

X hun 25-jarige huwelijksdag te herden-
ken.

Hun dankbare dochter
en verloofde

Mini en Bennie\j iviun en uciiiiic i j

^ Vorden, mei 1956. M
V B 15.A A
X Gelegenheid tot feliciteren op X
X woensdag 30 mei om 6 uur in ^
W feestgebouw „Concordia" te Hen- W
u gelo-Gld.

J. Burkink

*
R. H. Burkink-Steeramk

hopen op zaterdag 26 mei hun
40-jarige echtvereniging te her-
denken.

Gelegenheid te felic^Jen maandag 28
mei van 4 — 5 uur in Hotel Bakker.

Heden overleed vr i j onverwachts, na
een arbeidzaam leven, onze beste va-
der, groot- en overgrootvader

Jan Frederik Harwig Sr.

in de leeftijd van bijna 80 jaar.

Vorden:
J. W. Harwig
W. H. Harwig-Bijenhof

Rotterdam:
H. Harwig-Breunis

's Gravenhage:
A. H. Breunis-Harwig
J. Breunis

Zwolle:
W. F. Harwig
W. D Harwig-van Vilsteren

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 19 mei 1956.
Insulindelaan 16.

De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 23 mei op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Wilt u zelf naaien ?
Laat dan uw japon of iets
dergelijks bij ons knippen.
Wij maken ook knoopsgaten,

F. Seesing-Nlessen
Ruurloseweg D 18 b.

Erix l - Vorden l
A.s. zondag gelegenheid tot meereizen
per extra bus. Vertrek l uur G.T.W.
station. Kosten f 1.75 p.p. Opgave t.m.
zaterdag bij Sigarenmag. Eijerkamp
en voorzover plaats 's middags aan
de bus.

Bromfietsen 1956.
Berini
f 498.~ en f 548.-

T.W.N.-Fips
f 635.— met Sachs motor

Panther
f 695.— met I.L.O. motor

Windschermen, Spiegels, K.M.-
tellers, Duo's, enz. enz.

A. G. TRAGTER
Tel. 256

De Vordense Bakkers
delen hun geachte clientèle mede,
dat a.s, donderdag geen brood wordt
gebakken en bezorgd, daar die dag
met het personeel een excursie wordt
gemaakt naar Wormerveer*
Tevens zijn dan de wfjkels gesloten»

Vordense Bakkersver.

De dokter zeirite
Eerst borstvoeding daar-
na Molenaars kindermeel
en dan voor het verdere
leven

Blauw-Wit Gymschoenen
Leuk en gemakkelijk schoeisel
voor uw kinderen in de zomer-
maanden,

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist,,

Oriënteringsrit
voor wielrijders op a.s,
zondagmiddag 2.30 uur.

Start flarktplein.

Lengte plm. 18 km.

Voor goed verzorgd DRUKWERK

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

ook Uw
keuze l

WALA - beha
speciaal ontworpen voor
jeugdige figuren. Satijn met
kantgarnering f 2,95

Onze WALA
maal

specialiste
adviseert U

gaarne in
de paskomer

Pos eersf,
kies dan l

LOOMAN
Vorden

Met spoed gevraagd
door lerares met hond,
bij dierenvrienden:
zit-slaapkamer met
kookgelegenheid.
Brieven onder no. 8
bureau van dit blad.

Wie is genegen mijn
woonruimte in Vorden
te ruilen voor moder-
ne woonruimte in bos-
rijke omgeving aan de
rand van Lochem.
Brieven onder letter
D bureau v.d. blad.

Te koop-, in prima staat,
D.K.W., 98 cc., com-
pleet, ook ruilen voor
bromfiets.
H. Stapper, Delden
B 65.

Te koop eenpaards
grasmaaimachine,
z.g.an. Joh. Wesselink
Kranenburg.

Te koop 25 jonge
HENNEN, R I.. bijna
aan de leg. E. Gotink
Brandenborch.

Te koop mooie TO-
MATENPLANTEN.
Wed. Heuvelink,

Kranenburg

Te koop EETAARD-
APPELS, noordeling
bij H. Weenk, B 20.

Te koop 2 r.b. maal-
kalveren, 8 en 6 mnd.)
en een partijtje eet-
aardappelen. J. W.
Vlemingh, E 63, Hen-
gelo Gld.

Te koop r.b. dragen-
de VAARS, a.d. teil.
5 juni, t.b.c. en abort.
vrij, melkl i j s ten ter in-
zage bij J. W. Vrug-
gink, B 52, Vorden.

Te koop r.b. nuchter
VAARSKALF.
W. Klein Bramel.
Galgengoor C 112.

PASFOTO'S voor
half één gemaak t, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen



EMPO RIJWIELFABRIEK
te Vorden (Tel. K 6752 Nr. 241)

vraagt met spoed

PERSONEEL
voor alle afdelingen, ook ongeoefen-
den of mensen, die nog niet in het
rijwielvak gewerkt hebben (liefst tot
35 jaar).

* Uitstekende arbeidsvoor-
waarden.

* Opneming in het pensioen-
fonds.

* Uurloon op basis C.A.O.
Groot-Metaal met gemeten
tarieven en dispensatie
van het College van Rijks-
bemiddelaars t .a. v. de pres-
tatiebeloning.

* Vergoeding v. reiskosten.

Voor aanmelding en het verkrijgen
van nadere inlichtingen ('s avonds na
werktijd): Vorden: W. H. Sessink,
Enkweg 17, Vorden of bij de fabrieks-
portier (overdag van 8-12 en van 1-
5.30 uur).

* Is het moeilijk U persoonlijk
te melden, dan kunnen wij U,
na opgaaf van uw juiste adres,
aan huis bezoeken.

Niet één week,
maar steeds de laagste prijzen!

250 gram javaantjes,
licht koekje 59 et

l fles limonade siroop 79 et
l L. fl. limonade gazeuse 29 et
1 grote fles slasaus 69 et
10 stukken huishoudzeep 69 et
2 pakken maizena 35 et
3 pakjes pudding, div. smaken 49 et

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, Gebraden Gehakt
en Rookvlees, samen 150 gr. 62 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Het kostbaarste wat U bezit . . .
wilt U toch niet verwaarlozen!

Uw ogen zijn niet te vervangen.
Een opticiens zonnebril beschermt en
behoedt deze voor alle schadelijke in-
vloeden.

FIRMA HARTENS,
heeft ze voor U in alle modellen en soorten
voorradig.

Adres : Zutph.weg - hoek Decanijeweg
I^B^VHlMH^^^^^HMIHMMMi^^M^H^BH^H^^^H

H.H. Plulmveehouders!
Wij leveren alle soorten
Mestkuikens*
EngelseSussex, N.H. BI. en kruisingen

Beleefd aanbevelend,

JU. Denkers, Warnsveld Tel. K 6750 - 2467

Vordense Coup. Zuivelfabriek Vorden
VRAAGT ENIGE

flinke arbeiders
voor lichtere werkzaamheden in de kaas*
makerij. Loon volgens CA.O. + prestatie-
toeslag.

Aanmelding dagelijks aan het kantoor.

r Voor de zomer!
EEN GROTE COLLECTIE

Jumpers
Meisjes nlousjes en truitjes

^ tf Jongens Tinoshirts
g? ,f Badpakken

.,/ j^ „̂  Zwembroeken

l

enz. enz.

Looman Vorden
J

in leer en linnen* Echt ge-
makkelijk op een lange
wandeling*

Wij hebben ze voor
snitten voorradig.

U in moderne

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

A.R. Kiesvereniging
„Nederland en Oranje" Vorden

*Dinsdag 29 mei a.s. allen op naar
de Buitensociëteit te Zutphen»

Spreker Minister Zijlstra*
Aanvang 20 uur*

G.T.W. bus vertrekt 19.06 uur vanaf tram-
station.

Het Bestuur.

Bestrijd
Infectueuse Bronchitis
bij Uw pluimvee met

UIPDflOT (Vernevelaar in
mlUllUül bruikleen)

*NOXflLINE
voorbehoedend en genezend bij
Coccidiosis.

*NODIPHTERIMMBE
de entstof tegen diphterie en
pokken.

Alle produkten van Lab. Dr. de Zeeuw

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Excursie Ruilverkaveling
Deelnemers moeten uiterlijk l
uur aanwezig zijn bij het sta-
tion van de G*T*W* op maan-
dag 28 mei.

ZOMERSE DAGEN

lachen U reeds toe.

Overhemd blouse In een
goede kwaliteit poplin.
Aangeknipte mouw. In
diverse modetinten.

025
Royale poplin klokrok.
Uiterst voordelig.

14.75

/ <
Blouse met Italiaanse
boothals. zeer mo-
dieus. Poplin met
charmante gar-
nering.

13.50
Vlotte bakvis-
rok. Mooie
poplin in frisse
kleuren.

11.75

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234


