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UITSLAG STIMA-ONDERZOEK

BELANGRIJKE WEDSTRIJD OP KOMST

KERKDIENSTEN zondag 12 juni.

Blijkens rapport van de Stichting tot bevordering van het massa-onderzoek ten behoeve van
de tuberculosebestrijding in Gelderland is de
uitslag betreffende het tweede bevolkingsonderzoek op longtuberculose in deze gemeente als
volgt:
Het aantal inwoners dezer gemeente op l jan.
1960 bedroeg 6124 personen, waarvan er 4166
die de leeftijd van 15 jaar hadden overschreden,
in aanmerking kwamen voor onderzoek. Niet
opgekomen zijn 1390 personen, zodat er 2776
personen werden gefotografeerd. De redenen
van niet verschijning waren: 1008 personen die
gedurende de laatste 3 maanden reeds waren
onderzocht, 39 personen verbleven elders, 73 personen waren door ziekte verhinderd, terwijl er
270 door weigering en onbekende redenen niet
verschenen.
Voorafgaande aan het onderzoek werden door
de schoolarts, dr. H. Hagtingius, 960 schoolkinderen gepirguetteerd, waarvan 937 met negatief
resultaat. Van de 23 positief reagerende kinderen werden er 20 meegefotografeerd. Bij hen
werd geen actieve longtuberculose gevonden.
Verder werden nog 7 niet-inwoners meegefotografeerd. Van deze 2803 gefotografeerden werden 47 personen (1,7 pet.) voor nader onderzoek
opgeroepen op het Consultatie Bureau. Alle personen gaven gehoor aan deze oproep.
Van deze 2803 personen werden bij 2773 personen geen afwijkingen geconstateerd, bij 2 personen inactieve longtuberculose, bij 7 personen
genezen t.b.c. en bij 21 personen overige afwijkingen.
Bij het eerste onderzoek in 1957 werden 2905
gefotografeerd en waren er 149 weigeraars
(3.5 pet.) met 2 personen waarbij actieve t.b.c.
werd geconstateerd. Bij het tweede onderzoek
bedroeg dit aantal resp. 2803 en 270 (6.5 pet.),
met O personen waarbij actieve t.b.c. werd waargenomen.
De opkomst is dus thans wat minder goed geweest dan bij het eerste onderzoek, maar verheugend is, dat ditmaal geen enkel geval van
actieve long t.b.c. werd gevonden.
Wel kwamen 2 gevallen van inactieve t.b.c. te
voorschijn, doch deze personen behoefden geen
behandeling te ondergaan, maar blijven wel
enige tijd onder controle van het Consultatiebureau.
Voorts waren er 7 personen met genezen t.b.c.;
zij behoefden noch behandeling, noch controle.
Naast deze tuberculeuse afwijkingen werd een
aantal niet-tuberculeuse aandoeningen van verschillende aard gevonden, waaronder één persoon die een longoperatie moest ondergaan.

De B.O.L.H. en B.O.G. zuUen op 12 juli a.s. te
Vorden een provinciale wedstrijddag organiseren. Er zullen op deze dag een negental wedstrijden worden gehouden, gedeeltelijk voor
jongens en gedeeltelijk voor meisjes en één
wedstrijd waaraan zowel jongens als meisjes
kunnen meedoen.
De deelnemers zullen uit de hele provincie
Gelderland komen en verwacht mag worden dat
de deelname zeer groot zal zijn.
De gehele dag zal zich afspelen in en nabij de
Bijzondere Lagere Landbouwschool.
Voor meisjes zullen de wedstrijden in hoofdzaak
op huishoudtechnisch terrein liggen. Zo zal er
een wedstrijd bloemschikken zijn waarbij de
meisjes de opdracht krijgen een veldboeket te
schikken van ter plaatse gezochte bloemen en
een vrije opdracht uit te voeren met verstrekte
bloemen. Bij een wedstrijd handenarbeid krijgen
de meisjes de opdracht om eenvoudige figuren
te vervaardigen uit touw, raffia en/of klei.
Ook de fijne keuken wordt op deze dag niet
vergeten. Er zal de gelegenheid zijn om vaardigen kundigheden te tonen met betrekking tot het
maken van slaatjes. Hiertoe zullen ingrediënten
worden verstrekt.
Om enerzijds een vrolijke noot aan te brengen,
anderzijds om de zuinigheid, waar het betreft
de voedingsmiddelen, te testen is er verder een
wedstrijd in het schillen van aardappelen, waarbij de meisjes de opdracht zullen krijgen een
bepaalde hoeveelheid aardappelen zo snel en zo
dun mogelijk te schillen.
Voor jongens liggen alle wedstrijden op het
land- en tuinbouwtechnische vlak.
Er zullen wedstrijden zijn in het beoordelen van
rundvee, zowel in het Fries-Hollands, als het
M.R.IJ-veeslag. De jongelui zullen hierbij een
aantal koeien moeten beoordelen op exterieur.
Bij een handvaardigheidswedstrijd zullen de deelnemers een gebruiksvoorwerp uit hout moeten
vervaardigen. Deze wedstrijd is ontworpen naar
aanleiding van het feit dat op de lagere landbouwscholen tegenwoordig handvaardigheidsonderwijs wqgftk gegeven.
Bij een boorSPrardkeuring zal men een boomgaard moeten beoordelen op diverse onderdelen
als b.v. bemesting, ziektebestnjding, enz.
Tenslotte is er een wedstrijd voor dames en
heren t.w. een wedstrijd trekkerbehendigheid.
De wedstrijd^^voor dames opengesteld op uitdrukkelijk ve^roek van enkele dames. De opdracht luidt hierbij om een bepaald parcours
met hindernissen te rijden. Het komt hierbij erg
aan op de beheersing van het materiaal. Deze
wedstrijd zal waarschijnlijk een bijzonder spannend en spectaculair verloop hebben.
Voor een aantal van deze wedstrijden zijn door
enkele firma's bijzonder waardevolle en aantrekkelijke prijzen beschikbaar gesteld.

Hervormde kerk.
8.30 uur Ds. A. Mol, van Steenderen.
10.05 uur Mej. Da. H. B. de Neeling, Bilthoven. Jeugdienst.
Medlerschool.
10 uur Ds. A. Mol, van Steenderen.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7, 8.50, 10.30 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R.K. Kapel 7 en, 8.30 uur. Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Daarom voorkeur!
IVOROL tandpasta geeft
behoud van een g a a f gebit
GELDERS MELKEXAMEN 1960
Uitgaande van de Coöp. Zuivelfabriek te Vorden
werd in haar werkgebied dezer dagen het jaarlijkse examen gehouden voor het diploma Gelders Handmelken 1960. Er namen ditmaal 11
kandidaten aan deel, die allen slaagden. De
examens werden gehouden op de bedrijven van
de heren B. G. Lichtenberg „'t Waarle" en D. J.
Groot-Jebbink op „Schimmel".
Als juryleden fungeerden de heren Voskamp te
Laren G. en Geerdink te Ruurlo en als voormelker de heer A. Lichtenberg Jr. „'t Waarle",
die met de onderstaande groep een gemiddelde
van 184 punten wist te behalen. Dit is zeer goed
en dus een prachtig resultaat.
De geslaagden waren: de heren Joh. Engberts,
Vorden, 195 punten, E. Eggink, Vorden, 173 punten, A. Smits, Vorden, 185 punten, H. J. Eggink,
Vorden, 178 punten, G. J. Pardijs, Vierakker,
190 punten, mej. M. Regelink, 190 punten, de
heer B. H. Rossel, Vierakker, 187 punten, mej.
B. Pardijs, Almen, 184 punten, de heer D. Pardijs, Almen, 173 punten, J. Schooltink, Baak,
186 punten en D. Berenpas, Warnsveld, 180 punten.

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van a.s. maandag 13 juni
tot en met zaterdag 18 juni

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd Drogist

VOETBAL
Vorden A heeft tweede pinksterdag een goed
begin gemaakt aan de kampioenscompetitie
Hoofdklasse door M.v.R. uit 's Heerenberg met
een 5—2 nederlaag huiswaarts te sturen.
Vooral voor rust is het een aardige wedstrijd
geworden, die het aankijken zeker waard was.
Over 't geheel genomen was Vorder sterker en
vooral in het gebruik maken van de kansen
blonk de voorhoede uit.
E. Eggink verrichtte als midvoor zeer nuttig
werk en wist drie doelpunten te maken, waarvan vooral het laatste een staaltje van techniek
was. Na het eerste doelpunt van Eggink scoorde
J. Dimmendaal nummer twee. Ook de bezoekers
kwamen meermalen voor het doel van Wissels,
doch de achterhoede met de stopper lieten zich
niet gemakkelijk passeren. Uit een penalty
scoorde M.v.R. haar eerste doelpunt. Eggink
bracht door een solo-ren de stand op 3—1. Klein
Brinke maakte hierop een zeer fraai doelpunt
door de bal uit een corner ineens in het net te
schieten, zonder dat er een tegenstander aan te
pas kwam.
In de tweede helft verslapte de strijd, ook al
vanwege de warmte. De gasten probeerden nog
wel de achterstand te verkleinen, doch veel
moeilijke schoten kreeg de Vordense keeper niet
te verwerken. Eggink bracht de stand met een
hakbal op 5—l, waarna tenslotte M.v.R. tegen
het einde de stand op 5—2 bracht, wat de verhouding goed weergaf.
Jammer genoeg is er voor a.s. zondag geen wedstrijd vastgesteld. Hierdoor wordt deze kampioenscompetitie onnodig verlengd en duurt tot
in de zomer.
GESLAAGD
Onze vroegere plaatsgenoot, de heer Theo Scholten (van de Ruurlose weg), promoveerde cum
Laude aan de Universiteit te Guelph (Canada)
als land- en bosbouwingenieur (specialiteit
Entomologie).
Na zijn gymnasiale studie in Holland volbracht
te hebben vertrok hij naar Canada, waar het
hem gelukte binnen 4 jaar dit mooie resultaat
te bereiken.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
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U denkt er toch aan ?
Overhemden
Weekenders
Zelfbinders
Zakdoeken
Sokken
Even naar:

VISSER -

VORDEN

Zondagsdlenst dierenartsen.
BEDBIJFSVOETBALTOEBNOOI 1960
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Bedrij f svoetbaltoernooi werd voortgezet op
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond Het
het Rattiveld. De ontmoeting Zuivel I—Empo I
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
was voor de rust zeer spannend. Hoewel de
iets sterker was, kon zij dit in de
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- Zuivelploeg
eerste helft niet tot uiting brengen. Na de thee
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen. wederom hetzelfde spelbeeld, waarbij tenslotte
het uithoudingsvermogen de doorslag gaf. Zui-

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
vel wist door vier fraaie doelpunten de stand
op 4—O te brengen.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie) De tweede ontmoeting tussen Gems I en E.G.V./

Looierscombinatie was ook vol spanning, zoals
de uitslag 3—2 in het voordeel der Gems-ploeg
wel doet vermoeden. Reeds na enkele minuten
kon E.G.V./Looiers een voorsprong nemen
(l—0) maar weldra was de balans weer in evenwicht (l—1). De Gems-ploeg, waarbij de achterhoede geen al te sterke indruk maakte, de keeper uitgezonderd, wist nogmaals te scoren, zodat zij met rust een kleine 2—l voorsprong
Burgelijke stand van 3 t.m. 9 juni.
Geboren: z. v. l^enselink en E. B. Weenk; had. Na de thee kon de Gems wederom doelpunten, doordat de r.binnen van ca. 25 m afd. v. G. Vliem^^n A. H. Ruesink; d. van stand
een vrije trap nam, die hoog in het doel
J. Jansen en A. Bruggink ; z. v. J. A. Berent- belandde, onbereikbaar voor de verblufte doelsen en J. M. Hummelink.
vordediger (3—1). Een felle tegenaanval der
Ondertrouwd: Geen.
E.G.V./Looiers bracht tenslotte de stand nog op
Gehuwd: A. J.^un Houte en T. Denkers.
3—2.
Overleden: E.^^i Zuilekom, m., 84 jr., we- Hierdoor is de helft der bedrijfscompetitie geduwn. v. W. Berendsen, overl. te Zutphen; speeld, behoudens de uitgestelde wedstrijd:
H. H. Boersbroek, m., 2 mnd ; G. E.Teerink, Empo I—E.G.V./Looiers. Zuivel I staat bovenaan met 6 punten uit 3 wedstrijden, dan volgt
vr., 86 jr., wed. v. W. J. Sarink.
de Gems-ploeg met 4 punten uit 3 wedstrijden,
gevolgd door Empo en E.G.V./Looiers, ieder met
O punten uit 2 wedstrijden.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 143 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38,— tot f 47,— per stuk.
Handel was redelijk.

A.s. zondag 12 juni hoopt
Mej. Da. H. B. de Neeling
van Bilthoven
voor te gaan in de

JEUGDD1ENST
Onderwerp van de preek:
„De verjongingskuur"
*
Aanvang samenzang om 10.05 u.

GOUDEN ECHTPAAR
Vrijdag herdacht het echtpaar H. J. Oortgiesen—
A. Oortgiesen-Groot Obbink onder grote belangstelling de dag dat het voor 50 jaar in de echt
werd verbonden.
Zowel de bruidegom, die 76 als de bruid, die 73
jaar oud is, mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen. Beiden doen nog dagelijks
hun werkzaamheden. Het echtpaar heeft 6 kinderen en 26 kleinkinderen.
Vele ingezetenen, o.a. burgemeester Van Arkel
en diens echtgenote en de beide plaatselijke predikanten ds. Jansen en ds. van Zorge, kwamen
het echtpaar feliciteren. Vanzelfsprekend ging
een en ander vergezeld van diverse bloemstukken en andere geschenken.
Het is voor het gouden echtpaar en de familie
een dag geworden, waaraan men nog lang met
genoegen zal terugdenken.
SUCCESSEN VOOR SPARTA
Tweede Pinksterdag heeft een zestigtal meisjes
en jongens deelgenomen aan het Jeugdbondsfeest van de K.N.G.V. te Winterswijk. Ruim 5000
jongelui van 12—16 jaar waren aanwezig om
hun kunnen te tonen.
Sparta heeft zich van haar goede zijde laten
zien. Zowel de meisjes als de jongens behaalden
in hun driekamp een eerste prijs. Gezien de zeer
grote deelname en de soms ondraaglijke hitte
een uitstekend resultaat, waar de jongelui van
Sparta met recht trots op mogen zijn!

Maandag 13 en dinsdag 14 juni a.s. wordt Vorden bezocht door een rijdende kerk, een z.g.
kapel wagen, van Oostpriesterhulp. Reeds 12 jaar
wordt door deze internationale hulpaktie bijstand verleend aan de vluchtelingen. Enorme
hoeveelheden kleding, schoeisel en levensmiddelen worden ter beschikking gesteld van de
mensen die uit het Oosten komen. Hierbij wordt
niet gelet op politieke of godsdienstige gezindheid. De laatste jaren verleent Oostpriesterhulp
ook aanzienlijke steun aan vervolgden achter
het IJzeren Gordijn. Daarnaast houdt dit werk
zich tenslotte bezig met geestelijke hulp aan
r.k. slachtoffers van het sovjetcommunisme.
Dit werk is van zeer groot belang. De vorige
maand kwamen nog 30.000 boeren vluchten uit
Oost Duitsland. Zij hebben al hun bezittingen
verloren. Vanachter het IJzeren Gordijn komt
een ononderbroken stroom van smeekbrieven
om voedsel, kleding, medicijnen en boeken.
Maandagavond a.s. staat de rijdende kerk van
6 tot half 8 tentoongesteld bij de r.k. kerk en
vanaf half 8 bij het Nutsgebouw. Belangstellenden kunnen de wagen komen bezichtigen. Gaven in geld en natura worden aan de wagen
in ontvangst genomen.
Dinsdag trekt de kapelwagen door de gemeente
om geld en goederen in te zamelen. Bruikbare
kleding en schoeisel en niet aan bederf onderhevige levensmiddelen worden graag aanvaard.
„TOEKOMST ZONDER TUSSENWEG"
Dit bijzonder aktuele en boeiende film- en voordrachtprogramma wordt maandagavond om 8
uur gepresenteerd in het Nutsgebouw. In dit
programma is een originele communistische
film opgenomen. Toegang gratis boven 18 jaar.
P.V. „DE LUCHTBODE"
De Postduivenvereniging „De Luchtbode" organiseerde een wedvlucht vanaf Frankfort over
een afstand van 276 km. Deelname 38 duiven.
Ze werden met oostenwind gelost. Aankomst
eerste duif 10.48.16, laatste duif 11.27.47.
De uitslag was als volgt: H. Doornink l, 2, 4, 8;
H. Zweverink 3; W. Wissels 5; J. A. Eulink 6, 7
en B. G. Kusters 9.

Wij VERKOPEN en
VERHUREN

Tenten en
Luchtbedden
De verhuur gaat
weer P R I M A ! !
Bestel ze zo vroeg

mogelijk!!

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421
Er is maar één

CONTACT!
U kunt kijken waar
u wilt maar jonge
kippen kopen doet
u bij ons. Al onze
hennen zijn afkomstig van de hoogst
produktieve ouderdieren.
H. J. STOKKINK
Rietgerweg l
Warnsveld
Telefoon 06751-387

f"Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer
Zondag 12 juni, S uur
de fantastisch spannende Super-Western
in schitterende kleuren

De slag om het vrouwenlort
met: Audie Murphy (bekend uit „Terug
uit de hel") en dertig vrouwen.
Goede vrouwen, slechte vrouwen,
dappere vrouwen . . . het strijdbaarste
garnizoen, dat het Westen ooit kende.

C

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Natuurlijk bij

Propaoanda-avond
a.s. donderdag 16 juni in Irene

Tijdelijke afsluiting
van de Baakseweg.

om 7.45 uur,
om zo mogelijk te komen tot
oprichting van een afdeling.

Alle belangstellende Christenvrouwen
zijn hartelijk welkom. Toegang vrij.

Tracteer uw gezin

De gewest. Propagandiste
M. Monshouwer-Gerretsen

eens op een gebakje!
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat
in verband met het herstraten van een gedeelte van de Baakseweg, deze weg
van gemeentegrens tot kruispunt
met de Hackfortselaan vanaf 13 juni
a.s, tot nadere aankondiging voor
alle verkeer in beide richtingen is
gesloten verklaard.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
de Burgemeester,
VAN ARKEL.
de Secretaris,
J. V. PLAS.

Het hoeft niet veel te kosten.
Moccapunten, 22 et per stuk
vandaag 5 voor 98
Rum-roomsoezen 25 et p. st.
vandaag 5 voor 110
Spijsbroodjes 16 et per stuk
vandaag 5 voor 70
Krentenbrood 135, vandaag 120
NEEM PROEF met onze heerlijke
Cake, normaal 150, vandaag 125

19 juni

19 juni

Een leuke verrassing voor Vader
is geen probleem, wanneer u onze
sortering ziet in:
Gereedschappen
Tuinartikelen
Zakmessen, scharen
Scheerartikelen
Bureaulampen
Asbakken
Kop en schotels
Zaklantaarns, enz.

•
•
•

munten uit door lange levensduur
en zijn geschikt zowel voor dames
als voor heren.
De RAP Ster heeft voor en achter
telescoop vering, km-teller, slot en
2-versnellingsmotor en kost f 599.—

• Ga deze RAP ster zien bij de dealer:
•

A. G. TRAGTER

•

Zutphenseweg

Telef. 1256

v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

SprookjesIJstaart
Fantastisch lekker.
Dorpsstraat 6
Telefoon 1553

Heden zaterdag 11 juni

DANSEN
Aanvang 7 uur. Orkest: „The Spitfires".

rï „ •
{^surprises

+ Landbouwers l
Een goed zakje melk, ook voor uw
kalveren.-13 et per liter.
Aanbevelend,
A. W. UENK en C. BONGERS
Zutphenseweg, Vorden. Telef. 1327

Voor Vaderdag: t

Sla uw slag

•

Overhemden
Weekenders
Zelfbinders
Sokken
Anklets
Zakdoeken, enz.

H.&W.

Tel. 1514

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag

u juni DANSEN
Orkest: ,,The Moodchers*'

H. LIÉ - Vorden
Te koop:

V* W* de Luxe
bouw j. 1954
Ford Taunus 12 M - „ 1955
Verkeren in prima staat.
AUTORIJSCHOOL
en AUTOHANDEL
Hengelo (G.)

Billijke prijs

REGELINK
Telefoon 06753-573.

IN 4 LESSEN
leren wij u het
originele

r/7 6 ivng
Opgave vóór
a.s. dinsdag.

Dansschool M. J. Kroneman

Fa. Martens
Voor
Markiezen
Luxaflex en
Balastore
zongordijnen
naar

H.&W.
Telefoon 1514

JUWEEL
VERF

Geslaagd?
Geef hen een FIETS !
Ruime keuze in
EMPO, UNION en RS RIJWIELEN
met 3 versnellingen zonder 3 versnellingen
met velgremmen
zonder velgremmen
in zwarte kleur
in blauwe kleur
in groene kleur
in twee kleuren
in dames-, heren- en kindermaten
in prijzen voor ieders beurs
Betaling kan desgewenst in overleg geregeld
worden.

^^
£

A.N. W. B.
Bondstenterwerhuurder

Wapen- en Sporthandel
Telefoon 1272

„MELKWAARDE" voor de opfok.

•

De RAP Ster kan ook geleverd worden
als dubbelzit en kost dan, compleet
•
met zwaar verchroomd kofferrek
f 621.—

Zaal Langeler, Hengelo-GId.

in grote verscheidenheid.

G. Emsbroek £ Zn.

RAP bromfietsen

A. Siemerink

D. Boersma

*

U slaagt bij ons!

Zutphenseweg 5
Telefoon H91

IR bete) VIT,'

*" l/aderdag

Vaderdag

Opgave bij Autorijschool
Seesing, Burg. Galléestr.
14, Vorden, tel. 1414
DETO-tours, Deventer,
tel. 5252 en 4004

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Vriendelijke uitnodiging
tot het bijwonen van de

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

d. Bielefeld
f 38,—
d. Rijn-Ahr
f 67,—
d. Hessen Taunus 85,—
d. Sauerland l 95,—
d. Parijs
!112,—
d. Schwabisch Hall
f 115,—
7 d. Westerwald Taunus
f 123,—
8 d. Zwitserland f 180,—
10 d. Oostenrijk f 184,—
10 d. Gardameer
standplaats Garda f 195,—
12 d. Spanje
f340,—
o.a. 12 september

Bupro-gas

Nederlandse Christen-Vrouwenbond

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

2
3
5
5
5
6

Touringcars vanaf 20 pers.
Meerdere reizen naar
Oostenrijk. Spanje, Italië
Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland. Wij boeken
voor internationale treinvlieg-, boot- en busdienstlijnen.

De prijs is bijzonder laag,
slechts f 14.95

Voor verdere bijzonderheden zie Contact
van volgende week.

v.d. Ned. Christen-Vrouwenbond
die gehouden zal worden op

MEERDAAGSE
VERZORGDE REIZEN:

Geen pendeldiensten.
Geen nachtritten.

met sterke rubberzooi
in hoog en laag model.

en wel op woensdag 27 juli a.s.

Wullink's Schoenhandel

Jacht- en Sporthandel
Telefoon 1272

DEÏO-tours

Heren werkschoenen

gaat ook dit jaar door

Toegang 14 jaar

VORDEN, 8 juni 1960.

Fa. Martens

ZOJUIST ONTVANGEN;

De tocht voor bejaarden

Geef hen een fiets•van Ar ie Tragter.

•

Vakkundige herstellingen,
ook van 3-versnellingsnaven.
Beleefd aanbevelend:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Telefoon 1256

Altijd voorradig bij:

„Het Verfhuis"
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Telef. 1523

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbiink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel 1306

Wegens huwelijksfeest •2IC2IC2IC2IC2IC2IC2IOIOIC2IO»: *OtC2IC2IC»
JAN HARTMAN
en
IETJE LANTERS

a.s. donderdag 16 juni
de gehele dag

gesloten
Bakkerij Hartman
Ruurloseweg

p
^

Een net MEISJE gevraagd v. hele dagen.
Mevr. J. Schiphorst,
Villa Nuova
Gevraagd zelstandige t
hulp i.d. huishouding. l
Kistemaker,
Dorpsstraat
GEVRAAGD:

M

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats vinden op donderdag 16 juni om 9 uur ten Gemeentehuize te Vorden.
Zij hopen elkaar het H. Sacrament van
het huwelijk toe te dienen om 9.30 uur
in de parochiekerk van St. Antonius
van Padua te Kranenburg, Vorden. X
Hierna zal tot hun intentie een gezongen
H. Mis worden opgedragen om Gods
zegen over hun huwelijk te vragen.
Vorden, Ruurloseweg D 21 a
juni 1960.
Hengelo (G.), Banninkstraat 3
Receptie van 4.30 tot 6 uur in hotel Bakker,
te Vorden.

flinke huisb. hulp

Toekomstig adres ; Burg. Galléestr, 46, Vorden.

v. dag of dag en nacht.

WILLEN RIETMAN
en
GRADA WILLEMINA MAALDERINK

WEGGELOPEN een
herdershond, l jr. oud,
gele kleur, naam Trix.
Gaarne bericht aan
G. Vliem, „De Eersteling", Vorden.

hebben de eer u, mede namens weder'
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 17 juni a.s. om 11 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden om 1.45 uur door de Weieerwaarde Heer Ds. J. J. van Zorge.

TUINBANKEN te
koop; S-model; worden
op zicht aan huis getoond. Houtwarenbedrijf Klein Kranenbarg
Wichmond, tel. 269

Vorden, Hackfort C 4
juni 1960.
Vorden, Zutphenseweg 78
Toekomstig adres: Zutphenseweg 78, Vorden.

Te koop EETAARDAPPELS (Noordeling)
a 10 et. per kg.
J. W. Wiggers,
Brandenborch
Te koop toom biggen.
G. J. Arfman,
Wildenborch
Een toom BIGGEN te
koop. H. Groot Obbink
Dekkershuis, Linde

Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot 5 uur in
Hotel Bakker, Vorden.

w^V^^V^^n^^^v^^^w^v^^U^^

B. A. Luesink

en
L. Luesink-Lenselink

^^

hun 25-jarige echt vereniging tegedWren.
Moge God hen nog lang voor
elkaar en voor ons sparen.
Dini - Dirk
Opoe

Toom biggen te koop.
H. Gosselink, Lochemseweg 40, Warken.

Vorden, juni 1960.
„De Bolderhorst"

Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot
Te koop beste biggen
5 uur in het feestgebouw „Concordia"
tevens B.B. zeugjes,
te Hengelo (G.).
m.m. sterzeug. G.Vliem
„De Weideman "
•2IC2IOIC2IOIOIC2IOIOIC2IOIOIC2IC2IC2IC*
BIGGEN te koop,
H. Steenblik, Hackfort
'

Te koop 3 zware drag.
B.B. ZEUGEN, a.d.
telling 16,18 en 20 juni
G. Klein Geltink,
Hackfort
Te koop een nuchter
r.b. STIERKALF.
G. Dijkman, Wildenborch D 82

Op dinsdag 14 juni hopen onze ouders
en grootouders
H. J. Flamma

en
G. Flamma-Groot Jebbink

Te koop drag. B.B.
GELTEN, bijna ad.
telling.
G. Heerink
Wichmond

hun 25-jarige echtvereniging tegedenken.
We hopen, dat ze nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen:
Riet en Ap
Gerry en Bertus

Arie en Henny
Vorden, B 68.

Geef Vader een

Een welkom

en nuttig cadeau.

Tech n. bu r. P. Dekker
Elektra, Radio, Televisie

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden
Telefoon 06752-1283.

Heden overleed tot onze diepe droefheid ons inniggeliefd zoontje en broertje
in de ouderdom van bijna 3 maanden.
De Here trooste ons in dit verlies.
H. J. Boersbroek
S. Boersbroek-Lindenschot
Henkie
Vorden, 3 juni 1960.
„Klein Rikkenberg"
De begrafenis heeft dinsdag 7 juni plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Ter overname aangeboden:
Riet bankstel: bank, 3 crapauds, tafel.
Huiskamer: dressoir, ovale tuimeltafel,
6 stoelen, 2 armstoelen, tafelkleed.
Complete slaapkamer: lits-jumeaux, 3-deurskast, toilettafel, enz.
2-pers. ledikant m. spiraal, nachtkastje, wastafel, 2-del. hang-legkast, enige wasstellen,
3-plaats elektr. comfoor m. 7 elektr. pannen,
2-pits gasstel (polygas m. 2 flessen) en pannen. Diverse overgordijnen, spreien, lampen,
heteluchtkachel m. plaat en pijp, kinderfiets.
Mevr. Terpstra, Zutph.w. 69 Vorden
Telefoon 06752-1218.

Wij bieden u een goede garantie ƒ
voor een smakelijke vakantie •
ALLEEN DEZE WEEK:

Bij elk zakje SOEP naar keuze
een blikje soepballetjes van 59 voor 49 et
Gebraden gehaktballen in jus,
4 stuks 85
Troebele citroenkwast,
nu per fles 98
Groot blik gestoomd gehakt, Ant. Hunink, 89
Vruchtenlimonade,
2 grote flessen voor 59
Doperwten, litersblik, 79 et
elk tweede blik voor slechts 55
Fijne belegen kaas,
500 gram 139
Ontbijtworst, 200 gram
Rozijnen,
500 gram
Vruchtendragee's 200 „
Jan Hagel, voordelig en
lekker koekje, 250 gr.

49
59
59
49

et
et
et
et
et
et

Oersterke dweilen voor 59
Sterke vaatdoeken, 2 st. 49
Toiletzeep, 6 stuks voor 75
Prodent tandpasta,
2 grote tuben voor 119

Speciaal voor de visite:
Litersblik Californisch gem. fruit, slechts 195 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Met grote droefheid geven wij kennis
van het overlijden van ons geliefd
kleinzoontje
Herman Hendrik Boersbroek

Bakkersvakantie.

in de ouderdom van bijna 3 maanden.
fam. J. B. Boersbroek
farn. H. Lindenschot
Vorden, 3 juni 1960.

A.s. week van maandag 13 juni t.e.m. maandag 20 juni
zijn gesloten:

Op dinsdag 14 juni hopen D
lieve ouders en kinderen

Te koop een toom
BIGGEN en een drag.
GELT, 17 juni a.d teil.
B. Zents jr., Medler

Scheerapparaat
ef Platenspeler

De Bilt: W. G. Sarink
G. Sarink-Walgemoed
Vorden: G. Sarink
H. Sarink-Boschloo
Laren-G.: W. J. G. Sarink
J. Sarink-Tjoonk
en kleinkinderen.
VORDEN, 6 juni 1960.
B 97.
De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 9 juni.

Herman Hendrik

Horlogerie
VAN SOEST
Turfstr. 16, Zutphen
Telefoon 06750-4223

Philips ofBraun

Heden nam God tot Zich onze geliefde
moeder, behuwd- en grootmoeder
Geertruida Engelina Teerink
weduwe van W. J. Sarink
in de gezegende ouderdom van 86 jaar.

De bronsgroene E M PO BLES
is het succes van 1960.
Dit fantastische rijwiel staat vooWr
klaar in de toonzaal van de

Empo Rijwielfabriek
Er staan natuurlijk nog veel meer
rijwielen (in verschillende soorten en
uitvoeringen).
Voor f 169.50 bent u al eigenaar van
een complete EMPO sportfiets (dus
een merkfiets) met slot, jasbeschermer
en lamp.
Komt u eens kijken, er is zoveel te zien,
o.a. ook
* EMPO wasmachines, met als
nieuwste de EMPO-COMBI
(combinatie wasmachine-centrifuge)
vanaf f 445.—
* EMPO stofzuigers in een pracht
kollektie, ook handsteel stofzuigers.
* EMPO naaimachines. Laat u de
EMPO Primatic vol-automatische
naaimachine eens demonstreren.
Neem een ogenblik voor een bezoek.
U ziet veel meer en kunt veel sneller
uw keus bepalen.

ter Huerne, Voskamp en Scholten
In dit tijdvak kan door de werkende bakkers
geen brood worden bezorgd.
Daarom wordt u beleefd verzocht uw benodigde
brood te willen HALEN.
Van Asselt, Hoornenborg, Hartman, Huitink,
Oplaat, Sarink, Schuppers en Schurink.

Rondreis om Naastenliefde.
PROGRAMMA VOOR VORDEN
Tentoonstelling van de Kapelwagen
maandagavond 13 juni van 6—7.30 uur bij
de Kerk; van 7.30—9 uur bij 't Nutsgebouw.
•
Toekomst zonder tussenweg
film en voordracht op maandag 13 juni,
's avonds 8 uur in het Nutsgebouw.
•
Inzameling van kleding, schoeisel, levensmiddelen en geld: dinsdag 14 juni.

Voor VADERDAG
naar Fa* Hietbrink

LEVERING via uw HANDELAAR

EMPO Rijwielfabriek - Vorden

Daar vindt u altijd wat naar uw gading, zoals:
Boeken, Vulpennen, Vulpotloden (ook in
meerdere kleuren), Ballpoints, Abonnements-,
Rijbewijs- en Paspoort-étui's, Postpapier en
Albums.
Sousmains, Vloeirollers, Brievenstandaards,
Pennenbakjes, Perforateurs, Hechtmachines,
Kaartenkastjes, Liaspennen, enz. enz.

Zondag 19 juni
Vaderdag
Sigarendag

„De Speciaalzaak"
biedt u de grootste sortering

•

Sigarenmag* 't Centrum0
G. W. Eijerkamp

Telef. 1386

Groot Roessink's
Timmerwinkel
Telefoon 1527

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

Oriënteringsrit
Op a.s. zondag 12 juni organiseert
de B.O.G. en B.O.L.H. Vorden
een Oriënteringsrit per fiets.
Vertrek om 1.30 uur vanaf hotel
Brandenbarg. Inleggeld 75 et p.p.
Ook niet-leden kunnen

deelnemen.

Gedurende de zomermaanden stappen de Canadezen in hun auto en gaan een weekend naar
het strand om te zwemmen of te vissen. Daar
zijn ze dol op. Velen bezitten een boot met buitenboordmotor. Alleen de buitenlanders hebben
een visvergunning nodig.
Er zijn in Ontario prachtige natuurparken,
waarvan sommige zo groot zijn als geheel Gelderland. 4% liter benzine kost 41 cent, dus als
men een weekend wil uitgaan dan komt dat
niet zo duur. Doch men rijdt al gauw een honderd kilometer als men iets wil zien.
Elk jaar verbranden er in Canada vele duizenden ha bosland met goed timmerhout. De vorige
zomer waren er dagen dat er zo'n dertig verschillende bosbranden waren, alleen al in Ontario. En het duurt soms dagen en weken voordat
men het vuur weer onder controle heeft.
In Kingston (waar ik nu zit) houdt men in de
zomer „stockcar-races". Dat zijn wedstrijden
met heel oude auto's, waarvan hele stukken
metaal afgebroken zijn. Die auto's worden zo
versterkt, dat, als ze soms uit de bocht vliegen
en over de kop gaan, de eigenaar geen letsel
oploopt. De auto's worden in allerlei kleuren
geschilderd en ze krijgen een naam. Een droeg
bijvoorbeeld de naam: „de flying Dutchman"
(de vliegende Hollander). Die wedstrijden worden een avond in de week gehouden en trekken
veel toeschouwers.
ledere stad van betekenis heeft één of twee
radiostations. Deze bestaan van de advertenties.
De zenders zijn meestal niet sterker dan 5000
watt, zodat ze tot ongeveer 120 km in de omtrek te horen zijn. Eén van de twee zenders
hier in Kingston heeft een programma dat „een
roep om hulp" genoemd wordt, en elke dag,
behalve 's zatersdags en 's zondags, een uur
duurt. Een ieder, die een hond of poes kwijt
is, belt het radiostation op en zijn of haar stem
komt over de radio. Of als er iemand is die niet
weet hoe ze inktvlek uit haar jurk moet maken,
nu, dan belt ze maar, en er is altijd wel een
van de luisteraars die er een middel voor weet,
en het over de radio doorgeeft. Men hoort soms
de gekste dingen.
Het gemeentebestuur wordt elke twee jaar opnieuw gekozen (de burgemeester inbegrepen)
en het kan er soms flink hard op los gaan, wanneer de verkiezingen op handen zijn.
Laten we nu Ontario gaan verlaten en naar de
Westkust van Canada gaan.
In november 1954 stapte ik weer op de trein,
na twee jaar in de provincie Ontario te hebben
doorgebracht. Ik nam een langzame trein, om
zoveel mogelijk van de reis te genieten. Deze
duurde 4 dagen en 4 nachten. We kwamen door
de drie prairie-provincies, waar dan de provincie
Britisch Columbia op volgde, die aan de Pacific
oceaan ligt.
Britisch Columbia is wel de mooiste provincie
van Canada, met zijn rotsgebergte en zijn prachtige groene en vruchtbare dalen. De trein, die
getrokken werd door twee Diesellocomotieven,
moest door lange tunnels en over hoge bruggen.
Op één plaats in de bergen maakte de trein een
hele cirkel door tunnels, om op een veel grotere
hoogte weer verder te gaan.
Mijn einddoel was Vancouver, om daar werk te
gaan zoeken. Maar eerst nam ik twee weken
vakantie, om eens wat rond te kijken.
Vancouver heeft een Chinezenwijk en men vertelde mij, dat er een 10.000 Chinezen wonen. De
winter is er niet koud, vergeleken met de rest

van Canada. Het regent er behoorlijk veel en
het sneeuwt of vriest er maar weinig. De bestaansmogelijkheid vindt men hoofdzakelijk in
de visvangst en houtindustrie.
Ik kwam weer bij een melk veebedrij f terecht
maar mijn nieuwe baas hield er ook een „tar
plant" op na, waar nieuwe visnetten geteerd
werden. De boerderij was gelegen bij een klein
dorpje dat Ladner heette en een veertig km
beneden Vancouver ligt. Ik heb daar prachtige
melkveebedrijven gezien met 60 tot 90 stuks
melkvee.
Op één zo'n bedrijf werden 16 koeien tegelijk
gemolken en de melk ging direct via buizen
naar een grote tank (inhoud 1600 liter) waarna
ze elektrisch gekoeld werd. Elk jaar komt er
een inspecteur bij de bedrijven langs, om alles
te controleren. Zien de stallen er niet schoon
uit, dan mogen die bedrijven geen melk leveren
En als de kwaliteit van de melk niet goed is
dan wordt ze teruggestuurd.
Daar het klimaat van Britisch Columbia langs
de kust warm is en de grond zeer vruchtbaar,
krijgt men het gevoel of men in Holland is.
Men ziet er prachtige weilanden en het gras
dat gehooid wordt, is soms meer dan een meter
lang.

al die voordelen van de VIVO.
Om te beginnen de wekelijkse
SPECIALITEITEN: 5 BIJZONDER-GOEDKOPE
aanbiedingen en zoals alle
VlVO-artikelen, van uitstekende kwaliteit.

VIVO
SPECIALITEITEN
geldig van 9-16 juni
Puddingsaus

VIVO-spaarboekjes zijn vóór
u 't weet vol en op élk volgeplakt boekje keert uw
VIVO-kruidenier u prompt
ƒ5.- CONTANT uit.
Dubbel welkom in deze dure
tijd!

l fles
waarbij het 2e flesje
VOOR HALVE PRIJS

Overspannen Zenuwen
M i j n h a r d t ' s Z e n u w t a b l e 11 e n

En dan... alle andere folderaanbiedingen, waarbij de
VIVO-kruidenier handenvol
VIVO-wapentjes zó maar
CADEAU geeft.

Gebr. gehakt
1 litersblik
inhoud 6 b a l l e n . . . .

3 Spijsgebakjes
DIERENVRIENDEN REDDEN
GEWONDE REE
In de buurtschap 't Medler ontdekten enige omwonenden een ree, die gewond was aan een der
poten en slechts met moeite zich staande kon
houden. Waarschijnlijk was het dier gewond geraakt door een aanrijding met een auto. Men
besloot het dier te vangen, daar het anders een
zeker dood tegemoet zou gaan.
Gelukkig slaagde men er in om de ree, die dragend bleek te zijn, te vangen, waarna de heer
V. alhier zich over het gewonde dier ontfermde
en de verdere verzorging op zich nam.
Inmiddels is deze ree moeder geworden van drie
jongen hetgeen een grote zeldzaamheid is. Twee
hiervan zijn thans nog in leven.

TE KOOP: 3 tomen zware biggen en
boerenkoolplanten. G.^^ Winkel, Gazoor

voor
Het 4de GRATIS

Toiletzeep
(met heerlijke parfum)
3 stukken

6

Berliner
Leverworst
U proeft de lever l
150 gram

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-wapentjes

Inplaats van ƒ5.kunt u ook
OC aan N.S.-reis^^ cheques op uw volgeplakt VIVO-

spaarboekje ontvangen. Aan
elk station kunt u deze voor
spoorkaartjes inwisselen.

Met VIVO
óleeds «a&er: KISTEMAKER

A.s.

woensdqAlS juni,

VIVO kryidenjjrs:

zijn wc

OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
SMIT, Zutphenseweg

de gehele dag gesloten
Extra Reklame
We gaan een dagje uit
met ons personeel.

SMIT, Zutphenseweg

l pak vet 35 et.
500 gram fijne rookworst 170 et.
200 gram boterhamworst 50 et.
200 gram plockworst 100 et.
200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram ham 100 et.
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Grijpt uw kans!
•
Zolang de voorraad strekt:

Coupons
kokos : jabo - linoleum - balatum
behangselpapier
vitrage en overgordijnstof.

10 tot 30 pet. korting.

Heren-

Cosy-pantoffels
kochten wij bijzonder voordelig in.

Zutfenseweg - VORKEN J

Om aan te denken voor

Vaderdag*
heeft

bijzondere
belangstelling voor het
nieuws uit haar directe en
vertrouwde omgeving.
De advertentie-pagina
van het PLAATSELIJK
BLAD is voor haar een
belangrijke berich tenbron.
Ook Uw advertentie hier*
in wordt intensief gelezen.

Ook in ROM l KA herenpantoffels
als steeds ruim gesorteerd.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Reserveer zaterdagavond
25 juni voor een prachtige

Oriënteringsrit per fiets,
hét blad van Vorden: CONTACT

georg. door de Jonge Kerk-commissie.
Zie Contact van de volgende week.

A.s. zondag 2 uur,

Vorden l - Voorst II
19 juni

Vaderdag • Sigarendag
Bedenk Vader met een doos

fijne sigaren
van

Sig.mag. D. Boersma
Dorpsstraat 6

Telef. 1553

