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DRUK SEIZOEN
VOBDENSE BOEBENDANSEBS

Dat de oude folkloristische dansen bijzonder in
de smaak vallen blijkt wel uit het druk bezette
programma van „De Knupduukskes".
Deze groep trekt om de 14 dagen naar Zeddam
ter demonstratie voor de gasten van V.V.V.
Zeddam—Montferland.
Voor V.V.V. te Vorden zal driemaal worden op-
getreden terwijl Epe voor 23 juli a.s. op het
programma staat. Apeldoorn krijgt op 30 juli
a.s. een beurt voor V.V.V. aldaar.

GESLAAGD
Voor het einddiploma van de Technische School
in Zutphen slaagden voor de af d. Bankwerkers:
B. B. de Bie, H. Bruggink en C. G. Wissels;
afd. timmeren: J. H. Zweverink; af d. metselen:
J. Eckhardt, A. Eggink, J. Eskes, H. J. Reerink
en A. J. Zweverink; afd. elektriciens: F. D. R.
Rensen.
Voor het Mulo-diploma A slaagde te Deventer
mej. G. Bijenhof en voor Mulo A met tevens
het Middenstandsdiploma mej. G. L. Hissink.
Voor het diploma H.B.S. A slaagde te Lochem
de heer W. J. Arfman uit de Wildenborch.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Aan de zaterdagavond gehouden onderlinge
hengelwedstrijd, welke gehouden werd in het
Twenthe-kanaal namen 29 leden van „De Snoek-
baars" deel. In het totaal werden 35 vissen ge-
vangen. In café De Zon werden door de voor-
zitter, de heer A. Bello, de prijzen uitgereikt.
Hij deelde hierbij mede dat op zaterdag l aug.
in het Groene Kanaal de wedstrijd om de wis-
selbeker tussen Almen, Laren en Vorden ge-
houden zal worden. Hij hoopte dat veel leden
hieraan zullen deelnemen.
De uitslag van de wedstrijd was als volgt:
1. W. Hellewegen (680 gr); 2. P. Hoevers (450
gr); 3. Veenhof (430 gr); 4. J. Vlogman; 5. B.
Besselink; 6. J. Fleming; 7. H. Vlogman; 8. G.
Hellewegen; 9. J. Koster; 10. A. Bello; 11. J. W.
Goldstein en 12 H. Kip.

Moeder Voor heh tere
Baby-huidje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

TER AARDEBESTELLING VAN DE HEER
NIENHUIS

Onder vrij grote belangstelling had zaterdag-
middag de ter aardebestelling plaats van de
oud-directeur der Coöp. Zuiverfabriek, de heer
J. Nienhuis.
Aan de groeve werd het woord gevoerd door
de heer A. J. Lenselink, namens het bestuur
van de Vordense Zuivelfabriek. Hij memoreer-
de de verdiensten van de overledene, die veel
heeft bijgedragen tot de groei en bloei van de
fabriek. De heer H. J. Gotink memoreerde het
feit dat de overledene tot de oprichters behoor-
de van de Coöp. Boerenleenbank en in zijn ar-
beidzaam leven veel voor de bank heeft gedaan.
Hij had voor een ieder een vriendelijk woord en
stond steeds klaar om te helpen met raad en
daad, speciaal op agrarisch gebied.
Dr. J. H. Nienhuis, zoon van de overledene,
dankte voor de betoonde belangstelling. Ds. van
Zorge sprak tenslotte enkele woorden van
troost. Een groot aantal bloemstukken en kran-
sen bedekte de groeve. Tot de aanwezigen be-
hoorden o.a. bestuursleden van de verenigingen,
waarvan de overledene deel van het bestuur
uitmaakte.

BALLONWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD
Volgende week zaterdag wordt er voor de kin-
deren in het kader van het V.V.V.'-programma
een ballonnenwedstrijd gehouden voor kinderen
t/m 14 jaar. De ballonnen zijn hiervoor gratis
beschikbaar gesteld door de fabrikant der
Lexington-sigaretten. De kinderen zullen zich
tegen 3 uur verzamelen achter het café De Zon,
waarna het met muziek voorop in optocht naar
het terrein achter het gymnastieklokaal gaat.
Hier zullen de ballonnen worden losgelaten.
Voor de ballonnen, die de grootste afstand af-
leggen, zijn aardige prijsjes beschikbaar ge-
steld. Elke ballon is daartoe voorzien van een
label voor terugzending aan het adres van het
kind, dat de ballon heeft losgelaten. Ongetwij-
feld zal de opstijging van de honderden ballon-
nen een interessant gezicht zijn voor oud en
jong.

WATERPOLO
De V.Z.V. dames hebben deze week weer suc-
ces behaald in de waterpolo-competitie. Thuis
kregen ze bezoek van B.Z. & P.C. uit Borculo
en wisten hiervan met 6—2 te winnen. V.Z.V.
speelde een rustige wedstrijd en overheerste
door haar tactische spel. Mevr. Kistemaker,
Joke en Jans Brandenbarg namen elk 2 doel-
punten voor hun rekening.
De Vordense heren speelden thuis een competi-
tiewedstrijd tegen de heren van de Berkel III
uit Lochem. De strijd was zeer spannend en af
en toe hard. De Vordenaren wonnen met 4—3.

BIOSCOOP
De film die zondagavond vertoond wordt laat
weer eens duidelijk zien waartoe schurken
van mannen in staat zijn, die er hun beroep
van maken onschuldige meisjes te exploiteren.
„Paspoort der schande" is een Engelse film,
waarin Diana Dors, Odile Versois en Herbert
Lom de hoofdrol vertolken.

DELDENS BUURTFEEST

Onder grote belangstelling heeft de Deldense
buurtvereniging vorige week het jaarlijks feest
gevierd op de boerderij van de gebr. Gotink.
Aan de vooravond van het eigenlijke feest werd
door leden van de buurtvereniging het toneel-
stuk „Tinus de Tiran" opgevoerd. De rollen
werden bij dit stuk op uitstekende wijze ver-
tolkt. De heer Gotink was de tolk van de aan-
wezigen toen hij de spelers en speelsters dank
bracht voor het gebodene. Vervolgens werd de
heer A. J. Zweverink, leerling van de technische
school te Zutphen die bij de jaarlijkse wedstrij-
den in de Ahoij-hal te Rotterdam de zilveren
troffel had gewonnen voor de school met dit
succes gelukwenst en werd hem een blijk van
waardering aangeboden.
De andere dag werd het volksfeest eveneens
door de heer Gotink geopend, waarbij deze er
op wees dat dit eigenlijk een koperen feest was,
n.l. het 12 V2 jarig bestaan van de buurtvereni-
ging. Dit stemt tot grote blijdschap. Ondanks
alles is de vereniging blijven bestaan en het
ledental is zelfs nog toegenomen. De buurt-
schap Delden heeft steeds getoond dat er een
hechte onderlinge band is, die de bewoners
samenbindt. Spr. hoopte, dat deze band zou
mogen blijven bestaan.
Namens bestuur en leden bood de secretaris de
heer en mevrouw Gotink een blijk van waar-
dering aan voor het vele, dat zij in het belang
van de vereniging hebben gedaan.
De winnaars van de diverse volksspelen zijn:
Vogelschieten: 1. en koning W. Vruggink, ko-
ningin mej. M. Vruggink; 2. B. H. Breuker; 3.
J. Groot Roessink; 4. F. Mullink; 5. H. Schef-
fer.
Schijf schieten vaste baan: 1. E. Steman; 2. H.
Scheffer; 3. A. C. Gotink; 4. J. Eulink; 5. B.
Rossel.
Schijfschieten vrije baan: 1. H. Eilander; 2. W.
Vruggink; 3. W. Breukink; 4. M. H. Gotink;
5. B. Rossel.
Dogkar rijden dames: 1. Mevr. R. Menkveld—
Flamma; 2. Mevr. D. Tiessink—Eelderink; 3.
Mevr. M. Groot Roessink—Norde; 4. Mevr. J.
Weenk—Wal; 5. Mevr. R. Gotink—Wolters.
Kegelen dames en heren: 1. M. Regelink; 2. D.
Besselink; 3. G. Muijtstege; 4. A. C. Gotink;
5. B. Besselink.
Hoeden-dans gemengd: 1. G. Rietman; 2. G.
Kappert; 3. B. Rossel; 4. Mevr. R. Gotink—Wol-
ters; 5. Mej. W. Lenderinkj^C. H. Tiessink.
Trekker-sleeën heren: 1-fP Scheffer; 2. H.
Schouten; 3. H. Brummelman.
Idem dames: 1. Mevr. Muijtstege—Schepers; 2.
Mevr. Kappert—Bruggeman; 3. Mej. T. Brum-
melman.
Nadat de prijzen door .de voorzitter met een toe-
passelijk woord waren uitj^reikt, werd het ver-
dere gedeelte van de a^B> gezellig doorge-
bracht.

CURSUS BLOEMSCHIKKEN
De heer Tiedeman begint a.s. woensdagavond
zijn eerste les van de cursus bloemschikken van
Nutsfloralia, die uit 5 lessen zal bestaan. Er
hebben zich reeds enkele dames en jonge meis-
jes opgegeven, maar er kunnen nog meerdere
cursisten deelnemen.
Vorig jaar waren de leerlingen zo verrukt over
de prettige en vlotte manier waarop de heer
Tiedeman les weet te geven, dat ze zich ook
voor dit jaar weer hebben opgegeven. Wel een
bewijs dat het goed is geweest.
De heer Tiedeman heeft zeer veel kleurgevoel
en smaak en zijn grote liefde voor de bloemen
stelt hem in staat om in slechts enkele lessen
aan de cursisten te leren hoe je met een paar
bloemen een bloemstukje kunt maken dat de
gehele kamer een fleurig aanzien geeft. Wie
veel voor bloemen voelt, maar niet weet hoe
ze te schikken, laat die a.s. woensdagavond op
de cursus komen. Vooraf opgeven is niet beslist
noodzakelijk, doch voor het bestuur wel ge-
makkelijk. Men moet wat bakjes, vaasjes en
bloemen meebrengen. Zie vooral de advertentie.

GROOT SUCCES VOOR V.Z.V. 'f>4
Het bestuur der Vordense Zwem- en Polover-
eniging heeft dezer dagen bericht ontvangen
van de Kon. Ned. Zwembond, dat Joke Bran-
denbarg mag deelnemen aan de selectiewed-
strijden voor de samenstelling van de landen-
ploeg voor de ontmoeting Nederland—Engeland,
welke op zaterdag 11 en zondag 12 juli in het
Bosbad te Apeldoorn zullen plaats vinden.
Voor V.Z.V., Joke Brandenbarg en haar train-
ster Mevr. Kistemaker—Stijl is dit een groot
succes, temeer daar Joke nu mag starten met de
allerbeste Nederlandse zwemsters op de 100 m
vrije slag dames.
O.a. nemen aan dit nummer deel: Cockie Gaste-
laars van S.C.Z. (Schiedam), Sita Postumus van
L.Z.C. (Leeuwarden), Judith de Nijs (K.N.Z.B.),
Ans Ording, Greetje Kraan, Corrie Schimmel
('t Gooi), Tineke Schenkink (H.D.Z.), H. v. d.
Velde van de Robben, Jans Koster ('t Gooi),
Jopie Troost (H.D.Z.) en Tineke Lagerberg,
Naarden.
Waarschijnlijk zal de uitstekende tijd, die Joke
onlangs maakte te Hengelo (O.) nml. 1.9.7 op
de 100 m vrije slag er niet vreemd aan zijn,
dat zij thans mag deelnemen.
Ongetwijfeld zullen vele supporters a.s. zondag
naar het Bosbad in Apeldoorn trekken om de
verrichtingen van Joke te zien.

TOEGELATEN TOT HET STED. LYCEUM

Tot de Ie klasse van het Stedelijk Lyceum te
Zutphen zijn toegelaten Elsbeth Lulofs, Berend
Tiessink, Nanno de Vries en Joost Vogtlander.

KERK DIENSTEN zondag 12 juli.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. H. Jansen.
M edler school.

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

9.30 en 3 uur Ds. E J. Duursema.
Bediening Hl. Avondmaal.

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer,
tel. 06752-1566.

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

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

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 107 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 55,— tot f 60,— per stuk
Schottelingen tot f62,50. Handel was traag.
Burgelijke stand van 3 jul i t.m. 9 juli.
Geboren: z. van H. G Oltvoort en A. Ezer-
man; z. van H. I Boudri en A. Rotman.
Ondertrouwd: J. Westdijk en C. A. Wassink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: G. Reussink, 74 jaar.

UIT DE RAAD
De voltallige raad had dinsdagavond een vrij
omvangrijke agenda af te werken, welke twee
maal onderbroken werd door een eveneens lang-
durige geheime bespreking,^^tpoen nu niet
bepaald een aanmoediging \^B het publiek is
om in de toekomst de raadszittingen bij te
wonen.
De eerste geheime bespreking betrof een toe-
gevoegd agendapunt, nml de onderhandse aan-
besteding van de woningwetleningen. Bij de
openbare aanbesteding was ^Brijs te hoog en
nu hoopten B. & W. dat bi jeen onderhandse
besteding een lagere prijs uit de bus zou komen,
welke acceptabel was. De gemeente heeft 6
woningen toegewezen gekregen en indien mo-
gelijk zullen, wanneer de prijzen acceptabel zijn,
er dan nog twee dubbele bijgebouwd worden
in het molenplan. De tweede besloten bespre-
king gold de kwestie geldlening Gems.

De groentehandelaren en ventvergunningen
Van de bond van Groentehandelaren werd aan-
dacht gevraagd voor een klacht van de Vorden-
se groentewinkeliers tegen de venters van el-
ders, de zgn „wilde venters". Bij monde van de
heer Schurink werd deze klacht nader toege^
licht. Het is aldus spr. de bedoeling dat de ge-
meente slechts op bepaalde dagen ventvergun-
ningen afgeeft aan de wilde venters. Deze ver-
schijnen nu op ongeregelde dagen en daar zij
blijkbaar een grote afzet hebben, blijven de
plaatselijke zaken op die dagen met hun aan
bederf onderhevige groenten of fruit zitten.
Het gaat in dezen niet om de regelmatige ven-
ters van buiten Vorden.
De heer Bannink vond dat de huismoeders dit
zelf moeten beslissen. Het is een teken dat de
prijzen in Vorden dan te hoog liggen.
Baron van Westerholt merkte op dat dit een
kwestie van vraag en aanbod is en de plaatse-
lijke zaken dan ook goedkoper moeten gaan
leveren. De heer Heerink vond dat de heren
zich zelf moeten beschermen en er geen ge-
meente-kwestie van maken.
In de stukken deelde B. & W. mede dat zij de
ventvergunningen voor vreemde handelaren zo-
veel mogelijk beperkt.

Baatbelasting elektrificatie onrendabele
gebieden

Volgens berekening zullen door de eigenaren
van de betrokken percelen ƒ36.120,— moeten
worden bijgedragen door middel van een baat
belasting. Het betreft hier de aansluiting van
62 percelen. Deze baatbelasting geldt voor 20
jaar, dus t/m 1978. In elke baatbelasting zitten
onbillijkheden, aldus wethouder Wuestenenk en
B. & W. hebben getracht deze tot een minimum
te beperken met de wet in de hand. De onbil-
lijkheden zijn al verdeeld over 3 onderdelen. De
verdeling is als volgt: 40% van de bijdragen
zijn gelijkelijk verdeeld over de aan te sluiten
percelen; 10% naar verhouding van de belast-
bare opbrengst en 50 % naar verhouding van de
oppervlakte van de bijbehorende gronden in de
gemeente Vorden.
De raad nam vervolgens een nieuwe verorde-
ning op het kamperen in de gemeente Vorden
aan, welke verordening uniform voor alle ge-
meenten zal gelden. Baron van Westerholt
maakte er uit op dat iemand met zijn familie
niet mag kamperen op zijn eigen grond, wan-
neer dit niet behoort tot een bijgelegen gebouw.
Dus wanneer iemand een stuk heide koopt om
er te kamperen, zal deze eerst vergunning van
B. & W. moeten aanvragen. Wethouder Lense-
link vond dat er wel enig toezicht nodig is om

excessen te voorkomen.

emeente garant voor geldlening aan de Gems
Alvorens dit punt werd behandeld, verzocht de
heer Heerink een geheime zitting in verband
met enkele zakelijke aangelegenheden, die hij
over de kwestie geldlening Gems Metaalwerken
ter sprake wilde brengen. Baron van Westerholt
vond dit overbodig en drong aan op openbare
behandeling van deze kwestie. Ook meerdere
leden vonden dit niet nodig. Daar tenslotte 3
leden er voor waren, moest de raad wel tot
besloten zitting overgaan.
Na heropening bleek de zaak al in kannen en
kruiken. Er werden nog enkele vragen gesteld
over de rentabiliteit van Gems Metaalwerken,
die B. & W. na inzage gehad te hebben van de
balansen, uitstekend noemde. H.i. kon de ge-
meente dan ook zonder risico garant staan
voor de lening van ƒ 250.000,— welke deze firma
gaat lenen bij de Boerenleenbank om hiermede
de reeds in aanbouw zijnde nieuwe fabriek te
financieren. Het voorstel werd aangenomen met
de heren van Westerholt en Bannink tegen.

Voorlopig gedeelteiyke riolering
Er is van de Ged. Staten een mededeling bin-
nengekomen dat de gemeente moet bezuinigen
en daardoor lang niet alles kan uitvoeren wat
er op de begroting heeft gestaan.
Zo zal het uitgetrokken bedrag voor riolering
van ƒ600.000,— teruggebracht moeten worden
tot ƒ200.000,—. Hiervoor kan dan de riolering
gelegd worden in de straten van het Molenplan.
Voorlopig mogen deze rioleringsbuizen alleen
gebruikt worden voor afvoer van het hemel-
water, daar er nog geen zuiveringsinstallatie is.
De heer Wesselink vond het wel wonderlijk dat
het Ingenieursbureau Bongaerts uit Arnhem nu
wel adviseert om riolering te leggen in de
nieuwe straten. Deze moeten anders straks op-
nieuw opgebroken worden. Toen hij en enkele
andere leden van de raad er destijds over be-
gonnen, werd dit door dit bureau afgeraden.
Ook de straatverlichting o.a. aan de Zutphense
weg, welke volgens de begroting een vernieu-
wing zou ondergaan, moet helaas weer afge-
voerd worden op aandrang van Ged. Staten.
Om toch nog wat te kunnen doen, moest de
gemeente haar goede wil tonen door ook te
zorgen voor meerdere inkomsten, aldus de Ged.
Staten. Hierom wilde B. & W. de straatbe-
lasting verhogen hetgeen ƒ 8.000,— meer in het
laadje zou brengen. Baron van Westerholt meen-
de dat men beter de hondebelasting en de ver-
makelijkheidsbelasting kon verhogen. Verho-
ging van de straatbelasting is in feite een ver-
kapte verhoging der grondbelasting.

Een nieuwe Nutskleuterschool
Daar het ministerie in Den Haag heeft aange-
drongen op de bouw van een geheel nieuwe
Nutskleuterschool en geen toestemming wilde
verlenen voor de verbouw van de oude school,
zal er op een terrein nabij de Kroeseboom een
geheel nieuwe kleuterschool verrijzen, bestaan-
de uit 2 klassen. De bouwkosten worden ge-
raamd op ƒ70.000,—. Het ligt in de bedoeling
om meer grond te kopen dan hiervoor direct
nodig is, in verband met een mogelijke latere
uitbreiding der school. De raad ging hiermede
accoord.
Tenslotte werd nog besloten om de oude trac-
tor van de wegschaaf te vervangen door een
nieuwe, daar de oude niet meer voldoet aan de
eisen.

Bij de RONDVRAAG werd door B. & W. mede-
gedeeld dat de gedeeltelijke waterleiding in ons
dorp in augustus in werking kan treden.
De heer Wesselink vroeg om het Kerkstraat j e
af te sluiten voor verkeer van auto's, motoren
en bromfietsen.
De heer Regelink vroeg hoe het zit met de
nieuw aan te leggen harde weg door het Gal-
gengoor. Er is nog steeds geen goedkeuring,
aldus de voorzitter, hetgeen ook in B. & W. ver-
wondering heeft gewekt.
De heer iNorde beklaagde zich er over dat de
toestand voor de landbouwers, die gronden bij
het woonwagenkamp hebben, onhoudbaar is. De
kinderen spelen krijgertje in de rogge, die totaal
vernield is, vuil, stenen en afval worden in de
weilanden gedeponeerd, etc. De voorzitter zegde
toe, dat het politietoezicht verscherpt zal wor-
den en ook de afrastering vernieuwd, zal moeten
worden.

Kou en p ij n w e g »
w r i j v e n m e t
D AM PO

25 JARIG JUBILEUM
Dezer dagen heeft de heer W. Nijenhuis het
feit herdacht, dat hij gedurende 25 jaar in
dienst was van de fa. Joh. Heerink, thans H. en
W. Ruim 24 jaar was hij werkzaam als stof-
feerder bij de heer Joh. Heerink, waarna hij ver-
leden jaar bij de overname van de zaak in
dienst kwam van de fa. H. & W. Vanzelfspre-
kend is dit feit niet onopgemerkt voorbij ge-
gaan voor de jubilaris.
Tijdens de feestelijke herdenking ten huize van
de heer Heerink, waarbij eveneens de beide
firmanten van H. & W. e.a. genodigden tegen-
woordig waren, sprak de heer Heerink woorden
van lof voor zijn trouwe bediende en dankte
hem voor zijn plichtsbesef en de prettige samen-
werking gedurende deze tijd. Hij sprak mede
namens de heren Helmink en Wolsink.
De jubilaris mocht vele prachtige cadeaus in
ontvangst nemen.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 6 cent per week!



DODELIJK ONGELUK BIJ VEERENDAAL
Op de Zutphense weg ter hoogte van het
Veerendaal is maandagavond de 64-jarige landr
bouwer H. Broekgaarden uit Warken door een
bus van de G.T.W. aangereden en dodelijk ver-
wond. De heer Broekgaarden reed op zijn brom-
fiets in de richting Vorden, toen hij de zandweg
naast het Veerendaal, welke naar zijn woning
leidt, wilde inslaan. Hij stak daartoe zonder
een teken te geven de weg over, juist toen de
bus, die eveneens uit de richtingZutphen kwam,
hem wilde passeren. Hij werd door de bus ge-
grepen en een eindweegs meegesleurd. Met een
zware schedelbasisfractuur en inwendige ver-
wondingen werd hij per ziekenauto naar het
Alg. Ziekenhuis te Zutphen vervoerd, waar hij
kort na aankomst aan de bekomen verwondin-
gen is overleden. De bus werd aan de voorzijde
zwaar beschadigd; de bromfiets werd totaal
vernield.

ONZE

Opruiming
BEGINT 15 JULI.

Kroneman-Jörissen

Opruiming
a.s.vanaf 1 5 juli

van verschillende ar-
tikelen als:
damestruitjes, vesten, onder-
jurken enz.
kinderjurkjes, vestjes, sokjes
enz.
herenondergoed.
Mooie partij coupons in ver-
schillende soorten stof.
Verder op al het normale goed
W pet. korting.

Alleen a contant. Geen ruilen.
Geen zichtzending.

M O M B A R G
Kranenburg, Telefoon 6679

GEEF *
een nuttig geschenk
aan uw zoon
of dochter na een
geslaagd examen
of mooi rapport.

U vindt het
beslist bij:

Siemerink
Horlogerie - Opiticiën

Zutphenseweg 15
Vorden. Telef. 1505

JA!
Ook vandaag wordt

weer bewezen:
Een ieder adverteert

in

CONTACT
Lage regelprijs, doch
hoge reklamewaarde.

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sporlrij wielen v.a. 1148.-

PALTHE
Textielveredelingbedrijven

Hebt U er wel eens aan ge-
dacht Uw wintergoed nu te

laten reinigen?

Het verven van pluche gordijnen in moder-
ne kleuren geeft een verbluffend resultaat.

Uw gordijnen worden weer als nieuw.

*

AGENT PALTHE:

„HET BINNENHUIS"

« WONINGINRICHTING

Polman, Vorden, Tek f. 1314

WECK - WECK

INMAAKGLAZEN
inhoud yz - : ! 4 - l - P/2 ~ 2 - 2 1 / 2 liter

Inmaakketels — Thermometers
Beugels — Ringen — Vulringen

enz.
Alles voor de inmaak bij

G. EMSBROEK l Zn. c.v.
Techn. Installatiebureau, Vorden

Telefoon 1491

Rectificatie.
Men deelt ons mede, dat de dagtoch-
ten naar Valkenburg en Zuid-Limburg
wekelijks elke maandag georganiseerd
door

Garage Vlaswinkel, Zutphen
f 8.50 per volw. kosten en NIET
f 8.— zoals in ons vorige nummer
abusievelijk werd vermeld.

In onze afd. Woninginrichting
geven wij van 15—25 juli

10 pet. korting.

fa. G. W. Luimes, Tel. 1421

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Kukkerij Wolters
itad 12 Vorden

De gezamenlijke manufacturiere ma-
ken bekend, dat in verband irot de
Seizoen-Opruiming a.s. woensdag 15
juli de zaken de gehele dag zijn ge-
opend.

Gesloten a.s. dinsdagmiddag 14 juli.

Fa, H. en W*
Fa. Looman
Fa, H. Luth
Fa. Mombarg
Fa. L* Schoolderman
Fa. H. W. Visser

Woensdag 15 juli
begint onze

Seizoen-
Opruiming
Koopjes op allerlei gebied.

Werkschoenen f 10.95.
Kinderschoenen f 2.95 - f3.95 - f4.95.
Ook in dames- en herenschoenen
zijn er koopjes. Zie de etalage.

Op goederen buiten de opruiming
10 pet. korting.

Geen zichtzendingen. Alles a contant.

A. JANSEN, 't Schoenenhuis

Ir
ÜEEIEH-EEIE

Woensdag begint
onze grote

El
Opruiming

Wij brengen slechts één
week ongekende koopjes
in alle afdelingen.

Goederen buiten de opruiming
10% korting. Zie onze etalage's ! !
Woensdag de hele dag geopend.

LOO
VORDEN — TELEFOON 1231

Ballonnen wedstrijd
voor kinderen van 4 t.m. 14
jaar op zaterdag 18 juli.

De ballonnen kunnen gratis in ontvangst genomen worden
om 3 uur achter café „de Zon".
Na de uitreiking gaat men in optocht met muziek naar het
terrein achter het Gymnastieklokaal, waar de ballonnen
onder leiding zullen worden losgelaten. De labels die op
de scholen zijn uitgereikt moeten meegebracht worden!
Talrijke leuke prijzen.

De ballonnen worden gratis aangeboden
door de Lexington sigarettenffabrïek.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

f 1,60 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Wij verhuren . . .
2-, 4- en 6 persoons
enkel- en dubbeldaks-

Tenten
Luchtbedden
Vergassers
Butaangastoestellen

A. N. W.B.
oerhuiirtnrlchtlng

Fa. Hartens

kMocfernej
man

lerbani
Elba—No Iron
London—Sanfor
Metro—Sanfor
Vastor-No Iron
Tempo—No Iron
Sabo—Sanfor
Luxor—No Iron
Scala—No Iron

9.90
10,90
11.90
11.90
11.90
12.90
13.90
15.90

IDAMESBLOüSESl
16.90-8.90-10.901

VERLOREN een
Delana zwembroek en
witte badhandoek met
groene strepen.
Gaarne bericht aan
H. J. Nijemeisland,
Hekkelderdijk 6,

Leesten

Z.g.a.n. BROMMER
te koop; 2 versnellin-
gen. Vakkundig onder-
zoek toegestaan.
B. Schepers,

Staringstraat 3

Te koop worteltjes
voor de weck
Gebr. Kettelerij, Zut-
phenseweg. Tel. 1508.

Perceel HAVER met
gerst te koop. Briefjes
inleveren voor woens-
dagavond 15 juli bij
J. W. Hissink,
Zutphenseweg 63.

Perceel HAVER te
koop. G. Stapper,
B 65, Vorden.

Te koop i l ha. zware
ROGGE, 22 are HA-
VER-GERST. Briefjes
inleveren woensdag-
avond vóór 9 uur.
Tevens een partijtje
blauwe SLUITPAN-
NEN te koop,
J. Derksen, Rietger-
weg 11, Warken.

Te koop 3,25 ha. HA-
VER, ook bij gedeelten,
en 0,70 ha. ROGGE.
W. H. Ruiterkamp,
D 104, Medler,Vorden
Zaterdag 11 juli na
l uur.

Te koop l l ha.
ROGGE i.d.Lindesche
Enk. Briefjes inleveren
voor 15 juli , bij H. J.
Bouwmeester, „Klein
Windenberg". N.o.z.

Te koop 30 are ROG-
GE, bij inschrijving
voor 13 jul i 's avonds
8 uur. D. M. Garritsen
C 91, Vorden.

Te koop prima jonge
HENNEN, WxR.
H.Burkink,„deSticht"
Wichmond.

Te koop BIGGEN.
J. Koerselman,

't Joostink

Er is maar één
CONTACT!



Mr. and Mrs. Hemmy
J. Har tman geven met
grote blijdschap kennis
van de geboorte van
hun zoon

Randolph Douglas
Anthony

l juli 1959.
245 South Dearborn,
Indianapolis, Ind iana
U.S.A.

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij U kennis van de ge-
boorte van onzedochter
Geertruida Hermanna

Johanna
(Truusje)

J. L. Harren
H. J. Harren-

Groothedde

Voorst, 3 juli 1959.
Klarenbeekseweg 14

Met dankbaarheid en
vreugde geven wij ken-
nis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

Lineke

H. Mulder
H. C. Mulder-

Barendsen
Gineke, Harry, Paul

Varsseveld, 4 jul i '59.
Van Pallandstraat 15

Tijd. adres : Wilhelmina
Ziekenhuis, Doetinchem

Met grote vreugde
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje

Dick

H. Knoef
A. Knocf-Lettink

Borculo, 8 juli 1959.
Keizer Ottostraat 8

^ t̂.-̂ >. ^^ t̂a. Ĵ ^»_ .̂ .̂-̂ ^ -̂-̂ ^*.--̂ ^^

Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

André

A. Teerink
F. Teerink-

Weggemans
Dicky

Vorden, 9 juli 1959.
Hendrik v. Brameren-
straat 12

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

Z. Regelink
J. Regelink-

Wuestenenk

Vorden, juli 1959.
„'t Heyink"

TANDARTS
JE, Hylkema
vrijdag 17 juli

geen spreekuur

MEISJE biedt zich aan
v. huish. werk, gedu-
rende ± 5 weken.
G. J. Bloemendaal,
Hackforterweg 25,
Wichmond.

Plaatsing gevraagd
(in de vakantie) voor
een meisje, leerlinge v.
de landbouwhuishoud-
school voor 3 a 4 da-
gen per week. Aan-
melding bur. Contact.

Voor direct gevraagd
nog enkele FLINKE
PERSONEN voor het
aardappelen rapen.
Jansen, Schoolhuis,

Wildenborch. N.o.z.

Jongelui, opgelet!
De jongelui die zich opgegeven heb-
ben als leerling van Concordia, krij-
gen nog nader bericht wanneer de
lessen een aanvang nemen.
Ons inziens is het gewenst om direct
na de vakantie te beginnen.
Zijn er nog jongens en meisjes, die
mee willen doen, laten die zich dan
spoedig opgeven, b.v. bij Karel Wol-
ters of dinsdagavond in de koffiekamer
van het Nutsgebouw.

Het bestuur van „Concordia"

In onze winkelzaak hebben wij plaats voor
een

winkeljuffrouw.
Enige winkelervaring strekt tot aanbeveling.

G. EMSBROEK & Zn. c.v.
Luxe- en Huishoudelijke artikelen

Vorden, Telefoon 1491

Alleen vandaag:
100 gram gebraden rollade 70 et
200 gram gebraden gehakt 80 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
500 gram spek 90 et

Voor ieder een diepvriescel te huur
vanaf f 30.— per jaar voor het

bewaren van groenten, fruit en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat

Wensen worden
werkelijkheid

Elke gespaarde gulden betekent
een stap voorwaarts. Onze bank
doet er een goede rente bij en Uw
geld blijft dagelijks opvraagbaar.
Uw wensen worden werkelijkheid
met een spaarboekje bij de

Coöperatieve

Boerenleenbank

„VORDEN
* * # # # # # * *

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge recamewaarde van CONTACT

verlaagde prijzen . . . .

/Dergelijk en beliijh !

Iedereen kan nu profiteren van onze
fijne Z.B* limonadesiroop, alleen deze
week bij aankoop van £ 4 , — boodschap-
pen zo'n grote fles voor slechts 89 et

Jam, nieuwe oogst (di v» smaken) p* pot 55 et
Brosse eierbeschuit, 2 rol voor 32 et
Groot blik Ant* Hunink

gestoomd gehakt voor 98 et
Gekookte ham, 150 gram 79 et

Het succes van 1959.
Appelsap zeer verfrissend,

4 fles voor 10O et

Vruchtenhagelslag, een traktatie voor de
kinderen, 200 gram 29 et

Nog éénmaal zo'n grote pot meikersen
op sap 129 et

Bruintje Beer Biscuits,
het knappende biscuitje, 250 gr. 39 et

Ruime sortering Indische artikelen

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

15 juli 1959.
STOP!! WIJ RUIMEN OP.

NU STUKKEN VOORDELIGER.

Koopjes &
Zutfenseweg-VORDEN

Restanten
GOEDEREN NIET IN DE OPRUIMING 10 PCT. KORTING.

Concordia Hengelo-G
Zaterdag 18 en 25 juli

Dansmuziek
Orkest „The Moodchers"

v.v.v.
Zaterdag 11 juli Turn- en Gymna-
stiekdemonstratie door de Gymna-
stiekver. „Sparta".
Terrein achter Gymn.lokaal, Nieuwstad.
Toegang 50 et. p.p. Aanvang 7 uur.
Kinderen onder 14 jaar 10 et.
Maandag 13 juli Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de heren D. Norde en B.
Vlogman. Vertrek 19.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et. p.p.
Woensdag 15 juli Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et. p.p.
Zaterdag 18 juli Ballonnenwedstrijd
voor kinderen t.m. 14 jaar.
Voor bijzonderheden zie aparte adver-
tentie.

Ver. Ophaaldienst
voor Huisafval

Volgende week maandag 13 juli wordt
begonnen met het innen der kwitanties.
Wordt bij eerste aanbieding niet voldaan,
dan wordt bij elke volgende aanbieding het
bedrag met 15 et. verhoogd.

"Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 12 juli, 8 uur

PASPOORT
DER SCHANDE

met: Eddie Constantine
Diana Dors, Odile Versois, Herbert

Lom.
Franse meisjes worden naar Londen
gelokt . . . en lopen in een genade-

loze val.

Toegang 18 jaar j
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers. Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Voor de vakantie
Slaapzakken
Luchtbedden
Luchtkussens
Kampeertaffels en
'Stoelen
en div. kampeerart.

Fa. MARTENS

Coöp. Boerenleenbank Vorden
vraagt:

'n administratieve kracht
(mol.)

liefst met Mulo en enige kennis van boek-
houden, goed kunnende machineschrijven.

Sollicitanten moeten de eerste oefening voor
de militaire dienst vervuld hebben of hier-

van zijn vrijgesteld.

Sollicitaties te richten aan de sekretaris van
het bestuur de Heer H. J. Gotink, Wilhel-

minalaan 16 te Vorden voor 18 juli a.s.
Persoonlijke aanmelding alleen na oproep.

„HET BINNENHUIS"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman, Vorden, Telef. 1314

Opruiming
van woensdag 15 juli t.m.

zaterdag 18 juli.

Coupons Gordijnstofffen
Coupons Cocos

Coupons Balatum
Speciale aanbieding in halfwollen en

gewatteerde dekens.

Op alle overige artikelen welke
voorradig zijn 10 pet. korting.

Te koop 5 BIGGEN
H. Decanije,
Galgengoor.

Toom BIGGEN te
koop. H. Walgemoed,
Brandenborch E 91.

Een toom BIGGEN te
koop bij G. J. Wueste-
nenk, Koekoekstr. 25
Vierakker.

Een toom BIGGEN
te koop. Gebr. Klein
Ikkink, Kranegoor
D 92, Vorden.

2 tomen BIGGEN te
koop bij H. Derksen
Polweg 7, Wichmond

Te koop 2 toom zware
BIGGEN. G.A.Gotink
Nijkamp, Leesten.

Te koop 5 dr. VAR-
KENS, l e en 2e worp,
telling 21 en 28 juli
G. J. Eijerkamp, B 35
Delden.

Te koop l V-i -jarige
Shetlandse PONY-
HENGST, vos, bont,
zeer gesch. voor jeugd-
rijver. J^.G. Breukink
Linde.

Een toom BIGGEN te
koop. G. Dijkman,
Wildenborch.



DIEPVRIES
Wij hebben voor uw diepvrieskluis

plastic dozen
in verschillende maten ; gemakkelijk te

stapelen - geen ruimteverlies.
Vanaf f 1.10 per doos.

Plastic zakjes, 6 voor f Q.25

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Techn. installatiebureau, Vorden

Telefoon 1491

Chem. reinigen Verven

Attentie.
Extra reklame! Van 6 t.m. 18
juli japonnen chem. reinigen

slechts f 2.50.
H.Th. Hendriks, Zutphen

v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema
Appelstraat 23, Tel. 06750-5197.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, tran-
sport en brand. Dus veilig.

GRATIS HALEN EN BEZORGEN.

Wegens vakantie gesloten van 20 tot en
met 25 juli.

Stoppage enz. enz.

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

TE KOOP

prima jonge hennen
W.L. x Reds, Sussex x Reds en W.L.

A. BLIKMAN
Driesteek l, Warnsveld, Tel. 06750-4765

GEDURENDE DE

Opruimingsweken
van 15-25 juli

gaan verschillende tassen o.a. fiets-
tassen en damestassen voor een krats

de deur uit.
Overige tassen buiten de opruiming

10 pet. korting.
Behalve de tassen wat gemaakt is van
leder. Evenzo met portefeuilles, porte-

monnaies enz. enz.
Leren jassen en vesten geen korting.

fa. G. W. LUIMES
Telefoon 1421

Bloemscliikcursus Nutsfloralia.
Aanvang van de cursus woensdag 15 juli
om 7 uur in de koffiekamer van 't Nutsge-
bouw, te geven door de Heer Tiedeman
uit Apeldoorn.
5 lessen voor f 3.50 (70 et per les).
Leeftijd vanaf 14 jaar, zowel heren als
dames.
Opgave bij mev^pïmsbroek-Steenman, In-
sulindelaan 2, mevr. Albers, Zutphenseweg
70 of mevr. van Mourik, Zutphenseweg 10.

3 IN

diploma Modinette
opleiding huishoudschool

dat is mogelijk door het volgen van onze cursus in samenwerking met
de huishoudschool, onder controle van het Ministerie van Onderwijs.

Meisjes van 14 en 15 jaar kunnen deze bijzondere cursus van
l jaar volgen, welke bestaat uit:

0 32 lesuren per week aan ons bedrijf voor het diploma Modinette.

0 8 lesuren per week aan de huishoudschool in: koken, kinderver-
zorging, gymnastiek, e.a.

Na afloop van de cursus wordt een examen afgenomen en degene die
slaagt, krijgt het officiële diploma Modinette (Confectie-naaister) met de
zilveren speld.

Alle inlichtingen kun je dagelijks krijgen aan ons bedrijf.
En als je je ouders mee wilt nemen, mag dat gerust hoor.

ORCON's KLEDING-INDUSTRIE
ZUTPHEN
Kuiperstraat 20—22

DOETINCHEM
Atjehstraat 23

HENGELO-G.
Wichmondseweg 2

N.B. Van 18 juli tot 2 augustus zijn wij wegens vakantie gesloten.

Onze etalage's zijn al klaar!

OPRUIMING
Wij starten

woensdag \S juli.
De gehele dag geopend.

Visser - Vorden
Dinsdagmiddag 14 juli gesloten.

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u ui teindeli jk veel m e e r l l
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. tref kans.

Adverteert daar^in CONTACT, hét blad uoor Vorden

Woensdag 15 juli a.s.
begmnen wij met onze grote
halfjaarlijkse

Opruiming

U zult versteld staan van de verras-
send lage prijzen waarvoor U Dames-,
Heren- en Kinderschoenen kunt kopen.
Speciale koopjes in Zomerschoenen.

Schoenen buiten de opruiming
10 pet. korting.

Uitsluitend contante betaling.

Wullink's
Schoenhandel

„ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIALIST'

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenharg
Voor

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink"

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f215,- voor f 129,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstaf betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Wij gaan door met onze

Grote Verbouwings-Uitverkoop

Diverse artikelen voor spotprijzen:

• WERKHEMDEN

• RUITHEMDEN

• KAMGAREN PANTALONS

• KHAKI-PANTALONS, enz. enz.

ZIE ONZE ETALAGES

Alles moet weg!

Alle courante goederen

10 pet. korting

Jedrijfskledinghuis
Fa. K. BODDE & Zn.
Telef. 2595, Groenmarkt 1 (hoek Barlheze) ZUTPHEN


