
CONTACT
zaterdag 13 juli 1957

19e jaargang no* 15

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.40 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

VORDENSE HENGELAARS WINNEN DE
BEKER

Door j.l. zaterdag voor de derde maal achtereen
de hengelwedstrijd tegen de Almense vissers te
winnen, heeft Vorden thans definitief beslag
gelegd op de wisselbeker, welke driemaal ach-
tereen of 5 maal in het totaal gewonnen moest
worden.
Het aantal deelnemers van Vorden bedroeg
38 en van Almen 37. Er werd gevist van 7—9
uur in het Groene Kanaal. De vangst van deze
75 vissers was niet bijzonder groot. In het to-
taal 2255 gram. In café De Uitrusting vond de
weging plaats. De Vordense hengelaars hadden
een totaal gewicht van 1310 gram en de Al-
mense vissers van 945 gram gevangen. Het
was voornamelijk paling welke gevangen werd.
Vorden kwam door het grootste gewicht aan vis
thans definitief in het bezit van de beker.
De voorzitter van de ontvangende vereniging,
Vorden, de heer A. Bello, sprak zijn vreugde uit
dat er zoveel deelnemers aan deze wedstrijd
geweest waren en gaf hierna het woord aan
zijn Almense collega, de heer Gerritsen, die met
een toepasselijk woord aan „De Snoekbaars" de
beker overhandigde. De heer Bello dankte hem
voor zijn vriendelijke woorden en sprak daarbij
de hoop uit dat de volgende beker weer een
wisselbeker zou mogen zijn. Hierna werden de
persoonlijke prijzen uitgereikt.
De gelukkigen waren: 1. Witzand, Almen, 280
gram; 2. J. Besselink, Vorden, 235 gram; 3.
Meenink, Vorden, 190 gram (na loting) en 4.
Vunderink, Almen; 5. Vlogman, Vorden, 150
gram; 6. Koster, Vorden, 130 gram; 7. van Dijk,
Almen, 125 gram; 8. Derksen, Almen, 110 gram
en 9 van Dijk, Vorden, 105 gram (na loting).
Tenslotte werd nog medegedeeld dat de volgenr
de wedstrijd tegen Almen gehouden zal worden
op zondag 18 augustus v.m. van 6—8 uur met
als inzet een nieuwe wisselbeker.

HOOFDPIJN? +
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent

FEESTELIJKE INTOCHT DER
VOETBALLERS

Toen zondagavond bekend werd dat Vorden III
in de Hoven de tweede promotiewedstrijd tegen
de Hoven IV met een gelijk spel had beëindigd
en hierdoor de promotie naar ,de 2e klasse een
feit was, stond Concordia met haar drumband
— na haar concert in de muziektent — klaar om
de populaire jongens van het derde feestelijk
in te halen. Dit trok op deze mooie zondagavond
een enorm aantal belangstellenden. Het gepro-
moveerde elftal werd op de Zutphense weg door
de muzikanten opgewacht en vandaar ging het
in een optocht, die hoe langer hoe groter werd
naar het einddoel hotel Bakker, waarbij Concor-
dia en de drumband voor pittige marsjes zorg-
den. Zaal Bakker was bijna te klein om de vele
belangstellenden te bevatten, die bij de huldi-
ging van het kranige derde elftal tegenwoordig
wilden zijn.
De voorzitter van de voetbalvereniging, de heer
W. Kuyper, sprak de jongelui op hartelijke wijze
toe. Hij memoreerde hoe bijna alle spelers vorig
jaar nog in het A-elftal speelden en vond het
een grote prestatie om, nu dit elftal voor de
eerste keer in de senioren-afdeling uitkwam, di-
rect al naar de 2e klasse te promoveren. Deze
kranige prestatie is te danken aan het ijverige
trainen van de spelers o.l.v. de heer L. Rou-
wenhorst, doch misschien nog meer door de
banden van vriendschap, die de spelers van dit
elftal bijeen houden en die op kritieke momei>
ten door aanmoedigende woorden de doorslag
geven, zoals ook in de promotie-wedstrijden te-
gen de Hoven IV weer is gebleken. Het is een
wedstrijd geworden, waarbij de jeugdige Vor-
denaren het lichamelijk hard te verduren ge-
had hebben, temeer omdat Vorden III dit harde
spel niet ligt. De kranige kleine doelverdediger
heeft ondanks het feit dat hij gewond raakte, _
een schitterende wedstrijd gespeeld, waarvoor
de voorzitter hem een woord van hulde bracht.
Door deze promotie zullen volgend jaar Vor-
den I en Vorden III in dezelfde klasse uit-
komen. Hij dankte vervolgens de trainer voor
zijn uitstekende training en de muzikanten en
drummers van Concoria voor hun spontane mu-
zikale hulde. Spr. hoopte tenslotte dat de jon-
gens van het derde volgend seizoen een goed
figuur in hun afdeling zullen slaan. Met een
paar pittige marsen van Concordia, waarbij de
spelers" op de schouders van de vele supporters
werden rondgedragen werd dit deel van de hul-
diging besloten. Door het bestuur werd. de spe-
lers en genodigden hierna in zaal Bakker een
koffietafel aangeboden, waarbij vanzelfsprekend
een opgewekte stemming heerste en over en
weer hartelijke woorden werden gesproken. Het
was voor de populaire spelers van het derde
een dag, die zij niet licht zullen vergeten.

GESLAAGD
De heer J. H. Harmsen behaalde het einddiplo-
ma van de Rijksmiddelbare Zuivelschool te
Bolsward.

VEILIG VERKEER VOOR BROMFIETSERS
Aan de veilig verkeersrit voor bromfietsers,
waaraan een theoretisch examen verbonden
was, namen slechts 10 personen deel. De orga-
nisatoren hadden er heel wat meer verwacht.
De heer J. v. d. Peijl reikte de prijzen uit. Win-
naar van de wisselbeker werd de heer de Vries,
2e prijswinnaar was de heer B. Aalderink.

NAAR CONCOURS
Zondag 14 juli neemt Vordens Dameskoor deel
aan het zangconcours te Silvolde. Het komt uit
in de superieure afdeling.

KERKDIENSTEN zondag 14 juli.

Hervormde kerk.
9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.

Bed. Hl. Avondmaal.
Öeref. Kerk

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

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
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 13 juli van 5 uur tot en met
zondag 14 juli Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 150 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f57.— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 5 t.m. 11 juli.
Geboren: z. van H. I. Boudri en A. Boudri-
Rotman; z. van G. J. Buunk en H. B. Buunk-
Meijerman; z. van F. C. Wansink en G.
Wansink-Wentink;d. van T. K. A. de Graaff
en F. de Graaff-Horsman.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Hartman en W. Th. Wieg-
ger?.
Overleden: G. Zweers, vr., wed. van H.
Braakhekke, 80 jr.; }. W. Zieverink, vr.,
echtg. van B. ƒ. Vreeman, 29 jr , M. Visser,
m., echtg. van J. N. Visser-Houtman, 49 jr.

ZWEMSUCCES.
Mej. Joke Brandenbarg behaalde op de na-
tionale zwemwedstrijden te Almelo een Ie
prijs op de l km. afstand en te Hengelo-O.
een Ie en een 3e prijs.

BIOSCOOP
Zondagavond is het een opwindende avonturen-
film die de aandacht van de bioscoopbezoekers
vraagt. In het majestueuze landschap van de
Canadese bergen trekken va^lrijvers op om hun
kudden te verkopen aan d^^uddelvers. James
Stewart speelt een prachtige hoofdrol in de
harde strijd in een wereld van brutaliteit en
corruptie, wuar hef loven van oen mens weinig
in tel is. Hier geldt het motto: snel rijk worden
of arm sterven.

V.V.V. PROGlRfMA
Het V.V.V. programma van 'deze week is druk

bezet. Vanavond vindt een demonstratie plaats
met politiehonden. Maandag is de wekelijkse
avondwandeling en woensdagmiddag de acht-
kastelentocht voor wielrijders. Woensdagavond
zijn de touwtrekwedstrijden om het kampioen-
schap van Vorden. Zij worden gehouden op de
weide nabij café De Zon. Op het marktplein kan
het een gezellige drukte worden op de Oud-
Vordense markt.

Donderdagavond is er een extra concert in-
gelast, dat verzorgd wordt door de Chr. gemeng-
de Zangvereniging Excelsior en de Chr. muziek-
vereniging Sursum Corda.
Zaterdagavond geeft de gymnastiekvereniging
een demonstratie op het plein achter de O.L.
dorpsschool. Misschien kunnen er meer banken
geplaatst worden als vorig jaar? We herinneren
ons nog dat er destijds heel veel mensen moes-
ten staan en dat is heus geen pretje.

BEROEP ONTVANGEN
Ds. J. Langstraat heeft wederom een beroep
ontvangen. Nu naar de Herv. kerk van Rotter-
dam-Delftshaven.

Ingezonden Mededeling
BESTEDINGS BEPERKING?

Enige tijd geleden hoorde ik van een boer in
Linde, dat deze een stukje particuliere weg
naar zijn boerderij met de wegschaaf had laten
opknappen. Die aardigheid kostte hem ƒ 150.—.
Zo heel goedkoop is die wegschaaf toch niet in
het gebruik.
Nu zag ik dezer dagen tot mijn ergernis en ver-
bazing dat een achter Het Kiefskamp lopende
zandweg in bewerking was genomen. Deze weg,
naar schatting 400 of 500 meter lang was een
landelijk begroeide weg, waar zelden iets over
komt omdat het geen verbindingsweg is en
daardoor ook in zeer goeden staat. Thans, na de
bewerking, ligt er een kale, zandige en stoffige
weg en het primitieve fietspad is verdwenen.
Wat deze bewerking onze gemeente gekost
heeft zullen wij maar niet vragen, maar wij
prijzen het wijze beleid van ons onvolprezen
gemeente bestuur, dat daarvan al zo dikwijls
bewijzen heeft geleverd.

W. A. van den Wall Beke.

V.V.V.
Zondagavond werd in het kader van het V.V.V.
programma in de muziektent een concert ge-
geven door het Vordens Mannenkoor en de mu-
ziekvereniging Concordia. Beide verenigingen
staan onder leiding van de heer D. Wolters. De
zeer vele toehoorders- hebben kunnen genieten
van uitstekende zang en muziek. De heer W.
Kamperman dankte namens V.V.V. voor deze
prachtige avond. Het weer was ideaal voor een
buitenconcert.
Maandagavond waren er 24 deelnemers voor de
wandeling onder leiding van de heer D. Norde.
Deze keer werden hoofdzakelijk de mooiste plek-
jes nabij kasteel Hackfort bezocht.
Dinsdagavond startten 48 personen voor de
oriënteringsrit voor wielrijders. De rit ging
door het Galgengoor, Mossel en de Leuke. De
Ie prijs was voor H. Potman met 3 strp.; 2. W.
Norde, 5 strp.; 3 t/m 8. mevr. Aalderink, B. Aal-
derink, H. Aalderink, J. Harwig, J. J. van Dijk
en H. W. Groot Bramel, elk 6 strp.; 9. H. Meu-
lenbrugge met 7 strp. en 10. Stegeman met 9
strp.
Woensdagmiddag waren er 8 deelnemers voor
de achtkastelentöcht onder leiding van de bur-
gemeester. Nu de vakanties begonnen zijn zul-
len er wel meer liefhebbers komen opdagen!

BEDRIJFSVOETBAL
Het door de Gems personeelsvereniging geor-
ganiseerde bedrijfsvoetbaltoe^Boi nadert zijn
einde. Maandagavond zal de^^lissing vallen.
Van 6—7 uur spelen Leder I—Gems I; beide
ploegen staan gelijk in puntental. Van 7—-8 uur
speelt Vleeswaren I tegeif Empo I. Empo I heeft
evenveel punten als Leder en Gems, doch Vlees-
waren heeft nog l punt meer, alles is dus nog
mogelijk. Het zal wel druk w^ten op het Rat-
ti terrein. ^^
Als sluiting van het toernooi wordt dinsdag-
avond op het Vorden terrein van 6.30—7 uur
een veteranenwedstrijd gespeeld tussen Gems
en Empo en naderhand nog Empo II—Gems II,
welke wedstrijd nog geldt voor het toernooi. De
baten van beide avonden komen ten goede aan
het Groene Kruis; een lofwaardig streven.
De opstelling der veteranen is als vlgt: Gems:
Doel Oonk sr., achter Radstake en Jansen
(Veld), midden Koerselman, Kruis en G. Slag^
man, voor Kettelarij, v. d. Wey, Lissenburg sr.,
Meyerrnan en Zweverink. Reserves: Wevers,
Slob en Sanderman. Empo: doel W. Sessink,
achter B. Gossink en A. Groenouwe, midden J.
Bannink, B. Borgonjen en D. Zweverink, voor:
G. Vreeman, K. Schotsman, G. Weekhout, J. in
't Veld en B. Braakhekke. Reserve: J. Hulshof.

Echtpaar met baby zoekt van 2 tot 14 sept.
VOLLEDIG PENSION.

Br. aan Monsees, Adèle Opzomerstr. 2 u

Amsterdam'Slotermeer.

V
Bernerstraat 11—17, Telef. K 6750-2321

DAGTOCHTEN
Zondag 21 juli, 4, 18 aug. Koningswinter

f 13.50 p.p.
Zondag 28 juli, 11, 25 aug. Bergisch Land

f 13.- p.p.
Maandag 22 juli, 5, 19 aug. Zuid Limburg

f 9.- p.p.
Maandag 29 juli, 12, 26 aug. Drente

£ 8.- p.p.
Dinsdag 23 juli, 6, 20 aug. Rotterdam,

Deltawerken f 8.— p.p.
Dinsdag 30 juli, 13, 27 aug. Oisterwijk,

Kaatsheuvel f 7. — p.p.
Woensdag 24 juli, 7, 21 aug.

Teutoburgerwoud f 11.— p.p.
Woensdag 31 juli, 14, 28 aug. Sauerland

f 13.50 p.p.
Donderdag 25 juli, 8, 22 aug. Aalsmeer,

Volendam f 8 . — p.p.
Donderdag l, 15, 29 aug. Kampen,

Giethoorn f 7. — p.p.
Vrijdag 26 juli, 9, 23 aug. Rond het

IJsselmeer f 9.— p.p.
Vrijdag 2, 16, 30 aug. Den Haag,

Scheveningen f 8. — p.p.

MEERDAAGSE TOCHTEN
met eigen materieel en prima verzorging

wekelijks 2, 3, 4, 5 en 6 dagen,

Inlichtingen en opgaven ook bij Sig.mag.
Eijerkamp, Vorden, Telefoon 386.

m Nutsgebouw
Telefoon 500

V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 20 juli, 8 uur

De dolle klucht

Moeder wat een klap
met; Stan Laurel en Oliver Hardy.

De „dikke" en de „dunne" worden
- op weg naar Washington met een
proef-bom - belaagd door een stel
bandieten.
Tenslotte ontsnappen zij in een radio-
grafisch bestuurd vliegtuig, dat echter
gebruikt wordt voor lucht-afweer-
schietoefeningen.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
}. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Concordia Hengelo-Gld

zaterdag 20 juli

DANSMUZIEK
Aanvang 7 uur.

Extra deze week:
Bij 1 blik LUNCH WORST van 126 et, 25 zegels

nu 3 pakjes MARGARINE (Spar)
van 123 voor 98 et, 20 zegels

10°/0 korting in Sparzegels verlengt uw vakantie!
Koop elke week alles bij De Spar en kies daarbij beslist Spar-artikelen met 10% korting in gratis Sparzegels.

Zo spaart u werkelijk handen vol guldens voor een langere, fijnere vakantie of voor extraatjes waar u
anders niet 20 gauw aan toekomt!

3 Spar Jubileum-koopjes
CHOC. SPRITS 250 gr 65 et, 13 zegels

Agar VRUCHTENBLOKJES, heerlijkfris
200 gram 45 et, 9 zegels

1 fles LIMONADESIROOP
metl sierlijk

limonadeglas 12 9 et
26 zegels

Deze week (11-18 juli) EXTRA goedkoop:

SnijWOrst, 100 gram 54 et, 11z.
OntbijtkOSk, groot formaat . . 53 et, 11 z.
Vruchtenhagel, 250 gram . . .39 et, 8z.
BiSCUitS, 250 gram 35 et, 7 z.
Vruchtenwafels, per pakje . . 52 et, 10 z
BatonS, zondagskoekje, 200 gr . 59 et, 12 z.
ChOCOlaadjeS, zeer licht, 100 gr 65 et, 13 z.
Zomermelange, 100 gram . .32 et, 6z.

Voor de kinderen
Automerken, leuk snoepje 100 gr 27 et, 5 z.

Een klasse apart
Edelvr. jam, (o a. aardb., kersen) . 117 Ct, 23 1.
HuishOUdjam)(o.a.bosbessen.getnber)94ct, 19z.

Sparzomerreis, u gaat toch ook mee?
Een onvergetelijke dag en een heerlijk diner.

Prijswijzigingen voorbehouden

Sparwinkeliers: G. Remmers, J. H. W. Eskes

VERLOREN: een
badtas met badpak, 2
handdoeken en porte-
monnaie.Rietje Janssen
Wilhelminalaan 12.

Te koop g.o.h. dames
sportrijwiel, Empo.
J. L. Smit, Raadhuis-
straat 34.

Te koop: houten tuin-
ameublement, engels
ledikant en Butagas-
stel. Telefoon 596.

LINNENKAST te
koop, 170x130x67,
Vz l«g-, Vz hang, met
2 laden. H. J. Kettelarij
Wildenborch Barchem

Te koop een KOEL-
KAST, plm. 45 1. inh.
H. Emsbroek, Groene-
weg l, Vorden.

Te koop: l Hangklok
(Junghans), l k haard,
2 fauteuils, l gascom-
foor (2-pits), 2 kokos-
matten, l dressoir, 2
schilderijen en l elek-
trische klok.
Molenweg 18, Vorden



Vanaf 15 juli

verkopen wij onze

gehele
voorraad

Bedrijfskleding,
Werk- en Ruilhemden
Kamgaren Pantalons

met 10
korting

lOedrijfskledingliuis

fa. K. Bodde
& Zn.

Zutphen, Groenmarkt 1
Telefoon 2595 (K 6750)

Extra
voordelig

koopt U in onze
opruiming!!
*
Vanaf a.s. maandagmorgen
S uur hoeft U maar weinig
te betalen, om veel te halen.

*Damesschoenen v.a. f 4.95
Herenschoenen v.a. f 6.95
Kinderschoenen v.a. f 1.95

Extra goedkope
Herenwerkschoenen

*Goederen buiten de opruiming
1O pCt. korting, uitgezonderd
rubberartikelen, zoals laarzen,
gymschoenen. ^

WULLINK'S
Schoenhandel»
Onbetwist, de Schoenenspecialist"

De oudercommissie van de O.L.S. (dorp)
Vorden, maakt langs deze weg bekend, dat
het hoofd van de school, de Heer J. G.
Vedders, 19 juli de school met pensioen
gaat verlaten.
Oud-leerlingen en al diegenen die een bij-
drage willen gevenvoor het afscheidscadeau
aan hem, worden verzocht deze te willen
storten of brengen bij de Coöp. Boerenleen-
bank Giro 862923 de Nutsspaarbank Giro
515294 of bij de leden van de oudercom-
missie:

Mevr. R. Lauckhart, 't Hoge 49
Dhr. W. Kuijper, Molenweg 19

„ A. de Jonge, Ruurloseweg 37
„ H. J. Óonk, Almenseweg
„ A. J. Vruggink, „'t Riethuis*
„ G. J. Wuestenenk, Koekoekstr. 25
„ G. Harmsen, „'t Schimmel"

GAZELLE
bij Rljwielhandel

E. J. LETTINK
Almenseweg

Bestelt uw

Studieboeken
en Agenda's

voor alle scholen, uni-
versiteiten, cursussen,
enz. en tevens de an-
dere schoolbenodigd-

heden bij :

Fa. Hietbrink
Telefoon 253

Heineken's
Bier

Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken)hetgeheimkent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

*• De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

Geen grijs
haar

Crème Marchal bevat het
pigment van Uw haar.

Drogisterij De OldeMeulle

Te koop plm. 60 jonge
HENNEN, 10 w. oud
RxW. D.A.Lenselink
„Specop".

Te koop mooie jonge
KIPPEN, WxR.
B. Beek, «tHogs 61.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
H. Hogeslag, Hackfort

Te koop RAAT- en
SLINGERHONING.

L. Wesselink, D 43

BOERENKOOL-
planten te koop, ook
grove kippenkool. Te-
vens prei- en koolraap-
planten. H. C. Kette-
lerij, Zwarteweg 4.

Staat ter dekking
nieuw aangekochte

premiebeer, opgen.
V. 78S8 N.Br.
H. J. Rietman,

Warnsveld.,

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

GROTE

30 are ROGGE te
koop en 20 are HA-
VER. G. KI. Geltink,
Hackfort, Vorden.
Te koop plm. 36 are
ROGGE en plm. 1.60
H. A. Adelaar H AVER
Tevens z.g a.n. 1-prds.
„Lemke" WENTEL-
PLOEG. Br. in te lev.
t.e.m. 17 juli a.s.
E. J. Voskamp, Linde
E 38, Vorden.

Perc. ROGGE en
HAVER te koop.
Br. inlev. voor 20 juli,
Henqeloseweg B 25.
Een perc. ROGGE te
koop, plm. 28 are.
A. J. Eykelkamp,

Medler
2 perc. ROGGE te

koop. A. L. Groten-
huis, B 7.
Jonge HENNEN te
koop, W.L. x Reds.
J. Wagenvoort, achter
Buitenzorq, Warnsveld
Te koop prima jonge
HENNEN, WxR en
Sussex H. Burkink,

„De Sticht"

Examens
achter de rug?

Geniet dan van Uw
vakantie met een

Gazelle of
Rudge Rijwiel

van

Fa. K. Siersma
Keuze uit meer dan
150 toer-, sport- en
kinderrijwielen in div.
kleuren en modellen.

Overwelving 3
Tel 2824, ZUTPHEN

Inruil - Verkoop
Verhuur

Agent Solex

CENTRA
heeft een uniek spaarsysteem,
als U f 10.— spaart, ontvangt U
f 12.50 terug of meerwaarde arti-
kelen, en steeds voordelige prijzen
Haring in tomatensaus per blik 68 et
Leverpastei per blik 56 et
Pindakaas per pot 79 et
Appelsiroop per carton 45 et
Boterhamkorrels 250 gram 39 et
Beschuit 2 rol a 12 stuks 39 et
Bramenjam per pot 57 et
Bakmeel zelfr. per pak 38 et
Tutti frutti 100 gram 30 et
Turkse vijgjes 100 gram 25 et
Jan hagel (koekje) 250 gram 49 et
Vruchtenwafels 250 gram 55 et
Frou-frou, verpakt 200 gram 39 et
Opekta voor uw inmaak per fl. 95 et

T. van der Lee - 't Hoge 56
Telefoon 420

'20 are ROGGE te
koop. Briefjes inlev. t.
m. donderdag 18 juli
bij Wed. Mokkink, bij
Medlerkoepel.
Jonge HENNEN te
koop, WL, Reds, W
xR en E.LxReds, 11
-15 weken oud.
G. B. Lebbink & Zn.
Fok- en kuikenbroederij
Tel. 489. Vorden E 47

Toom mooie BIGGEN
te koop. G. J. Wues-
tenenk, Koekoekstr. 25
Vierakker.
4 drag. VARKENS te
koop, Ie prijs fokdag
Vorden, uitget. 20-30
juli. Joh. Wesselink,

Kranenburg
6 BIGGEN te koop.
G. W. Winkel, Gazoor

DAT SCHEELT STUKKEN!
^ 250 gr. romeo's, heerlijk koekje 65 ct
A 250 gr. moriaantjes 69 ct

200 gr. vanille nootjes 69 ct
250 gr. prima pepermunt 49 ct

^ l grote fles slaolie 139 ct
4^ l grote fles slasaus 58 ct
^ 3 pakjes pudding, div. smaken 49 ct
A l groot pak custard 49 ct

500 gr. zachte zeep 39 ct
10 vliegenvangers (aeroxon) 49 ct
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

5 GROOTENBOER
^ Zutphenseweg Telefoon 415

\

•

Seizoen-Opruiming
vanaf maandag 15 juli

•
•

•
•

•
•

••

Heren- en Jongenssportcolberts
n „ pantalons
n „ costuums
„ n regenjassen

Herenvesten en -truien
Jongens- en Meisjessportjacks

n » loden jasjes
n n spijkerbroeken

Meisjes driekwart en lange
regenmanteltjes

n truitjes en vestjes
,, blazers en wollen jacks

Dames Gabardine en
Egyptischlinnen Regcnmantels

Dames Jumpers en Vesten
„ Toppers
„ Mantelcostuums en

Twekapakjes
„ Zomer- en Costuumrokken
„ Jacks

Gordijnstoffen en Vitrage

LET OP! ! Op al deze ar-

tikelen 20 pCt. korting!

Toppers

Zomermantels

Zomerjaponnen

Kinderjurkjes en

Overgooiers

Tegen sterk verlaagde prijzen.
Kortingen van 20 tot 50 pCt.

Lakens en Slopen tegen
spotprijzen!

Extra voordelige aanbiedingen

Koopt nu voordelig Uw wol!
10 pCt. korting.

ATTENTIE! Op al ons
ondergoed 15 pCt. kor-
ting!

Op onze werkkleding 10 pCt.
korting!

•

•

LOOMAN - VORDEN
voordeligste adres •



Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van ons zoon-
tje en broertje

JAN
F. C. Wansink
G. Wansink-

Wentink
Martie

Vorden, 11 juli '57.
Raadhuisstr. 13.

Voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden bij ons 40-
jarig huwelijksfeest, be-
tuigen wij langs deze
weg onze oprechte
dank.

W. Hallers
G. D. Hallers-

Tragter

Vorden, juli '57.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de deel-
neming,betoond tijdens
de ziekte en na het
overlijden van onze
lieve vrouw, moeder,
behuwd-, groot- en
overgrootmoeder,

Harmina Luijmes

Uit aller naam:
Joh. Norde

Vorden, juli '57.
Linde E 21.

JE. Hylkcma
Tandarts

afwezig
van 19 juli t.m. 7 aug.

Spoedgevallen:
Tandarts van Dijk te

Hengelo-G.
Spreekuur 9—10 uur.

Maandag 22 en dins-
dag 23 juli

wegens vakantie

gesloten

Beerning,kapper
Wegens vakantie

gesloten
v. 27 juli t.m. 3 aug,

Pluimveehandel
A. BRUGGEMAN

Telef. 316

Gevr. v. Amsterdam
een zelfst. HULP i.d.
HUISHOUDING bij
'n banketbakkersgezin
m. 2 schoolg. kinderen
(6 en 10 jr.). Zon- en
feestdagen vrij. Loon
f 25.— p. week-intern
l X per maand worden
reiskosten naar huis
vergoed. F. SMIT,

Hoofddorpweg 10
Amsterdam W.
Telefoon 80510.

Verpleeginr. Huize
„Het Enzerinck"

Vorden, vraagt l meis-
je als VERPLEEG-
HULP en 2 meisjes v
HUISH. WERK.

Jong echtpaar vraagt
KAMERS met kook-
gelegenh. Brieven aan
P. Sietsma, p.a. kapper
}. Wiekart.

Toom zware BIGGEN
tekoop. G. J. KI. Ikkink
Blokhuis, D 80. N.o.z

6 BIGGEN te koop.
H. Kreunen, D 84

Toom BIGGEN te
koop. V. J. Dostal,

Onstein

BIGGEN te koop bij
G. J. Eijerkamp, B 35

Toom zware BIGGEN
te koop. B. Zents Sr
't Medler.

Te koop 40 a 50 jonge
HENNEN, W x R en
een drag. GELT, 27 jul
a.d. telling. J. Roelvink
bij 't zwembad.

t
Tot onze diepe droefheid overleed heden
in het St. Walburgis Ziekenhuis te
Zutphen, na een geduldig gedragen
lijden en tijdig voorzien van de H.H.
Sacramenten der Stervenden, onze ge-
liefde Echtgenoot, Vader en Schoonzoon

Martinus Visser
in de ouderdom van 49 jaar.

Joh. N. Visser-Houtman
Wim
Marinus
Annie
Tineke
H. F. Houtman
Gr. J. Houtman-Eijkelkamp

VORDEN, 8 juli 1957.
Kranenburg D 121a.
De plechtige Uitvaart heeft plaats gehad
woensdag 10 juli om half tien in de Parochie-
kerk St. Antonius van Padua te Kranenburg.

Ter gelegenheid van het afscheid van de
rleer J. G. Vedders, als hoofd van de
openbare lagere school te Vorden, zal er
vrijdag 19 jul i a.s., van des n.m. 3-5 uur
een receptie worden gehouden in de zaal
van Hotel „Het Wapen, van Gelderland'
e Vorden.
ien ieder die van de Heer Vedders per-

soonlijk afscheid wil nemen is op deze re-
ceptie hartelijk welkom.
Zij, die op deze receptie de Heer Vedders
oe willen spreken, zullen hiertoe des n.m.

3.30 uur in de gelegenheid worden gesteld.
Burgemeester en Wethouders
der gemeente Vorden.
De Oudercommissie der openbare
lagere school in het dorp.

v.v.v.
Zaterdag 13 juli Politiehonden-
demonstratie
Zeer interessante oefeningen met deze
londen, waaruit blijkt wat dressuur
mogelijk maakt. Aanvang 7.30 uur,
terrein Vordense bos. Entree f 0.50
per pers. Kinderen 25 et.
Maandag 15 juli Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor iedereen zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek half acht van
het Marktplein.
Woensdag 17 juli Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding
Vertrek 1.30 u. n.m. van het Marktplein.
's Avonds Touwtrekken
Aanvang half acht bij café „de Zon",
ZutphensewegenOud-Vordense markt
Donderdag 18 juli Concert
in de muziektent , te geven door de
muziekver. „Sursum Corda" en de
Chr. Gem. Zangver. „Excelsior".
Aanvang 7.30 uur.
Zaterdag 20 juli Turn- en Gym-
nastiekdemonstratie
door de Gymnastiekver. „Sparta".
Aanvang 7 uur. Terrein achter de
O.L. School. Entree 50 et. per pers..
Kinderen onder H jaar 10 et.

Ook in vakantietijd
bij de Vwo volop

wapens voor
waardevolle
geschenken.

Chocolade hagel
geen namaak, 150 gr.
10 punten 42 Ct

250 gr. zoete zeer
smakelijke biscaré
10 punten 39 Ct

Voor de inmaak en
voor het maken van
Jam Feria druppels en
tabletten (ook voor
suikerpatiënten).
Opekta droog en
vloeibaar.

250 gr. Bazuintjes
een royaal koekje,
licht in gewicht.
10 punten 65 Ct

Bij een grote fles „Lo-
carno" Sinaslimonade
a f 1.06, gratis zonne-
klep of ballon met
fluit, 10 punten

Groot blik gehakt
a 500 gram
10 punten l 1*18

Verdelgings middelen
voor vliegen en Ender
ongedierte, rooktablet-
ten en vloeipapier.
Spritex m. sproeier.
Nieuwe Arexon vlie-
genvangers.

100 gr. sappige ma-
gere Ham 62 et.

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

SchoolfeestreisJ.LS. Dorp
Ouders, die met de kinderen de
bustocht op vrijdag 13 sept. mee
willen maken kunnen zich opgeven
bij de G*T»W. voor 7 sept*

5 x K

CONTACT
hét Mad voor Vorden

BEDRIJFSVOETBAL
Maandag 15 juli van 6-8 uur

eindtoernooi
op het Ratti-terrein.

Dinsdag 16 juli van 6.30-7 uur
ueteranenwedstrijd.

Daarna Empo II^-Gems II op het
Vorden-terrein.

De opbrengst komt ten goede aan het
Groene Kruis.

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

heeft plaats voor

Administratieve kracht (vrwl.)
Mulo of gelijkwaardige opleiding is

vereist.
Goed kunnende typen.

Sollicitatie's zowel mondeling als
schriftelijk.

Chem. reinigen Verven
Wegens vakantie gesloten
van 22 juli t.e.m. 27 juli.

N.V. Hoeksema
Sprongstraat 10, Zutphen

Stoppage enz. enz.

Geniet van Uw vakantie
met een

nieuwe fiets.
Voor een ruime sortering Empo,
Gazelle en Locomotief Rijwielen in
Tour en Sport naar

KUYPERS
Rijwielhandel, Tel. 393, Vorden

Tevens het adres voor Kinderrijwielen.

Zijn Uw vakantieplannen al klaar?
Zo niet wij verhuren tenten, luchtbedden,
etc. en bezorgen u hiermede heerlijke
dagen.
Fa. HARTENS — VORDEN
voor alles wat de kampeerder nodig
heeft.

OPRUIMING
Niet alleen 10 pCt»
korting op alle couran-
te artikelen, maar ook
koopjes in Damesschoe-
nent Tassen en Sport-
artikelen*

Als van ouds Schoen- en
Tussenhandel

H. G. ALBERS

Op al onze artikelen
Woningtextiel, Meubelen, Matras-
sen, Kinderwagens, Wandelwagens,
enz., enz.,
Lederwaren, Koffers, enz.,
gedurende de opruimingswe-
ken 10 pCt. korting, behalve
lederen kleding.

fa. G. W. LUIMES
Telefoon 421

PRACHT AANBIEDING

B ATS E N
voor de ongelooflijk lage
prijs van f 1.25.

Zolang de voorraad strekt bij

Henk van Ark

Gevraagd een flink
MEISJE

ter opleiding in de zaak.
Drogisterij „In den Ouden Gaper"

Sprongstraat 3, Zutphen
Ook inlichtingen bij Me). M. Woltering,

't Hoge 23.

Adverteert in Contact

GEMS
Complete bedrijf sgerede
leidingnetten worden
door ons geheel vrij-
blijvend begroot.
Inclusief elektr. aan-
leg, veedrinkbakken,
sanitair enz.

Verder verzorgen wij
gaarne Uw:

Loodgieterswerkzaamb.,
Elektr. Installatie,
Butagas, Radio,
Televisie, Uzerwaren,
Gereedschappen,
Huisiioud.art, Lampen.

Haring in tomatensaus
3 buk 115 et.
Zelfrijzend Bakmeel
2 pak geen 88 et maar
78 et.

250 gr. Biscuit geen 42 et maar
36 et.

Margarine 3 pak 99 et.

Limonade geen 145 et maar 115
et. maathoudende fles

Steeds vaker

KISTEMAKER
Van 21 juli t.e.m. 27 juli zijn wij
met vakantie.

Landelijk erkend
Installateur,
Loodgieters,
Gas, Water
en Elektra

GEMST
Compleet gemonteerd

dus

weinig plaatsingskosten.
Vol automatisch

ca. 300 L. drukketel

Praktisch geruisloos
2 cyl. zuigerpomp

Motor 0.75 PK draaistr.

Laag stroomverbruik
l m3 water v. 0.2 Kw. stroom

De beste
pompinstallatie

welke te koop is.

Cap. 2500 L./uur
zware drukketel lOatm.

In eigen bedrijf
vervaardigd.

Ook te leveren met
lichtnetmotor.

Volle garantie.
Onderdelen voorradig.

De meest ideale watervoorziening voor
woningen, boerderijen, bedrijven, garages

En . . . . normale fabrieksprijs geen f 845.—

zolang de voorraad strekt NU voor f 675.-
Beperkte voorraad. Ook leverbaar via Loodgieter Installateurs.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.



U geniet dubbel in uw vakantie
op zo'n licht lopende

EMPO
FIETS
van

E. J. Lettink
Almenseweg

Telefoon 472

Het Gemeentebestuur wenst te verkopen,

plm» 55 are rogge in 3 perc»
Perceel I, groot plm. 15 are aan de
Zwarteweg.
Perceel II, groot plm. 30 are naast de
Bijz. Lagere Landbouwschool.
Perceel III, groot plm. 10 are naast
Oonk aan de Hengeloseweg.

Aanwijzingen geeft de gemeente-opzichter
A. J. Klein Ikkink.
Briefjes in te leveren uiterlijk vrijdag 19
juli a.s. op het Bureau Gemeentewerken.

Ciir. Landbouwhuishoudschool
Gevraagd voor l sept. voor plm. 3 midd.
per week, iemand voor schooladministratie.
Salaris volg. rijksreg. Sollicitatie's aan de
directrice. Inlichtingen dinsdag 2 — 4 uur.

Wilt u een grote tocht
maken in de vakantie?

Wij kunnen u uit voorraad leveren

Sparta-bromfietsen
in zwart en kleur,

Berini en Locomotief.

Komt urijblijuend een kijkje nemen.

R. C. j. Kuypers
Telefoon 393, Vorden

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg 1, Hengelo G., Tel. 06753-234

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 20 t.e.m. 29 juli.

Schildersbedrijf
P. VAN BODEGOM

Zutphenseweg 76, Telefoon 431

Supporters van Concordia
die op zondag 21 juli met ons mee willen
naar het concours in Beltrum, kunnen zich
heden en zondag a.s. opgeven bij

J. G. Schuppers, Almenseweg
J. L. Smit, Raadhuisstraat
Joh. Harmsen, Molenweg

Luth ruimt op!
Maandag 15 juli beginnen wij met onze

grote seizoen-opruiming
en duurt tot en met zaterdag 20 juli.

Zeldzame koopjes!
EEN GREEP UIT ONZE KOLLEKTIE'S

Afdeling confectie:
Dames Zomerjaponnen vanaf f 4.95
Meisjesjurkjes f 3.95
Damesrokken f 12.50 - f 9.- - f 2.50
Restant Jongenspakjes, l- en 2-delig,

f f 5.~ - f 3.~ - f
5.50

Plastic Damesmantel^zeer voordelig!! A

Ons devies is: „Kwaliteit bovenal"
Huishoudgoederen:

Badstof keukendoek
rood, groen en blauw

f 1.25
Zware en pracht kleu-
ren, grote baddoeken

A-keus f 2.50
Dito washandjes f 0.30
Theedoekenf0.88,f0.75

Favorita japonschorten geen 15.50
maar f 9.90

Fantasie schorten, grote maten
f 3.75 - f 2.98

Flanellen nacht-
hemden f 5.25
Gebloemde flanell.
dames Pyama's

f 8.50

Graslinnen lakens,
Twents produkt,
180 breed nu f 6.35

Dito slopen f 1.65

Geruite tafellakens
125x150 f 2.98
130x130 f 2.50
kleurecht

Teddy luiers, A-keus f 1.1O
Oogjes luiers vanaf f 0.98

Meisjes

pullovers met

20 pCt. korting

Restanten WOL zeer voordelig!

Alleen bij LUTH prima werkhemden, Indanthren (kleurecht), in 3 verschillende
kleuren en maten f 4.65.

Wollen en Gestikte Dekens
COUPONS - Vitrage, Overgordijnstoffen en Balatuni.

COUPONS - Schortebonten, Katoen, Flanel, enz.

Zie etalage's. 's Woensdagsmiddags gesloten. Geen zïcht.
a Contant. Niet ruilen. Op alle courante artikelen 10 pCt. korting.

H. LUTH - VORDEN

J "V.
Maandag 15 juli begint onze

Seizoen-
Opruiming

A. WOLSING
RAADHUISSTRAAT, VORDEN

S r

Vakantieregeling Smeden
Eykelkamp, 22 tot en met 27 juli
Henk van Ark, 22 tot en met 27 juli
G. J. van Ark, Wildenborch S t.m. 10 aug.
Gebr. Barendsen, 19 t.e.m. 24 aug.
H. Wiggers, 19 t.e.m. 24 aug.
A. Lettink, 26 t.e.m. 31 aug.
Oldenhave, 22 t.e.m. 28 sept.

Vakantie Smederij van:
Groot Obbink wordt nader bekend gemaakt.

Het sütccs van Ae wek!

Knalprijzen in onze
Opruiming,
welke 15 juli begint.
Reeds vanaf f 3.50 een paar dames-
schoenen.
Heel voordelige restanten zomer-
schoenen.
Herenschoenen vanaf f 9.95 en toch
kwaliteit. Meisjesschoenen diverse
maten, werkelijk koopjes.
Jongensschoenen tegen voordelige
prijzen.

Onze dozen met kinderschoenen:
Uitzoeken maar: 2.95, 3.95, 4.95,
5.95, enz.
Werkschoenen met rubberonclerwerk
9.95.

Op goederen niet in de opruiming 10 pCf.
horting.
Alles a contant. Geen zichtzendingen.

R. Jansen
't Schoenenhuis

HEDENAVOND
laatste opvoering van het
blijspel
„De 3 dochters van de baas"

door de toneelver. T.A.O. in de Kapel
te Wildenborch. Aanvang 7.30 uur.
Entree f 1.—.

Gaat U
kamperen ?

Wij verhuren ten-
ten 2-, 4- en 6-per-
soons.Hetgaathard,
zorgt dat u er bij
bent!

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421


