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AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling, uitgaande van V.V.V.,
onder leiding van de heren Norde en Vlogman
namen maandag j.l. 45 personen deel. Ditmaal
waren de bossen rond het kasteel 't Kiefskamp
het doel van de wandeling, waarvan allen —
mede dank zij het mooie weer — volop hebben
genoten.

Dinsdagmorgen werd de brandweer gealar-
meerd voor een brandje, dat was ontstaan in de
woning van de heer S. in de van Brameren-
straat. Toen de brandweer arriveerde hadden
de bewoners met behulp van de buren 't brand-
je reeds geblust.
De brand was ontstaan In een der bedden, waar-
van de nog smeulende matras door het raam
naar buiten was geworpen. De schade beperkte
zich tot enig beddegoed.

55 JAAR GETROUWD
Het echtpaar J. M. Gerritsen, G. Gerritsen-Schut
aan de Berend van Hackfortweg, herdacht
woensdag de dag dat het 55 jaar geleden in het
huwelijksbootje trad.
Evenals bij de viering van zijn gouden huwelijk
was ook nu de belangstelling en het medeleven
met dit sympathieke echtpaar weer groot.
Daar beide echtelieden nog een goede gezond-
heid genieten, was er van dit feest nogal werk
gemaakt. Familie, vrienden, bekenden en buurt-
genoten, kwamen het echtpaar hun gelukwen-
sen aanbieden. Ook mevrouw van Arkel gaf
acte de présence. Het echtpaar werd daarbij
weer flink in de bloemetjes gezet, terwijl daar-
naast ook nog andere geschenken werden aan-
geboden.
's Avonds brachten de beide plaatselijke muziek-
verenigingen „Concordia" en „Sursum Corda"
een serenade, die bijzonder op prijs gesteld
werd.
Het was voor de beide oudjes weer een bijzon-
der mooie dag.

DE ACHTKASTELENTOCHT IS ZEER IN
TREK

De Achtkastentocht komt blijkbaar hoe langer
hoe meer in de belangstelling te staan. Deze
week namen 123 personen deel aan deze tocht
per rijwiel, waarbij burgemeester Van Arkel de
leiding had.
In de afgelopen dagen werd voorts deze tocht
nog gemaakt door een groep meisjes uit Haar-
lem, die momenteel in Epse kamperen. Deze
meisjes maakten de tocht per fiets o.l.v. de heer
Folmer, die ook nu weer vele bijzonderheden
over de kastelen wist te vertellen.
Een groep leerlingen van de Technische School
uit Velp maakte eveneens deze tocht, doch dan
per bus. De V.V.V. uit Groningen organiseert
o.a. ook tochten naar Vorden, waar dan de Acht-
kastelentocht de voornaamste attractie is. Deze
week waren er 2 bussen waarvan de inzittenden
zeer hebben genoten van het mooie natuur-
schoon dat Vorden biedt. De heer Folmer zorgde
ook voor deze groepen voor de explicatie.

SPANNENDE TOUWTREKWEDSTRIJDEN
De touwtrekwedstrijden, welke de Vordense
winkeliersvereniging elk jaar in de zomermaan-
den organiseert, trekken niet alleen van het
publiek maar eveneens in deelnemende ploegen
steeds meer belangstelling. Dit jaar namen er
liefst 14 ploegen aan deel, waarvan 4 uit Vorden,
2 uit Zelhem, 5 uit Ruurlo, 2 uit Borculo en l
uit Hengelo (G.). De belangstelling was woens-
dagavond — ondanks de regen — weer bijzon-
der groot.
Namens de winkeliers vereniging en V.V.V.,
heette de heer A. Siemerink allen hartelijk wel-
kom en deelde mede dat de deelnemende ploegen
in 3 klassen verdeeld waren, n.l. A, B en C. In
klasse A waren 4 ploegen ingedeeld, in B 8 en
in C 2.
Er werd fel getrokken om de 2 meter terrein-
winst, die de overwinning moest brengen, waar-
bij vele partijen onbeslist eindigden, daar er een
tijdslimiet was vastgesteld.
Ook het publiek liet zich niet onbetuigd en moe-
digde zijn favorieten enthousiast aan.
iNa deze eerste competitie-wedstrijden zullen op
12 augustus a.s. de finales gehouden worden.
Door het grote aantal deelnemende ploegen was
het zo goed als donker toen de wedstrijden ge-
ëindigd waren.
De competitiestanden waren toen:
Klasse A: Delden I (kampioen van vorig jaar)
4 p.; Medler I, 3 p.; Zelhem I, 3 p. en Ruurlo I
(Bruil) 2 punten.
Klasse B: Ruurlo—Broek I, 13 p.; Ruurlo—
Heurne I, 12 p.; Delden II, 8 p.; Borculo I, 8 p.;
Ruurlo—Bruil II, 5 p.; Medler II, 5 p.; Hengelo
I, 4 p. en Zelhem II l punt.
Klasse C: Ruurlo—Broek II, 2 p. en Borculo II
O punten.

KERKDIENSTEN zondag: 2 aug.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
9.50 uur Ds. G. J. Graafland, van Zeist
Jeugddienst. Onderwerp: „Ongelijk verdeeld"

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. Verhave,

van Hollandscheveld
R.K. Kerk

7uur 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 tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst 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 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 132 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f50,— tot f57 ,— per stuk.
Handel was redelijk.

B JJelijke stand van 24 t.m. 30 juli.
Geboren: d van F. J. ten Have en ƒ. J. M.
van Wessel; z. van A. Bargeman en W.
Pardijs.
Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen,

n: Geen.

A.s. zondag 2 augustus hoopt
Ds. G. J. Graafland, uit
Zeist
voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp van de preek: „Ongelijk
verdeeld".

Aanvang samenzang om 9.50 uur

DRUKKE AVONDMARKT
Ondanks de regen werd de eerste avondmarkt,
welke de Vordense winkeliers woensdagavond
hebben gehouden, toch nog druk bezocht. Op
het Marktplein stonden tal van kramen, voor-
namelijk met hartige beetjes, welke veel aftrek
vonden. Er was voorts een schiettent en een
kinderdraaimolen, die ook al niet over gebrek
aan belangstelling te klagen hadden. Voor de
muziek zorgde een draaiorgel, waardoor het ge-
heel een feestelijke stemming kreeg.
Op woensdag 12 augustus wordt er nogmaals
een avondmarkt gehouden, waarbij ook een
dansje gemaakt kan worden in het Nutsgebouw.

PAARDEN PREMIEKEURING
Bij gehouden centrale paarden premiekeuring
te Bennekom behaalde in ,de afd 1-jarige Gro-
nings type A. J. Zweverink „Steenkamp" met
Zalina een Ie prijs; in de afd. 2-jarige Gelders
type G. W. Winkel met Walda een 3e prijs;
3 jarig Gelders type B. H. Koning met Volmië
een Ie prijs plus stermerrie; G. J. Knoef met
Vola Ie prijs plus stermerrie; B. H. Norde met
Victoria 2e prijs; afd. 6-jarige merries met veu-
len Gelders type F. Toorneman met Solgia een
Ie prijs plus stermerrie en kampioen van de
6 en 7-jarigen.

VERKEERSONGEVAL
Bij de gevaarlijke uitrit Het Hoge—Raadhuis-
straat vond maandagmiddag een verkeersonge-
val plaats, waarbij 2 personenauto's betrokken
waren. Juist op het moment dat de bestuurder
van de ene auto het Hoge wilde afrijden, nader-
de in de Raadhuisstraat de andere auto. Beide
bestuurders zagen elkaar te laat, zodat een bot-
sing onvermijdelijk was. Beide auto's werden
nogal beschadigd. Persoonlijke ongelukken
deden zich niet voor.

rtegemvecr

J^lasticiveer
Nu even een Plasticjas gehaald!

De Big-Ben jas hangt voor u
klaar bij

Visser - Vorden
LEUKE KINDERMIDDAG

Voor een groot aantal kinderen heeft zaterdag-
middag de heer Denink uit Den Haag met as-
sistentie van diens echtgenote een goochelmid-
dag verzorgd in het Nutsgebouw, die zeer in de
smaak is gevallen.
De heer Denink vertoonde verbluffende staal-
tjes van goochelkunst met kaartjes, doekjes,
touwen, toverbussen e.d., die grote hilariteit in
de zaal veroorzaakten.
De heer W. Kamperman, bestuurslid van V.V.V.,
bracht aan het slot van de middag het echtpaar
Denink, dat in Vorden zijn vakantie doorbrengt,
hartelijk dank voor het gebodene, wat vergezeld
ging van een enveloppe met inhoud voor de heer
Denink. Ook mevrouw Denink ontving een aarr
dige attentie.

SCHOOLNIEUWS
Naar ons werd medegedeeld zal de eerste klas
van de bijzondere lagere school in het dorp bij
het begin van het nieuwe cursusjaar 51 leer-
lingen tellen. Dit is voor één onderwijzeres te
veel, zodat een gedeelte bij de 2e klas zal wor-
den ondergebracht.
Een 58-tal leerlingen hebben de school verlaten,
waarvan er 17 gaan naar de landbouwhuishoud-
school, 13 naar de landbouwschool, 20 naar
lyceun^M.M.S., Mulo of Detailhandelsvakschool
en S^Bkr de Technische school.
Het jaarlijkse schoolfeest zal met een tocht naar
Ouwehands Dierenpark worden gevierd op 28
augustus a.s.
Tijdens de vakantie wordt in een lokaal weer
linoleum gelegd terwijl er tevens weer nieuw
mcuj^pr wordt aangeschaft in de vorm van
tafeltere en stoelen.

BIOSCOOP
Zondagavond vraagt een zeer bijzondere film
de aandacht: „Het spook van de opera".
Zoals de titel al doet vermoeden kan men ge-
tuige zijn van prachtige opera-fragmenten,
maar het spook zorgt voor zoveel griezelige mo-
menten, dat het dikwijls een beklemmende sen-
satie wordt.
Wie spoedig last heeft van nachtmerries kan
o.i. beter thuisblijven, maar mensen met sterke
zenuwen zien een combinatie van pracht en
praal, muziek en zang, en angstige paniek.
Het is een veelbesproken film met een grote
reputatie.

HET V.V.V. PROGRAMMA
Voor de komende week staat weer de avond-
wandeling op maandagavond op het program-
ma, o.l.v. de heren D. Norde en B. Vlogman.
Woensdag is er weer de Achtkastelentocht per
rijwiel o.l.v. burgemeester Van Arkel. Verder
zullen de Vordense Boerendansers „De Knup-
duukskes" woensdagavond op het terrein achter
het gymnastiekgebouw demonstraties van oude
Achterhoekse boerendansen geven. Deze demon-
straties zullen afgewisseld worden door het op-
treden van „The Rythm Stars", met een muziek-
programma.
W^ï maken de tuinbe-zitters in Vorden er voorts
op attent dat in de week van 10 t/m 15 augustus
door V.V.V. een wedstrijd in verlichting van
tuinen gehouden wordt, waarvoor de deelnemers
nu alvast maatregelen kunnen treffen. Wanneer
iedere tuinbezitter hieraan meedoet, kan dit
voor Vorden weer een groot evenement worden,
wat ongetwijfeld grote belangstelling zal
trekken.

GESLAAGD
De heer P. J. B. Eykelkamp, Medler, slaagde
dezer dagen voor het diploma Ned. Handels-
correspondentie.
Voor het Mulo-diploma A slaagden te Deventer
de dames Gr. Uenk en L. Everhard en de heer
D. T. Maatkamp.
Voor het Mulo-diploma A en tevens voor het
Middenstandsdiploma slaagde de heer G. Brug-
gink.
De heer J. Harwig slaagde te Den Haag voor
't Staatsexamen V.D. Scheepswerktuigkundige.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.



NEDERLAND ZORGT VOOR ZIJN TOEKOMST.
Meer welvaart door Europoort en Deltaplan

De toekomst van een land hangt af van de
maatregelen die in het heden worden genomen.
Structuurplannen en landhervormingen hebben
tot taak over een aantal jaren de economische
toestand van een gebied — en daardoor van het
land — te verbeteren. Wij, in Nederland, kun-
nen er trots op zijn in het land te wonen waarin
het meeste wordt gedaan om ,de toekomstige
welvaart te waarborgen. JSTergens in Europa, en
misschien zelfs nergens in de wereld, wordt zo
hard gewerkt aan zoveel, haast verbijsterende
plannen als in ons kleine landje aan de grote
zee.
ledere buitenlander is met stomheid geslagen
wanneer de gehele omvang en de strekking van
het Deltaplan hem duidelijk worden en staat
verbaasd over zoveel technisch kunnen en durf
wanneer hij dan ook nog wordt geconfronteerd
met het project Europoort.
Nederland rekent vooruit en eigenlijk is het
zo jammer dat wij of zo weinig bekend zijn
met wat er allemaal gebeurt, of het bijna als
vanzelfsprekend aannemen dat het gehele Zuid-
westen van ons land wordt beveiligd tegen de
krachtige aanvallen van de Noordzee en dat
dichtbij datzelfde gebied wordt gewerkt aan een
door economen, sociologen en ingenieurs samen-
gesteld plan tot verbetering van onze nationale
economie. Een plan dat een enorme betekenis
heeft en zijn weerga in de wereld niet kent. In
onze tijd van Europese eenwording is weinig
plaats voor landelijk chauvinisme, maar met
recht mogen wij roemen op dat wat in Zeeland
en Zuid-Holland door Nederlandse technici en
arbeiders is en wordt gepresteerd. Evenals wij
trots mogen zijn op de werken in de voormalige
Zuiderzee.

Grotere havens.
Het plan Europoort is in het leven geroepen om
in de toekomst Nederland die plaats te laten be-
houden, die ons land op het ogenblik in West-
Europa inneemt. De ligging van ons land, in
de Delta van Rijn, Maas en Schelde, is bijzonder
gunstig voor wat het goederenvervoer betreft
en het is daarom niet verwonderlijk dat de
grootste haven van ons land, Rotterdam, een
transito-centrum is voor de belangrijkste in-
dustriële gebieden van West-Europa. Langza-
merhand echter zal, doordat de wereldbevolking
blijft toenemen, de uitrusting van een haven
onvoldoende worden. Een gestage toeneming

van de bevolking brengt met zich mee de nood-
zaak van nieuwe industrieën, en beide zorgen
voor een sterke stijging van het vervoer, inter-
nationaal en plaatselijk.
Rotterdam zal een groot deel van die stijging
voor zich moeten opeisen. Om dat te kunnen
doen is een ruimere outillage nodig. Meer en
grotere schepen moeten in de havens kunnen
worden opgenomen en sneller en beter bediend.
Het Europoort-project moet de mogelijkheden
daartoe scheppen.

Miljarden geïnvesteerd.
Binnenkort zullen zeekastelen in de vaart ko-
men van een bijna onvoorstelbare grootte. Tan-
kers staan op stapel, die een tonnage van 100.000
ton en meer hebben. Het is een automatische
ontwikkeling want een grotere inhoud doet nu
eenmaal de vervoerskosten dalen. Maar iedere
dag oponthoud, die deze schepen in een haven
hebben, kost tienduizenden guldens. Tegenwoor-
dig bedraagt een verlies bij een tanker van
45.000 ton al ƒ 46.000,— voor iedere dag stil-
liggen in een haven. Zij zullen dus bij voorkeur
die havens kiezen waar zij snel en goed ge-
holpen kunnen worden.
Nederland zal zorgen dat die in het gebied van
de Nieuwe Waterweg, bij Rotterdam, aanwezig
zullen zijn.
De ervaring, verkregen door o.a. de Zuiderzee-
werken, maakt het mogelijk grote waterstaat-
kundige werken uit te voeren. Doch kennis is
niet het enige dat nodig is voor de uitvoering
van een project, het geld is even onontbeerlijk.
In eerste instantie zullen de nodige financiën
door het Rijk ter beschikking worden gesteld.
Men schat dat maar liefst ƒ 185 miljoen nodig
is tijdens de eerste fase van het Europoort, pro-
ject. Door de overheid zal verder in het zuster-
plan — de ontwikkeling van de Botlek — een
bedrag van ƒ 120 miljoen worden geïnvesteerd.
Het bedrijfsleven zal in dit Botlek-plan, voor-
namelijk gericht op de vestiging van nieuwe
industrieën, nog veel meer geld steken. Alleen
dit jaar al een bedrag van ruim ƒ 400.000.000,—.
Fantastische bedragen, maar de rente zal hoog
zijn. Werkgelegenheid wordt geschapen voor
duizenden en de nieuwe fabrieken, waaronder
een hoogoven, zullen voor een stevige economi-
sche basis voor het gehele land zorgen.
(Nadruk verboden).

RATTI-NIEUWS
De Ratti-junioren speelden zondag enkele
vriendschappelijke wedstrijden tegen^b Socii-
jeugd uit Vierakker, die alhier te gast waren.
Ratti B bond de strijd aan met Socii B en wist
een 6—O zege te bewerkstelligen. Ondanks de
zomerse temperatuur werd er aardig spel te
zien gegeven. ^^
De gasten kregen weinig gelegenhMjhet de
Rattianen lastig te maken, want het bleek, dat
de thuisclub beduidend sterker was over alle
linies. Rechtsbuiten Lichtenberg wist vlak na
elkaar reeds enkele doelpunten van fraai ge-
halte te scoren (2—0), terwijl nog voor de rust
de stand werd opgevoerd tot 4—0.
Ook in de tweede helft lukte het de Ratti-jeugd,
dank zij voortreffelijk samenspel, nog twee doel-
punten aan de score toe te voegen. Door het
goede ingrijpen der verdediging kreeg Socii
geen kans om de eer te redden.
Ratti C wist door middel van goed samenspel
een verdiend 2—2 gelijkspel te behalen tegen
Socii C.
A.s. zondag zullen in Vierakker de returnont-
moetingen worden gespeeld.

V.Z.V. FLITSEN
Verleden week speelden de Vordense dames in
Apeldoorn tegen de kampioenskandidaat A.Z.C.
I en zoals te verwachten was, verloren ze deze
wedstrijd. Het werd een grote 11—O zege voor
de Apeldoornse dames, waarmee deze ploeg wel
zeker is van de eerste plaats in de 2e klas
K.N.Z.B.
Voor V.Z.V. is er echter nog een kleine kans
om de tweede plaats te bereiken, mits zij bin-
nenkort in de uitwedstrijd tegen de Whee I uit
Goor de volle winst binnen haalt. Dit zal in elk
geval een zware ontmoeting worden.

De Satlermeister is tot
en met 6 aug. afwezig.

De zaak is niet gesloten, onze
volle Neef, de Stoffeerder,

neemt waar.

Fa. G. W. LUIMES

't Was weer glad mis
met Jan uut Drente. Urn 10 uur was
ter al gin Drentse stoete meer te koop.
As straf kump in zien plaatse

Geert uut Meppel
op woensdag 12 aug. op de markt.

De Marktmeister

Onze herensalor>Q

is wegens vakantie gesloten
van 17 tot en met 23 aug.
Damessalon en Winkel biljoen geoj^tod

WIEKART - Kapper

LET OP ONS

nieuwe telefoonnummer: 14 9 5
Fa* H. Meulenbrugge & Zn.

VORDEN

Het touwtrekken en de Vordense markt
waren, getuige het drukke bezoek,

een groot succes.
*

Op woensdag 12 augustus volgt
de finale van het touwtrekken
(terrein café de Zon. Entree 50 et)

*

In aansluiting op het touwtrekken is er
de Vordense markt,

waar een zweef' en een draaimolen
aanwezig zullen zijn, evenals ver-
schillende kramen van de bekende

kooplieden.

*
GRATIS DRAAIEN !!
Vanaf zaterdag 8 augustus ontvangt

men bij de Vordense winkeliers
bonnen, welke recht geven

op gratis draaien in
zweef- of draaimolen

H.H. Winkeliers ontvangen toelichting

Bestuur Vord. Winkelersver.

ADVERTEERT
IN C O N T A C T

Bupro-gas
is vanaf heden
ook verkrijgbaar
bü

H. Lijftogt
't Hoge 57, Vorden

Te koop prima jonge

HBHH6H WLxReds
Sussex X Reds en WL
A. B L I K M A N ,
Driesteek l , Warns-
veld. Tel. 06750-4765

.Moc/erneJ
man

Elba—No Iron
Londoo—Sanfor
Metro—Sanfor
Vasto—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

IDAMESBLOUSESl
16.90-8.90-10.901

Voor
Luxe- en

Huishoudelijke
artikelen,

Glas, Porselein en
Aardewerk,

Elektrische- en
Gasapparaten,

Sanitair,
Gereedschap en

Ijzerwaren

naar

G.Emsbroek
Zutphenseweg 5

Vorden, Tel, 1491

H.H. Landbouwers!

Dekkleden
om stromijten te be-
dekken.

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

De Rest

van ilc Restanten
De laatste zomerrokken
voor f 6.95, alle maten

*Zomerjaponnen,
zeer exclusief, laag in prijs

*Overgordijnstof, 120 cm.
breed, uitzoeken,
voor f 2.95 per mtr.

*Cretonnes, 120 cm. breed,
vanaf f 1.98 per mtr.

H. en W.
Coöp. Boerenleenbank Vorden
Te beginnen met maandag 3 augustus 1959
wordt door ons elke maandagmiddag van
2—4 uur zitting gehouden op filiaal „de
Boggelaar" van de Coöp. Landbouwver.
„De Eendracht".
Op deze zittingen kunnen alle bankzaken
worden verricht.

Wegens vakantie
GESLOTEN

van 3 tot en met 8 aug.
G. H. HILFERINK

V Levensmiddelenbedrijf )

Speciale aanbieding

2 vlm. Gasstel
geheel compleet, met gas -f regelaar

voor slechts f 44.—.

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 47, Telefoon 1217



B.z.a. net MEISJE, v.
5 halve of 3 hele da-
gen per week, liefst
winkel.
Te bevr. Adv. Bur.
W. te Slaa, Vorden,
Telefoon 1484.

Biedt zich aan fl ink
MEISJE voor zater-
dags, 15 jaar.
Inlichtingen Bureau

Contact.

VERLOREN een dek-
kleed, van de Kranen-
burg naar de Lindese
Enk. Tegen beloning
terug te bez. bij H. M,
A. Helmink, E 79,

Vorden

Te koop een g.oh.
BROMFIETS, bouwj.
1954, Batavus Bilonet.
H.J.Wiltink, Wilden-
borch. N.o.z.

Te koop EETAARD-
APPELEN (Eigenhei-
mer). J. Brinkerhof,
Wildenborch D 72,

Telefoon 6670

Te koop EETAARD-
APPELEN.
H. Bouwmeester,
,,Nieuw Rikkenberg"

Linde

Te koop 4 prima leg-
gende EENDEN en
16 mooie DUIVEN.
G. J. Beumer, Kerk-
straat 11, Vorden.

13-weekse jonge
HENNEN te koop,
wxr en sxr .
H. J. Maalderink,
Vordenseweg 11,

Warnsveld

BIGGEN te koop en
jonge HENNEN, wit
x rood, geënt tegen
p. en b.
J, W. Wagenvoort,
achter Buitenzorg.

23 zware BIGGEN te
koop. G. J. Arfman,

Wildenborch

Te koop 6 zware
BIGGEN bij H. Wil-
tink, D 58. N.o.z.

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

Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. G. Breuker,

't Enzerinck

2 drag. VARKENS te
koop, 20 aug. a.d. teil.
L. Steeman, B 5.

Te koop 2 dekrijpe
ZEUGJES en 2 dra-
gende ZEUGEN,
M. Sterzeug.
M. A. Helmink, B 105

Een drag. ZEUG te
koop, bijna ad. teil.
Dostal, Onstein,

Vorden

H-H. Landbouwers!

Regenpakken
Korte jas en broek
f 24.75.

G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Jan Westdijk

en

Christina Adriana Wassink
y

geven U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis van hun
voornemen om op D. V. dinsdag
H augustus a.s. des v. m. 11.30
uur in het huwelijk te treden ten W
Gemeentehuize te Vorden. u
Kerkelijke inzegening om 2.30 f
uur n. m. in de Ger. Kerk te /
Vorden door de Weleerw. Heer X
Ds. E. J. Duursema. X

j Rozenburg, Emmastraat 51
Vorden, „Groot Bramel" C 132
Juli 1959.

Toekomstig adres: Jan Vermeer-
straat 2a, Schiedam.

PI
Gelegenheid tot feliciteren te u
Vorden, dinsdag 1 1 augustus van f
4 — 5 uur n. m. in Hotel Bakker.

. ______ ___ ______ __

Onze kantoren
te Vorden en Wichmond

zijn wegens vakantie gesloten
van 3 t.m. 8 augustus

J. W. KLEIN LEBBINK
BELASTINGCONSULENT

Voor een accuraat jong meisje, die
een betrekking vol afwisseling zoekt,

hebben wij plaats als leerling

Verkoopster»
G. EMSBROEK

Zutphenseweg
Telefoon 1491

Regelink voor IM RijbewijsM
dB,Synagogestr. 6, Hengelde, Tel. 06753-573

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

U kijkt
Uw ogen
uit!

ALBERS
brengt U kwaliteits~artikelen
tegen ongekend lage prijzen»

Alweer zo'n meevaller t je I
Bij elk pak Hotel Goud Koffie, 5 ovenverse
cocosmacronen voor slechts 25 et

Kent U onze Hotel Goud Thee, 100 gr, 79 et
alleen deze week het tweede ons voor de
halve prijs

Dit komt nooit weer!
Jampot piccalilly en een tumbler mosterd
samen van 78 et nu voor 59 et

Roomzachte slasaus, per fles 69 et
Haring in tomatensaus, 3 blikjes 98 et
Pindakaas, reklameprijs per pot 69 et
Grote ontbijtkoek (klasse a) 39 et
Ontbijtworst, 150 gram voor 39 et
Ant, Huninks leverpastei,

2 blikjes voor 100 et

Ruime sortering Indische artikelen!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Autorijschool Seesing
GESLO9EN

van 3 t.m. 16 augustus.

Tussen deze data ^fctoverhuur
Seesing, „'t Groenedal"

Ruurloseweg D 19, Tel. 1358.

3 in l «4!
• Salaris
• Diploma Modinette
• Opleiding Huishoudschool

Dat is mogelijk door het volgen
van onze cursus, in samenwerking
met de huishoudschool, onder con
trole van het ministerie van On-
derwijs.
Meisjes van 14 en 15 jaar
kunnen deze bijzondere cursus
volgen,

welke bestaat uit:
• 32 lesuren per week aan ons be-

drijf voor het diploma Modinette.
• 8 lesuren per week aan de huis-

houdschool, in : koken, kinderver-
zorging, gymnastiek e.d.

Na afloop van de cursus wordt een
examen afgenomen en degene die
slaagt, krijgt het officiële diploma
Modinette (confectienaaister) 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.
Reiskosten worden vergoed.

ORCON KLEDING

INDUSTRIE

ZUTPHEN: Kuiperstraat 20-22
DOETINCHEM: Atjehstraat 23
HENGELO : Wichmondseweg 2

ipïoma l

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Autoverhuur

m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

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. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

6. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Adverteert in
Contact



Voor alle soorten

DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrii wielen v.a. f I48.-

Wegens vakantie gesloten
van 3 t.m. 10 augustus.

Afhalen van gas blijft geopend.

G. Weulen Kranenbarg*
Ruurloseweg, Telefoon 1217

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 2 augustus, 8 uur
een film, die de wereld niet kan vergeten

(in prachtige kleuren)

Het spook van de opera
met: Claude Rains - Nelson Eddy -

Susanna Poster
Op het toneel: grootse opera-scènes
. . . er onder, in de diepe gewelven
een waanzinnige, die dood en paniek

zaaide.

S ^Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20. f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Zaal Langeler Hengelo-G.
Zaterdag l en 8 augustus

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest „The Spitfires'

REGENJASSEN
BEENPIJPEN

Linox Regenkleding
Bromfietskleding

Laarzen
Wapen- en Sporthandel

Fa. HARTENS

WEDSTRIJD
IN

TUINVERLICHTING
Bezitters(sters) van tuinen, zet uw

beste beentje voor met uw tuin.

Het V.V.V. stelt prachtige prijzen
beschikbaar voor de verlichting

van tuinen in de week van

10 t.m. 15 augustus.
Doe allen mee, om dit te doen

slagen.

Het V.V.V. verlicht de Herv. Kerk met
toren en bomen o.h. plein voor een gezel-
lig aanzien in de plaats, (dit geheel buiten
mededinging van de prijzen voor de tuinen.)

Alleen vandaag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
500 gram gesm. vet 50 et

100 gram rosbief 70 et
200 gram ham 110 et

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

bewaren van groenten, fruit en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat

PubUcttl» van dl Ncderliodscbt
Ni«uwabUd Per»

Het Plaatselijk
blad komt binneo,
de regelmatige, wel-
kome brenger van alle
nieuws uit de eigeo
omgeving. Juist op heb
platteland en in de
provinciesteden is er
een grote gehechtheid
aan de eigen streek.

HET PLAATSELIJK
BLAD IS EEN DEEL
VAN HET
VOLKSLEVEN!

CONTACT
het blad

waar iedere Vordense huisvrouw
's zaterdagsmorgens reikhalzend

naar uitziet!

Vraag het gerust aan de postbode,
hij zal het u bevestigen !

v.v.v.
Maandag 3 aug. Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de heren D. Norde en B.
Vlogman. Vertrek 19 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et. p.p.

Woensdag 5 aug. Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et. p.p.
Boerendansen.
Demonstratie van onvervalste folklore
door de „Knupduukskes" uit Vorden,
afgewisseld en aangevuld door de
„The Rhythm Stars". (Zeer originele
avond).
Terrein achter Gymn.lokaal, Nieuwstad.
Entree f 0.50 p.p. Kinderen tot 14 jaar
f 0.25. Bij eventueel slecht weer in
het Nutsgebouw. Aanvang 8 uur.

Woensdag 12 augustus

VAKAHTIE-BflL
in het Nutsgebouw.

Muziek „The Rhythm Stars". Aan v. 19.45 u.

bij De Spar

•••••• •.•:•:•*•::

met toch 10% korting:

pak MACARONI
van 30 voor l U et

bij 1 blikje Lunchworst 200 gr. è 82 et

met toch 10% korting:

Elke 3e Pul Pils
'I halve prijs 24 et

geldig van 3O juli tot 6 augustus

Dubbel Vakantie-voordeel!
welkome aanbiedingen met dubbel zegels
CHOCO-ORANQE
CDDITQ 'n ..altijd vers"

verpakking

ONTBIJTKOEK middel

ONTBIJTKOEK

RODE BIETEN po 145O gram

TANDPASTA grote tube

ZALM fancypink blikje

HAMPUNT 100 gram

64 - 26 zegels

5O - 20 zegels

56 - 22 zegels

41- 16 zegels

38 - l U zegels

TO - 20 zegels

115 - 46 zegels

62 - 24 zegels

Dit
spaart u

13 et

lOct

liet

8 et
8 et

14 et

23 et

12 et

Vakantie-koekje niet 1O% korting-:

CITROENWAFELS
2OO gram 62 et - 12 zegels

DE SPAR
10%. KORTI Isi'G - 100% K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS


