
CONTACT
zaterdag 19 mei 1956

18e jaargang no. 7
Verschijnt éénmaal per week

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

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar - Advertentieprijs 4 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

Ingezonden mededeling
HET NEDERLANDSE ROODE KRUIS

De dag van de grote jaarlijkse collecte nadert
weer. Ook dit jaar doe ik een beroep op uw
aller bereidheid te willen geven. De opbrengst
van de collecte 1955 was zo groot dat Vorden
en de randgemeenten ver bovenaan stonden.
Dit kon dan ook dank zij de enthousiaste me-
dewerking van de dames en heren collectan-
ten, die hun vrije tijd daaraan gaven. Mag ik
dan ook nu weer een beroep op allen doen
mij met het collecteren te willen helpen, op-
dat ook dit jaar onze opbrengst weer even
groot, zo mogelijk nog groter moge zijn! Bij
voorbaat mij dank aan u allen.

Mevr. van Lennep

CONCORDIA FESTIVAL
Vanmiddag wordt het festival dat door de
muziekvereniging Concordia wordt georgani-
seerd, geopend. Om half vier zal als eerste
vereniging optreden het jeugdkorps van de
muziekvereniging Union uit Zelhem. Dit
korps bestaat uit 26 jongelui en het heeft al
menigeen verbaasd doen staan over de grote
capaciteiten waarover deze jonge muzikanten
beschikken.
Verder werken vandaag de koren uit Warns-
veld en Eefde mede.

Maandag begint het festival om half drie
met het optreden van Concordia uit Henge-
lo (G.). Daarna zullen de muziekverenigingen
uit Gorssel, Hummelo en Ruurlo zich laten
horen. Concordia besluit het concert.
De meeste van de deelnemende korpsen heb-
ben de hoogste afdelingen van de Nederland-
se Federatie bereikt, zodat men ervan verze-
kerd kan zijn goede muziek te kunnen ge-
nieten.
Het ligt in de bedoeling dat de verenigingen
in optocht naar het feestterrein zullen trek,
ken, zodat het een gezellige drukte in het
dorp kan worden.
Beide dagen is er 's avonds gelegenheid zich
te amuseren op de zomerkermis.

Concordia hoopt dat velen het festival zul-
len bezoeken, opdat het instrumentenfonds
met een flink bedrag verstevigd wordt. Dan
zal men de zo hoognodige nieuwe instrumen-
ten kunnen kopen, zodat de leerlingen die
zich nu nog met de oude „toeters" moeten be-
helpen, ook de beschikking over een goed in-
strument krijgen.
Dat zal de kwaliteit van de muziek weer ten
goede komen en zo zullen we in de toekomst
met nog meer plezier het herboren Concordia
door Vordens straten zien marcheren.

OPENING ZWEMBAD
Het zwembad „In de Dennen" alhier werd

officieel door de voorzitter, de heer A. E. van
Arkel geopend. Spreker wees hierbij'op de ve-
le vernieuwingen die zijn aangebracht o.a. een
nieuwe bodem in het vóórverwarmingsbad,
waardoor deze tijdens het seizoen beter en
vlugger gereinigd kan worden. Het ondiepe
gedeelte van het zwembad tot aan de brug
werd geheel nieuw gemaakt van gewapend be-
ton. Er zijn nieuwe grotere toevoerleidingen
tussen vóórverwarming en zwembassin aange-
legd, waardoor de verversingscapaciteit 3 maal
vergroot is. Dit alles werd door aannemer
Bieïderman keurig en vlug verzorgd, waar-
voor spr. dank bracht. Ook de badhokjes wer-
den opnieuw geverfd en nieuwe banken aan-
gebracht. Verder werden waarschuwingsbor-
den bij het diepe bassin geplaatst en een zuur-
stofkotfer aangeschaft voor E.H.B.O. Uit dit
alles blijkt wel volgens spr. dat het bestuur
van het zwembad alles in het werk stelt het de
bezoekers zo aangenaam, hygiënisch en veilig
mogelijk te maken. Verder heette spr. harte-
lijk welkom het bekende personeel de fam.
Jorissen, de heren Bargman en Tragter die
hun vertrouwde plaatsen weer in zullen ne-
men, alsmede de neer Schepers die de rijwiel-
stalling weer zal verzorgen en de heer Vos-
kamp die het theehuis wederom zal exploite-
ren.
Spr. hoopte dat het een warm seizoen mag
worden, waarna hij het zwembad voor ge-
opend verklaarde.

DE KNUPDUUKSKES
De demonstratie van de boerendansers „De

Knupduukskes" gaan in steeds wijdere kr ing
belangstelling trekken.

Het optrede;optreden in Rijswijk op Koninginnedag
werd een mooi succes. De groep werd officieel
in de raadzaal door het voltallige gemeente-
bestuur ontvangen. Elk der leden ontving uit
handen van de burgemeester een herinnerings-
souvenir.

Deze week heeft de groep als gast van de
Gelderse Tramwegen medewerking verleend
aan een ralley voor autobussen, welke wordt
georganiseerd door de Ned. Ver. van Touring-
car-ondernemers.

KERKDIENSTEN zondag 20 mei.
Ie Pinsterdag

Hervormde kerk.
10 uur Ds. J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

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

Kerkdiensten maandag 21 mei.
2e Pinksterdag
Heruormde kerk

8.30 uur Ds. J. H. Jansen

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 19 mei van 5 uur tot en met
maandag 21 mei Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 86 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 58.— per stuk.
Handel redelijk.

Burgelijke stand v. 10 mei t.m. 17 mei.
Geboren: z. van A. J. te Loo en J. A. A.
te Loo-Hofsté.
Ondertrouwd: G. J. Grevink en J. G. Kreunen

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO

GRAAFSCHAPSRIT
Bij de dinsdag gehouden Graafschapsrit, waar-
aan 129 auto's en motoren deelnamen, werd
de 8e prijs in de al'd. ;^te's gewonnen door on-
ze plaatsgenoot, de l^B W- Bakker, reserve
politie, met lul str.pt.^^

VOETBAL
In de promotiewedstrijd, welke Vorden /on-
dag op eigen terrein i^-n Krix I uit Lievel-
de speelde, was tensta^l Krix de gelukkigste
door met 2—1 van ViBfen te winnen.
Gezien de verhouding in het veld, had de
stand net zo goed andersom kunnen zijn.
Vorden heeft zelfs betere kansen gehad op de
overwinning dan Erix, doch / i j had met haai
schoten maar weinig geluk, want meermalen
ging de bal rakelings naast of over het doel
en eenmaal kwam zelfs de lat de Erix-doelver-
dediger te hulp.
De Vordense voorhoede wist op het beslissen-
de moment tegen de zoveel grotere tegen-
standers niet door te drukken, behalve een
enkele keer toen W. Buunk twee tegenstan-
ders in de luren legde en met een beheerst
schot de stand op 1 — 1 bracht. Nadien bleven
dergelijke operaties helaas uit. Erix nam vri j
spoedig de leiding doordat de rechtsbuiten
een vrije schietkans kreeg, waarbij de bal via
de paal in het doel vloog.
In de tweede helft was Vorden aanvankelijk
sterk in de meerderheid, waarbij twee goede
schoten op het doel tot corner verwerkt moes-
ten worden, welke niets opleverden. Vorden
bleef sterker, waarui t tenslotte Buunk de ver-
diende gelijkmaker scoorde.
Erix kwam hierna weer sterk op/etten en for-
ceerde enkele corners waarbij een der Vorden-
backs de bal nog net uit de doelmond kon
koppen. Aan de andere zijde schoot de Vor-
den rechtsbuiten tweemaal achtereen rake-
lings langs de verkeerde kant van de paal.
Een kwartier voor het einde scoorde Erix uit
een scrimage voor het doel het winnende doel-
p u n t , dat voorkomen had kunnen worden als
de achterhoede niet getreuzeld had. Een om-
zetting in het Vordense elftal bracht geen suc-
ces ondanks dat er zich enkele goede kansen
voordeden. En zo verloor Vorden haar eerste
promotiewedstrijd met ci j fers , die in feite niet
de j u i s t e ve rhouding weergeven.
De returnwedstrijd tegen K r i x , welke aanvan-
ke l i jk op de 2e Pinksterdag gespeeld zou wor-
den is ui tgesteld tot zondag 27 mei.
l i eden (zaterdag) speelt Vorden b op eigen
t e r r e i n tegen De I loven b, terwij l Vorden a
2e Pinksterdag bij de Hoven a op bezoek gaat.

AANRIJDING
Door onbekende ooi/aak werd de b i jna 90
jarige heer R. B., wonende alhier, ter hoogte
van de Geref. Kerk aan de /utphcnseweg door
een passerende a u t o aangereden. De heer B.
die op z i j n f i e t s reed weid er a l geslingerd.
Wonder boven wonder kwam hij 'met énige
ontvel l ingen en de schr ik v r i j . De f ie t s even-
wel werd danig beschadigd.

BUURT VOETBAL
Ten bate van het kleedkamerfonds zullen a.s.
donderdagavond op het terrein van de voet-
balvereniging Vorden twee buurtelftallen de
s t r i j d tegen elkaar aanbinden.
Het zijn de elftallen van de Burg. Gallee-
straat en Delden. Beide elftallen beschikken
over sterke spelers, zodat het een spannende
wedstrijd kan worden, die — naar men hoopt
— een flink steentje zal bijdragen in de kosten
van de nieuwe kleedgelegenheid der voetbal-
vereniging „Vorden".
Men zie verder de advertentie in dit nummer.

GESLAAGDE ORIËNTERINGSRIT
De auto- en motorclubs uit Vorden, Almen en
Zutphen hebben weer hun traditionele oriën-
teringsrit voor auto's en motoren gehouden.
Aan deze rit namen 67 auto's en motoren deel.
De organisatoren hebben dus ditmaal hun
moeite wel beloond gezien. De start was bij
café „De Houtwal" in Zutphen, waarna de rit
via Vorden, Ruurlo, Halle, Varsseveld, Zed-
dam naar Montferland voerde, alwaar bij ho-
tel „Montferland" een uur rust werd gehou-
den. Velen hebben echter niet veel rust kun-
nen genieten, maar in haast een kopje koffie
moeten nemen, om weer op tijd te kunnen
starten voor het tweede gedeelte. Dit vond zijn
oorzaak in het feit dat door een paar listig-
heidjes de deelnemers op het verkeerde spoor
kwamen en daardoor kilometers omreden. Het
tweede gedeelte van de tocht ging via Wehl,
Keppel, Steenderen en Wichmona naar Vor-
den, alwaar bij hotel Bakker gefinished werd
en de heer Petersen uit Zutphen de prijzen
uitreikte.
Deze werden gewonnen door:

Auto's: 1. H. W. C. Haverkamp, 15 str.p.; 2.
L. Rouwenhorst, 23 str.p.; 3. Van Leeuwen, 24
str.p.; 4. F. Gies, 25 str.p.; 5. E. Langeler, 27
str.pt.; 6. H. Stomphorst, 28 str.p.; 7. F. Nij-
man 29 str.p.
Motoren: 1. Brekveld, 14 str.p.; 2. P. Doek,
28 str.p.; 3. J. Hartman, 29 str.p.; 4. R. J. Hen-
driks, 35 str.p.; 5. H. J^usman, 42 str.p.; 6.
W. H. Rouwenhorst 45i^p.

CONTACT-BINDINGSAVOND B.B.
Voor de contact-bindingsavond van de B.B.

alhier, die vrijdagavond in de zaal van hotel
Hakker werd gehouden bestond een zeer goede
belangstelling.

beste

"rDe burgemeester, de ^Br A. E. van Arkel,
sprak een welkomstwoord waarin hij er op
wees dat er in Vorden 2 blokploegen zijn, n.l.
één van 20 en één van 10 personen. Spreker
vond het jammer dat deze ploegen niet meer
compleet z i jn . Hieraan ontbreken n.l. een
blokhoofd, een plv. blokhoofd en een melder,
wegens het bedanken van de heren Vrugter-
man en van Tongeren en door vertrek van de
heer De Boer. Spreker deed een beroep op de
ingezetenen deze plaatsen weer zo spoedig mo-
gelijk te doen bezetten. Ook is het niet prettig
dat aan de dienst Zelfbescherming het plv.
hoofd ontbreekt. Wie wil zich hiervoor be-
schikbaar stellen? Het is niet aanbevelenswaar-
dig, aldus spreker, dat wel het materieel aan-
wezig is maar de benodigde manschappen ont-
breken. Verder wenste spreker allen een gezel-
lige avond toe.
Hierop volgde de vertoning van de spannende
film „Vijf minuten over twaalf" waarin de
aanwezigen een inzicht kregen van de opkomst
en de ondergang van het Nazisme.

De heer Siemes verzorgde de tussengelegen
pauzes met piano en accordeonmuziek.

Ook de hersengymnastiek onder leiding van
de heer Van Dijk viel zeer in de smaak.

Als declamator trad op de heer E. H. Wes-
seling uit Eibergen. Verschillende stukjes in
proza en poëzie werden door hem op keurige
wijze weergegeven. Hij bleek de declamatie-
kunst goed te verstaan.

Aan het slot sprak de heer G. M. van der
Spek, kringhoofd B.B. te Barchem nog een
opwekkend woord waarin hij op het grote nut
wees van de B.B.-organisatie.

Staande werd hierop het eerste couplet van
ons volkslied gezongen.

De organisatoren kunnen op een zeer ge-
slaagde avond terugzien.

HOND BEET ZIJN MEESTERES
Mej. C. B. op de Ruurlose weg werd zodanig
door haar hond, een bouvier, gebeten, dat / i j
zich onder geneeskundige behandeling moest
stellen. Op advies van de dokter werd zij in
het ziekenhuis te Zutphen ter verdere behan-
deling gebracht.

BENOEMD
l ' i t een 5-tal sol l ic i tanten werd tot onder-
wi jze r aan de Bi jz . Lagere School in de W i l -
denborch benoemd de heer Stap, thans werk-
zaam aan de bijz . lagere school te Grcven-
bicht (Limburg). De heer Stap is a f k o m s t i g
uit Doetinchem.

BOEKBESPREKING BOLH EN BOG
Onder leiding van mej. W. Sloëtjes werd in
hotel Brandenbarg een gecombineerde leden-
vergadering gehouden van de afd. Vorden van
de BOLH en de BOG.
Hoofdschotel van deze avond vormde de be-
spreking van het boek „De twaalf mannen
van de Vrouwe Jacoba", door de heer Kolk uit
Laren (G.) Op boeiende wijze vertelde de heer
Kolk de avonturen van de zeeman Wiert en
zijn neef Sieme aan boord van de brik „De
Vrouwe Jacoba". In de pauze bestond gele-
genheid zich oj) te geven voor een op 3 juli
a.s. te houden excursie. Door het bestuur wa-
ren een tweetal reizen uitgestippeld n.l. één
naar Almelo waar een bezoek zou worden
gebracht aan de Holland-Zwitserse borduur-
fabriek, het natuurhistorisch museum te En-
schede en Bad Boekelo of de Waarbeek en een
reis naar Tecklenburg in Duitsland met een
bezoek aan de LH. machinefabriek en ver-
schillende andere bedrijven. Bij de opgaaf
bleek dat de dames meer voelden voor de eer-
ste reis terwijl de heren de voorkeur gaven
aan de meer „technische" excursie. Het be-
stuur zal nader uitmaken welke excursie door-
gang zal vinden.

De leden van de BOLH werd nog attent
gemaakt op de op 28 mei a.s. te houden f i e t s -
tocht. Met een woord van dank aan de heer
Kolk en onder het aanbieden van een rokertje
werd de vergadering door mej. Sloëtjes geslo-
ten.
LEDENVERGADERING CHR. SCHOOL

In een der lokalen van de Bijz. lagere school
aan Het Hoge werd woensdagavond j.l. onder
voorzitterschap van Ds J. H. Jansen een alge-
mene ledenvergadering gehouden. Na een
kort openingswoord tot de weinige opgeko-
men leden te hebben gesproken werd het
woord verleend aan de secretaris, de heer H.
J. Berenpas, tot het houden van z i j n jaarover-
zicht. Het afgelopen jaar, a ldus spreker, is
weer goed verlopen. De verhouding tussen be-
stuur, personeel en ouders is zeer goed. Het
aantal leerlingen bedraagt momenteel .">(>.r>.
Het nieuwe leslokaal kon in gebruik worden
genomen terwi j l ook de Hste ( t i j d e l i j k e ) leer-
k r a c h t in func t i e kon b l i j v e n .
De Uniecóïïecte bracht ƒ'1070,35 op waai voor
de gevers en geefsters dank werd gebracht . Het
j a a r l i j k s e schoolfeest werd weer te Lochem ge-
houden. Spr. spoorde de leden aan de j a a r l i j k -
se schooldag te Ruurlo ook eens te bezoeken.
Deze schooldag is meerder bezoek waard. De
financiën zijn gezond te noemen.

De penningmeester, de heer te Broeke, gaf
vervolgens z i j n financieel verslag, waaruit
bleek dat de ontvangsten ƒ 79.831,25 beliepen
en de uitgaven ƒ 82.88(5,52 waren, zodat, van
een gezond beheer kan worden gesproken.

De jaa r l i jkse contributie werd wederom be-
paald op ƒ 2.50 per lid per jaar .

De aftredende bestuursleden, de heren A. J.
Lenselink en D. J. ten Broeke werden herko-
zen.

De voorzitter dankte tenslotte allen die tot
het welslagen van deze vergadering hadden
medegewerkt waarna het hoofd der school'
de heer A. J. Zeevalkink, voorging in dankge-
bed.

OUDERAVOND R.K. SCHOOL
Onder grote belangstelling werd in zaa l
Schoenaker op de Kranenburg de jaarl i jkse
ouderavond gehouden van de St. Antonius-
school. Als voorzitter van het R.K. Schoolbe-
stuur sprak de Z.E. Heer Pastoor H. Pon-
sioen over de godsdienstige ontwikkeling van
het kind.
Vervolgens hield de heer H. Folmer, Hoofd
der school een korte inleiding over de waaide
en de nood/aak van het Lager Onderwijs . Als
er ooit een tijd geweest is, a ldus spr., dat er
hoge eisen aan het onderwijs worden gesteld,
dan is dit nu. Onze kinderen dienen meer te
leren, dan wij vroeger, want zonder diploma's
komt men nergens terecht. De ouders moeten
ook interesse en belangstelling tonen voor
hun kinderen en zich geregeld met het onder-
wijzend personeel onderhouden over de voort-
gang. Hiertoe zag spr. de ouderavond dan ook
als een noodzakeli jke band tussen het perso-
neel en de ouders. Spr. deelde nog mede, dat
de school thans 185 leerlingen telt en dat
reeds begonnen is met de bouw van een v i j f d e
les lokaal en de verdere verbeter ingen. Men
hoopt tegen l september het he rn ieuwde
bouw f e e s t e l i j k te openen.
Jn de pau/c maakten vele ouders gebruik om
met de leerkrachten iu contact te lieden, waar-
toe ruime gelegenheid bestond. Hierna werd
een filmvoorstelling gegeven over o.a. Aard-
olie in Nederland, Marker-vissers, van Aals-
meer naar Amerika en Vulkanische verschijn-
selen op I |sland.
Het was een geslaagde ouderavond, welke
door Pastoor Ponsioen met een kort d a n k -
woord tot het onderwijzend personeel en de
ouders werd gesloten.



U staat er goed bij!
Wal a staat U goed

Deze corsetten, welke
in een groot aantal
modellen worden ge-
maakt, ondersteunen
op medisch verant-
woorde wijze. Geen
vrouw is te zwaar om
stijlvol te zijn in een
Wala.

Binnenband corset met
Flex-front vanaf t 22 —

Looman - Vorden

100 jonge HENNEN
te koop. W.L. xReds,
H. Wagenvoort. ach-
ter Buitenzorg, Warns-
veld.

Jonge HENNEN te
koop, l O weken, S X R
K. Hoetink,'t Hoge 13

Het is meer dan

Krentenbrood
dat Krentenbrood van

Bakker Schurink!
Het is als Tulband!

Haal vroegtijdig zo'n echt
Pinksterbrood»
Neem meteen wat koekjes mee, want
U hebt net als wij twee zondagen en
daar hoort zeker een koekje bij van

Bakker SCHURINK

TE KOOP

ruime woning
in uitstekende staat, met ca. 18 are tuin-
grond, gelegen in de KOM VORDEN.
Zeer waarschijnlijk september a,s. vrij van
huur.
Makelaar H. J. Mulder, Vord. Binnenw, 52

Warnsveld, Telefoon K 6750-2135

Adverteert in Contact.
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Nutsgebouw ™
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 26 mei, 8 uur

DE DOLLE KLUCHT

Abbott en Costello
en de mummie

De populairste komieken van het witte
doek in een griezel-klucht van mummies,
graftomben, intriganten, moordenaars
en geheimzinnige medaillons.

't Is dwaas, mal, zot, gek en dol
. . . . maar 't is kostelijk.

r Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr 11

Speciale prijs!
Poplin Heren overhemden
met uastboord en gevoerde borst

f 8.50
In de kleuren
wit, anthraciet
beige, grijs.

Pracht collectie zelfbinders.

H. LUTH
GEVRAAGD BIJ

GEMS Metaalwerken, Vorden
voor spoedige indiensttreding

aankomende tekenaar

In vleeswaren
ome bekende mooie
sortering.

Desgewenst maken wij
voor U met bijzondere ge-
legenheden Uw schotels
vakkundig op.undi

er*Voor Pinkster vleesscnotels
vanaf 88 et. (3 soorten)

Droog en dik vet spek
per 50O gr. 1.10

SMIT, Zutphenseweg
„Elke week iets nieuws,

altijd wat goeds"

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

KINBERSANBALEN
met steun en sterke rubber
loopzooi, extra voordelig»

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist,,

Ga met uw tijd mee
en leer nu
AUTORIJDEN.

Bij de F,N.O,P* autorijschool
van

George Seesing
hebt u altijd succes*

Kom naar G.S.
voor autorijles!

^ '̂ 1

(Setter U0t NYLONS
passend en verrassend elegant

In alle soorten en maten verkrijgbaar bij:

L SCHOOLDERMAN

Groot Festival te Vorden
op zaterdag 19 en maandag 21 mei (2e
Pinksterdag) te houden op een schitte-
rend gelegen terrein nabij Huize Vorden.

Georganiseerd door de Muziekver. „Concordia'.

Deelname van korpsen uit de hoogste afdelingen der
Kon. Ned. Fed. voor Harm. en Fanfare gezelschappen.

Aanvang zaterdag 3.30 uur.
Aanvang maandag 2.30 uur.

Na afloop Groot Lunapark o.a. Dans-
tent, Autoscooter enz.
Entree festival f 0.50, kinderen beneden 16 jr. f 0.25

l l
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Volop keuze
Lage prijzen

Meisjessportjacks
Blouses
Plooirokjes

Spijkerbroeken
in leuke modell., div. kleuren

Dames j
Toppers
Blouses
Rokken
Regenmantels

nnen
Volop keuze
Lage prijzen

Volop keuze
Lage prijzen

Herencostuums
Sportcolberts
Pantalons
Regenkleding

Looman - Vorden

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

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

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

fa. Ponyers, Vorden
Loodgieters- en
Elektriciteitsbedrijf

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

Toom BIGGEN te
koop. Lettink, Linde.

BIGGEN te koop bij
H. Huetink, C 162

Te koop een toom
zware BIGGEN.
B. Zents j r . , Medler.

Te koop HARKMA-
CHINEen toom BIG-
GEN bij H. J. Heu-
velink, Oude Borcu-
loseweg 8, Warnsveld

7 BIGGEN te koop.
A. J. Oltvoort, Wil-
denborch.

Te koop BIGGEN en
ca. 30 jonge KIPPEN
J. H. M. Roelvink,
bij 't zwembad.

Pinkster-
aanbieding !

Leuke
Kinderjurkjes
Vlotte modellen
Frisse kleuren

•Jongensoverhemd.
Flanellen ruiten

Lange mouw
Leeftijd 6^14 jr.

f 4.25

•Jongensbroeken
Khaki, petrol, raf

Vanaf f 3.75
kleine stijging p. maat

•Partij sokjes
Vanaf f 0.57

•Damesnylons
Geminderd, Ie keus

f 2.75

•Dameskousen
Gem., links geweven

vanaf f 1.75

•Moderne zelfbin-
ders en

Knopdassen

•Overhemden
Stiftboord

Dubbele manchetten
f 9.75

Pracht collectie
Schorten
Fant. schort
vanaf f 1.75

Vlisco
jasschorten

Water- en vuilafsto-
tend, frisse kleuren

f 13.65

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26

Vorden

De zon
aan een fouwf/e,
zo eenvoud/g is

BALASTORE
zongordf/n

U laat een touwtje vieren
en rrrts... weg is de zonne-
hitte die uw kamer een
broeikas maakt. Maar
Balastore spaart het dag-
licht en het uitzicht. Wij
hebben Balastore zongor-
dijnen voorradig op elke
raambreedte tot 260 cm.
Het ophangen is een tel
werk!

V I S S E R
VORDEN



Gode dankbaar, be-
richten wij U met
vreugde de geboorte
van onze zoon

Willem Johannes
(Hans)

D. A. Pos
M. A. Pos-

Groerieveld

Vorden, 17 mei '56.
Pr. Bernhardweg 4.

Hiermede betuigen we
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
onze 25-jarige echtver-
eniging en ons huwe-
lijk ondervonden.

}. W. Maandag
M. J. Maandag-

Verbeek

P. J. Brinkman
J. W. Brinkman-

Maandag

Vorden, mei 1956.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, die hun
medeleven betoond
hebben tijdens de ziek-
te en na het overlij-
den van onze lieve
man, vader, groot- en
overgrootvader

Berend Olthof

fam. J. Olthof-Beck

Vorden, mei 1956.
Wildenborch D 52

Mevr. Jansen, Herv.
Pastorie, vraagt per l
augustus MEISJE voor
halve, hele of enkele
dagen per week.

Gevraagd wegens te-
leurstelling een zelf-
stan'dige HULP in de
huishouding of f l ink
zelfstandig MEISJE
voor dag of dag en
nacht. Hoog loon.
Mevr. van Bosheide-
Willems.Beukerstr. 38
Tel. 2760, Zutphen.

GevraagdflinkeHUIS-
NAAISTER. .
Mevr. Siemerink-van
Spronsen, „Marie
Louise", Vorden.

Te koop KINDER-
FIETSJE. 5-8 jr.
Ruurloseweg D 137 b

Te koop g.o.h. KO-
LENFORNUIS.^
Zutphenseweg 33.

Te koop prima EET-
AARDAPPELS en 'n
RADIOTOESTEL op
batterij bij J W. Den-
kers, Almenseweg C
151 e, Vorden.

Te koop EET AARD-
APPELS, noordeling
J. A. Bleumink-Besse-
link, b.h. kerkhof.

ONDERTROUWD:

H. J. Memelink
en
R. J. Dekker

Huwelijksvoltrekking op vrijdag 25 mei
11.30 uur te Vorden.
Huwelijksinzegening door de Weleerw.
Heer Ds. J. H. Jansen in de Ned.
Herv. Kerk te 11.45 uur.

Apeldoorn, Meerkoetweg 50
Vorden, Zutphenseweg 8

Toekomstig adres: Nieuwstad 59,
Vorden.
Receptie van 15—16 uur in Ho-
tel Bakker te Vorden.

* Op zondag 27 mei a.s. hopen onze
lieve ouders

J. P. van Neck
en
H. G. van Neck-Klein Bleumink

hun 25-jarige huwelijksdag
denken.

te her- V

X
Hun dankbare kinderen X

Dini en Bernard X
Geurt X

Hengelo-Gld., mei 1956. X
Noordink E 44. X

Receptie op maandag 28 mei '56 X
's middags van 3.30—4.30 uur X
in zaal Langeler te Hengelo-Gld. U

Q Vrijdag 25 mei a.s. hopen onze ge-
< liefde ouders, behuwd- en grootouders

D. J. Jolink

x
G. J. Jolink-Wisselink

Q de dag te herdenken dat zij voor 40
f\ jaar in de echt zijn verbonden.
X Dat zij nog lang voor elkaar en voor
X ons gespaard mogen blijven is de wens
W van hun dankbare kinderen, behuwd-

X en kleinkinderen.
Vorden, mei 1956.
D TIB 71.

Gelegenheid tot feliciteren van
3 tot 4 uur.

-

Zaterdag 26 mei a.s. hopen onze lieve Q
ouders, behuwd- en grootouders

H. A. Steenblik

en

F. A. Steenblik-Bargeman

hun 40-jarige echtvereniging te her- u
denken. Q
Dat zij nog lang voor elkaar en voor r
ons gespaard mogen blijven is de X
wens van hun dankbare kinderen, X
kleinkinderen en verloofde. W
Vorden, mei 1956.

X Hackfort C 13. ^
X Receptie van half 4 tot 5 uur in X

café Lett ink, Almenseweg Vorden W

r
De N.V. Eerste Gelderse
Vleeswarenfabriek te Vorden

vraagt voor haar ver-
schillende afdelingen ge-
schoold en ongeschoold

PERSONEEL
Voor goede krachten hoog
loon -f- premie.

Aanm. dagelijks aan de fabriek, na
19 uur Burg. Galléestraat 51.

Pracht collectie

Alle maten,
met en zonder
naad.

Met gratis
kousenspaar-
kaart.

H. Lutli - Vorden
Steeds de laagste prijzen!

150 gr. boerenjongenspudding 29 et
150 gr. ananaspudding 33 et
250 gr. vruchtengries 45 et
2 grote rollen beschuit 49 et
l pot rode pruimenjam 52 et
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
l pot appelstroop 39 et

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, Gebraden Gehakt
en Onbijtspek, samen 150 gr. 59 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Komt dat zien! Komt dat zien!
A.s. donderdagavond 7 u.
24 mei

k ,̂  Voetbalwedstrijd
//^HÖ! (terrein Zwembad)

r Delden -
Burg. Galléestr.

Er zullen enkele prominente spelers
als gasten fungeren.
Medewerking van de Muziekver.
„Concordia".

Het geheel komt ten bate voor de
kleedkamers van de Voetbalvereniging
„Vorden".

Vanaf heden
^ roomboterkoekjes

verkrijgbaar bij

Bakkerij Voskamp, Molenweg 41

Ook daarvoor natuurlijk naar:

Wuliink's Schoenbandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 342

Op maandag 28 mei, organiseert de

Geld. Mij. van Landbouw, afd. Vorden
een excursie naar de Ruil"
verkavelingsgebieden in Gees-
teren en Beltrum, voor leden
en andere belanghebbenden.

Vertrek namiddags l uur van het station
der Geld. Tram. De kosten bedragen rt
f 2.— per persoon.
Opgaaf voor 23 mei bij een der bestuurs-
leden van de afd.

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

vraagt met spoed

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

* Uitstekende arbeidsvoor-
waarden.

* Opneming in het pensioen-
fonds.

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

* Vergoeding v. reiskosten.

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

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

Voor al uw reizen en vacantietrips
naar de

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

Ook de lentezon heeft behoorlijke

Bescherm daarom Uw ogen met een
goede Opticiens Zonnebril.

FIRMA MARTENS,
de opticien, die altijd voor U klaar staat^

dres : Decanijeweg- hoek Zutph.weg

Wederom ontvangen een prachtige partij

wilgen klompen

SMIT, ZUTPHENSEWEG

OM IN

TE WORDEM!

Vlot katoenen zomer,
jurkje in de "long torso"
lijn. Wijde klokrok.
Zeer leuk model.

1975

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!

altijd hagelwit!
Na élke- was weer
hagelwit... donszacht
ijzersterk! Dit is
„kersenbloesem", met
kokette kant-ruches
en elastisch boord!

O
a
c.
o
(2
O
»
C.

f 5.05 maat 40 §
kl. stijging p. m. ^

i

Schoolderman
Vorden

Gesloten
wegens huwelijk

op 25 mei a.s.
onze zaken

Fa. Hietbrink
P. Dekker

Schitterend
zijn onze nieuwe
modellen

kinderwagens.
We hebben ze in alle
prijzen voorradig.
Ook in

zijn we ruim gesor-
teerd.

Joh. Heerink
Woninginrichting
Zutphenseweg
Telefoon 383

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

nemen
Advertenties
aan voor alle

couranten.



Uit voorraad
leverbaar:

Ruime sortering

Gazelle en
Rudge Rijwielen

Keuze uit meer dan
150 modellen, in
diverse kleuren

fa K. Siersma
Overwelving 3

Tel. 2824, Zutphen

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

voor rijlessen
„'t GroenedaP

Telef. 358 — Vorden

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

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

Oud goud, zilver
en sieraden woiv
den door ons te-
gen de hoogste
dagkoers inge*
kocht»
Juwelier LOHMAN,

Beukerstraat 43,
Zutphen

Tel. K 6750-3751

Mestkulkens
van oude kippen, voor-
lopig f 38.— per 102
stuks.
Franco plaats van be-
stemming. Grote par-
tijen reduktie.

Weenk's Broederij
Vorden, Telefoon 559
KB. 9129.

TE KOOP

tomaten- en
zomerkoolplanten

Gebr. Kettelerij,

Zutph.weg, Tel. 508

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

Tomatenplanten
kunnen afgehaald wor-
den.
Tevens prima EET-
AARDAPPELEN te
koop.
H. G. Breuker,

't Enzerinck

CENTRA
heeft een spaarsysteem dat uniek is
in Nederland. Voor iedere f 10.—, die
U spaart ontvangt U f 12.50 terug en
dan nog de enorme voordelen, die U
kunt krijgen voor iedere volle kaart.
Vraagt eens inlichtingen in onze zaak.

Zoete Spaanse wijn, per fles f 1.98
Gazeuse, per flesje 16 et
Ranja Soda, per flesje 26 et
Soepballetjes, per blik 82 et
Maizena, per pak 21 et
Vermicelli, 250 gr. 19 et
Cocosmacroontjes, koekje,

250 gr. 65 et
Moccastaafjes, 250 gr. 65 et
Bij aankoop van l pak van Nelle's
koffie, l pakje (25 gram) Afternoon
thee gratis.

T. van der Lee - Tel. 420

B.O.LH. afd. Vorden
Fietstocht op 28 mei naar
Montferland en excursie D.R,LL
fabrieken te Ulft*
Vertrek 8 uur vanaf Hotel
Brandenbarg*

Het Bestuur

2e Pinksterdag

Dansen in „Concordia
te Hengelo-Gld

Zoekt U iemand
die uw tuin vakkundig
onderhouden wil!
*
Het juiste adres is

Boomkw. „M Y O S O T l S
Oude Borculoseweg 7, Warkcn

vrouwen
waren nodig

om twee van
d* drie te helpen

Lmng mod.l corl«< m
•n Y»ter Zwmrt »H»n imlin oi
broche. M«f of lond.r

3000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten. Nu blijkt waarom het leven

van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat

.de verhouding tussen taille-
maat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet dougt.

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunette, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de Pas-
Tunette in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten beeft,
kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corsci
kant en klaar kopen.'

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pat-Tunette niet slaagt.

H. LUTH
Telefoon 396, Vorden

•--•.••'.mm

Ook in Oranjestad
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waaraan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd
• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
bitift

Een retourtje

Terborg-Oranjestad

Hij wél! Met vacantie naar Aruba! Een familie-lid, die
daar al jaren woont, nodigde hem uit. Gebeurt je niet
elke dag. Héél Terborg benijdde da geluksvogel.

Arilba werd een gouden boek in zijn herinnering.
Alles wat z'n hartje begeerde heeft hU er genoten.
Zelfs t'n glas Heineken's Bier ontbrak hem niet. Hij
had wel even grote ogen opgezet toen hli het ver-
trouwde Heineken-atiket ontdekte: „Hé» kan ik dat
hter óók drinken. .,.?•• -f

Ja ook daar l Aruba heeft geen eigen brouwer^. Het
bier wordt Ingevoerd. Verreweg de-grootste leveran-
cier is Heineken. Niet voor niets is^feieken de groot-
ste exporteur van Püsener Bier ter wweld! In Barchem
en Biak, in Buurse en Buffalo, in Borculo en Bombay.
overal wordt precies hetzelfde bier gedronken:
Heineken's Bier.

,.Een mooi land", zei onze vacantieganger toen hij
thuis kwam en z'n vrienden tracteerde op een gezellig
bieravondje. En ... de mensen daar weten ook wat
lekker is. Dit bier, mijne Tieren, ze drinken het met
graagte. Jongens, een toast op Heineken. Proost!

Heineken's Bier

Voor de zondagen
iets extra's in huis.

PRACHT SORTERING

Koekjes van Kreyenbroek
vanaf 59 et per 250 gr.

Verse cake per stuk 1.25

Bussen spritskoeken, inhoud
10 stuks, 55 et

Limonade van Vetter, met
gratis glas 1.25

Limonade (prikkel) p. L. 37 et

Joy, Sina's limonade, Cola en
„Hero".

Grols en Heineken's Bier, per
H L. 40 et, Donker 35 et p.
a/2 L.

Vruchten kantkoek, p. groot
stuk 37 et

SMIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd
wat goedsl

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

Beleefd aanbevelend,

A.J.Denkers,WarnsveldTel.K6750-2467

de kous
met de 9 levens!

Koop niet „zo-maar" nylons.
Maar vraag Vasana's l Extra
mooi, extra duurzaam, want

Vasana heeft de
Resin anti-ophaalfinish l

van 3.50 tot 4.50

Extra aanbieding!
Geminderde nylons, 30 de-
nier f 2,80

Kristal nylons met zwarte
naad f 2.95

Naadloze nylons f 2.60

Nylons met donkere hiel.
30 denier f 3.50

LOOMAN
VORDEN


