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KERKDIENSTEN zondag l juni.
Hervormde kerk.

10 uur Ds G. A. Barger, em. predikant te
Warnsveld

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 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

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag l juni Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.
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H«et totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen bedraagt 3273. Ongeldig 43. In '53
respectievelijk 3050 en 38. De kiesdeler is nu 2976/n, tegen de vorige keer 2773/n.
De zetelverdeling is: V.V.D. 2 (3), C.H.U. 2 en A.R. 2 (samen 3), P.v.d.A. 2 (2),
K.V.P. l (2), Gemeentebelangen 2 (1). De C.H.U. en A.R. kwamen in '53 met een
gezamenlijke lijst uit. Nu elk afzonderlijk, wat hun een zetel extrjr: bezorgde.

Hoe werd er gestemd?
Hieronder geven wij u een overzicht van het aantal stemmen, dat door de diverse

kandidaten werd behaald.

Lijst l, V.V.D.

H. Wesselink 218
H. S. J. Albers 66
Mr. A. Baron v. Wes-

terholt v. Hackfort 224
H. Bannink 18
C. C Vogtlander-Netto 20
G. H. van der Peijl
M. C. v. Mourik-Spoor
H. Wesselink
J. H. Schuppers

25
2
7

Lijst 3, P.v.d.A.

G. J. Wuestenenk
H. Klein Brinke
G. Koerselman
J. W. Harwig
W. Kamperman
A. J. Ribbers
A. G. H. Lauckhart
A. de Jonge
H. J. Kip
H. Nijland

Lijst 2, C.H.U.

W. Norde
G. J. Bannink
A. G. Mennink
G. W. Winkel
H. J. Reerink
G. Bogchelman
J. F. Geerken
M. Eskes

414
23
22
6
4
2
3
7

481

Lijst 4, K.V.P.

J. QJ. Heerink
B. <^HJchtenbarg
J. ETTW. Mokkink
J. A. Eykelkamp
J. C. van Langen
A. F. J. Waarle

542
52
76
24
12
6

20
6
l

739

422
20
19
4
4
8

472

Lijst 5,
Gemeentebelangen

G. J. Schurink 303
R. Aaten 33
H. Bouwmeester 61
E. J. Kettelerij 16
B. Berenpas 11
F. A. Smit 13
A. J. Zweverink 6
J. Bielderman 12
G. J. Bargeman
G. W. Eijerkamp
D. Klein Bleumink 35
J. A. Koning
G. Oplaat 3

JiOl

W
Lijst 6, A.R.

A. T. Len* link «j!'
Z. Regelink
H. J. Berenpas
H. J. Schut A 5
H. F. G. Robbertsen ̂ U
D. J. Jansen 2
H. Ellenkamp

493

Taxi?
Belt George 3-5-8

AANBESTEDING
Dinsdag werd in hotel „Het Wapen van Vorden"
aanbesteed het verbouwen van het woonhuis
van de heer J. W. Seeslnk aan Het Hoge, onder
architectuur van de heer P. Bakker.
Ingeschreven werd als volgt:
Percelen l en 2 (metsel- en timmerwerk): J. W.
Bijenhof f 11.850; J. Bielderman f 11.100; G.
Bargeman f 11.350; H. G. Harmsen f 10.950;
firma Wervers f 15.894.
Timmerwerk: J. Ruiterkamp f 7474; Z. Smeenk
f 7600; H. L. Scholten f 4862; J. H. W. Lubbers
f 7297; A. Temissen f 7385; J. Uenk f 7995;
W. Hijenk f 6194; H. Eggink f 8154; H. N. A.
Bijenhof f 7299.
Loodgieterswerk: fa Pongers f 1308; v. Hulst
(Zutphen) f 1034.
Elektriciteit: fa. Pongers f 833; Gems Vorden
l 848.
Schilderwerk: H. Weustenenk f 2498.

BIOSCOOP
Zondag draait er een film in het Nutsgebouw
die ons een beeld geeft van de misdadigers jeugd
van New York. Het is ontstellend te zien waar-
toe 18-jarige jongens al niet toe in staat zijn.
Deze knapen, die met hun vrije tijd geen raad
weten, spelen een belangrijke rol in do strijd
tussen bonafide en corrupte bonden van haven-
arbeiders. Er wordt duchtig gevochten met mos
en pistool.

GESLAAGD
Hannie Scholten behaalde in Rotterdam het
diploma leeszaal-assistente.

VOETBAL
Tweede Pinksterdag speelde Vorden III een
uitwedstrijd tegen Warnsveldse Boys III, welke
in een gelijk spel 3—3 eindigde, hetgeen ons
wel iets tegenvalt van het derde. Vorden B
speelde 's morgens thuis tegen K.D.C. B en won
verdiend met 4—2, vooral door betere schutters-
kwaliteiten.
De competitie loopt ten einde. Voor de junioren
staan nog enkele wedstrijden op het program-
ma, terwijl eventueel Vorden II nog de uitwed-
strijd tegen Reuni II in Borculo kan overspelen,
indien de stand van de ranglijst dit nodig zou
maken. Voor a.s. zaterdag staat op het pro-
gramma: Lochem C—Vorden B en Vorden C—
De Hoven D.

Examen doen?
Bent U enige dagen voor die tijd
reeds onrustig, neem dan Mijn-
hardt's Zenuwtabletten, dan on-
dervindt U reeds van te voren
hoe rustig, beheerst en heider-
denkend U er door wordt en blijft.

COLLECTE SAKOR
De collecte, welke de plattelandsvrouwen heb-
ben gehouden voor de kinderbescherming Sakor
heeft dit jaar ƒ 1178.85 opgebracht, tegen vorig
jaar ƒ 1073.04. Een prachtig succes, ook voor
de dames die hun vrije tijd voor dit goede doel
beschikbaar stelden.

VARKENSFOKDAG

Op do centrale varkensfokdag te Zutphen werd
in do klas.se dragende sterzeugen geb. voor l
januari 1955 een zeug van D. Le-ttink uit Linde
bekroond met een 3e prijs. In de klasse loop-
varkens geb. tussen 31-7 en 1-11 1957 werd aan
een dier van G. Bogchelman een ld prijs toe-
gekend.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 31 mei van 5 uur tot en met
zondag l juni Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 148 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 58.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 541.

Burgelijke stand van 23 t.m. 29 mei.
Geboren: z. v .B. Verkerk en G. W. Slöetjes
Ondertrouwd; H. Hol en A. A. Langeler;
W. Kamperman en H. Mulderij
Gehuwd: Geen
Overleden: J. Hietveld, m., 21 jaar; J. B.
Buunk, m,, 53 jaar, echtg. v. J. Goldenbelt

HET NEDERLANDSE ROODE KRUIS
Het is bevreemdend hoe weinig wij van het
Roode Kruis weten, een instelling die wereld-
vermaardheid bezit, die wars1 is van alle be-
krompen politiek, die geen onderscheid kent in
rang of stand. Welke taken heeft het Roode
Kruis?
a. Een oorlogst aak. Zolang oorlogen nog niet
zijn uitgebannen en zolang oorlogsleed nog over
ons land kan komen, behoudt het Roode Kruis
zijn oorlogstaak: dat is het verlenen van hulp
en bijstand aan gewonde en'zieke militairen en
aan de burgerbevolking.
b. Vredestaken. In tijd van vrede verzorgt het
Roode Kruis een 60-tal taken, waaronder:
1. Opsporing en contact met vermisten, door

het Informatiebureau.
2. Hulp bij rampen en ernstige ongelukken.
3. Vervoer van gewonden en zieken.
4. Hulp bij sportevenementen.
5. Hulpposten langs de wegen.
6. Welf are-werk voor patiënten om deze be-

zig te houden.
7. Lectuurvoorzieing voor patiënten.
8. Boot- en autotochten voor chronische ir>

-validen.
9. Radio-medische hulp voor schepelingen.

10. Bevordering van hoornvliesoverbrenging
door de Hoornvliescentra.

11. Trombose-dienst.
12. Bloedtransfusiedienst.
13. Jeugd Roode Kruis
14. Vakantieweken voor chronische invalide

jongeren.
De waarde van alles, wat het Roode Kruis jaar-
lijks doet, loopt in de miljoenen guldens. Het
Roode Kruis steunt grotendeels op vrijwilligers.
Als de enthousiaste collectanten dezer dagen bij
u aankloppen, rekenen zij op uw aller onmisba-
re financiële steun.
Duizenden invaliden en gewonden zeggen u
reeds bij voorbaat hartgrondige dank.
Leest u vooral ook de advertenties in dit blad.

In blij verwachting
Zo heet dit toelichtend en geruststel-
lend Doktersboek.dat gratis is in-
gesloten bij een Babyderm Set,
waarin alles voor een vorsteli jke
verzorging van Baby's tere Jiyiaje.

GESLAAGD
De heer G. W. Bussink, buurtschap Wildenborg,
behaalde het diploma voor pluimveeselecteur.

BEROEP ONTVANGEN

Ds. E. J. Duursema, geref. predikant alhier,
ontving een beroep naar de kerk van Veenwoud-
sterwal (Friesland, classis Kollum).

Geeft gul aan Rode Kruis



OP NAAR DE WIERSSE
Zondag 8 juni wordt het park van huize de
Wiersse weer voor het publiek open gesteld.
Slechts één middag in het gehele jaar hee/t men
de kans dit prachtige 16e eeuwse kasteel van
dichtbij te bezichtigen en een wandeling door
het keurig aangelegde park te maken, waar de
vele variëteiten rododendrons dan in volle bloei
prijken. Velen komen ieder jaar weer terug om
van deze kleurenrijkdom te genieten en het
lijkt ons dan ook waarlijk overbodig u op te
wekken om te gaan kijken.
Majoor en mevrouw Gatacre—de Stuers reke-
nen het zich tot een eer het park en de gazons
in een keurige staat aan het publiek te tonen
en ze sparen zich kosten noch moeite om het
zover te krijgen.
De muziekvereniging Concordia, waarvan mevr.
Gatacre beschermvrouwe is, geeft die middag
een concert in de grote weide naast de oprijlaan.
Daar wordt ook de afdeling consumptie ge-
plaatst, zodat het er weer gezellig kan worden.
De baten worden onder verschillende vereni-
gingen van Kranenburg en Vorden verdeeld.
Voor tijd van openstelling en entreeprijzen raad-
plege men de advertentie.

MET MILITAIRE EER TER AARDE
BESTELD

Woensdagmiddag werd op de Algemene Be-
graafplaats alhier de bij het ongeluk op de oude
Rijn bij Herwen en Aerdt omgekomen militair
J. Hietveld, Hackfort, ter aarde besteld.
Het was een indrukwekkende stoet, welke het
slachtoffer naar zijn laatste rustplaats volgde.
Voorop liepen drie militairen van het legerkorps
,,Betuwe" met omfloerste trommen, welke een
langzame treurmars sloegen, hierna volgde de
kapitein van het legerkorps gevolgd door de
lijkkoets, welke weer geflankeerd werd door 12
manschappen van de Genie, tot welk onderdeel
de overledene behoorde. Hierna volgde enige
hoge militairen, naaste familieleden en een deta-
chement manschappen van het legerkorps
„Betuwe", gevolgd door een lange rij volgauto's.
Op de Algemene Begraafplaats loste het peleton
militairen toen de kist ter aarde werd besteld
een salvo afscheidsschoten, waarna de Luite-
nant-Kolonel van het legerkorps, waartoe de
overledenen behoorde hem schetste als een goed
soldaat, een goede kameraad, die bij hoog en
laag in aanzien stond. Ook de majoor-veldpredi-
ker sprak zeer waarderende woorden tot de
overledene en woorden van troost tot de
familie.
Ds. Jansen dankte tenslotte namens de familie
voor de betoonde belangstelling en eindigde met
het „Onze Vader".
Talrijke bloemstukken dekten de baar. Zeer vele
plaatsgenoten getuigden door hun aanwezigheid
van hun deelneming met de zwaar getroffen
familieleden.

B.O.L.H.
In hotel Brandenbarg werd een ledenvergade-
ring van de B.O.L.H. gehouden, onder leiding
van me j. T. Ruiterkamp. Besloten werd om
donderdag 12 juni een fietstocht te maken in
de richting Deventer—Holten.
Wegens de geringe deelname zal de handbalclub
met die van de afd .Hengelo G. worden samen-
gevoegd.

• De avond werd verder doorgebracht met hersen-
gymnastiek.

BEDRIJFSVOETBAL
In het kader van de bedrijfsvoetbal-competitie
traden verleden week donderdag om 6 uur de
elftallen van Empo I en de C.L.V. Eendracht
tegen elkaar in het strijdperk. Deze ontmoeting
kenmerkte zich door een over alle linies beter
spelend Empo-elftal, dat tot goede combinaties
kwam. De Eendracht weerde zich echter krar
nig. Het werd tenslotte een 3—l zege voor de
Empo.
Van 7 tot 8 uur bekampten elkaar: Gems I en
Lederfabriek I. Deze ontmoeting stond op hoog
peil. Er werden soms fraaie staaltjes voetbal te
zien gegeven waarvan de plaatselijke verenigin- j
gen wat konden leren. Na een enerverende en
spannende strijd bleef deze ontmoeting tenslotte
onbeslist en eindigde met l—1.
Maandagavond werd het toernooi voortgezet
met de ontmoeting: Zuivelfabriek I tegen de
Empo-reserves, waarbij de „botermakers" een
verdiende 4—l overwinning behaalden.
De hierna volgende match tussen Gems II en
Empo I werd een grote 6—l zege voor het
eerste Empo-team.

UITSTAPJE RATTI-JEUGD
Op Tweede Pinksterdag hebben de Junioren
van de R.K. Sportvereniging „Ratti" een uit-
stapje gemaakt naar Enschede. Deze trip was
bedoeld in plaats van het jaarlijkse St. Nicolaas-
feest, dat verleden jaar door omstandigheden
moest wowïen uitgesteld.
Het was prachtig weer, toen de ruim 35 jongens
tegen half een uur 's midags per toeringcar
onder leiding van Br. Canutus o.f.m. met enkele
jeugdleiders de reis naar Twenthe ondernamen.
Via Ruurlo-Neede-Haaksbergen bereikte men
vrij spoedig Enschede, waar het Sportpark
„Diekmann" het einddoel was. Hier waren de
jongelui in de gelegenheid om de ontmoeting
Sp. Enschede—A.D.O. bij te wonen en zij heb-
ben hier zeker geen spijt van gehad. Het was
voor de jongens, die enthousiast waren over
het vertoonde spel van Abe Lenstra c.s. niet
alleen een aangename tocht, doch bovendien
zeer leerzaam. Op de terugreis ontvingen allen
nog een tractatie, waarna men zeer voldaan
tegen 6 uur weer op de Kranenburg arriveerde. '

Elke fond een

KATTI-INIEUWS
Verleden week werd de wedstrijd tegen Keyen-
borgse Boys I afgelast in verband met onbe-
speelbaarheid van het terrein. Het tweede was
vrij en Ratti b verloor op eigen terrein met l—3
van BIC c uit Brummen.
A.s. zondag speelt het eerste tegen Keyenborgse
Boys I.
Ratti II speelt thuis tegen Keyenborgse Boys III
en zal moeite genoeg hebben om hiervan te
winnen. Ratti a is vrij en Ratti b speelt een van
haar laatste wedstrijden nml. uit tegen A.Z.C, e
te Zutphen.

PASTOOR PONSIOEN WEER THUIS
Voor de parochianen van Vorden—Kranenburg
was het zaterdag j.l. een blijde dag, daar pastoor
Ponsioen o.f.m. na een verblijf van ruim 7
weken in het St. WalburgisrZiekenhuis te Zut-
phen, waar hij was opgenomen in verband met
een ernstige val, zaterdagmorgen weer op de
pastorie arriveerde.
Pastoor Ponsioen is zo goed als genezen, maar
zal nog enige tijd rust moeten houden.

JAARVERGADERING BOERENLEENBANK
KRANENBURG

In café Schoenaker alhier hield de Boerenleen-
bank Kranenburg-Vorden onder voorzitterschap
van de heer A. J. Meyer haar algemene leden-
vergadering, die goed bezocht werd. Na een
kort welkomstwoord werd de heer J. Hartman
tot secretaris der vergadering benoemd, Bij de
bestuursverkiezing werden de aftredende voor-
zitter A. J. Meyer en het aftredende lid van de
Raad van Toezicht de heer J. H. Nijenhuis her-
kozen.
Uit het verslag van de kassier de heer J. Hart-
man kunnen we het volgende meedelen. Aan
spaargelden was in het afgelopen boekjaar ont-
vangen ƒ 188.352.15, terwijl werd terugbetaald
ƒ 151.014.08. Aan voorschotten werd verstrekt
ƒ 78.700.— en terug ontvangen ƒ 11.549.43. In
lopende rekening werd ontvangen ƒ 427.065.19
en uitgegeven ƒ 414.169.96. In omloop waren
575 spaarbankboekjes, 31 voorschot- en 43 lo-
pende rekeningboekjes. In zijn overzicht deelde
de voorzitter mede, dat de totaal-omzet veel
groter was dan 't voorgaande jaar en sprak hij
de hoop uit, dat dit steeds crescendo zou mogen
gaan. In de nieuwe kascommissie werden be-
noemd de heren Joh. Waarle en J. Bluemink..
Besloten werd om de jaarlijkse bijdrage aan
de R.K. Gezinszorg afd. Vorden te verhogen
van ƒ 40.— tot ƒ 50.— peiy^ar. Eveneens werd
door de leden goedkeuriJ^Rehecht aan het be-
stuursvoorstel om een bedrag ineens van ƒ 25.—
te schenken als bijdrage voor het Gemeente-
wapen, dat in de gevel van het vernieuwde
Gemeentehuis zal worden aangebracht. Tei> '.
slotte werd nog meegedeeld, dat de Boerenleen-
bank begin 1959 haar 40-^arig bestaan hoopt.te
herdenken, welk feit zal \^felen gevierd in com-
binatie met de A.B.T.B., ci^eveneens dan haar
40-jarig bestaan hoopt te herdenken.
Te zijner tijd zal een feestcommissie worden
gevormd, die de plannen voor deze grootse vie-
ring nader zal uitwerken.

SCHOOLREISJE ST. ANTONIUSSGHOOL
Dinsdag hebben de leerlingen van de hoogste
klassen (4 t/m 7) van de St. Antoniusschool op
de Kranenburg hun jaarlijks schoolreisje ge-
maakt. .
's Morgens tegen 8 uur stond de jeugd (86 leer-
lingen) aangetreden bij het schoolgebouw en
startte het gezelschap, dat onder leiding stond
van het Hoofd der school de heer H. Folmer en
het onderwijzend personeel, met twee touring-
cars.
De stralende meizon zorgde ervoor, dat men in
opgewekte stemming was en via Zutphen—
Brummen en langs de mooie Veluwe-zoom ging
het richting Arnhem. Van hieruit werd de tocht
vervolgd langs de Grebbeberg bij Rhenen en
dan ging het f uil speed over de nieuwe snelweg
langs Utrecht, Gouda op Rotterdam aan, het
einddoel van de reis. Hier werd allereerst de
grote Maastunnel bezocht, waarna een rond-
vaart werd gemaakt door de havens en waar de
grote oceaanreuzen e.a. natuurlijk veel bekijks
trokken. Tot slot werd Diergaarde „Blijdorp"
met een bezoek vereerd.
De terugreis ging via Amersfoort, waarna in
Barneveld nog enige tijd zoek werd gebracht in
het ontspanningsoord ,,De Eierpannekoek",
waar de jeugd zich naar hartelust amuseerde.
Tegen 10 uur bereikte men zeer voldaan weer
het eindpunt.

GESLEPEN
PEKFEKTE PASVORM

fa. Martens

er eens

op uit! !
Onder dit motto houden wij 'n

grote show in Hotel
Bakker.

Alles wat u voor uw vakantie nodig
hebt, kunt u hier vinden.
Dinsdag 3 juni van 7 tot 11 uur n.m.,
woensdag 4 en donderdag 5 juni van
10 tot 12 uur v.m. en 2tot 11 uur n.m.
Toegang vrij.

Wij stellen uw bezoek zeer op
priis, en zijn er van overtuigd
dat u hier voor uw vakantie-
benodigdheden zult slagen.

F. Smit, Levensmiddelenbedrijf
A. Tragter, Rijwiel- en Motorhandel
Fa. Martens, Kampeer- en Sportart.

•

•

•

•

HET BESTE
voor de laagste prijs!

250 gr. Itaiiano's, heerl. koekje 59 et
250 gr. Veluwsesprits „ 59 et
l pak prima gevulde biskwie 58 et
6 grote eierkoeken 45 et
l groot pak maizena 45 et
l groot pak custard 49 et
3 pak Koopmans pudding, div.sm. 48 et
l pot pruimen/sinaasappeljam 62 et
500 gr. Honig's vermecelli 39 et
l verrassingspakket pudding 69 et
ALS EXTRA REKLAME:
Boterhamworst, boerenmetworst en

ontbijtspek, samen 150 gr. 59 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg ^ Telefoon 415

Eerst komt de
daarna weer .

Diner,
. de Winter.

Bestel nu uw brandstoffen voor het
komende seizoen wciït het is goed-
koper. 9
Alle soorten voldoende te leveren.

Fa. J. W. Aibers, Nieuwstad
P.S. Wij hebben nog 'n partij Amerikaanse
anthraciet die heel goed gebruikt kan wor-
den in kolenfornuizen en huishoudkachels.
Wegens plaatsgebrek ruimen wij deze op
voor de zeer lage prijs van f 6.— per
bectoliter, zolang de voorraad strekt.

Bloemen m agazijn
„De Witte Anjer"

Derksen, Zutph.weg 13

Geacht publiek
van Vorden!!!
Wie neemt het initia-
tief om de raadsleden

een StOCl Bdfl 16

bieden,
om uit te rusten. Ze
waren nogal druk..

We hebben ze inuoor-
raad.

fa» G* W« Luimes
Vorden, Telefoon 421

KOFFIE - THEE - CACAO

Agenten gevraagd
voor de levering aan
relaties, buren, canti-
nes, ver. etc.
Prima kwaliteit, conc.
prijzen, 12 t. 20% pro-
visie. Aanb. ond. lett.
K.T. bur. dezes.

TE KOOP:
Alle soorten

Kool- en
Knolraapplanten

H. C. Kettelerij
Zwarteweg 4

Te koop alle soorten

Perk- en
Snijbloemplanten

tevens alle soorten

Koolplanten
(ook voederkool)

Gebr. Kettelerij,
Zutphensew. 54

Vorden Tel. 508

Pijprokers!
Halflange rooktabak,
Amerikaans import.
Prima kwaliteit.
f 1.50 per % pond.
ALLEEN BIJ
Sigarenmagazijn

Olthuys

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes:

fa. Marlens

Looman
Vorden

Telefoon 231

Wij betalen voor
slachtkippen (alle

(rassen!)
f 2,05 p. kg.
W.ROSSEL

Pluimveehandel
Vorden Telef. 283

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

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S yoor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

WALA corset met zijsluiting
en corrigerend Flexfront.
Import-coutil, met elastieken
inzet voor volledige bewe-
gingsvrijheid, „aanpassende"
veter in de rug, ook in wit

14.95

ROMANA beha Cup Dl 3.95

LOOMAN
VORDEN

Telefoon 231



Door deze betuigen
wij onze hartelijke dank
aan allen, die hun be-
langstelling hebben be-
toond bij ons 25-jarig
huwelijk.

D. Wagenvoort
J. H. Wagen voort-

Broekman

Hackfort, „De Biele"

Hiermede betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling bij onze
25-jarige echtvereni-
ging ondervonden.

fam. A. J. Zweverink

Vorden, 31 mei 1958
„Steenkamp"

Voor de vele blijken
van deelneming, die
we mochten ontvangen
na het overlijden van
onze lieve zoon, broe-
der, zwager, kleinzoon
en oom

Albert Wonnink

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
W. A. Wonnink

Vorden, Nieuwst. 10

Mevr. Eysink-Smeets
te Voorschoten (vlak-
bij Leiden), thans tot
5 juni Bungalow „De
Zanding" (Schapen-
meer) alhier, zoekt
HULP voor kinderen
en huishouden v.d.e.n.

GEVRAAGD:
een metselaar en een
timmerman.
Harmsen, Schoolstr. 6
Vorden.

Te koop 5 biggen.
A. Poterman, Warns-
veld.

Te koop een toom
zware blanke biggen.
G. J. Eijerkamp, B 35.

3 toom BIGGEN te
koop. G. Wuestenenk,
„ Weideman *.

Te koop 2 tomen beste
biggen. M. Regelink,
„Groot Venhorstink"
Delden.

Hengelsport-artikelen

Jan Hassink
Te koop een nuchter
r.b. VAARSKALF bij
G. H. Visschers,

Veldwijk.

Te koop een jonge
vette KOE.
D. Buunk, Almensew.

STAAT TER DEKKING
eennieuw aangekochte

Premie-beer

bij

H. Hissink,
C 52 Vorden

EETAARDAPPELS
te koop.
V. J. Dostal,

Onstein E 82

Te koop een partijtje
EETAARDAPPE-
LEN (rode ster).
B. Ruesink, B 64.
Te koop beste drag.
VAARS, abortusvrij,
G. Berenpas, Mossel
D 108.
Te koop nuchter stier-
kalf bij D. Pardijs,

Kranenburg

Heden werd tot onze'diepe droefheid,
door een noodlottig ongeval bij het
vervullen van zijn militaire dienstplicht,
van ons weggenomen onze innigge-
liefde zoon, broer, zwager en oom

Jan Hietveld
in de jeugdige leeftijd van 21 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Uit aller naam:
D. HIETVELD

VORDEN, 23 mei 1958.
„Den Haverkamp"

De begrafenis heeft woensdag 28 mei
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den plaats gehad.

Heden overleed door een noodlottig
ongeval onze vriend en mede-lid

Jan Hietveld

Zijn nagedachtenis zal steeds
bij ons in herinnering blijven.

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond
afd. Vorden

Vorden, 23 mei 1958.

Heden overleed na een geduldig ge-
dragen lijden, in het Algemeen Zieken-
huis te Zutphen, onze lieve man,
vader, behuwd- en grootvader

Jan Bernard Buunk
echtgenoot van J. Goldenbelt

in de leeftijd van 53 jaar.

J. Buunk-Goldenbelt

J. A. Kerkziek-Buunk
C. H. Kerkziek
Gerard

VORDEN, 26 mei.
Zutphenseweg 58.

58.

De teraardebestelling heeft donderdag
29 mei op de Algemene Begraafplaats
te Vorden plaats gehad.

Met groot leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van de Heer

J. B. Buunk

medewerker van onze vennootschap.

Directie en Personeel
Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

Vorden, 26 mei 1958.

Wij brengen hierbij dank aan alle
kiezers, die hun stern uitbrachten op

Gemeente-
belangen.

In een volgend nummer volgt een op-
roep tot het bijwonen van een
Contactavond.

Het Bestuur

Damesblouses:
it exclusief
-k betere afwerking
^ vele kleuren
^ niet duurder
^ prima pasvorm
^ grote sortering
^ natuurlijk . . . . .

A. Wolsing, Vorden

X Bezoekt zondag S juni X

1 t
X

het park van „de Wiersse" te X
Vorden.
Een zee van Rhododendrons in
volle bloei.
Een unicum in Gelderland.
„DE KEUKENHOF VAN HET OOSTEN".

Q Minimum entree 50 et.

X* Kinderen van 6—14 jr. 10 et., beneden 6 jr. vrij, (alleen
onder geleide,

ft De opbrengst is geheel ten bate voor diverse verenigingen
^ te Vorden en Kranenburg.
^ De tuinen geopend van 2.30—5.30 uur. Concert i.h. park.
V Honden worden niet toegelaten.
V Kaarten in voorverkoop bij Sig.mag. Eijerkamp.

Effen Raffia stoffen 4& 25
in 4 kleuren, per meter

Eften N o-1 r on stoffen
in leuke kleuren, per mtr.

Visser - Vorden

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel, 't Ga-
zoor.

Voor

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink"

Te koop SPARTA
250 c.c., in pr. staat,

D. A. Lebbink,
B 54, Delden.

Te koop l kinder-
fietsje, leeftijd 4-7 jr.
Julianalaan 36.

Te koop een z.g.a.n.
kinderwagen, wegens
plaatsgebrek bij A. J.
Pasman, Ruurloseweg
D 25, Vorden.'

TE KOOP:
hooihark, ijzeren eg,
aanaardploeg, legnes-
ten, div. voerbakken
v. kuikens, kippen en
varkens, 2 w. handkar,
compl. raam in kozijn
1X1, electr. kunstm.,
beunen v. kippenhok-
ken, gierpomp, dres-
seerwagen op luchtb.
hooidakruiters, haver-
stro.
P. Baron v.d. Borch,
„Horsterkamphoeve"

Te koop plm. 1400
holle rode PANNEN.
Joh. Wesselink,

Kranenburg.

Kollekte Rode Kruis
Sociaal - Humaan - Aktueel

Helpt allen het Rode Kruis. Het Rode
Kruis helpt U. ^^

Elk offertje wordt in damr aanvaard.
Mogen wij onze kollektanten ook dit jaar
vriendelijk verzoeken, hun onmisbare mede-
werking te verlenen.

Het comité: ^^
H. Folmer, Zutph.^^j 38, vertegenw.
H. Groot Bramel, D 15
W. Kamperman, Ruurloseweg 33
J. Kettelerij, E 102
A. G. Mennink, D 55
F. Mullink, B 77
Joh. Norde, Burg. Galléestraat 10
J. B. Vreeman, E 35
J. G. Wassink, C 132
H. Wesselink, C 49

A.s. zondag, 2 uur

Ratti l - Keijenburgse B. l
Om 12 uur

Ratti BI * Keijenburgse B. III
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

EMPO
rijwielen
gezien op alle

rijwielpaden
EMPO RijwieHabriek Vorden

Wasrnachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte cmaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenstaf betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Voor houten kippen-
lokken, liggende ra-
?atplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

riomoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels
2.20 p. flesje v. 30 cc.

ranco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
'otohandel
}. C. Mipius, Zuipen
waarstraat 5

Adverteert in
CONTACT

Geniet van de
zomer in een TUINMEUBEL
Een ruime kollektie vindt u bij ons

Lig- en zitstoel
11.95—14.95

Tuintafels
Vis- en klapstoeltjes

3.75—4.50
Rotan stoelen
Rotan tafels
ook geschikt als huismeubel

\!zee
gee

STALEN LIGSTOELEN
zeer handig mee te nemen in uw auto, nemen
geen plaats in. Oerdegelijke constructie.

Heus, voor meer keus

Visser - Vorden



Voor Glas, Verf en Behang naar J. M. UITERWEERD Billijke prijzen.
Enorme sortering.

Laat uw

Grasperkscheerder
vakkundig slijpen en repareren door

Gebr. Barendsen

Nodiphterit-Habé
DE ENTSTOF

voor Uw pluimvee.
Goedgekeurd door de Rijksserum-inr.

Tegen infectieuze Bronchitis
. I.B. 46 door voeder

Microst verstuiven.
Acute Coccidiosis

Noxaline.

Chronische Coccidiosis
Coxyl.

Ondersteunende behandeling
I.B. 46.

Alle geneesmiddelen van Dr. de Zeeuw.
Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234

Nutsgebouw™
Telefoon 500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 7 juni, 8 uur
de ondeugende Franse film

in kleuren

Een echte Parisienne
met: Brigitte Bardot - Henri Vidal.

Als een Parijs meisje haar zinnen zet
op een man, is het hek van de dam.

f
Toegang 18 jaar D

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

BEKENDMAKING.
Hierbij deelt ondergetekende mede, dat hij
per 31 mei '58 om zeer dringende redenen
zijn dienstverband met de N.V. Hoeksema
Chem. Wasserij en Ververij heeft moeten
verbreken.
Tevens deelt hij u mede dat hij met ingang
van 2 juni '58 zelfstandig gaat beginnen
onder de naam „CORRECT".
Hij hoopt door correcte aflevering het ver-
trouwen van u te winnen.
Bestellingen en goederen worden aangenomen

Sprongstraat 8 - Teleioon 3572
's Maandags vóór negen uur bericht, wordt de-
zelfde dag gehaald.

Beleefd aanbevelend,
H. Th. Hendriks
Zutphen

HOOIHARKEN
f 3.3O en f 3.5O

•
Gebr. Barendsen

Doe meer,
MET MINDER GELD!!

Haring in tomatensaus, 3 bL voor 98 Ct
Zalm, prima kwaliteit, per blikje 89 Ct
Gestoomd gehakt, groot blik 98 Ct
Slasaus, heerlijk zacht, per fles 68 Ct

Bij 250 gram Goudmerk Koffie a 1*59

l pak sprits van 50 et voor J {J C V

IJwafels en FrouJFrou,
licht in gewicht, 250 gram 59 Ct

Beschuit» heerlijk bros, 2 rol voor 32 Ct
Boterham worst, altijd lekker 200 gr* 49 Ct

Gesneden komkommers (zoetzuur)
heerlijk bij sla*

Deze week 2 potten voor

Zojuist ontvangen grote stukken badzeep
(Klaverblad). Zeer voordelig in gebruik
slechts per stuk 55 Ct.

Fa. J^W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Badmutsen voor dames en heren

Lastex badpakken, verschillende
kleuren, prima pasvorm.

Voor groot en klein Katoenen
badpakken met rimpelelastiek
in effen en bonte stoffen.

Baddoeken in
leuke bonte

kleuren.

Lastex badbroeken
ook in katoen en wol,
verschillende kleuren
alle maten. \
Heus, meer keus

VISSER, YORDEN

Lief hebbers van rookworst!
heeft voor U

Ie soort Gelderse Rookworst van
Zwanenberg, KERSVERS, gedurende
de gehele zomer in voorraad.

* Per stuk, 250 gr. f 1.35.
Probeer tevens onze heerlijke frisse
hoofdkaas eens

^ 2OO gram voor 49 et

A .s. woensdag 4 juni zijn we GESLOTEN!!

A. Wolsing, Vorden

Voor zaterdag:
200 gr. ham 100 et

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram Berliner 70 et

200 gram gebraden gehakt 70 et
100 gram gebraden rosbief 70 et
100 gram gebraden rol lade 70 et

100 gram varkens fricandeau 70 et
2 pakken vet 90 et.
500 gr. spek 80 et

500 gram rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat
GEVRAAGD

flink dagmeisje,
zelfstandig kunnende werken.

Keurslagerij Van Dam l Zn.
Laarstraat, Zutphen

Een
goede

als U werkkleding

nodig hebt.... Eis met klem merk KLM

VOLLE GARANTIE

• ocisierkt stol

• Ungert levensduur

• beier watbaar

• weinig venUlwerk

• alle naden 3x geitikl

• maximale bewegingsvrijheid

• extra versterkte zakken

K L M WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

Fa* Visser - Vorden
Burg» Galléestraat 5


