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OP REIS.
De heer A. W. Uenk, vertegenwoordiger,
van „Wouda", is met zijn afnemers een
dagje uit geweest. Eerst ging de tocht over
Zutphen en Apeldoorn naar Voorthuizen,
waar koffie werd gedronken. Vervolgens
werd in Barneveld de eiermarkt bezocht.
In Putten werd het Rijkstoetsbedriji voor
pluimvee bezichtigd. Ook ging men naar
het strand in Harderwijk.
In Vaassen bracht men een bezoek aan
het kasteel De Cannenburgh. In een hotel
daar ter plaatse werd een warme maaltijd
gebruikt.
De laatste pleisterplaats was het stations-
koffiehuis te Twello, waar men een gezel-
lig uurtje doorbracht bij muziek en zang
en een dansje. Om ruim Ik uur keerden
allen in de beste stemming in V orden
terug.

GESLAAGD.
Aan de Christine-Hermine-Schooi te Zet-
ten slaagde voor de 3-jarige vooroplei-
ding lerares akte N 'XIX (landbouwhuis-
houdonderwijs) onze plaatsgenote mej. D.
Kossel.
Aan het Stedelijk Lyceum te Zutphen be-
haalden Wim de Boer en Eelke Huizinga
het einddiploma H.B.Ö. A; Inge Garssen
en Karel Wolters idem B.
De heer H. W. Steenblik behaalde het |dip-
loma der middelbare bosbouw- en cul-
tuurtechnische school van deNed. Heidemij,
te Arnhem.
G. B. Norde slaagde te Deventer voor het
Mulo-diploma B.
Te Rotterdam slaagde voor het examen
lerares bij het Nijverheidsonderwijs, Staats-
akte Na (Naaldvakken) 2e gedeelte, mi'j.
M. Hoebink.

BIOSCOOP
De kleurenfilm, welke vanavond in het
Nutsgebouw vertoond wordt, brengt het
avontuurlijke leven van de goudzoekers,
in beeld. Waar de kans op fabelachtige
rijkdom bestaat worden goede vrienden tot
vijanden gemaakt. Het is een even sterke
als boeiende film, vol pittige scènes.

V.V.V.-WEEKPROGRAMMA
Voor maandagavond staat er weer een
avondwandeling onder goede leiding op
het programma en voor woensdagmiddag
de achtkastelentocht voor wielrijaers.1

Zaterdag 12 juli wordt 's avonds half acht
achter café „de Zon'' een ruiterdejnon-,
stratie gegeven, door leden van de Vor-
dense Landelijke Rij vereniging.
Het is steeds weer interessant om te zie,n
wat door geduld met een paard bereikt
kan worden. Door een deskundige zullen
de verschillende nummers worden toege-
licht.

ORIËNTERINGSR1T.
De leden van de B.O.L.H. en B.O.G. heb-
ben gezamenlijk een oriënteringsrit per rij-
wiel gehouden, waarvoor de deelname tyroot
was. De start was bij hotel BrandenBarg,
waarna via het Galgengoor Veldwijk en
Hackfort de finish, het Bosmanshuis, werd
bereikt. Het was een prachtige tocht, waar-
van iedere deelnemer genoten heeft.
De uitslag was: l J. Pardijs, 2 A. Pardijs,
'ó P. Vliem, 4 W. Maalderink, poedelprijs
G. Meenink.
De heer J. M. Wuestenenk deelde mede
dat er binnenkort mog een kaartlecsrit
en een dropping gehouden zullen worden.
Voor de winnaar van de drie wedstrijden is
een beker beschikbaar gesteld.

„MEESTER" KREEG EEN KRENTEWEGGE.
Zaterdagavond werd de heer Hazekamp,
hoofd van de o.l. school in het Medici-, en
echtgenote ter gelegenheid van de geboorte
van een dochter, naar Ond-Achterhoeïcfl
gebruik een formidabele „krentenwegge"
aangeboden door de ouder- en schoolfeest-
commissie.
De heer Pelgrum, voorzitter van de ouder-
commissie memoreerde, dat deze attentie
getuigde van de goede verstandhouding en
Iprettige omgang tussen schoolhoofd en
genoemde commissies.

RIJKSPOSTSPAARBANK.
Aan het Postkantoor werd in de maand
juni ingelegd t 36.155,52 en terugbetaald
f 37.024,92.

KERKDIENSTEN zondag 6 juli.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds P. J. v.d. Vange v. Zutphen
10 uur Ds J. Langstraat, Jeugddienst
Onderwerp: ..Wacht toch niet te lang"

Kapel Wildenborch.
9 uur Ds K. ter Steege, v. Laren

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 5 juli van 5 uur tot en met
zondag 6 juli Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 6 juli Reichman, tel. 06755-266,
en Van Soest, tel. 06753-420.

Weekmark t .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 142 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 60.— per stuk.
Handel was redelijk.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Burgelijke stand v. 27 juni t.m. 3 juli.
Geboren: z. van J. J.Spithoven en H. W. Th.
Hendricks Franssen; z. van G. H. Korne-
goor en E. Kornegoor; z. van A. R. Heu-
velink en W. J. Sasse; z. van J. W. Denkers
en G. H. Aberson.
Ondertrouwd: G. Meulenveld en H. B. Kreu-
nen: A. J. A. Hartelman en G. M. Vender-
bosch.
Gehuwd: H. Olthof en A. H. Sigger.
Overleden: Geen.

om

zondag ook naar de

EUGDD1ENST?

«uur spreekt Ds. J. Langstraat
:t onderwerp: „Wacht toch

niet te lang."

Samenzang om 9.50 nor.

BEROEP ONTVANGEN,
üs. J. Langstraat heeft een beroep on,t-
vangen naar de Hervormde Gemeente Arn-
hem. (Vacature Dr. Hak.)

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD.
Zaterdagavond werd in het Twenthc-Kijn-
kanaal bij Eefde de 2e onderlinge hengel-
wedstrijd voor leden van „üe Snoekbaars"
gehouden. Er waren 25 deelnemers. De
loting vond plaats in café „De Zon", waar
later ook de prijsuitreiking gehouden werd.
Er werd gevist van 17 uur tot J9..'iU uur.,
De voorzitter van „De Snoekbaars,' de
heer A. Bello reikte na afloop met een
toefpasselijk woord de prijzen uit. Ditmaal
konden alle prijzen uitgereikt worden. De
uitslag was als volgt: l H. Nijland met 3
voorns totaal 620 gram, 2 G. Hellewegen
210 gr., 3 H. Krauts 135 gr., 4 J. v.d.,
Linden 65 gr., 5 J. tëesselink 47 gr., b P.
van Eyekeren 46 gr.
De voorzitter deelde nog mede dat a.s.
zaterdagavond van 7-9 uur in het Groene
Kanaal te Ecfde de eerste wedstrijd om
de wisselbeker tegen Almen gehouden zal
worden. De loting vindt plaats om hall
zeven in café „De Uitrusting". De wissel-
l;eker is momenteel in het bezit van Al-
men. Hij hoopte dat vele leden zullen
(leel'nemeii, opdat de h r k e r u ; er in Vor-
den zal mogen belanden.

Taxi ?
Belt George 3-5-8

DESTRUCTOR.
Over de maand jun i werden uit deze ge-
meente door het destructiebedrijf te \Vin-
terslwijk opgehaald de cadavers van: ,'i
graskalveren, 11 nuchtere kalveren, 28
varkens en 19 biggen.

VIERDAAGSE FIETSTOCHT O.L.S.
De leerlingen van de hoogste twee klas-
sen van de O.L. Schooi in het dorp hebben
van woensdag t.m. zaterdag in een twee-
tal jeugdherberg op de Veluwe een paar
prettige dagen gehad.
Tegen halt negen werd gezamenlijk per
fiets vertrokken. Zoveel mogelijk werden
de drukke verkeerswegen vermeden. Via de
Koekoekstraat werd naar Zutphen ge-
fietst en vandaar naar Apeldoorn, waai-
de groep zich splitste in 2 delen. De 5e
klasse ging o.l.v. de heer J. v. Dijk een
bezoek brengen aan een viskwekerij in
Vaassen en vervolgens naar de jeugdher-
berg in Ernst, terwijl de 6e klasse naar
de jeugdherberg ,t Harde (bij Oldetroek)
fietste. De leiding hiervan berustte bij het
hoofd der school, de heer Brinkman.
Deze groep ging donderdag een bezoejc
brengen aan Harderwijk, waar een basin
met zeehonden werd bezichtigd en waar
de jeugd zich kostelijk vermaakte met
pootjebaden of zwemmen in het Ussel-
meer. Vrijdagmiddag werd naar de pas
geopende en fraaie zweminrichting in Ol-
denbroek gefietst, waar men enkele koste-
lijke uurtjes doorbracht. Behalve de Vor-
dense jeugd logeerde in de jeugdherberg
nog een groep scholieren uit Zwolle .en
Steenwijk. Tegen Steenwijk werd 's avonds
door de Vordense jongens een voetbalwed-
strijd gespeeld, welke door Vorden met 4-1
werd gewonnen.
Ook de leerlingen van de 5e klasse heb-
ben zich goed vermaakt in Ernst. Donder-
dag wera een bezoek gebracht aan INun-
speet en het strandbad De Po>l aan h e t 1

IJsselmeer, waar zij naar hartelust pootje
baadden of zich in de speeltuin vermaak-
ten.
Vrijdag werd het bekende kasteel De Can-
nenburgh in Vaassen bezichtigd, helpeen
j^oor de jeugd zeer interessant en leer-
zaam was.^^) weg naar huis werd, zaterdag
nog een biBck gebracht aan de Loenense
watervallen.
De jongelui werden t radi t ieget rouw \verr
met muziek van Concordia opgewacht,
ditmaal a.-^t de Hengeloseweg. In optocht
ging her i^P het dorpsplein, waar de heer/
Brinkman en de voorzitter van de ouder-
commissie, de heer W. Kuyper hartelijkje
woorden van dank spraken tot de leer-
krachten,' de helpers en hielpsters en dej
muziek. Met een rondedans werd dit vier-
daagse uitstapje besloten.

V.Z.V. SUCCESSEN
De Vordense Zwem- en Polovereniging;
heeft in Hengelo-O. weer enkele fraaie
successen behaald. V.Z.V. nam daar met l ; >
dames en heren deel.
Bij de dames werduJoke Brandenbarg op
de 100 m. borstcrawl 2e in de uitstekende
tijd van 1.14.4, no. l mej. v.d. Heyde van
G.D.Z. Groningen was slechts 0.2 sec. snel-
ler.
Op de 100 m. schoolslag verbeterde mej.
Jans Brandenbarg haar persoonlijke tijd op
dit nummer en noteerde, hoewel niejf ge-
klasseerd, een tijd van 1.48.-.
Bij de heren wist de jeugdige H. van Arjk]
liefst 10 sec. van zijn persoonlijke tijd ,op
de 100 m. vrije slag at te knabbelen, ook
een mooi resultaat.
Op de 5x50 m. es ta fe t t e dames (vr. slag)
behaalde het V.Z.V. damesteam een prach-
tig succes door de derde plaats te verove-
ren. De Vordense damesploeg werd ge-
vormd door Mevr. Kistemaker-Stijl, en
de dames Joke en Jans Brandenbarg, Ger-
rie Bijenhot en Jannie Kamperman.
Hun lijd was 3 min. 16 sec. precies.
Er waren '14 deelnemende vereniginge;ii
op dit nummer.
Voorts vemvierl Joke Brandenbarg een
medal je op de 50 m. vrije slag dames (per-
soonlijk), daar zij h i e r van de liefst 28
deelneemsters no. l wcra in de scherpe
tijd van 32.2 sec. Gerrie Bijenhof werd
hier 5e in 36 sec. precies.

TOEGELATEN TOT LYCEUM.
Voor het toelatingsexamen van het Bau-
dartius-Lyceum te Zutphen slaagden de
onderstaande scholieren van de Bijz. Lage-
re School in het dorp alhier t.w. Joke Nor-
de, Joke Hoornenborg, Liesje Luimes, \\ i l-
ly Zeevalkink, Harm Muis en Bennie Wa-
genvoort.

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 diverse kleuren

en modellen.
Overwelving 3

Telef. 2824
Z U T P H E N

Inruil - Verkoop
Verhuur

Wij betalen voor
slachtkippen (alle

(rassen!)
f 1,85 p. kg.
W.ROSSEL

Pluimveehandel
Vorden Telef. 283

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

Wenlen Kranenharg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Telefoon 06753-594.
A.B.A.N.

erkend instructeur.

Gaat U kamperen???
Wij verhuren tenten

en luchtbedden.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Laat uw vakantie-
kleding tijdig door ons
Chem. reinigen, Drij-
mastern.
Tevens uw adres voor
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 396.

• GtSlfPSN
• PEKFSKTe PASVORM
• JUISTE IICHTMRING

fa. Marlens



SCHOOLNIEUWS.
Naar ons werd medegedeeld zullen de
eerste en tweede klas van de bijz. lagriTi
school in het dorp met het nieuwe cursus-
jaar 1958-'59 samen 93 leerlingen lel-
len zodat hiervoor '6 onderwijzeressen be-
nodigd zullen zijn. Verder komt er dit jaar
een grote zevende klas.
In de plaats van mej. Bolwijn,' die in het
huwelijk trad, werd benoema mej. 1. J.
Bokhorst uit Zutphen. Tijdens de mili-
taire dienst van onderwijzer Kruissinjk.
werd zijn taak waargenomen door mej.
Z. Honk uit Warnsveld.
Donderdag 10 juli worden de nieuwe leer-
lingen, die de school dit jaar zullen gaan
bezoeken, op school ter kennismaking ver-
wacht.
Van de 44 leerlingen die de school gaan
verlaten, gaan er 20 naar de Landbouw-
huishoudschool, 17 naar Lyceum ot U.L.O.,
2 naar de Landbouwschool, 3 naar de Tech-
nische school en l naar de Tuinbouwschool
in Borculo, terwijl l leerling aan de leer-
plicht heeft voldaan en thuis gaat helpen.
Het schoolreisje zal op 5 september a.s.
worden gehouden en wel naar de speel-
tuin ;,De Waarbeek" te Hengelo-O.

BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI
Verleden week donderdagavond werd ge-
speeld Empo l—Zuivel 1.
In de eerste helft was het een aardige, ge-
lijkopgaande strijd, waarbij Empo d.m.v.
Besselirik en Niessink met rust een 2-0
voorsprong kon krijgen.
Na rust bleek Empo het grootste uithou-
dinsvermogen te hebben. Achtereenvol-
gens wisten v. Langen, Bos en Buunk de
stand op 7-0 te brengen.
Toch slaagde Dimmendaai er in om in
de allerlaatste minuut de eer voor Zuivel
te redden en werd het 7-1.
Hierna bekampten Leder l en Gems 2
elkaar. Ook hier wisten de Gems-reserves
zich tegen de kampioenscandidaat aan-
vankelijk staande te houden, want de rust
ging in met een kleine 1-0 voorsprong
voor Leder.
In de tweede helft kwamen de doelpun-
ten echter aan de lopende band en ,won
Leder tenslotte met 8-0.
Maandagavond kwamen Gems l en Zuivel
l tegen elkaar uit. Gems kwam met enke-
le reserves in 't veld en Zuivel was ook;
niet volledig en speelde met 10 man.
Het was een prettige en sportieve wedstrijd
die door Gems met 2-0 werd gewonnen.
Wegens niet opkomen van Empo 2 tegen
Vleeswaren l, kreeg de E.G.V. er 2 pun-
ten bij.

WATERPOLO.
De V.Z.V. damesploeg wist maandagavond
in de thuiswedstrijd tegen de Berkel l,
Lochem haar derde overwinning te beha-
len. Met een welgemikte worp wist mevr.
Kistemaker de score te openen voor V.Z.V.
1-0. De Berkel kwam evenwel terug en
mej. ten Broeke kon de stand nog ge-
lijk maken, 1-1, doch hierna kwam V.Z.V.
zo geweldig opzetten, dat de Lochemse
keepster voor de rust liefst vijfmaal moest
vissen. Ruststand 5-1.
Ook in de tweede helft gat V.Z.V. de toon
aan en werd de stand tenslotte op 9-1 ge-
bracht.
Ook de Vordense heren hadden maandag-
avond een goede dag. Dit jeugdige team
van vele nieuwelingen presteerde het n.l.
om thuis de Brummense Waterratten
B.W.H. 2 een 4-4 gelijkspel at te dwin-
gen. Voor de heren was dit het leerste
winstpuntje en er zullen er zeker nog wat
volgen.
Heden zaterdagavond spelen de heren een
uitwedstrijd tegen de Vogel l te Voorst.
Dit zal voor de heren een moeilijke op-
gave zijn.
Maandagavond spelen zowel de dames als
heren thuis. V.Z.V. dames krijgt bezoek
van Neptunus 2, Zutphen, terwij l lu-,1
heren-zevental tegen O.K.K. l uit Eerbcek
moet uitkomen.

MEESTER FOLMER MET PENSIOEN.
Aan de heer H. Folmer, hoof a der U.K.
School op de Kranenburg is op zijn ver-

zoek door het U.K. Kerk- en Schoolbe-
stuur als zodanig ontslag verleend m.i.v.

l september. Op 61-jarige leeftijd h er H
hij gemeend om gezondheidsredenen ont-
slag uit zijn functie „te moeten vragen.
De heer Folmer is meer dan 30 jaar als
Hoofd aan deze school verbonden gewersl
<MI heeft het leerlingen!al in deze 'vtijd
sterk zien toenemen. Ve len zullen hem
slechts node zien vertrekken.
Naar we vernemen is als zijn opvolger
benoemd de heer G. Bekker, die ,al ruim
v i j l jaar aan deze school als onderwijzer
verbonden is.

RATTI ORGANISEERT SPORTDAG.
De li.K. Sportvereniging „Kalti'.' hield in
zaal Schoenaker een buitengewone leden-
vergadering, met behoorlijk goede op-
komst. Voorzitter de heer A. J. Wopereis,
memoreerde in het kort de verrichtingen
van het afgelopen seizoen, waarin het Ie
elftal naar de 2e klas G.V.B, degradeerde.
Hij spoorde de sgelers aan om deze terug-
slag weer te boven te komen. Aangaande
de training deelde hij mede, dat het be-
stuur contact had opgenomen met een be-
kende trainer, en dat de wekelijkse trai-
ning streng ter hand zal worden genomen.
Vervolgens kwam het zomerprogram aan
de orde. Er zullen verschillende vriend-
schappelijke wedstrijden worden gespeeld.
Ratti l en 2 zullen deelnemen aan p*e
Seriewedstrijden der Baakse Boys eiijöocii
Vierakker.
Op zaterdag 12 juli wordt een grote sport-
middag georganiseerd.
Het bestuur is er in geslaagd om een twee-
tal prominente clubs te inviteren om een
voetbalwedstrijd te spelen.
Het zijn Be Quick l uit Zutphen en Longa
l uit Lichtenvoorde.
De Zutphense ploeg, die uitkomt in de Ie
klas K.N.V.B. amateurs heeft het afgelo-
pen seizoen veel van zich doen spreken,
terwijl Longa l steeds aan de kop der
ranglijst stond in de 2e klas K.N.V.B.
Het belooft dan ook zeker een spannende
strijd te worden. De aanvang is om 7 uur.
Vooraf om 5.30 uur speelt de liatti-jeugd
tegen de Longa-juniores. Na afloop van
dit sportevenement zal in zaai Schoenaker
een groot Katti-bal worden gehouden.
Voor de echte voetballiefhebbers dus een
middag en avond om niet te missen. Voor
nadere bijzonderheden zie advertentie in
Contact van a.s. zaterdag.
Dan zal op zondag 3 augustus a.s. de grote
jaarlijkse Sportdag worden gehouden met
in 't middagprogramma een voetbalmatch,
verder handbalwedstrijden, gymnastiek-
demonstraties, 4x100 m. estafette hard-
lopen etc. In tegenstelling met verleden;
jaar zal ditmaal geen rustpauze tussen
avond- en middagprogram worden ge-
houden, doch blijft dit zoveel mogelijk aan-
eengesloten, zodat men op tijd klaar is.
Getracht zal worden om zo mogelijk nog
voor de nieuwe bondscompetitie een jaar-
Êfcs uitstapje te maken naar de K.K.S.V.
Pvlvos" te Arnhem.

Punt 5 behandelde de feestavond, t.g.v. het
12,5 jarig jubileum. Deze werd thans vast-

teld op 25 oktober.
egedeelü werd dat van Bondswege alle

elers moeten worden gekeurd.
eze medische sportkeuring zal voor de

Ratti-spelers in Zutphen worden gehouden
en werden de spelers aangespoord deze
avond vrij te houden, daar zij bij niet-
keuring niet meer in wedstrijden mogen
uitkomen.
Aangaande de junioren deelde de voor-
zitter mede, dat men momenteel 'n grote
oud-papieractie op touw heeft gezet om
zodoende geld bij elkaar te krijgen, voor
nieuwe schoenen en uniformen.
Aan het slot der vergadering sprak hij de
hoop uit, dat de komende evenementen
en wedstrijden in sportieve sfeer zouden
verlopen en vooral de Sportdag een succes
zou worden.

RATTI-NIEUWS
Verleden weck waren alleen de juniores in
actie. l ja\ uit Hengelo was op bezoek niet
een aantal jeugdteams.
Om l uur speelden Ratti c en Pax d een
ontmoeting, welke door de bezoekers met
5-0 werd gewonnen. Ook Ratti b, dat hier-
na speelde incasseerde een zelfde neder-
laag.
Om 3 uur kwamen Ratti a en Pax b tegen
elkaar uit. Dit werd een aardige strijd,
waarbij Ratti met rust reeds een 5-1 voor-
sprong had. Het einde kwam met een 7-3
zege voor de thuisclub.

Voor zaterdag:
200 gram oocernarn

200 gram ham H>0 rt
50 etboterham worst

jrairi ham 100 ( r
200 gram leverworst <>0 et

tr\n "ii> \imrcf 50 Ct

•JOO gram leverworst 80 et
200 gram tongeworst 50 et

200 gram L>v^rkaas (>0 et
500 qram rook worst 180 et

2 pakken vet 90 et.

M. Krijt, Dorpsstraat
Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen f

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

Te koop een neurende
volbloed M.R.IJ.-
VAARS met melkl.,
abortusvrij.
G.Berenpas, „Koning"
Vorden.

Te koop drag. VAR-
KENS. J. Spithoven,
Galgehgoor.

Te koop dragende B.B.
ZEUGJES, a.d.tell.v.
5 tot 22 juli.
J. Brummelman, 't Al-
derkamp, Delden,

Vorden.

Te koop 25 jonge
KALKOENEN, 7 wk.
oud, bij B. Antink,
E 18 Linde, Vorden.

N.O.Z.

Gelegenheid tot het
WEIDEN van l of 2
pinken bij G. v. Veld-
huizen, B 104.

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes:

Looman
Vorden

Telefoon 231

Hengelsport-artikelen

Jan Kassink"

Te koop een z.g.a.n.
TAFELMANGEL.
Ruurloseweg 33,

Vorden.

Te koop 3 paar
VOETBAL-
SCHOENEN, z.g.a.n.
l pr.m. 32, 2 pr. m. 42
T. W. Zieverink,
B. v. Hackfortweg 62.

Te koop Spacta-MO-
TORRIJ WIEL 200 cc
Villiers motor, bouwj.
1950, in goede staat.
B, Wunderink Kranen-
burg, tel. 525.

Te koop:
goed FRAME van

herenfiets.
D. Wolters, Nieuw-
stad 12.

Opsporing verzocht!!
Wie heeft er een

blauwe gebaksdoos
van ons?

Gaarne even bericht
aan

Bakkerij Schuppers

Biedt zich aan:
WERKSTER, voor
huis of kantoor.
Inlichtingen bureau

Contact

Dansschool Houtman
Vanaf heden inschrijv.
voor opleiding Brons -
Zilver en Goud in mo-
derne dansen.

Wij zijn donderdag 10
en donderdag 17 juli

gesloten
BARINK'S Rijwiel-
handel.

Dr K. H. de Vries
Met vacantie

Afwezig
vrijdagavond 11 t./m.
dinsdag 29 juli.
Dr Lulofs neemt waar.

A.s. maandag 7 juli
is onze zaak 's morgens
na 11 uur

gesloten
R. G. J. Kuypers

Speciale aanbieding
25 Havana Stick

Senoritas
voor slechts

f 3.—
in houtverpakking.

Sigarenmag. Olthuys
(D. Boersma)

Uw voordeel Ons gemak

Velen profdeerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

A



Guus Westenbrink

^ en
V Rikie Kuypers

X hebben de eer U, mede namens weder-
U zijdse ouders, kennis te geven van hun
ü voorgenomen huwelijk, waarvan de
} voltrekking zal plaats hebben op maan-
j dag 7 juli a.s. des middags 14.30

ten Gemeentehuize te Vorden.

x

uur

Meppel, Jufferenpad 5,
juni 1958.

Vorden, Dorpsstr. 12,

Toek.adr.: Oosterboerweg 19, Meppel.

Receptie van 3.30—4.30 uur
in Hotel Bakker te Vorden.

Heden is na een langdurig lijden nog
onverwachts van ons heengegaan onze
zorgzame man en vader

Johannes M. Groene
in de leeftijd van 50 jaar.

G. Groene-Blom
en kinderen

Vorden, 4 juli 1958.
Molenweg 28.

De teraardebestelling is bepaald op
maandag 7 juli om l uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Vanaf maandag 7 juli
8 uur, en zolang voorradig:

Plastic emmers 12 1., m. maat f 3.70
Gems gloeilampen 15, 25, 40 en

60 W., bij 10 stuks a f 0.49.
Grotere naar verhouding.

Plastic slang V vanaf 35 et p. m.
Soldeergereedschappen en soldeertin.

Zie de etalage's!

GEHA N.V. Burg. Galléestraat 48

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

jjSBSBBB^

met toch 10% korting:
i flesje LUXE SPAR-PUDDINGSAUS
van 58 voor 35 cent, bij 2 pakjes
pudding a 21 of 3O cent.

van 3 - 10 juli

DUBBEL Sparzegels bij:
HAZELNOOTcroq. 200gr. 68- 28 zegels

ONTBIJTKOEK groot 72- 28 zegels

ONTBIJTKOEK flink 54- 22 zegels
TOM. SOEP met rijst pot 58- 24 zegels

INSECTEN DODER
grote spuitbus 390-156 zegels

LUNCHWORSTbl.340gr. 130- 52 zegels
HAMPUNT 100 gram 62 • 24 zegels

Hele HAMPUNT van ± 700 gr. per 100 gr.
62 et, 40 zegels. Spaar op 'n hele hampunt
dus 280 zegels = f 1.40 voordeel!

Uw koekje met 10%
Palmiers 250 gram 79-10%
gesuikerd korstgebak

>%&
Bpar-puddino met 10%:
Spar Zo-klaar pud. div. smaken 40 - 35 - 10%
Dessertpudding 30 - 10%
Chocoladapudding 32 - 3O - 10%
. >^ Vanille-grles 3O - 10%

/ X. Amandelgrles 3O-10%
Vruohtongrlos 46-10%
Rum-rozijnenpuddlng 44-10%
Vanlllepuddlng zakje 14 - 10%
Choo. pudding zakje 17 -10%

i
l

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Doe meer bij ons,
MET MINDER GELD!!
Limonadesiroop fijne kwaliteit, p, fL 98 et

Carro's lekker koekje, 250 gr. 49 et

Margarine, 3 pakjes voor 89 et
Kwart Edammer zoet of komijn 79 et

Pinda's vers gebrand, 250 gram 59 et

Grote flessen Limonadegazeuse p* fl. 34 et

/ Heerlijke rookworst
in zomerverpakking 135 et
Bij aankoop van 250 gram Goudmerk
koffie a 159 et., l zakje zandtaartjes van
49 et voor 35 et»

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Vakantieregeling Smeden.
H. van Ark van 14 t.m. 19 juli
A. J. Eykelkamp „ 21 ,, 26 juli
G. J. van Ark „ 21 „ 26 juli

Vakantie smederijen van:

Gebr. Barendsen, A. ƒ. Lettink, Fa. Groot Obbink.
J. Oldenhave en A. F. Wiggers
wordt nader bekend gemaakt.

Fruit

Diepvries-boxen
ermede hebben wij het genoegen U er van i

te stellen dat wij achter onze zaak

Vries-Centrale
zullen openen, vermoedelijk op 1 augustus.

Hierin worden 240 cellen ondergebracht.

Er heerst een temperatuur van 20 graden onder nul,
ideaal voor het bewaren van vlees, groenten, kersen.

aardbeien, perziken, wild, gevogelte, enz., enz.

Vanaf heden kunt u zich al opgeven

voor het haren van cellen.

Vraagt vrijblijvend alle inlichtingen.

Hoogachtend,

M. KRIJT
Wild Gevogelte

Groentei

Geniet van uw vakantie

maar dan natuurlijk op een Sparta bromfiets.
Het beste en meest verkochte merk,
2 versnelling-bromfiets.
Zonder bezwaar met duo-passagier te be-
rijden.
Zie de Sparta-stand in onze etalage.

Ook de Sparta MA 50 blijkt een groot succes te zijn.
Laat u omtrent dit type %eens vrijblijvend inlichten of vraagt
gratis proefrit.
U zult verrast worden door de prima rij-kwaliteiten die deze
bromfiets bezit.
Inruil oude bromfiets mogelijk.

R. G. J. Kuypers, Telefoon 393, Vorden

v.v.v.
Maandag 1 juli avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor een ieder zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek half acht van
het Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
Woensdag 9 juli achtkastelentocht
per rijwiel onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur n.m. v.h. Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
Zaterdag 12 juli Ruiter demonstra-
tie's met attracties en explicatie's,
door de Landelijke Rijvereniging „de
Graafschap". Terrein achter café de
Zon. Aanvang half acht.

WIJ VERHUREN:

2-, 4- en 6-pers. tenten
met en zonder luchtbedden.
De zaak voor al uw kampeer- en
zwemartikelen:

Fa. MARTEHS, Wapen- en Sparthandel

WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
van 14 t.m. 18 jaar, voor opleiding
diverse afdelingen fabriek en magazijn.

Gems Metaalwerken
Een Solex ruilmotor

kost f 162.5O
bij A. G. Tragter, Tel. 256

Wegens vakantie
is de werkplaats

GESLOTEN
van 12 tot 21 juli.
Winkel wel geopend.

FA. PONGERS - NIEUWSTAD

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

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

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Het beste en toch

GOEDKOOP.

•
•
•
•
•
•

•

250 gr. Picnic heerlijk koekje
„ gr. vruchtenkoekjes
„ gr. prima boterhamkorrels
„ gr. prima vruchtenhagel

1 pot pruimen-sinaasappeljam
500 gr. Siam rijst, de beste
2 pak prima zeeppoeder
l grote doos prima meubelwas
3 pak Koopmans pudding

diverse smaken
200 gr. heerlijk zomersnoep
150 gram prima Boterham worst

48 et
49 et
37 et

LEVENSMIDDËLENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415



Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.
op a.s. maandag 7 juli 1958 van 10 — 1 uur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

van 2—3 uur bij café Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, lange leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.— tot f 180.—, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en hon-

derden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor £ 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jongensjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij niemwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24.- tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.

Extra goed! Extra goedkoop!

Heden ontvingen wij een partij gloednieuwe
fabrieksi-gereviseerde 350 c.c. „Matchless" le-
germotoren voor slechts f 375.—, met nieuwe
banden. Aan huis te bezichtigen en af te geven.

Ontvangen: een prachtige partij kampeerartikelen, o.a.
2-, 3-„ 4-, 5- en 6-pers. tenten, luchtbedden, slaap-
zakken, grondzeilen, plunjezakken, kampeerbedden,
kook.toestellen, enz. enz., alles tegen zeer lage prijzen!

Partij nieuwe kabel, ook v. krachtstroom, 35 et p. m.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

OPRUIMING
van artikelen die voorts buiten het verkoopprogrU vallen !

Vanaf maandag 7 juli om 8 uur.
Zie de etalages aan de Burg. Galléestr. 48,

die prijzen bevatten tot zelfs DE HELFT van de normale!
Keukengereedschappen en huishoudelijke artikelen. Dito voor de

veehouder en de landbouwer.
Prima handzaaimachines zijn van f 36.— op slechts f 25.— gesteld.
Veestofzuigers. Origin. „Hauptner" scheermachines en instrumenten
voor de veeteelt. Bietensnijders (tot cap. 6000 kg voor f 120,—,

enz., enz. Slechts zolang de voorraad strekt l

GEHA N.V. - v.h. G. Emsbroek - Telef. 326

Zomerjaponnen
tegen sterk verlaagde prijzen.

Serie l 9.75
„ II 14.75
„ III 19.75

L Schoolderman - Vorden

j Verleng uw vakantie! l
U hebt tweemaal zoveel aan uw vakantie
met een

EMPO RIJWIEL
E M PO, de fiets die elke fietstocht
tot een feest maakt! j

Denkt u aan onze

VAKANTIE.
We zijn van 7 juli t.m. 15
juli gesloten.

Profiteer vandaag nog van
onze aanbiedingen, o.a.

250 gr. frou-lrou of mocca-
stangen voor 58 et
1 busje Maxwel koffiepoeder
van 2.48 voor 1.98.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

Ideaal voor vakantie
of i

1

Dam

ver k:
Een week kunt U profiteren
van deze aanbiedingen.

esblouses, div, kleuren

maten 40, 42, 44 f 4,50

Wollen Damcsvcstcn
in diverse maten

kleuren en modellen
Serie I Serie II Serie III

12.50 16.75 21.50
Meisjes badpakken

leuke modellen, frisse kleuren
vanaf f 1.75 •

Wollen
meis jeszomerpullovers

3/4 mouw, diverse kleu^P,
vanaf f 4*85

Kinderpullovers,
tricot vanaf f 1.75

kleine stijging per maat

Sokjes en sportkousen

Voo

grote sortering, vanaf 80 et

kleine stijging per maat

Tropical werkhemden de ideale
zomerdracht nu f 4.85.

r deze kwaliteitsarti-
kelen natuurlijk . , .

A. WOLSING
Textiel, Vorden

KERMIS - HENGELO-G.
Woensdag 9 juli a.s. de gehele dag

Dansmuziek
Aanvang 's morgens 10 uur.

Donderdag 10 juli Stemmingsmuziek.
De gezamenlijke caféhouders:
Jolij, Langeler, Boerman, v. d. Weer en
Michels.

We gaan met vakantie
van 7 tot 12 juli

Alleen de Zadelmaker met zijn aanhang.
Moet wel van Vrouw Zadelmaker.

„lej mot d'r uut", zeg ze. En wat mo'j dan?
De zaak blif wel los; de Stoffeerder helpt

oew, zo volle as 'e kan.

G. W. LUIMES - Zadelpik

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

WEGENS VAKANTIE

a.s. maandag'tot en met donderdag

GESLOTEN

Sigarenmag. „'t Centrum"
G. W. Eijerkamp - Telef. 386

Geopend: Sigarenmag. „Hassink" en
Sigarenmag. „Olthuys".

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensinarkten

WOENSDAG
9 juli

kermismarkt

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 13 juli, S uur
DE DOLLE KLUCHT

Geef 'm de sporen
met

U kunt weer uitbundig lachen om dit
toppunt van dwaasheid. Zij worden
door Indianen achtervolgd, willen stie-
ren melken en wilde paarden temmen.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

N.V. Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek
VORDEN

Wij kunnen nog plaatsen:

enige energieke werkkrachten
Aanmelden: maandag, dinsdag en woensdag
van 17—19 uur, Burg. Galléestr. 65, Vorden.

SPECIALE AANBIEDING

oinerrolzlien

f9.75
vlot dessin

ruime rok en ., .

goedkoop!

Voor meer keus:

Visser Vorden

Concordia Hengelo-GId.
Zaterdag 5 juli

dansmuziek
Aanvang 7 uur.

Schildershuis Blaauboer, Yorden.

tentoonstelling
van 5 juli tot l oktober 1958.

Werken van:
Mien de Bruyne-Proos, Gorssel, en
Jkvr. Marie de Jonge, Schilderijen
en aquarellen.
Kees van Moorse), pottenbakker uit
Rhenen, met potterie.

Geopend: alle iverkd. v. 10-17 u. 's Zond. 14-17 u.


