
CONTACT zaterdag 2 aug* 1955
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Verschijnt éénmaal per week
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Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 404

E1NDLES LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL.
GESLAAGDEN.

Het getuigschrift,1 assistente in de huis-
houding behaalden: H. Barink, A. Gossink,
B. Koning, G. Meulenbrugge, A. Pardijs,
A. Rietman en A. Robbertsen uit Vorden;
E. Heuting uit iWarnsveld en B. .Wentink
uit Hengelo-Gld.
Het getuigschrift ,;primaire opleiding',' be-
haalden uit Vorden: >T Groen, A. Hof-i
meijer, T. y.d. Linden; H. Oonk, D. Rom-
ville, T. Rossel, fT. Stokkink, R. Beek, H.
Beumer, J. Heersirik, J. Kreunen, J. Lijf-
togt, G. Meijerink, H. Poorterman, A. Hoe-
terclink, G.SIoetjes,1 H. WeeTdiout, j. Weerik
M. Walgemoet en M. Beumer.
CJit Hengelo-GId.: M. Boers, M. Broelk-;
man, H. Cortumme; H. Ellerikamp, Tl. Leb-
bink, H. Lijftogt, G. Maalderink, G.Vrog-
ten en B. Mombarg.
Uit Warnsveld: W. Altena, M. Bargeman,
R. Brummelman,' L. Klein Lebbink, A.
Rietman, R. Meulenbrugge, en W. Ouder-
dorp.
Uit Zutphen: L. Begieneman,' J. Hofenk en
G. Schoolderman.
Uit Barchem: R. Braakhekke en G. te
Bokkel.
Een getuigschrift voor een dagnaaicursus
werd door 28 meisjes behaald, 13 meisjes
behaalden het diploma voor 'n avondnaai-
cursus.

V.V.V. WEEKPROGBAMMA
Heden zaterdagavond vanaf 6 uur vindt
dus het waterpolo-toernooi in het zwem-
bad plaats, waarna men in de zaal van
hotel Bakker een dansje kan maken.
Maandag de avondwandeling. Deze begint
nu om 7 uur, daar het anders te vroeg
donker wordt.
Woensdagmiddag de achtkastelentocht
voor wielrijders.
Woensdagavond is de finale van het touw-
trekken in de weide achter café de Zon.
Daarna markt in het dorp.

BIOSCOOP
Zondagavond maakt men kennis met het
prachtige eiland Yap, een tropisch para-
dijs in de Zuidzee. Kapitein üavidü'Keefe
is door zijn muitende bemanning over
boord gezet en spoelt in bewustloze toe-
stand op het eiland aan. Als hij hersteld is
blijft hij op het eiland en weet door zijn
moed en Doorzettingsvermogen het ver-
trouwen van de eilandbewoners te win-
nen, die hem tot hun koning uitroepen.,
(Fantastiache natuuropnamen vormen de
achtergrond van dit historische verhaal.;

GESLAAGD.
Aan de Vakschool v.oor meisjes te Zut-
phen werd thet getuigschrift van de voor-
bereidende cursus uitgereikt aan A. Kost
en G. Stegerrnan.
Voor het middenstandsdiploma slaagden
de dames H. Momberg, D. Rossel, R. Ros-
sel en R. Vruggink en de heren G. v. As-
selt, Joh. Boerstoel, J. Gersen, G. Kreu-
nen en J. Oplaat. Zij werden opgeleid door
de heer A. J. Zeevalkink.
Voor het 2e gedeelte van het examen voor
het diploma „Coöperatieve Organisatie-
en Bedrijfskennis", (Zaakvoerdersdiploma)
slaagden te Zwolle, de ,heren- D. A. Leb-
bink en H. D. Ligtenberg, beide werk-
zaam ten kantore van de C.L.V. „Ons Be-
lang" te Linde.
De heer W. Polman behaalde het diploma
Moderne bedrijfsadministratie (U.B.A.).
De heren B. J. Aalderink, A. Krone,man
ten G. B<rummelman slaagden voor het
Mulo diploma.
Voor 't praktijkexamen boekhouden slaag-
den de hebren J. Dalstra en J. Koster (van
de Nutscursus alhier).

KERKDIENSTEN zondag 3 aug.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. G. J. Graafland van Zeist
10 uur Ds. M. S. J. de Jong van Lochem,
Jeugddienst

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. G. J. Graafland van Zeist

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds J. A. van Arkel,

Haarlem-Noord
R.K. Kerk

7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7 u., 8.15 u. en 9.30 u. H. Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 2 aug. van 5 uur tot en met
zondag 3 aug. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 3 aug. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 123 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52.— tot f 60.— per stuk.
Handel was zeer traag.

Brand melden: no. 541 .

Burgelijke stand van 25 t.m. 31 juli.
XJJeboren: d. v. G. Bijenhof en H. W. Schol-
Ben.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Ligtenbarg en J. W. E. Lan-

enkamp.
verleden: T. Bergsma, m., eohtgen. van

. Boelens, oud 68 jaar, overl. te Zutphen;
L. Swaanhuyser, m., echtgen. v. W. S. van
Slee, oud 78 jaar, overl. te Zutphen.

VERKEERSONGEVAL.
Toen de heer E. J. v. fljj alhier nabij Loe-
nen per auto langs het kanaai reed, stak
plotseling een bromfietser de weg over.
De berijder kwam bij de aanrijding op de
motorkap van de auto terecht.
Doordat de heer v. T. nog trachtte uit te
wijken, belande zijn wagen tegen een op-
staande betonnen rand, waardoor de auto
kantelde en driemaal over de kop sloeg.
De bromfietser werd ernstig gewond naar
het ziekenhuis overgebracht. De heer v. T.
die geen ernstig letsel had opgelopen, werd
uit zijn totaal vernielde wagen bevrijd. Hij
had alleen vele kleine verwondingen door
glassplinters.

BEDRIJFSVOETBAL.
Maandagavond speelde de Chroomleder-'
fabriek 'n voetbalwedstrijd tegen de sport-
schoenfabriek „Quick? uit Hengelo-G. op
het Ratti-terrein. Het was een spannende
wedstrijd, welke door Leder met 7-5
werd gewonnen.

GEEN FOKVEEDAG.
Het bestuur van de fokveedag heeft be-
sloten dit jaar geen fokveedag te organi-
seren, daar er geen voldoende samenwer-
king gevonden kan worden met de K.I.V.O.

V.V.V. ATTRACTIES.
In het kader van de V.V.V.-attrakties wa-
ren er zaterdagmiddag en-avond weer ver-
schillende vermakelijkheden op het Markt-
plein. Dank zij het vrij goede weer bestond
er een enorme belangstelling; o.m. wa-
ren er zeer veel vreemdelingen en pension-
gasten.
Aan de avondwandeling, onder leiding van
de heer D. Norde, namen maandag 37 per-
sonen deel. Zij hebben bijzonder genoten
van de prachtige omgeving van het Kiefts-
kamp.

VAKANTIETIJD
Heden zaterdagmiddag is de

drukkerij GESLOTEN.
Maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag alleen geopend

van 8—12 en 1—5.30 uur.
Telefonische boodschappen kunnen
ook alleen op bovengenoemde tijden

worden aangenomen.

Drukkerij Wolters, telef. 404

JAARVERGADERING
M.E.D.O.

Onder leiding van de heer A. F. J. vWaarlc
hield de Qoöp. •Werktuigenvereniging
M.E.D.O. in het café van Asselt haar jaar-
vergadering.
Uit het jverslag van de secretaris F. jH.
Bouwmeester bleek, dat na een ruime af-
schrijving op die verschillende machines
het overschot 1957-'58 f 271,21 bedroeg.
Besloten werd dit bedrag aan het reserve,-
fonds toe te voegen.
i.Op 31 mei j.l. telde de vereniging 86 le-|
den.
Het hooipersen in het afgelopen seizoen
stemde tot vjolle tevredenheid.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-
tredende leden, de heren F. H. Bouwmees-
ter, Joh. Wesselink en de aftr. coinmis-

|saris H. M. A. Helmink herkozen.
Onder de leden werd 9 kwartier gratis
dorsen verloot.
Besloten A\erd bij lnet niet schoon afle-
veren van de mestverspreider, welke ge-

|0tationneerd is b[ij de heer T. Dimnien-
rdaal, een boete te heffen van f 5.— zjulks
boven het verschuldigde h uurloon. Even-
eens zal ook bij het n i e t schoon ter p laa tse
brengen van de kunstmcststrooier, welke
geplaatst is bij de heer Bouwmeester, f 2.50
extra in rekening worden gebracht. De
beide machinisten n.l. de heren Gebr. Vos-
kamp, alsmede hun helpers, de heren Me-
inelink en Roeterdink werd dank gebracht
voor hun bewezen diensten in het afgelo-
pen boekjaar. De vergadering was druk
bezocht.

ZOMERKAMP DAVID I ALFORD GROEP.
De Welpenhorde van de David 1. Alford
groep van do N.P.V. heeft oen zomerkamp
gehouden op 't terrein van de heer Mqnk-j
veld te Herigelo-Gld.
Hoewel de weersomstandigheden in het
algemeen niet gunstig waren, is het kamp
toch volledig geslaagd.
Hoogtepunt waren een ripnboejacht, een
avondwandeling door de bosrijke om-
geving van 't Zelle en Linde en een fiets-,
tocht naar de doolhof in liuurlo.
In hel kamp had de installatie plaats van
vijf nieuwe welpen.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST ?
Om 10 uur spreekt Ds. M. S. J. de
Jong, van Lochem, over het onderwerp:
„Verantwoordelijkheid".

*

Samenzang om 9.50 uur.

Taxi ?
Belt George 3-5-8



IN MEMORIAM
OUD-GEMEENTESECRETARIS T. BERGSMA.
Op 68-jarige leeftijd is onze oud-gemeente-
secretaris, de heer Tjeert Bergsma, overleden.
Hij mocht de gemeente Vorden dienen als
Ie ambtenaar ter secretarie van l augustus
1918 tot l september 1924. Voordien was
hij werkzaam op de secretarie der gemeente
Marum (Gr.\
Op l september 1924 volgde zijn benoeming
tot gemeentesecretaris. Deze functie mocht
hij tot l september 1948 vervullen, toen hem
op zijn verzoek bij raadsbesluit van 27 aug.
eervol ontslag als zodanig werd verleend.
Gedurende bijna 10 jaren mocht hij dus van
zijn pensioen genieten, met zijn echtgenote
en dochter.
De heer Bergsma heeft in bovengenoemde
functie veel voor de gemeente Vorden mogen
doen. Tevens heeft hij als ambtenaar van
de burgelijke stand veel akten opgemaakt.
Donderdagmorgen half negen werd het stof-
felijk overschot vanuit zijn woning aan de
Zutphenseweg onder grote belangstelling van
de zijde van buren, vrienden en gemeente-
personeel tot aan het einde van het dorp,
bij garage Tragter, uitgeleide gedaan. Van
hieruit vervolgde de lijkauto zijn weg naar
Marum, waar de begrafenis zou plaats vinden.
De rouwdienst in de Herv. kerk aldaar werd
door Ds. J. Langstraat gehouden. Ook bur-
gemeester Van Arkel, die met de gemeente-
secretaris de heer J. V. Plas, aanwezig was,
voerde het woord.
De gemeente Vorden verliest in de heer
Bergsma een algemeen geacht ingezetene.

ACHTKASTELENTOCHT PER RIJWIEL.
Aan de achtkastelentocht per rijwiel, onder
leiding van de Burgemeester hebben woens-
dagmiddag 118 dames en heren deelgeno-
men.

GESLAAGD.
Onze plaatsgenote Mcj. Z. Golstein behaal-
de te Hengelo-O. het diploma gezinsver-
zorgster.

V.Z.V. NAAR 8 KM. TOCHT.
Naar we vernemen zullen verschillende le-
den van de Vordense Zwem- en Polover-i
eniging V.Z.V. '54 deelnemen aan de tra-"
ditionele, jaarlijkse 8 km. zwemwedstrijd in
de IJssel, van Brummen naar Zutphen, wel-
ke a.s. zondag wordt gehouden. Het zijn de
dames Jans en Joke Brandenbarg, Ria Touw,
Martine v.d. Does en de heren Henk van
Ark en Koos Oudsen.

GESLAAGD
Te Almelo slaagde de heer P. Wolbert
voor het R.K. Mulo-diploma A.
Aan de R.K. Landbouwhuishoudschool van
de A.B.T.B. te Baak behaalden het eind-
diploma de dames W. Lichtenberg, R. Roel-
vink en A. Waarle.

RATTI-NIEUWS
J.l. zondag nam het eerste elftal met ver-
schillende invallers deel aan de Sportdag
te Zieuwent, waar een ontmoeting werd ge-
speeld tegen de sterke Ie klasser R.K.Z.V.C,
l uit Zieuwent. Ratti kon het dan ook niet
bolwerken en verloor met 7-1.
A.s. zondag wordt er niet gespeeld, doch
volgende week 10 aug. is de grote jaarlijk-
se Ratti-sportdag, hetwelk weer een hoogte-
punt op sportgebied belooft te worden.
Het wordt een gevarieerde middag met de-
monstraties turnen, handbalwedstrijden, wed-
strijden in hardlopen, een voetbal-ontmoe-
ting tussen Vorden en Ratti enz. Voor ver-
dere bijzonderheden zie de adv. in contact
van a s. zaterdag.
Naar we vernemen zullen de Ratti-junioren
hun jaarlijkse kamp houden in de week van
3 t.m. 9 augustus te Denekamp.

NIEUW SUCCES VOOR JOKE BRANDENBARG
Wederom is Joke Brandenbarg er in ge-
slaagd om haar persoonlijk record op de
100 m. vrije slag, hetwelk tot nu toe l min.
10.8 sec. bedroeg, te verbeteren. Tijdens de
semi interlandwedstrijd tussen de zwemploe-
gen van de kring Twenthe-IJsselstreek en
Nordhorn-Osnabrück. die zondagmiddag in
het Sportparkbad te Almelo werd gehouden,

slaagde zij er nml. vin om deze afstand af te
leggen in l min. 9.7 sec., met welke tijd zij
zo langzamerhand de bekende Nederlandse
zwemsters begint te naderen.
Joke werd door deze prestatie no. 1. Ook
nam zij deel aan de estafette 4 X 100 m. vrije
slag, waaraan voorts deel namen: Ineke
Mollink van „Weusthag" Hengelo-O., Ti-
neke de Wilde van A.Z.C. Apeldoorn en
J. Gerritsen van B.Z Z. Zwolle. De Neder-
landse ploeg maakte dank zij Joke de beste
tijd nml. 5.8.3 in totaal, tegen de Duitse
6.17.1. Ook nam zij nog deel aan de 6x50
m. vr. slag dames en de 4x100 m. wissel-
slag estafette, waarop goede tijden werden
gemaakt. De Oostelijke Ned. ploeg won
tenslotte met 281 tegen 268 punten.
Op 8 en 9 augustus a.s. zal Joke deelne-
men aan de Nederlandse Kampioenschap-
pen, welke dit jaar worden gehouden te
Schiedam (korte baanwedstrijden).
Verleden week donderdagavond speelden
V.Z.V. dames hun laatste competitiewed-
strijd van dit seizoen in Zutphen tegen de
reserve-ploeg van Neptunus. V.Z.V. besloot
het seizoen met een klinkende 0-7 over-
winning op dit Zutphense team, waardoor
de Vordense dames op de ranglijst thans
definitief de tweede plaats van boven heb-
ben bereikt. Zij hebben een zelfde aantal
punten als Neptunus l uit Zutphen, doch
dank zij het betere doelgemiddelde staat
V.Z V. als tweede geklasseerd.

in moderne dessins
• en vele kleurstellingen

FA. VISSER - VORD^I

Vordens Mannenkoor

Muziekver» „Concordia"

en
Vordens Dameskoor

aanstaande week

géén repetitie

Het één nog voordeliger
dan het andere!

•

•

•

•

250 gr. Picnic heerlijk koekje 59 et
250 gr. Veluwse sprits 59 et
250 gr. prima biskwie 39 et
6 grote eierkoeken 45 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
l groot blik doperwten 69 et
l groot blik spinazie 55 et
l grote fles prima limonadesiroop 95 et
3 pak Koopmans pudding,

diverse smaken 48 et
Bij aankoop 250 gr. eerste soort Beu-
kenhorst koffie en 100 gr. thee, het
beste van het beste, van f 2.88 voor
f 2.65.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Hengelsport-artikelen

Jan Hassink
EEN PRACHT
KINDERWAGEN

Prijs f 129,50

fa» G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 421

MEISJESFIETS te
koop, v. leeft. 7-12 jr.
D. Meijerink.Branden-
borch E 95, Vorden.

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staring-
straat 9, Vorden.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Imitatie-lederkleding
Heren jassen f 60,—
Leren jassen f 115,—

Knetters prima!!

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Murillo sigaren
Tot de laatste trek
superieur
van smaak en
geur!

22, 27, 31, 36, 40 et.

Sigarenmag. Olthuys
(D. Boersma)

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadr appels
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

Wat een schönes wetter.
Geniet van de natuur.

Trek er op uit.
Wij verhuren

tenten
fa. G. W. LUIMES

Vorden, Telef. 421.

Verpleeginrichting
„Het Enzerinck" te
Vorden, aangesl. b.d.
federatie v. verpleeg-
inricht. v. langdurige
zieken, vraagt:
VERPLEEGHULP
m. ervaring en iemand
als HULP i.d. keuken.
Kunnende koken.

Te koop enkele inruil-
BROMFIETSEN en
MOTOREN bij A. G.
Tragter, telef. 256.

Te koop perc. HA-
VER bij A. L. Gro-
tenhuis, B 7.

BIGGEN te koop bij
G. Vliem, Linde.

Te koop een toom
mooie BIGGEN.
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstraat, Vier-
akker.

Uw stoelen en divans
opnieuw stofferen?
Onze stoffeerder doet
het keurig!! Moet hij
trouwens ook, anders
krijgt hij door de benen.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421, |Vorden

Waarschuwing.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemeoman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Voor alle kleuren

vliegerpapier
„Jan Hassink"

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

T
Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

• GESIfPIN GW21N
• PEKFSKTE PASVORM

fa. Marlens



Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons dochtertje en mijn
zusje

Betty Alice Anja
(Anja)

J. A. Wahl
J. H. G. Wahl-

Groot Roessink
Eric

Utrecht, 26 juli '58.
Calderonlaan 31m

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden.

G. Westenbrink
R. Westenbrink-

Kuypers
Meppel, aug. 1958.
Oosterboer

Wegens VAKANTIE
GESLOTEN

van 2 t. /m. 1 1 aug.
Administratiekantoor :

S. A. Huizinga
Vorden

Zit-slaapkamer
aangeboden, met of
zonder pension, aan
juffr. of wed. N.H.
Bureau Contact.

Brieven No. 2.

Te koop jonge HEN-
NEN, 90 Su.xR.I. en
25 W.L.xR.L, H we-
ken oud.
E. Brummelman,
Kruisweg B 46, Vorden

Te koop 2 dragende
VARKENS, bijna a.d.
telling. Voskamp,
„Voskuil".

Te koop VOLKS-
WAGEN bij A. G.
Tragter, Tel. 256.

Te koop 2 dr. VAR-
KENS,ad.tell.20aug.
bij D. Klein Bramel,

C 112 Vorden.

BIGGEN te koop.
Wassink, Nieuwstad

Te koop 2 toom BIG-
GEN.
H. Lindenschot,

't Rikkenberg.

Te koop toom zware
BIGGEN bij H.Wae-
nink, a.h. zwembad.

Zware BIGGEN te
koop bij Gotink,Rouw-
broekweg 2, Leesten.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
G.W.Nijhof, Wilden-
borch.

Te koop 3 BIGGEN
en 1000 kg. STRO.
Wed. Hartman,
café „De Zon"

Te koop l SOLEX en
l SPORT-DAMES-
RIJWIEL met 3 ver-
snellingen, bij A. G.
TRAGTER, tel. 256.

Zaterdag 9 aug. a. s. hopen onze ge-
liefde ouders, behuwd- en grootouders

j G. J. Breuker

2 en

^ H. J. Breuker-Greutink

Q hun 40-jarige echtvereniging te her-
X denken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven, is de wens
van hun dankbare kinderen, behuwd-,

^ kleinkinderen en verloofden.

r i

X Vorden, Wildenborch, aug. 1958.

Hiermede geven wij U kennis van het
overlijden van onze lieve man en vader

Tjeert Bergsma
(oud-secretaris der gemeente Vorden)

in de leeftijd van 68 jaar.

L. Bergsma-Boelens
T. Bergsma

Vorden, 27 juli 1958.

De begrafenis heeft inmiddels plaats
gehad op donderdag 31 juli te Marum-
West (Gron.).

Vakantieregeling Smeden

A. Lettink van 4 t.m. 11 aug.
Wiggers van 18 lm. 24 aug.

Trouwlus%en!
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

Vakantieregeling
Vordense Sciioenwinkeüers-
herstellers:
A. Jansen 22 t.e.m. 27 sept.

H. Visser 18 t.e.m. 23 aug.

H. G. Wullink 11 te.m. 16 aug.

Wilt u hiermede speciaal wat uw
reparatie betreft rekening houden?

A.s. woensdag-
avond

zijn we weer op de markt
met onze bekende

Drentse Stoeten.
Geurt uut Meppel

Doe meer bij ons,
MET MINDER GELD!!

Mooie grote pruimen, 250 gram 49 et

Abrikozen, 200 gram 55 et

Pinda's vers gebrand, 250 gram 59 et

Ovaaltjes lekker koffiekoekje,

250 gram 59 et

Choco-hagcl, 200 gram 39 et

Nieuwe oogst jams, nu per pot 55 et
Boerenmetworst, 200 gram 89 et

Groot blik Hawaiian ananas (8 halve schij-
ven) van 129 voor 86 et

Bij 2 pakjes Castella aktief wit, l pakje
Castella wolwas voor slechts 25 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindeli jk veel meer!I
Een goed opgestelde advertentie, geplaa'.st in een blad
waarop nag^^^eg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, JDeTekent 100 pCt. trefkans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad voor Vorden

Bezoekt a.s. woensdag 6 aug. het

touwtrekken!
Spannende wedstrijd om de Beker van
Vorden tussen de groepen Ruurlo, Zei-
hem, Medier en Delden, terrein café
„de Zon". Aanvang 7.30 uur. Entree 25 et.

Bezoekt daarna de Yordense Markt, allerhande
kramen, prettige stemming. Laat u dit niet
voorbij gaan, dit is voor dit jaar de laatste Old
Yordense Markt!

BLIJF GEZOND!

Fiets veel (vooral in de vakantie)
op een

EMPO
RIJWIEL.

Uw vakantie is pas compleet met 'n EMPO Rijwiel.
Vbk. *^D



v.v.v.
Zaterdag 2 aug. Waterpolo-toernooi
voor Dames 's avoöds 6 uur in het
zwembad „In de Dennen".
Na afloop bal in Hotel Bakker.
Maandag 4 aug. avondwandeling
langs Vordens mooiste piekjes, onder
leiding van de Heren D. Morde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor een ieder zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek zeven uur van
het Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
Woensdag 6 aug. achtkastelent.
per rijwiel onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur n.m. v.h. Marktplein
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
's Avonds finale Touwtrekken.
Aanvang 7.30 uur bij café „De Zon".
Entree 25 cent per pers.
Oud-Vordense markt
op het marktplein.

V.Z.V. '54 Vorden

Polo-tournooi
op heden zaterdag 2 aug. in het
zwembad „In de Dennen".
Aanvang 6 uur.
Muziek en zitplaatsen op het bad.

Voor iedereen toegankelijk.
Na afloop dansen in Hotel Bakker

Wegens vakantie gesloten
van 4 t.e.m. 9 aug.

G. H. HILFERINK
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Gemeente Vorden.
Het Gemeentebestuur wenst te verkopen:

Plm. 60 are haver in 3 percelen,
Perceel l, groot i 30 are achter de Bijz.
Lagere Landbouwschool.
Perceel 2, groot rb 15 are aan de Berend
van Hackfortweg.
Perceel 3, groot i 15 are bij de Begraaf-
plaats.
Aanwijzingen geeft de Gemeente-opzichter
A. J. Klein Ikkink.
Briefjes in te leveren bij de Burgemeester
uiterlijk, vrijdag 8 aug. 1958.

Nutsgebouw™1

Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 9 augustus, S uur

de enorm spannende avonturenfilm

(in kleuren)

Voorbij Mombassa dreigt de dood
met: Cornel Wilde - Leo Genn - Ron
Randell, Donna Reed,

LUIPAARDMANNEN IN AKTIE...
een bloeddorstige sekte van wilden
schijnt herleefd

r Toegang 14 jaar

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

tVwaliteiïsartikelen
voor zeer lage prijzen!

Bij 250 gram koffie, naar keuze,
a 1.98, l grote verse cake van
1.35 voor 1.19

250 gram pinda's, heerlijk vers,
van 68 et voor 54 et

250 gram Zandsterren, heerlijk
koekje 59 et

Mooie blanke Stokvis, Ie soort,
altijd in voorraad

En nu een vlieger, start klaar,
gratis bij 250 gram Roexnar kof-
fie of fles limonade.
Ook verkrijgbaar a 50 et per st.

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

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 4 t.m. 9 aug.

W. Klein Lebbink
Belastingconsulent

TE KOOP:
grote partij eiken-, beuken-
berken-brandhout, gezaagd»
f 17*50 per m3. Thuisbezorg

fa. H. J. Eggink
Medler E 101 a ~ Vorden

WIJ VRAGEN

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

Gems Metaalwerken
Regelink voor uw Rijbewijs

Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234

H.H. LANDBOUWERS!

Voor combynen, graan maaien
(binden), dorsen en ploegen,

BELEEFD AANBEVELEND:
Loonbedrijf Th» H* Janssen
St. Janstraat 9 Keyenburg

Telefoon K 6753-560

Empo Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK - VORDEN

vraagt voor spoedige indiensttreding:

Twee flinke werksters,
voor het schoonmaken der kantoren.
Werkuren nader overeen te komen.
Sollicitaties mondeling of schriftelijk.
De heer D. Luichies, Insulindelaan 29
te Vorden verstrekt na kantoortijd
ook gaarne alle gewenste inlichtingen.

5 LOLLIES GRATIS
bij aankoop van l fles Spar-limonadesiroop
van 185,16O of 136 et met tóch 10% korting

van 31 juli - 7 augustus

DUBBEL Sparzegels bij:

SUIKERWAFELTJES pak 5 5 - 22 zegel*
ZOMERversnaperingen gesort. 50- 20 zegels
TOFFEES gesort. vanu/mocca 40- 16 zegels
RIJST extra per pak 62 - 24 zegels
TUTTI-FRUTTI 250 gram 75- 30 zegels
ZONNEBRANDolie spuitbus450 -180 zegels
BOERENMETWORSTloOgr. 53 - 22 zegels
BORREL worstjes 20 st. in glas 112 - 44 zegels

Uw koekje met 10%:

KANDEELWAFELS
250 gram 59 • 10%

•o%
MSMft

Vakantie-traktatiea met 10%

Fruitrollon pet rol 19 -10 - 6 -10%
Pepermunt
Vruchtenknotsen
Droprollon
Zomerdrups
Ge». Wieners
IJsbonbons
Smul en Smak

pet rol
per stuk
per rol

100 gram
100 gram
100 gram

16 -10%
5-10%

15 -10 - 10%
27 -10%
29 -10%
31 - 10%

25 - 2O -10%

DE SPA*

DE SPAR
2100 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Weder af te geven:
Los knolzaad andijvieblad;
Gelria knolzaad in pakken
van halve kg.;
Veko-andijvieblad in bussen
van halve en l kg»

Firma J. W. Albers
Solex, Rap, Puch
Bromfietsen

vanaf f 349.50 tot
l 730.--.
Wij leveren U des gewenst
ook gaarne ieder ander merk.

A. G. TRAGTER
Telefoon 256, Vorden

Heden zaterdag 2 augustus

. DANSEN
in zaal Langeler, Hengelo-G.

Orkest „The Modians". Aanvang 7 uur.

10 sept.?


