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HET V.V.V. PROGRAMMA

Komende week staat er maandag weer de
avondwandeling op het programma. Woensdag-
middag wordt de 8-kastelentocht gehouden, ter-
wijl woensdagavond qp het terrein achter het
gymnastiekgebouw de Vordense boerendans-
groep „De Knupduukskes" demonstraties zullen
geven in oude Achterhoekse dansen. Hieraan
verleent een Band zijn muzikale medewerking.
Bij ongunstig weer worden deze demonstraties
weer in het Nutsgebouw gegeven.
Het is dit seizoen de laatste maal, dat „De
Knupduukskes" hier in Vorden voor V.V.V. op-
treden, zodat zij, die deze bijzonder atractieve
demonstratie nog niet gezien nebben, a.s. woens-
dag de laatste kans hiervoor krijgen. Na afloop
is er bal.

BIOSCOOP

Zondagavond draait de film „Martin en
Lewis in het Wilde Westen".
Het is de nieuwste klucht van Dean Martin en
Jerry Lewis, twee halfgare cowboys, over wier
dolle avonturen men naar hartelust kan lachen.
Er wordt een ranch in brand gestoken en een
overval op een bankierskantoor gepleegd. Als
alles goed is afgelopen valt Dean en Jerry
voor hun heldhaftig gedrag een warme ont-
vangst van een paar aardige meisjes ten deel.

SUCCESSEN VOOR PAARDEFOKKERS

Woensdag werd tijdens de „Knollenmarkt" te
Hengelo G. een keuring voor veulens gehouden.
Ook enkele Vordenaren kregen met hun veulen
een prijs.

Warmbloed ingeschr. merrieveulens: Ib. W.
Oortgiesen; 3a. H. J. Eggink; 3b. D. A. Lense-
link.
Niet ingeschr. merrieveulens: 4c. D. Meijerink.
Niet ingeschr. koudbloed merrieveulens: 1. H.
M. A. Helmink.

DRUK BEZOCHTE AVONDMARKT

De woensdagavond gehouden
bracht weer veel belangstelling op de been,
want niet alleen waren het de kramen, die
publiek trokken, ook de aanwezigheid van een
luchtschommel, een draaimolen, schiettent, en
andere attracties zorgden hiervoor. Toen
afloop van de touwtrekwedstrijden ook nog
talrijke toeschouwers hiervan zich naar
Marktplein begaven, werd het hier een onge-
kende drukte.
Door de kermis-attracties en de standhouders
werden dan ook goede zaken gemaakt; ook de
verschillende café's mochten zich in een druk
bezoek verheugen. In het Nutsgebouw werd
gedanst en ook hier was het gezellig druk. De
busdiensten van de G.T.W. moesten versterkt
worden om de vele bezoekers — vooral suppor-
ters van de touwtrekjploegen — te kunnen ver-
voeren. Mede door het fraaie weer is het een
buitengewoon geslaagde attractie-avond ge-
worden.

TELEURSTELLENDE DEELNAME AAN DE
TUINVERLICHTING

Op initiatief van V.V.V. wordt er deze week in
Vorden een wedstrijd gehouden in het verlichten
van tuinen. Helaas is de deelname hieraan maar
gering, zodat men zeer zeker niet van een suc-
ces kan spreken. Enkelen hebben er bijzonder
veel werk van gemaakt. Zo zagen we in de dorps-
straat een tuintje op bijzonder originele wijze
verlicht met rood-wit gekleurde paddestoelen
en tientallen vetpotjes. Naar het oordeel der
jury was het geheel echter te druk. Ook in de
Wilhelminalaan is een tuin op fraaie wijze ver-
licht, evenals een paar aan de Ruurloseweg en
aan de Burg. Galléestraat. Door de geringe
deelname is de belangstelling van het publiek
ook al gering.
Een fraai effect maakte de verlichting van de
Dorpstoren en entourage.
In dit nummer van Contact kan men zien hoe
de jury de tuinen gewaardeerd heeft.

VERKEERSONGEVALLEN

Woensdagnacht kwamen op de gevaarlijke hoek
voor het gemeentehuis een drietal bromfietsers
met elkaar in botsing.
De heer H. alhier komende uit de richting Hen-
gelo wilde twee bromfietsers afkomstig uit Zut-
phen passeren. Daar deze op dit kruispunt recht
door reden, kwam H. hiermede in botsing. Er
ontstond een valpartij, waarbij de betrokken
personen gelukkig slechts een aantal schaaf-
wonden opliepen. De bromfietsen werden nogal
zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de
schuldvraag.
Op een binnenpad in Mossel kwam mevr. A.
met haar rijwiel dusdanig te vallen, dat zij met
een hersenschudding naar haar woning moest
worden vervoerd.

KERKDIENSTEN zondag 16 aug.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. Doesschot, van Haarlo.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Kapel Wildenborch.
10 uur de Heer Eenshuistra, van Barchem.

öeref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. E. J. Duursema.

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 6753-420, en
Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542.
Brand melden: no. 1541 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 120 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f50 ,— tot f60 ,— per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 7 t.m. 13 aug.
Geboren: d. van H. A. Heuvelink en H. A.
Steenkamp; z.van A. Doornberg en H. Rast:
d. van L. M. Langwerden en J. RegelinlJk
z. van G. H. Ruesink en D. Steenblik.
Ondertrouwd: H. ƒ. Rouwenhorst en A. G.
Regelink; G. A, W. Schepers en J. }. Verheij;
T. H. Willink en D. W. Ebbers.
Gehuwd: J. Westdijk en C A. Wassink.
Overleden: G. Wesselink, vr., wed. v. H. JT
Makkink, 73 jaar.

AVONTUUR IN HET AVONDUUR

Een wild-speurtocht door Drenthes bossen
„Kijk", zei onze begeleider, de jachtopziener,
„hier hebben we al een paar prenten". In de
stevige grond van het bospad nauwelijks zicht-
baar, tekenden zich de hoefafdrukken van een
ree af.
„Deze zijn van een geit," zo werd ons geleerd,
„zie maar, de afdruk loopt aan de voorkant
spits toe. Van een bok zijn ze meer afgerond
van voren."
Wij bevonden ons op een wild-speurtocht in de
prachtige bossen rond het Drentse dorpje Vled-
der en hadden ons op dit moment nog maar
enkele tientallen meters verwijderd van ons
uitgangspunt, een drukke verkeersweg waar de
bekende waarschuwingsborden het verkeer at-
tent maken op overstekend wild.
Het doel van onze tocht was een zogenaamde
„hoogzit", een in een hoge boom gebouwde
zitplaats van waaruit men het wild vrijwel on-
opgemerkt kan bespieden. Van dergelijke schuil-
plaatsen maken de jachtopzieners gebruik om
bij het opnemen van de wildstand in het jacht-
gebied vast te stellen welke dieren eventueel
kunnen worden afgeschoten, zoals de vakterm
daarvoor luidt.
Zoals bekend, is de jacht op reewild aan strenge
bepalingen gebonden en slechts van tijd tot tijd
wordt een afschietvergunning gegeven. Na het
verkrijgen van een vergunning om b.v. een ree-
bok af te schieten zal een goed jager eerst na
een zorgvuldige selectie daartoe -overgaan, zo
vertelde ons de jachtopziener fluisterend, ter-
wijl wij ons zo rustig mogelijk door het bos
voortbewogen. In de eerste plaats komen hier-
voor in aanmerking de bokken met afwijkende
stangen (zoals de jager het gewei van een ree-
bok noemt) en de oudere bokken, die, kwaad-
aardig geworden, een gevaar zijn voor de jonge-
re exemplaren.
Uitgerust met een sterke veldkijker betrokken
wij onze post op de hoogzit en hulden ons, na
nog een extra camouflage van boomtakken te
hebben aangebracht, in een diep stilzwijgen.
De ondergaande zon toverde gouden randen om
de wolken aan de horizon en liet haar laatste
stralen spelen over het wit van de berkenstam-
men en het oranje-rood van de vruchten van de
lijsterbes. De stilte om ons heen was bijna
tastbaar en werd slechts onderbroken door het
gekoer van een duif en het gorgelend gekwaak
van een kikker in het op enige afstand van ons

gelegen ven.
„Het is nog wat te vroeg voor de reeën," zei
onze begeleider, „ze liggen nog. Over een kwar-
tiertje zal ik de bok eens fluiten." Op ons onge-
lovig hoofdschudden diepte hij uit de borstzak
van zijn groene tuniek een klein houten fluitje
op. „Dit noemen wij een geitebekje," vertelde
hij. „Door er op een bepaalde manier op te
blazen, krijg je het geluid dat een bronstige geit
maakt. Het is nog wel wat vroeg, maar mis-
schien loopt de bok er al in."
Aan de voet van de boom, waarin wij zaten,
was intussen een lenig hermelijntje verschenen,
zodat we even werden afgeleid. De waarschu-
wende roep van een boomkruipertje deed ons
echter opnieuw de omgeving afspeuren. En ja,
niet zo heel ver van ons af ontwaarden wij een
oude reegeit met twee kalfjes, rustig weidend
op een stoppelveldje.
„Zou de bok ook in de buurt zijn?", waagden
wij fluisterend te vragen. Een ontkennend
hoofdschudden was het antwoord en toen moe-
der en kinderen zich hadden verwijderd, ver-
namen wij dat de geit bij de aanvang van de
bronsttijd haar in mei geworpen kalfjes afstoot,
voor zij zich op het huwelijkspad begeeft. Pas
na de bok van haar dromen te hebben ontmoet
roept zij de diertjes terug. Voor de geit, die wij
zagen, was dus de bronsttijd al voorbij.
Een zacht geritsel trok opnieuw onze aandacht.
Een jonge reegeit stak met lange sierlijke
sprongen en met opvallend weinig geluid de
open plek aan onze voeten over en verdween
in het donker van de bosrand. „Nu is het tijd,"
vond onze metgezel, en hij zette het geitebekje
aan de mond.
Driemaal achter elkaar liet hij de roep van een
bronstige geit door de avondlijke stilte klinken
en na een korte pauze nog eens driemaal.
„Een bronstige geit," vertelde onze begeleider,
„roept steeds drie of zes keer achter elkaar.
Nooit bijvoorbeeld twee, vier of zeven maal."
Een uur van wachten en stilzitten ging voorbij.
Met grote tussenpozen liet de jachtopziener de
roep van de geit over de vlakte klinken. Dan,
juist op het moment dat wij de moed wilden
opgeven, klonk een licht gekraak in het kreu-
pelhout en plotseling stond daar, op nog geen
tien meter van onze hoge zitplaats verwijderd,
een slanke reebok.
Zich onbespied wanend keek hij over de vlakte,
om zich dan langzaam naar de bosrand te be-
geven. In gespannen aandacht volgden wij zijn
bewegingen door de kijker, die het dier als het
ware onder handbereik bracht.
„Bok!", riep de jachtopziener plotseling luid en
bevelend. Het tegenovergestelde van wat wij
hadden verwacht gebeurde. Inplaats van in een
wilde ren weg te vluchten, richtte het dier de
sierlijke kop hoog op en keek, iedere vezel van
het ranke bruine lichaam gespannen, in onze
richting, zonder ons te zien.
Het was een prachtige gaffelbok. Een exem-
plaar dat veel beloofde voor de toekomst, vol-
gens onze begeleider.
Met trage, voorzichtige pasjes begon het dier
zich te verwijderen. „Bok", klonk het nogmaals
uit onze boom. Opnieuw was de bok een en al
aandacht, maar plotseling kreeg hij ons in het
oog en sloeg de schrik hem bijna zichtbaar in
de ranke poten. Met een geweldige sprong ver-
dween hij in de veilige beschutting van het bos.
„Ik had natuurlijk net zo goed „geit" of iets
anders kunnen roepen," merkte onze gids
lachend op, terwijl wij stijf van het zitten onze
hoge uitkijkpost verlieten, „het is alleen maar
het onverwachte geluid, dat het dier nieuws-
gierig maakt."
(Nadruk verboden.)

ACHTKASTELENTOCHT
Door verhindering van burgemeester van Arkel
werd woensdagmiddag de acht-kastelentocht ge-
maakt onder leiding van de heer G. W. Eyer;-
kamp, bestuurslid van V.V.V. Er namen dit-
maal 81 personen deel aan deze fraaie fiets-
tocht, welke door vrij goed weer begunstigd
werd.
De avondwandeling, welke maandagavond ge-
houden zou worden, ging wegens het hevige
onweer niet door.

GESLAAGD
Te Arnhem slaagde voor de Hoofdakte B de
onderwijzer aan de O.L. Dorpsschool, de heer
O. Derks. Hij is hierdoor in het bezit van de
gehele hoofdakte.
Op het te Apeldoorn gehouden examen voor
het praktijkdiploma boekhouden slaagde de
heer J. Arfman, Veldwijk.

VERKEERSONGEVAL
De heer R. uit Vorden kwam met zijn motor
op een zandweg in het Galgengoor in botsing
met de 13-jarige wielrijdster J. KI. G. uit Apel-
doorn, die hier bij haar grootouders logeerde.
Het meisje werd daarbij licht gewond. Zowel
de motor als het rijwiel werden licht bescha-
digd.



RUURLO I WON DE
TOUWTREKiWISSELBEKER

De touwtrekfinales hebben woensdagavond
vooral in de eerste afdeling ditmaal een bij-
zonder spannend verloop gehad. Er waren zelfs
twee beslissingswedstrijden nodig om uit te
maken wie hier het kampioenschap veroverde.
Favoriet was hier Delden I (Vorden), die reeds
jaren achtereen als kampioen eindigde en die
hierdoor over de nodige routine beschikte. Dat
men er in dergelijke wedstrijden alleen met rou-
tine niet komt, werd bewezen in de beslissings-
wedstrijden, welke gehouden moesten worden
omdat zowel Ruurlo I als Delden I beide met
8 punten eindigden.
In de eerste beslissingswedstrijd was Delden
gedecideerd sterker en er scheelde maar weinig
aan of Ruurlo was over de scheidingslijn ge-
trokken. Nu redde „de gong" Ruurlo op het
nippertje van een nederlaag. Er moest dus op-
nieuw getrokken worden, waarbij uiteindelijk
bleek dat Ruurlo met haar veel jongere krach-
ten over het meeste uithoudingsvermogen be-
schikte en onder groot gejuich van de talrijke
supporters de Deldense ploeg over de scheids-
lijn trok.
In af d. B. bleef Broek I (Ruurlo) onbedreigd
aan de kop gaan en eindigde als nummer l met
27 punten, gevolgd door Heurne I (Ruurlo)
met 21 punten. In deze afdeling was Zelhem II
niet opgekomen.
In de C-afdeling, waarin slechts 2 ploegen uit-
kwamen, toonde zich ook nu Broek II de ster-
kere. Zij won opnieuw van Borculo u, zodat
Broek II hier met 4 punten kampioen werd.
De eindstanden luiden als volgt:
Afd. A: 1. Ruurlo I (Bruil) 8 punten (winnaar
na 2 beslissingswedstrijden); 2. Delden I, 8
punten; 3. Medler I, 7 pnt; 4. Zelhem I, l pnt.
Afd. B: 1. Broek I (Ruurlo) 27 pnt; 2. Heurne I
(Ruurlo) 21 pnt; 3. Borculo I, 16 pnt; 4. Medler
II, 15 pnt; 5. Delden n, 15 pnt; 6. Bruil II
(Ruurlo) 9 pnt; 7. Hengelo I, 8 pnt; 8. Zelhem
II, l pnt.
Afd. C: 1. Broek II (Ruurlo), 4 pnt en Borculo
II O pnt.
Daar burgemeester van Arkel wegens ziekte
verhinderd was, reikte de heer A. Siemerink,
bestuurslid van de winkeliersvereniging, met
een toepasselijk woord de prijzen uit. In afd. A
kreeg Ruurlo I voor 't eerst de wisselbeker,
welke reeds twee jaar in het bezit van Delden
was geweest. In afd. B kreeg Broek I de hier-
voor beschikbaar gestelde beker en in afd. C
Broek II. Alle deelnemende ploegen kregen
bovendien geldprijzen. Er was ook ditmaal bij-

zonder veel publiek, dat zich vooral tijdens de
beslissingswedstrijden niet onbetuigd liet in het
aanmoedigen van hun favorieten. Een lichtin-
stallatie zorgde er voor dat ook na het invallen
van de duisternis de wedstrijden voortgang
konden vinden.

ONTSLAG AANGEVRAAGD

De heer J. van Zeeburg, wachtmeester bij de
Rijkspolitie alhier, heeft met ingang van l sep-
tember a.s. eervol ontslag aangevraagd uit de
politie-dienst.

WELPEN OP KAMP

O.l.v. akela Seesing en haar assistenten zijn
ruim 30 welpen van de St.-Michaelsgroep afd.
Vorden—Kranenburg deze week op kamp ge-
gaan. Evenals de gidsen, die verleden week ge-
bruind weer thuis kwamen, zullen zij dit jaar-
lijkse evenement doorbrengen in Barchem, waar
zij dank zij de bereidwilligheid van de fam.
Holtslag, in hun boerderij onderdak hebben ge-
vonden. Hopenlijk treffen zij goed weer, zodat
het een onvergetelijk kampement wordt!

RATTI^NIEUWS

A.s. zondag zullen sinds vele jaren de Ratti-oud-
jes weer eens in actie komen. Er wordt dan een
veteranen-wedstrijd gespeeld tussen de Ratti-
veteranen en Ratti A (dat onlangs kampioen
werd). Als de voortekenen niet bedriegen be-
loofd het een spannende strijd te worden. Bij
de veteranen spelen de bekende „cracks" weer
mee uit het kampioenselftal van Ratti I, spe-
lers, wier naam onafscheidelijk met Ratti is
verbonden. Ongetwijfeld zal Ratti A hiertegen
haar beste beentje moeten voorzetten. Mis-
schien, dat tenslotte het uithoudingsvermogen
de balans nog in het voordeel der junioren kan
laten doorslaan. Er wordt een uur gespeeld,
terwijl ten bate van de junioren een kleine bij-
drage zal worden gevraagd, ook van leden en
donateurs. Zeer zeker zal het een wedstrijd
worden, die ge enenkele voetballiefhebber wil
missen en waar nog lang over gepraat zal
worden!
Ratti I en II zullen na afloop vertrekken naar
Steenderen, waar beide teams deelnemen aan
de seriewedstrijden aldaar.

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

v.v.v.
Maandag 17 aug. Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de heren D. Norde en B.
Vlogman. Vertrek 19 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et. p.p.

Woensdag 19 aug. Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et. p.p.

Boerendansen.
Demonstratie van onvervalste folklore
door de „Knupduukskes" uit Vorden,
afgewisseld en aangevuld door een
Band. (Zeer originele avond).
Na afloop bal.
Terrein achter Gymn.lokaal, Nieuwstad.
Entree f 0.50 p p . Kinderen tot 14 jaar
f 0.25. Bij eventueel slecht weer
het Nutsgebouw. Aanvang 8 uur.

m

Voor alle soorten
DRUKWERK
naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Plastic Regenkleding
Herenjassen vanaf f 5.—
in zware kwaliteit f 15.75
Damesjassen vanaf f 8.75

v. , ) jassen v.a. f 5.75
Kmder- ) cape's va. f 2.70
Beenpijpen en Fietscape's

FA. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Marktvereniging Vorden

Marktlotén
zijn vanaf heden zaterdagmiddag 15 aug.
verkrijgbaar bij de Heer H. Klein Brïnke,

Stationsweg 18.

Verloting goedgekeurd d.d. Min. v. Jus. bij beschik-

king van 8 augustus 1959 no. L.o. 560/126/327.

10 grote eierkoeken plus zonneklep voor
slechts 32 et bij aankoop van 250 gram
Hotel Goud Koffie

Van» toffee's, 200 gram 49 et
deze week hierbij gratis -2 lolly's

„SONJA" onze nieuwe toiletzeep,
heerlijk parfum, 3 stukken slechts 39 et

ChocO'korrels, 200 gram 39 et
Reclame pudding, 2 zakjes voor 25 et
Heerlijke ham, 150 gram 79 et
Vanillesuiker, 12 pakjes 39 et
Reclame koffie, 250 gram 98 et
Appelsap, 4 fles voor slechts 100 et

Ruime sortering Indische artikelen!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Stijgende "" M/olprijzen.
wij onze wintervoorraad wol reeds in

huis hebben en Neveda-wol haar prijzen per
l september gaat verhogen, kunnen wij onze
voorraad wol nog aanbieden, tot l september,
voor de huidige prijzen.

Ruime sortering in kleuren en
soorten.
Breipatronen gratis.
Zie etalage.

L. Schoolderman

CONTACT
hei olad, dat letterlijk verslonden wordt!

Betreft de wedstrijd in tuinverlichting te Vorden in
de week van 10 t.e.m. 15 aug. 1959 en uitgeschre-
ven door de Ver. voor Vreemdelingenverkeer aldaar.

De beoordeling daarvan geschiedde op dinsdag 11 aug.
'59 en de uitslag werd als volgt vastgesteld:

E. ]. van Tongeren, Wilhelminalaan met 26 punten Ie prijs
Burgemeester A. E. van Arkel „ 22% „ 2e ,,
fam. Vreeman, Burg. Galléestraat „ ,, 3e ,,
W. Kamperman, Ruurloseweg ,, 21 ,, 4e ,,
H. S. J. Albers, Zutphenseweg ,, 20
Ch. van Ooyen, Raadhuisstraat ,, 19
de Boerenleenbank ,, 18-f-
Mevr. M. C. van Mourik, Zutph.weg ,, l H
H. B. Emsbroek, Insulindelaan ,, 17

DE JURY: L. Wesselink, "Kamphuizen"
J. L. A. Kost en P. Bakker

De prijswinnaars ontvangen deze week hun prijs thuis.



Hartelijk dank aan
allen, die ons 55-
jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag
maakten.

J. M. Gerritsen
G. Gerritsen-

Schut

Vorden, 15 aug. 1959.

Voor uw blijk van
medeleven en belang-
stelling, ons betoond
bij het overlijden van
onze lieve man, vader,
behuwd-, groot- en
overgrootvader

Jacob Nienhuis
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
E. Nienhuis-Koops

Vorden, augustus '59.

Biedt zich aan een
WERKSTER voor 3
è 4 halve dagen per
week. Inlichtingen
bureau Contact.

Net meisje b.z.a. voor
enkele of meer dagen
per week. Adres te be-
vragen bur. Contact.

Wie heeft per vergis-
sing mijn blauwe blazer
meegenomen van de
deur O.L-school, op
woensdagavond 8.30
uur? René Kettelerij
Julianalaan 24.

A.s. woensdag
na 12 uur

gesloten
Café en Rijwielhandel

E. J. Lettink
A.s. dinsdag
18 augustus wegens
familieomstandigheden
de gehele dag

gesloten

A. Jansen
SCHOENHANDEL
Dorpsstraat 34

Een PETROLEUM-
MAX gevraagd, 300
kaars. ). Klein Brinke
Hackfort C 45.

Te koop een nest jonge
spaniels, 6 weken oud,
zw. bont. H. v. Gijten-
beek, Boggelaar l

Warnsveld

Voor aankoop van
JONGE HENNEN

kiest U het juiste adres.
Alle rassen en krui-
singen verkrijgbaar.

H. J. STOKKINK
Rietgerweg l , Warns-
veld. Tel. 06751-387.

Eentoom zware biggen
te koop. D. Eskes
Zutphenseweg C 71.

Te koop 3 a 4 zware
BIGGEN bij A. W.
Horsting, Onstein.

EETAARDAPPELS
te koop bij H. Linden-
schot, Linde.

VOOR

Koudijs veevoeders
N A A R

Rothman
Depot Koudijs

Molenweg 41
Telefoon 1275

Laurens Wolbert
fl

en

Gerda Bouwmeister

hebben de eer U, namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven f
van hun voorgenomen huwelijk,
det zij elkaar hopen toe te die-
nen, heden de 15e augustus
's morgens 10 uur in de church
of the Holy Spirit, Agincourt.
Daarna zal tot hun intentie een
gezongen H. Mis worden opge-
dragen om Gods Zegen te vra- ̂
gen over hun huwelijk. W

Q Agincourt, augustus 1959.
K X

Toekomstig adres: 2727 Wood- V
bine, R.R. l, Todmarden (Ont.)
Canada.

^ ,̂ ~^^^~^^^**-th-—^-jfr^1 •"«^̂ ' •*wy^^^**^^r^~^y^"*w^<—^—^^~"*^h**^lft^^^^ ĵ̂

NHendrikus Jan Rouwenhorst

H
Anna Gardina Regelink X

Uhebben de eer U, mede namens Q
wederzijdse ouders, kennis te ge- f
ven van hun voorgenomen hu- X
welijk, waarvan de voltrekking W
D.V. zal plaats hebben vrijdag y
21 augustus ten Gemeentehuize
te Vorden om 11 uur.
Kerkelijke inzegening in de Herv.
Kerk om 2 uur door de Weleerw.
Heer Ds. J. J. van Zorge.

Vorden, „Biesterveld" C 149
Vorden, „'t Heijink" C 27
augustus 1959.

Toekomstig adres: „Biesterveld"
C 149, Vorden.

Reoeptie van 3.30—4.30 uur in
zaal Lettink, Vorden.

Johannes Sjoerd van der Kooi

en

l
X

x

Antonia WilhéWiina Bouwmeester

hebben de eer u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op D.V. vrijdag
21 augustus 1959, des namiddags
te 2 uur ten gemeentehuize te
Warnsveld.
Kerkelijke inzegening des namid-
dags te 2 30 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Warnsveld door de
Weleerw. Heer Ds. H. Y. Talens.

Warnsveld, augustus '59.
Margrietlaan 14
Hekkelerdijk 10

Receptie van 4—6 uur in „De
Pauw" te Warnsveld.
Toekomstig adres: Margrietlaan
14, Warnsveld.

Studieboeken
voor alle

cursussen en
opleidingen

Ook uw adres voor

schoolbehoeften en
tekenmaterialen

BOEKHANDEL H I E T B R I N K

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 22 augustus

DANSEN
Orkest: ,,The Moodchers''

ADVERTEERT
IN C O N T A C T

Heden overleed na een langdurig doch
geduldig gedragen lijden, onze innig-
geliefde moeder, behuwd- en groot-
moeder

GARRITJEN WESSELINK
weduwe van H. J. Makkink

eerder van H. Wijers

in de ouderdom van 73 jaar.

Dat haar heengaan vrede was,
is ons tot troost in dit zware verlies.

Vorden,
G. H. Bargeman-Wijers
A. J. Bargeman
Laren,
H. O. Wijers
H. Wijers-Tjoonk
Wichmond,
R. Stoltenborg-Wijers
G. J. Stoltenborg
Vorden,
H. E. A. Wuestenenk-Makkink
M. J. Wuestenenk
en kleinkinderen

Vorden, 8 augustus 1959.
„'t Hofhuis"

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op woensdag 12 augustus op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurig ge-
duldig gedragen lijden onze lieve zus-
ter en behuwd-zuster

GARRITJEN WESSELINK
weduwe van H. J. Makkink

in de ouderdom van 73 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Warnsveld :
A.

Vorden:
R. Wesselink
W. A. Wesselink-Klein Geltink

Vorden, 8 augcrWus '59.

Heden overleed, voorzien van de hei-
lige sacramenten der stervenden, na
een langdurige ziekte, in de ouderdom
van 84 jaar, onze geliefde broeder,
oom en oudoom

WILLEM LEONARD WELTER

Uit aller naam:

J. C. H. M. Valck Lucassen-
Welter

Almen, 11 augustus '59.

Enige en algemene kennisgeving.

Op veler verzoek

vandaag Drentse stoeten
Dit is werkelijk de laatste keer
voor dit jaar, dat we dit brood-
soort bakken!

De Drentse stoeten worden niet be-
zorgd, dus alleen aan onze winkel
verkrijgbaar.

Bakker SCHURINK
Zondag 16 augustus de belangrijke ont-
moeting

Ratti-veieranen - Ratti A junioren
Aanvang 1.30 uur. Terrein Kranenburg

Een naamplaatje op Uw deur?

Prijzen vanaf f 1.40.
In 13 verschillende kleur-combinaties.

Jongelui!
ALLES voor school:

• Agenda's

• Schriften

• Kaftpapier

• Vulpennen

• Passers

• Driehoeken

• Gradenbogen

• Potloden

• Kleurpotloden

• School-étui's

• Linialen

HASSINK
heeft het voor julile.

Moc/erneJ
man

|Elba—No Iron
London—Sanfor

l Metro—Sanfor
Vasto--No Iron
Tempo—No Iron
Sa bo—Sanfor

jLuxor—No Iron
Scala—No Iron

9.90
10,90
11.90
11.901
11.901
12.90
13.90
15.90

iDAMESBLOUSESl
16.90-8.90—10.901

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
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

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

G. H. Schotten
Tinunerman, Hengelo-G.
Telefoon 561



Bloemententoonslelling
op 28 en 29 augustus 1959 in het
Nutsgebouw.

WEDSTRIJDEN
1 Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten groteren.
3 Wedstrijd eigen gekweekte planten, bloemen en vruch-

ten, behalve van vaklieden.
4 Wedstrijd voor cursisten a. grote vazen

b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes
d. corsages
e. veldbloemen

5 Wedstrijd voor groteren
vanaf 15 jaar a grote vazen

b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes

6 Inzendingen vaklieden.
7 Wedstrijd in versiering met levende bloemen van een

verjaardagsstoel.
H Wedstrijd in bouquetten van droogbloemen.
9 Bloemtekeningen voor kinderen tot en met 15 jaar

a. naar de natuur
b. naar teken voorbeeld

10 Fantasiestukjes zoals sprookjes, kampeerplaatsen, kastelen,
etc.

11 Tuintjes in miniatuurvorm d.w.z. gemaakt op een dien-
blad of op deksel van doos of plank

a. voor groteren
b. voor kinderen

12 Bloemschikken voor en door kinderen tot 14 jaar in
vazen of bakjes in het Nutsgebouw onder toezicht.
Bloemen, bakjes en vazen meebrengen.

13 Noemen van namen van 20 veldbloemen voor kinderen
van 8,—14 jaar.

14 Veldbouquetten voor groteren
15 Veldbouquetten voor kinderen.
16 Paddestoelen a. voor groteren

b. voor kinderen
Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen; voor inzen-
dingen vaklieden geldprijzen.
Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagochtend
27 augustus om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag 2^
augustus van 2.30^-4 uur in het Nutsgebouw. Voor ouders
van kinderen van de buitenscholen 's morgens om 9 uur
aan de buitenschool gelijk met de kinderen.
Wedstrijd no. 12 bloemschikken door en voor kinderen
van 4—5.30 uur in 't Nutsgebouw donderdagmiddag 2.
augustus.
Wedstrijd 13 noemen van namen donderdagmiddag 3.30—
4.30 in 't Nutsgebouw.
Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 28 augustus in het
Nutsgebouw ingang Kerkstraat van 9.30—12.30 uur.
De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 28 augustus
van 7—10 uur, zaterdag van 3.30—10 uur. Prijsuitdeling
9.15 uur.
VERLOTING maandag 31 augustus om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.

Wilt u meer weten van het werk van het Kon. Wilh.
Fonds v.d. Kankexbestrijding?
Luister dan naar de
N.C.R.V. op maandag 24-8-'59 in aansluiting op het nieuws

van 19.00 uur
AV.R.O. op dinsdag 25-8-'59 in aansluit ing op het nieuws van

18.00 uur
V.A.R.A. op woensdag 2G-8-'59 in aansluiting op het commen-

taar op het nieuws van 18.00 uur
V.P.R.O. op vrijdag 28-8-'69 tussen 19.50—20.10 uur
K R O op zaterdag 29-8-'59 in aansluiting op het nieuws van

19.00 uur
Maandag 31-8-'59 Nationaal programma Z. Ex Minister Mr
Dr. Chr. J. M. A. v. Rooy (20.05 — 20.10 uur , beide zenders)
K.R.O. op dinsdag l-9.'59 in aansluit ing op het nieuws v. J 9.00 u.
N.C.R. V. op woensdag 2-9-'59 , „ l 9.00 u.
A.V.R.O. op donderdag 3-9-'59 „ 18.00 u.
V.P.R.O. op vrijdag 4-9-'59 tussen 19.50 en 20.10
V.A.R.A. op zaterdag 5-9-'59 in aansluiting op het nieuws v. 13.00 u.

TELEVISIE vertoont een z.g. „dia" op dinsdag l sept. tussen
10 min. voor 8 uur en 8 uur.

Wij leveren en repareren elk
merk gascomfoor.

Ook plaatsen wij gasgeyscrs en
-douches.

Vraagt eens inlichtingen voor
een goedkoop abonnement.

Hoofddepöt:

KEU N E
Stationsweg l , Vorden, Tel. 1289

Chem. reinigen Verven

Het is nu de tijd
uw wintergarderobe

te laten behandelen.
Een vakkundige behandeling kri jgt u bij

H. Th. Hendriks,
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
s Maandagsmorgens voor 9 uur be-
richt wordt dezelfde dag afgehaald en

dezelfde week terugbezorgd.
100 pet. verzekerd tegen diefstal,

transport en brand. Dus veilig.

Stoppage enz. enz.

H.H. Landbouwers!

Voor machinaal
Aardappelrooien.

J. W. Hoftijzer, Wildenborch
Telefoon 6613

Pluimvee- en Konijnenver.
VORDEN

J af e tneuring
op zaterdag 29 augustus a.s. bij

café Wahl om 2 uur.

Pluimvee zowel als konijnen zijn
behoorlijk vertegenwoordigd.

Meer dan 100 nummers zijn ingeschre-
ven, waaronder prachtige exemplaren.

Komt ziet en overtuigt U.

Het bestuur.

Wolprijzen stijgen*
Profiteert nu nog tot l sept.
van de niet verhoogde prijzen.
Wol reeds vanaf 1.45 per
10O gram.
Pracht Jaeger wol 1.59
per 100 gram.
Zie etalage.

L Schoolderman

A.s. woensdag 26 aug.

is ons bedrijf wegens ons

jaarlijks uitstapje de

gehele dag
gesloten.

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad

bij DeSpar

met toch 10"/0 korting:

pak

SPECULAAS
van 100 voor / O et

bij aankoop van 3 pakjes

SPAR-MARGARINE a 42 et per pakje

geldig van 2O tot 27 augustus

DUBBEL VAKANTIE-VOORDEEL!

welkome aanbiedingen met dubbel zegels

FRUITCARAMEL$2oogr. 6O-24zegeis

CAKEMEEL pak 47-1 8
APPELSTROOP beker

LUCIFERS 2 pakken

2 flesjes SINAS

SOEPBALLETJES
blik 120 gram 82-32 zegels

MANDARIJNTJES wik 1O5-42 zegels
Nieuw KIPPENSOEP wik 112-44 zegels
BOTERHAMWORST

2OO gram 6O-24 zegels

64-26 zegels

52-20 zegels

58-24 zegels

Sparkoekje met 1O % korting:

zoete STENGELS
2OO gram 65 et - 13 zegels

10°/o KORTING - 100°/0 K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 22 augustus

DANSEN
Orkest: ,,The Moodchers"

Van a.s, maandag t.m
donderdag

wegens vakantie gesloten.
Sig.mag. „'t Centrum''

G. W. Eijerkamp
Geopend: Sig.mag. Boersma en

„Jan Hassink"

BEZOEKT ALLEN HET

ORANJEFEEST
in de Wildenborch op 28 en
29 augustus.

Vrijdagmiddag half 2 Volksspelen.

Vrijdagavond en zaterdagavond half
acht in de Kapel opvoering van het
toneelstuk

„Meneer de Burgemeester"
Entree f 1.—.

Gevraagd tegen 1 sept.

net dagmeisje
of voor dag en nacht, niet beneden 18 jr.

Hotel Brandenbarg, Vorden
Alleen vandaag:
500 gram gesm. vet 50 et

500 gram spek 85 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongenworst 60 et

200 gram gebr. gehakt 75 et
100 gram rosbief 70 et

l "O gram gebr. runder rollade 70 et
100 gram pekelvlees 55 et

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

bewaren van groenten, f ru i t en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat


