
CONTACT zaterdag 30 aug. 195S

20e jaargang no* 22

Verschijnt éénmaal per week

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

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 404

UITVOERING D.E.V.
De toneelvereniging „D.E.V." alhier gaf als
sluitstuk van het V.V.V. zomerprogramma in
het Nutsgebouw een opvoering van het prach-
tige toneelstuk „Onno".
Mede doordat de vakanties aan het aflopen
zijn was de publieke belangstelling voor dit
stuk slechts matig, hoewel de medespelenden
zich weer van hun allerbeste zijde hebben
laten zien. De thuisblijvers hebben veel ge-
mist.

ACHTKASTELENTOCHT
Woensdagmiddag j.l. werd onder leiding van
Baron P. A. v. d. Borch de laatste achtkas-
telentocht in dit zomerseizoen gereden. Hier-
aan werd door plm. 20 personen deelgenomen.

EERSTE DIEPVRIESKLUIS
De heer M. Krijt, slager alhier, heeft j.l.
woensdag de eerste Vordense diepvrieskluis
geopend. Velen hebben er een kijkje genomen
en verschillende huisvrouwen toonden hun
opgetogenheid dat Vorden in dit opzicht met
zijn tijd is meegegaan.

VORDEN- WINKELCENTRUM
Verschillende winkeliers in onze gemeente
hebben in de loop der jaren hun winkelpanden
dermate vergroot en gemoderniseerd, dat Vor-
den met recht een winkelcentrum genoemd
mag worden. Thans is het de fa. Heerink, die
de vroegere ,,villa Croll" aan de Zutphense-
weg een grondige verandering heeft doen
ondergaan, 2 september wordt hierin een
meubel- en textielzaak geopend, waarmee
Vorden weer een prachtig winkelpand rijker
is geworden.

Kou en p ij n weg-
w r i j v e n m e t
D AM PO

VOETBAL
De beide elftallen van Vorden doen het op de
serie-wedstrijden in Eefde niet onverdienste-
lijk.
Vorden II speelde hier tegen Cupa III en won
deze wedstrijd verdiend met l—0. Indien de
voorhoede wat meer van de vele kansen ge-
bruik gemaakt had, zou de score ongetwijfeld
hoger geweest zijn.
Ditzelfde gold ook voor Vorden I, dat tegen
de Hoven III gelijk speelde met l—1. Op
wonderbaarlijke wijze kroop het doel van
de Hoven talrijke malen door het oog van de
naald. Vorden had beslist in deze wedstrijd
het geluk niet aan haar zijde. Niettemin ligt
de schuld ook wel enigszins aan de slordige
afwerking van de Vordense aanvallen. Buunk
scoorde met een fraaie kopbal de gelijkmaker.
Het doelpunt van de Hoven ontstond door een
penalty wegens hands. Met het nemen van
strafschoppen werd deze wedstrijd in het
voordeel van Vorden beslist.
Hierdoor moest Vorden deze middag nogmaals
in het veld komen en wel tegen Terwolde II,
welke wedstrijd Vorden met 3—O won. Een
veranderde opstelling van Vorden voldeed
hier beter. Overigens was deze tegenpartij
heel wat zwakker dan de Hoven.
A.s. zondag worden de finales gespeeld. Vor-
den II speelt om 11 uur tegen Voorst V om
de 3e prijs. Winnen de reserves deze wed-
strijd, dan moeten zij nog in het veld treden
tegen S.V.B.V. I om de Ie of 2e pr.
Vorden I speelt 's middags nog slechts l wed-
strijd en wel om de Ie of 2e prijs. Lochhuizen I
is hier haar tegenstandster. We krijgen daar-
mee reeds een voorproefje van de competitie
te zien, want beide elftallen spelen in de ko-
mende competitie in dezelfde afdeling. Vorden
moet o.i. hier de Ie prijs kunnen behalen, mits
de voorhoede wat doortastender optreedt.

UITSTAPJE FIRMA J. W. ALBERS
J.l. dinsdag maakte de Firma J. W. Albers
haar jaarlijkse uitstapje met klanten en per-
soneel. Ditmaal stond een reisje naar Den
Haag op het programma.
Om zeven uur 's morgens vertrok het gezel-
schap in drie bussen via Zutphen naar Arnhem
en vandaar over de nieuwe autoweg naar
Utrecht. Hier werd de eerste rustpauze ge-
houden en een kopje koffie gedronken. In
Den Haag aangekomen werd eerst een bezoek
gebracht aan het Vredespaleis. Dit indruk-
wekkende gebouw, een geschenk van de
amerikaan Andrew Carnegie, werd met grote
bewondering bezichtigd. Hierna werd ontspan-
ning gezocht aan het Scheveningse strand.
Mede door het prachtige weer heeft iedereen
genoten van het strandleven.
Na een bezoek aan de miniatuurstad Maduro-
dam en het prachtige panorama Mesdag werd
de terugreis in opgewekte stemming aan-
vaard. In Leersum werd gestopt voor een
heerlijk diner en moe, maar zeer voldaan,
arriveerde men 's avonds om half elf in
Vorden.

KERKDIENSTEN zondag 31 aug.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. H Jansen.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Dr. K. ƒ. Kremer, Doetinchem.
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.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 30 aug. van 5 uur tot en met
zondag 31 aug. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 31 aug. Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaw, tel. 06752-566.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 123 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.-— tot f 58 — per stuk.
Handel was traag.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Burgelijke stand van 22 t.ra. 28 aug.
Geboren: z. van H. Bouwmeester en E.
Harmsen.
Ondertrouwd: F. H. Groot Wassink en
G. Langeler; G. A. Laake en S. J. Jansen.
Gehuwd: J. G. Vervest en J. Nijland; H.
Knoef en J. Lettink.
Overleden: H. J. Klein Nengerman, 62 jr.

FRAAIE ZOMEREXPOSITIE IN
SCHILDERHUIS BLAAUBOER

Deze zomer exposeert het Schilderhuis Blaau-
boer te Vorden werken van Mien de Bruyne—
Proos uit Gorssel, met daarnaast een collectie
fraaie stukken van Jkvr. Marie de Jonge, twee
schilderessen met een rijk palet en van een
uiteenlopende stijl.
Mien de Bruyne—Proos is leerlinge geweest

an wijlen de beroemde Jan Sluyters.
ij exposeert hier met aquarellen en olieverl-

stukken. Haar aquarellen zijn goed verzorgd
en bijna alle teer van toon. Het zijn veelal
landschappen, waarin zij blijkbaar de voor-
keur geeft aan ruimte-gezichten. Toch bewijst

ij in het Poortje van Nordlingen dat zij ook
Anders kan en meer kleurschakeringen in

"liaar werk kan leggen.
Hoe geheel anders zijn haar olie verf stukken!
Hier briljante kleuren, die getuigen van durf
en blijheid. En waar kan zij dit beter uitleven
dan in het uitbeelden van bloemen en vruch-
ten? Gedurfd is het prachtige blauw tegen
diep oranje in enkele stillevens en hoe mooi
transparant geschilderd zijn de Rodondendrons
in het bos, de warme kleuren van de Hyacin-
ten voor het raam of de fraai van toon ge-
schilderde witte cyclaam. Een bijzonder schil-
derij is de maannacht in het bos, waarbij het
tere licht als 't ware een subtiele blauwe
sluier legt over boom en struik.
Ook het portretschilderen is haar niet vreemd,
getuige de twee bijzonder mooie stukken op
dit gebied.
Het werk van Marie de Jonge, dat hier in dit
bij uitstek geschikt huis permanent aanwezig
is, omvat een prachtige collectie olieverfstuk-
ken en aquarellen. Het is werk van grootse
alure, voornaam en rustig. Het is een omvang-
rijke collectie uit binnen- en buitenland en
het zien of weerzien van dit werk blijft steeds
een waar genoegen. Rijk en rijp van kleur en
compositie, ademt haar werk sfeer en rust.
Vooral haar stillevens zijn hiervan doortrok-
ken. Zelfs zeer moderne schilders hebben
prote waardering voor haar werk.
De pottebakkerskunst is vertegenwoordigd
met enkele produkten van Kees van Moorsel
uit Rhenen. Het is over 't algemeen goed en
verantwoord werk, maar sluit minder goed
aan bij de omgeving.
Resumerende kunnen we zeggen,dat het Schil-
dershuis Blaauboer met deze geslaagde expo-
sitie alle eer inlegt; men moet deze dan ook
niet verzuimen te gaan zien.
De tentoonstelling is dagelijks geopend van
10—17 uur en 's zondags van 14—17 uur en
duurt tot l oktober.

ACHTERHOEKERS VOOR DE MICROFOON
l leden zaterdagmiddag zal door de V.A.R.A.
een streekprogramma uitgezonden worden dat
tot titel draagt ,,In de schemme van de Wil-
denbarchse busse" en dat samengesteld is
door Herman van Velzen.
Medewerking wordt verleend door de heren
E. J. Kreunen, Wildenborch, J. Mokkink Mos-
sel, B. Lenselink Mossel, F. Klein Brinke
Barchem.
De uitzending begint 14.25 uur.

Taxi?
Belt George 3-5-8

JONGVEEKEURING DE WIERSSE
Door de Coöp. Rundveefokvereniging De
Wiersse en Omstreken werd de jaarlijkse
jongveekeuring georganiseerd verdeeld over
drie keuringsplaatsen, n.l. op het bedrijf van
de heer J. W. Hilhorst Linde, G. Arendsen
Raedt Barchem en G. J. Tiessink De Wiersse.
Als keurmeesters fungeerden de heren G. W.
Momberg, H. Leemkuil, Joh. Wesselink, B. H.
Weenk, J. W. Boeijink en J. Valkeman. Als
arbiter trad op de heer P. J. Metz uit Olbur-
gen. De uitslag was als volgt.
Keuringsplaats J. W. Hilhorst.
Stierkalveren: 2 G. W. Mombarg.
Vaarskalveren geb. na 15.10.1957: 2a en 2b
G. W. Mombarg, 2c B. G. Leemkuil, 2d en 3a
J. W. Hilhorst, 3b J. Smeenk.
Pinken geb. na 31.12.1956: Ie J. W. Hilhorst,
1 b B. G. Leemkuil, l c G. W. Mombarg, 2e en
2b G. Walgemoet, 2c, 3b en e.v. G. Heijink,
3a D. J. Hakken, e.v. D. J. Bruil en A. B.
Huinink.
Pinken geb. na 1.11.1956: la J. W. Hilhorst,
2 H. J. Nijenhuis, 3a en e.v. G. Stegeman, 3b
B. G. Leemkuil en 3c G. Heijink.
Niet afgekalfde vaarzen: la A. B. Huinink,
2e B. G. Leemkuil, 3 G. W. Mombarg, e.v. G.
G. Heijink.
Melkgevende vaarzen: la G. W. Mombarg. l b
G. Heijink, l c, ld, 2a en 2c J. W. Hilhorst,
2b D. J. Hakken, 2d G. Stegeman, 3a D. J.
Bruil, 3b H. J. Nijenhuis, 3c B. G. Leemkuil.
Volgens oordeel der jury was op deze keu-
ringsplaats vergeleken bij het vorig jaar een
zeer goede vooruitgang te bespeuren.
Keuringsplaats G. Arendsen Raedt (Barchem).
Stierkalveren: l en 2 B. Arendsen Raedt, e.v.
G. Arendsen Raedt.
Vaarskalveren geb. na l-12-'57: la G. Arend-
sen Raedt, Ib H. Lubberdink. 5 W. G. Dinkel-
man.
Vaarskalveren geb. na 1.8.1957: la, Ib, 2b en
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2c G. J. Bannink, l c en 2a G. J. Klein Brinke.
Pinken geb. na 28.2.1957: la en Ib B. Arend-
sen Raedt, l c A. J. Weernink, 2 G. J. Bannink,
3a J. W. Nijhoff en 3b G. Arendsen Raedt,
Barchem.
Pinken geb. na 15.11.1956: la G. J. Bannink,
l b B. Arendsen Raedt, 2a en 3b G. H. Arend-«sen Raedt. 2a en 3b G. H. Brinkman, 2b W. G.
Dinkelman, 3a en e.v. G. Arendsen Raedt.
Niet afgekalfde vaarzen: la A. J. Weernink,
l b G. Arendsen Raedt, l c B. Arendsen Raedt,
2a G. J. Bannink, 2b en 3 R. Kamperman.
Melkgevende vaarzen: l A. J. Weernink, 2a
H. Lubberdink, 2b W. G. Dinkelman.
Het geheel was hier een goede keuringsplaats
en voldoende soortige dieren.
Keuringsplaats G. J. Tiessink.
Stierkalveren: 2a G. J. Ligtenbarg, l b H. J.
Vruggink.
Vaarskalveren, geb. na. 1.1.1958: la, Ib, 2a en
2b J. W. Boeijink, l c G. J. Ligtenbarg.
Vaarskalveren geb. na 1.9.1957: la en 2a J.
W. Boeijink, 2b G. J. Weenk, 3a G. J. Tiessink,
3b J. Groot Wassink.
Pinken geb. na 1.4.1957: la J. W. Boeijink, Ib,
2b en 2c G. J. Tiessink, 2a H. Groot Wassink,
3 W. Norde.
Pinken geb. na 1.3.1957: la J. B. Mulderije, l b
en 2b W. Norde, 2a G. J. Weenk, 3a H. Meu-
lenbrugge, 3b A. J. te Veldhuis.
Pinken geb. na 1.11.1956: la, l b en 3c J. B.
Mulderije, 2a, 2c en 3a J. W. Boeijink, e.v. H.
Meulenbrugge.
Niet afgekalfde vaarzen: la J. B. Mulderije,
l b J. Groot Wassink l c en 2b G. J. Weenk,
2a W. Norde.
Melkgevende vaarzen: l G. Ligtenbarg, 2 L.
Wassink.
Ook hier waren over het geheel dieren van
goede kwaliteit.

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

TREKKENDE OOIEVAARS
Woensdagmorgen al heel vroeg verzamelden
zich plm. 15 ooievaars in de buurtschap Del-
den. Eerst zaten de langbenen op het dak van
een boerderij. Later zochten zij een weiland
op in de buurt van de fam. Boers, waar zij
geruime tijd vertoefden, om daarna in de rich-
ting Zutphen te vertrekken. Doorgaans ver-
blijven deze vogels in de winter aan de oevers
van de Nijl. Begin september begint veelal de
uittocht der ooievaars, een teken dat de herfst
in aantocht is.

Steunt de Kankerbestrijding - Koopt loten bij: Sigarenmagazijnen: Eijerkamp, Hassink, Olthuys;
Boekhandel: Hietbrink; Coöp. „Ons Belang",
Medler; fa's. Oplaat, Wildenborch

Prijs per lot 50 et. Hoofdprijs f 10.000.-. Trekkingslijsten na afloop ter inzage bij de verkopers. Asselt, Linde. en van



IVOROL: tanden Wï t, adem FHS

OPGENOMEN IN HET N.R.S.
Bij de gehouden inspectie van het N.R.S. door
de inspecteur, de heer A. Landeweerd, werden
dieren van de navolgende eigenaren inge-
schreven: J. Groot Wassink b— 77; J. B. Mul-
derije bc+ 76; G. Berenpas b— 77; G. J.
Heintjes bc+ 76; H. Meulenbrugge bc+ 75;
A. R. J. Zents bc+ 76; G. Dykman bc+ 76 en
B. Berenpas b— 77 en bc+ 76.

E.H.B.O.
Overal in den lande treft men verenigingen
voor Eerste Hulp Bij Ongelukken aan, die een
onmisbare plaats in de maatschappij zijn gaan
innemen. Langs de drukke wegen, in de fa-
brieken en op de sportterreinen staan ge-
routineerde E.H.B.O.'ers klaar om bij onge-
vallen, in afwachting van een dokter, eerste
hulp te verlenen. Menige patiënt dankte aan
het optreden van de E.H.B.O. zijn leven.
In Vörden hebben in de loop der jaren tal-
rijken een cursus voor Eerste Hulp gevolgd,
velen hebben daarbij het Eenheidsdiploma ge-
haald, doch nadien hun kennis meestal niet
meer bijgehouden, waardoor vele vaardigheid
verdwenen is. Niet alleen op straat en in
bedrijf is kennis van E.H.B.O. een groot ge-
mak, doch ook in het huishouden doen zich
vaak ongevallen voor, waarbij men soms niet
weet hoe te handelen en men dan te goeder
trouw juist verkeerd ingrijpt.
Om ook in Vörden te komen tot een vergrote
kennis van eerste hulp bij ongevallen heeft
zich een comité van actie gevormd, dat zich
ten doel stelt om op korte termijn te komen
tot een plaatselijke vereniging voor E.H.B.O.,
die zich zo spoedig mogelijk zal kunnen be-
lasten met het houden van diploma- en her-
halingscursussen voor het Eenheidsdiploma
voor E.H.B.O.
Het comité van actie hoopt dat velen aan de
oproep in de elders in dit blad geplaatste
advertentie gehoor zullen geven, opdat zo
spoedig mogelijk met de cursus gestart kan
worden.

GESLAAGD EN BENOEMD
De heer J. Wiekart slaagde te Amsterdam
voor het diploma vakbekwaamheid banket-
bakker.
De heer K. Wolters is met algemene stemmen
als dirigent benoemd van de gemengde zang-
vereniging „Excelsior" te Hengelo G., na een
proeftijd van 3 weken.

DE KNUPDUUKSKES
Op uitnodiging van de personeelsvereniging
van Van Gelders papierfabrieken zullen de
Knupduukskes op 9 september een demonstra-
tie geven in hotel Bakker, alhier.

WATERPOLO
V.Z.V. zal a.s. zondag deelnemen aan de
Oostelijke zwemkampioenschappen, welke ge-
houden worden in het Graaf Ottobad te Zut-
phen.
V.Z.V. neemt met verschillende heren en
dames hieraan deel.
Op de 100 m vr. slag dames starten o.m. Jans
en Joke Brandenbarg, en Gerrit Bijenhof, op
de 100 m. rugslag dames: Joke Brandenbarg,
op de 200 m. schoolslag: Jans Brandenbarg, op
de 4x100 m. wisselslag-estafette de dames
Ria Touw, Joke en Jans Brandenbarg en
Gerrie Bijenhof, terwijl de V.Z.V. damesploeg
tevens deelneemt aan de 5 x 50 m. vr. slag.
De heren komen uit op de 100 m. vr. slag o.m.
Koos Oudsen, Henk van Ark en Tonnie Bran-
denbarg en de 5x50 m. vr. slag o. a. Koos
Oudsen, Henk van Ark, Fr. Smith, H. Groene
en Tonnie Brandenbarg.
Verleden week zondag heeft Joke Branden-
barg een nieuw succes behaald door tijdens
zwem wedstrijden in het Twenthe-Rijnkanaal
te Enschede haar record op de 100 m. vr. slag
te verbeteren. Zij zwom deze afstand in 1.9.1.
en was hiermee nog voor Jopie Troost, de
bekende Nederlandse zwemster, die deel zal
uitmaken van de Ned. ploeg naar de wereld-
kampioenschappen te Boedapest.

UITSTAPJE MISDIENAARS
De misdienaars van de parochie Vorden-
Kranenburg maakten verleden week hun jaar-
lijkse uitstapje, hetwelk door prima weer werd
begunstigd. Tegen 8 uur vertrokken de ruim
25 jongelui o.l.v. Kapelaan P. Ruigt o.f.m. en
de beide heren kosters per bus naar Zutphen,
van waaruit werd overgestapt in de richting
Apeldoorn. Van hieruit ging het op Harder-
wijk aan, waar in de morgenuren een speeltuin
werd bezocht en men zich naar hartelust
amuseerde. Nadat de inwendige mens hier
was versterkt, werd 's middags een plezier-
tochtje van enkele uren gemaakt per boot
over de Flevo-polder. De terugweg ging over
Putten, Harskamp, Otterlo, waar weer een
speelgelegenheid werd bezocht. Tegen 7 uur
arriveerde men uiterst voldaan weer bij de
finish.

RATTI-NIEUWS
Ratti zal a.s. zondag na enkele weken rust
weer in actie komen door het deelnemen aan
de seriewedstrijden te Baak. Ratti I speelt om
3 uur tegen S.V.G.G. uit Mechelen, terwijl de
reserves om 12 uur hun beste beentje voor
zullen zetten tegen Keyenborgse Boys III, een
oude bekende.
Ook de junioren komen in touw en wel a.s.
zaterdagmiddag, wanneer zij tegen de junioren
van Vörden spelen. Ratti b speelt tegen Vör-
den c. Ratti c tegen Vörden d, terwijl Ratti a
zondagmiddag uitkomt tegen Vörden b. Alle
wedstrijden worden gespeeld op het Vorden-
terrein.

RAADSVERGADERING
A.s. dinsdag komt de gemeenteraad van Vor
den, voor het eerst in haar nieuwe samen
stelling, in vergadering bijeen.Dan zal o.a. d<
wethoudersverkiezing plaats vinden.

E.H.B.O. COLLECTE
Ten bate van de R.K. E.H.B.O. werd alhier de
jaarlijkse pleisteractie gehouden. Er werd in
totaal een prachtige som bijeengebracht van
ƒ 118.—.

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
„MOSSELS BELANG-

OP een vergadering van de fok- en controle-
vereniging „Mossels Belang", welke gehouden
werd in café Schoenaker o.l.v. de heer A. J
Oltvoort, werd besloten om in de herfst weer
een veekeuring te houden op de boerderij van
de heer Berenpas te Mossel. Hiervoor zullen
twee keurmeesters worden aangezocht.
Voorts werd inplaats van het aftredende be-
stuurslid de heer A. Zents gekozen de heer
H. te Velthuis, Medler.

gewild bij jong en oud t

de Sparta
Sportbrommer
met sierlijke 10 L tank.

Sparta, de meest gevraagde
bromfiets.
Verkrijgbaar bii

R. G. J. KUYPERS
Telefoon 393

J. Koerselman

Hoe is het mogelijk!
1 fles Negro Limonade met
een zonnebril voor kinderen gratis
1.35 met 30 zegels

1 busje 50 gr. Nootmuskaat
1.69 met 30 zegels

1 zakje 200 gr. milac chocolade hagel
0.64 met 15 zegels

500 gr. v.v. belegen kaas 1.49 m. 20 z.

Bij 1 pak vermicellie voor 30 et
1 blikje soepgroente voor 19 et

2 blikjes Leverpastei a 200 gr.
samen voor 89 et

300 gram Agar fruit 59 et

Hilferink's Levensmiddelenbedrijf
't Hoge 3.

NATUURLIJK

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vörden, Tel 342

Wij hebben voor U vele degelijke

Meisjes- en

Jongensschoenen
in voorraad.

Tl l P ' CASSETTES -. 00VANAF Fl. 28.16

R. J. Koerselman

Niet lopen,
maar bij Grootenboer kopen!

250 gr. verpakte zandrondjes 49 et.
„ „ cocosbanket 59 et.
„ ,, prima biskwie 39 et.

l groot pak taai-taai 49 et.
200 gr. Franse fruitmelange 49 et.

* „ heerlijke zomersnoep 49 et.
l gr. verrassings-pakket pudding 69 et.
1 grote fles prima slaolie 119 et.
2 „ rollen Pierik's beschuit van

58 voor 49 et.
l grote literspot augurken 79 et.
l .t >, komkommers 59 et.

•

•
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

} GROOTENBOER
Zutp weg Telefoon 415

WIJ VRAGEN

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

Gems Metaalwerken
roor al uw

'"Nutsgebouw
Telefoon 500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 6 september, 8 uur
De spannende en romantische

avonturenfi lm (in kleuren)

Jacht op het groene vuur
met: GRAGE KELLY (de prinses van
Monaco) - Stewart Granger - Paul
Douglas.
In de verboden spelonken van het on-
toegankelijke Andesgebergte lag een
grote schat aan smaragden.
Een verhaal van hebzucht, jaloezie en
mysterie.

Toegang 14 jaar D
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

T
Dntteiii WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Voor
vliegenbestrijdir.g :

LIEVE'S
spuitvloeistof

met lange nawerking
Verkrijgbaar bij:
M G . Lijftogt, Veld-
wijk C 157. Vorden.

LOSSE NUMMERS
DAGBLAD

„De Telegraaf"
verkrijgbaar bij:

Sigarenmag. Olthuys
(D. Boersma)

Adverteert in
CONTACT

hét blad voor Vorden
en naaste omgeving.

ACCORDEON te
koop, Hohner Tango
V M., 120 bas., 19reg.
In prima staat, prijs
f225, — . Siemes,

Ruurloseweg D 13

Voor zomerblaren bij
koeien:
Vulnos

Wondtinctuur
Vraagt LIEVE'S
geneesmiddelen bij:
M. G. Lijftogt, Veld-
wijk C 157, Vorden.

BIGGEN te koop, w.o.
beste B.B. ZEUGJES.
B. Verkerk, achter het
station, Vorden.

BIGGEN te koop
J. G. Wassink, bij de
Bramel, Vorden.

Te koop een VAARS-
KALF, r .b , bij G.H.
Janssen, 't Wissel.

Te koop een
HANDGIERPOMP
Henk van Ark,

Insul indelaan 8

Te koop een DAMES-
RIJWIEL en een
JONGENSRIJWIEL,
leeftijd 7—11 jaar.
Maatkamp, juliana-
laan 14, Vorden.

Voetbaiver. „Vorden"

Maandag l september,
8 uur

Ledenvergadering
in zaal Bakker.

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Motorrijders.
Prima rundieren jassen

f 115.-
Prima veulen jassen

f 140.—
Koopt ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.
fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

AUTO-
VERHUUR

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

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

f 1,80 per kg.
en voor zwarten

f 1,70 per kg.
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 283

Koopt
bij onze adverteerders
Zij geven blijk dat zij

hun tijd verstaan.

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.

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

Weulen Kranenbarg

Hardboard stroken
3 1 x 1 2 2 cm
21 X183 cm
33x214 cm
46x198 cm

Goedkoop!!

Beltman, ,̂

I.H. Veehouders.
)e staltijd nadert, wij
everen

Hangkettingen
Nylon riemen
Koeriemen

a» G* W* Luimes
korden, Telefoon 421



Verloofd:
Jo Maters

en
Henk Wiekart

Wichmond,
Hackforterweg l

Vorden, Dorpsstr. 30

31 augustus 1958.
Receptie van 3-5 uur
Hackforterweg l ,

Wichmond

Hiermede betuigen wij
mede namens weder-
zijdse ouders, onze har-
telijke dank voor de
belangstelling die wij
bij ons huwelijk moch-
ten ondervinden.

J. G, Vervest
J. Vervest-Nijland

Vorden, aug. 1958.
Insulindelaan 40.

Biedt zich aan net
MEISJE voor winkel.
Adres te bevr. bur.

Contact

Gevraagd een net
MEISJE v.d. zaterdag.
G. Vliem, Linde,
Vorden.

Aan wie heb ik mijn
grijze gabardinejas

UITGELEEND?
Gaarne terug bezorgen.
Sigaren magazijn

Eijerkamp.

Woensdag 3 septem-
ber is onze zaak

gesloten

Nico Keune
Te koop gevraagd
een lange LEREN

JAS
Aanbied, bur. Contact

Zaterdag 6 september,
's middags om 2. uur

Opening
van onze winkel

Insulindelaan 8.
U vindt hier een keur van haarden

en kachels in alle prijsklassen!

Wij nodigen u vriendelijk tot een
bezoek uit.

VORDEN

Uw schoenreparatie
wordt beter verzorgd bij

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Mevr. Emsbroek, „De Gems" vraagt een

flinke werkvrouw
voor 3 halve dagen

Doe meer bij oiês,
MET MINDER GELD!!

Fijn belegen kaas v«v, 500 gram 139 et

hierbij 2 pakjes margarine voor 50 et

Kwart Edammer zoet of komijn 79 et

Haring in tomatensaus,
3 blikjes voor 98 et

Nieuwe oogst jam» alle smaken
slechts per pot 55 et

Speelgoedtaai per pak 48 et

Heerlijke spcculaas 250 gram 49 et

Chocoladepudding nu 2 pakjes voor 49 et

Dadels, lekker en gezond 500 gr» 49 et

Nieuwe oogst frambozen- en
bessenrood per fles van 195 et voor 149 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

,/ v,
De lessen beginnen weer!

Wie goed wil meekomen
neemt een

EMPO
RIJWIEL.

EMPO de ideale fiets voor de schoolgaande jeugd.

Nutsfloralia.
Denk aan de

Bloemententoonstelling
heden middag en avond in het
Nutsgebouw.

Prijsuitdeling 9 uur,

Nutsspaarbank - Vorden
opgericht 1819

oudste spaarbank ter plaatse
Lid van de Nederl. Spaarbankbond

In verband met de komende

Jeugdspaarwet
verzoeken wij jeugdige spaarders van

15 t.m. 20 jaar

een jeugd -spaarovereenkomst
bij onze bank af te sluiten.

Bij aanmelding voor l oktober a.s.
ontvangt u van de bank een extra
premie van f 2.50, terwijl het Rijk
een spaarpremie van 10 pet. zal toe-

kennen.

De ontvangen spaarpremie zal buiten
de heffing van de Inkomstenbelasting

blijven.

Verdere inlichtingen worden gaarne
te onzen kantore verstrekt.

Regelink voor uw Rijbewijs
Vars«.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234

Zutfenseweg-VORDEN

nieuws!
X Dinsdag 2 sept. '58 9 uur X

Opening
Uw zaak Zutphenseweg 14, X

Vorden. X
X

Speciale openings aanbiedingen, v

j Uw bezoek zal zeer op prijs worden (
gesteld.

Vanaf heden
weer steeds vers verkrijgbaar:

onze bekende Speculaas.
Fa. H. J. Scholten & Co
VORDEN

Hoe bestaat het!
l blik soepballetjes
200 gram van 95 et voor 62 et

l blik gestoomd gehakt
450 gram van 1.15 voor 89 et

250 gram cocosknappers
van 65 et voor 54 et

Wij zijn in de week van
8 t.m. 13 sept. met vakan-
tie.

Steeds vaker

KISTEMAKER

UITNODIGING
voor oud-leerlingen en ouders voor
onze medaltest voor gevorderden in
Hotel Bakker op donderdag 4 sept.
Er wordt gedanst v. zilver, zilver met
ster en voor het gouden insigne.
Vrij entree. Aanvang 8 uur.

Dansschool M« J» Kroneman

imv n

Bezoekt hedenavond in de Wil-
denborch de opvoering van het
blijspel

„De Zwarte Kunst op de Dageraad"
in de Kapel, 's avonds 7.30 u.

M SPAR
met toch 10% korting:
l pak AM. SPEKULAAS A Q

van 70 voor TT \M et

bij l pakje Spar-edelcacao voor 65 cent

van 28 augustus - 4 september

DUBBEL Sparzegels bij:
VAN. TOFFEES 200gram 60- 24 zegel*

APPELSTROOP beker 64- 26 zegels
APPELSTROOP pot 62 - 24 zegels

APPELSTROOP grote beker 110- 44 zegels

SCHUURPOEDER bus 42- 16 zegels
GRIES vanille/amandel pakje 30- 12 zegels

TARWEGRIES pak 42- 16 zegels

GEBR. GEHAKT lOOgram 37- 14 zegels

NIERKAAS lOOgram 44- ISzegels

Uw koekje deze week met iO%:
Jaffarondjes 250 gram 62 -10%

•o%

SPAAR 10% op:
Rijst extra
Ooit
Havermout
Havermout
Laverpastei
Ontbijtkoek
Pindakaas

pak
pak
pak
zak

blikje 200 gr.

62-10%
62 -10%
63-10%
46-10%

uu gr. 66-10%
vanaf 4O-10%

per pot 95 - 66 -10%
Luister olka dag om half elf

naar radio Luxemburg.

_

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

„Het Binnenhuis"
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Meubileerinrichting
Vorden

fa. A. Polman

Kokos-tapijt
Kokos-lopers

Kokos-karpetten
Kokos-matten

Kokos-boorband
_ i -
^

Nergens goedkoper,
Nergens beter.
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^ ^De (jterfstiijd nadert en moeten wij weer aan onze naar d

of kachel gaan denken!

Thans hebben wij onze haarden en kachels weer in onze showroom
geïnstalleerd en is er ruime keuze, zowel op olie- als op vaste brand-
stof-gebied.

-k Voor oliestook o.a. Abadan, Becht en Dyserinck, Selecta, Faber, Da-
vonette en Tarakan.

l

l

l

Ook kookkachels voor oliestook van Becking en Bongers.

Verder al onze bekende merken zoals Etna, Inventa, Pelgrim,
Becking en Bongers, Beckers, Brandaris etc.

Wij hebben dus een ruime kollektie, mocht U dan nog niet slagen, dan nemen wij U mee naar de fabrieken, zonder
enige kosten te maken.
Komt U eens geh&el vrijblijvend bij ons binnenstappen, het verplicht U tot niets.

Ook bouwen wij kolenkachels om tot oliestook.

Het Haarden- en Kachelhuis

Gebr. BARENDSEN
Telefoon 261

Houdt U 18 september vrij voor onze demonstratie van Oliekachels en andere huishoudelijke
artikelen bij Hotel Bakker van 3 tot 10 uur? j
JL JL JL JL

PARDIJS heeft voor U

Kreijenbroeks Speculaas, 250 gram 59 et
Beter is er niet!

Zand-cakejes 3 voor
Heerlijk met slagroom!

25 Cl

Bijzondere lekkere belegen kaas 500 gr. 149 et

150 gram originele Corned beaf 74 et

150 gram Snijworst 69 et

De Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
(aangesloten bij de Coöp. Centr. Raiffeisenbank te Utrecht)

roept in het kader van de komende

Jeugdspaarwet
reeds thans de jeugdige personen van 15 t.e.m. 20 jaar

op, zich aan te melden bij bovengenoemde instelling.

Bij aanmelding om deel te nemen vóór l oktober
stelt de bank beschikbaar;

een aanmoedigingspremie van f 2.50.

De spaargeldrente bedraagt 3.25%, terwijl de spaarder t.z.t.

een overheidspremie van 10 pet. ontvangt.

Breng uw wensen in vervulling
EN SPAAR ER VOOR!

ADVERTEERT IN CONTACT.

Belangstellenden voor een

diploma of herhalingscursus
E.H.B.O.

gelieven zich zo spoedig mogelijk op te ge-
ven bij één der onderstaande adressen:

Adj. Ch. van Ooyen, Raadhuisstr. 3
Joh. J. van Dijk, Jul ianalaan 2
E. J. Kettelarij, Julianalaan 24
S. Aartsen, Stationsweg 8
A. de Jonge, Ruurloseweg 37

Opgave s.u.p. uiterlijk woensdag 3 sept. a.s.

Geldig t.m. a.s. zaterdag 6 sept.

Pracht nylons
Ie keus, 30 derniers,
2 paar voor 3.95

Badhanddoeken
frisse kleuren 1.98

Badstof keukendoeken

O.98
Breiwol

100 gram 1.75

Prachtige

halfwollen dekens 14.50

Gestikte dekens
halfwol vul l ing
2-persoons 14.5O

s goed besteed,

door Lulu gekleed.

H. Luth telef. 396 Vorden

Alleen zaterdag:
500 gram vet 45 et

200 gram gek. ontbijtspek 00 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram plokworst 100 et
200 gram bloedworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Tevens diepvriescellen te huur.

Orcon's
Kledingindustrie N.V. Hengelo-G.

VRAAGT:

bekwame naaisters en
leerling naaisters

Aanmelden: Wichmondseweg 2 van 8-12
en van 1-5 uur.

Inschrijving

>*. Danscursusi/*̂
 tot 7 september.

Inschrijfgeld f 2.50.

DANSSCHOOL
M. J» Kroneman
Telefoon 467

Concordia Hengelo-GId.
heden zaterdag 30 aug. en 6 sept.

dansmuziek
Dans- en Show orkest The Explorers.

Denkt U hedenavond aan de

DROPPING
op het Medler.

Melden 7.30 uur in café Eykelkamp.


