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JAARVERGADERING
VOETBALVERENIGING VORDEN

In café Wahl vergaderden de leden van de voet-
balvereniging „Vorden" o.l.v. de heer W. Kuy-
per. De opkomst der leden was maar matig. In
zijn openingswoord memoreerde de voorzitter
de resultaten van de diverse elftallen en de in-
terne toestand der vereniging, welke laatste zeer
gunstig is. Vooral de junioren-afdeling o.l.v. de
heer Lijftogt floreert uitstekend. Spr. deelde me-
de dat de vereniging op zaterdag 5 sept. a.s.
haar 30-jarig bestaan hoopt te herdenken,
's Middags wordt er voor de junioren de film
over de vorig jaar in Zweden gehouden wereld-
kampioenschappen voetballen vertoond, terwijl
er 's avonds voor de senioren, donateurs en ge-
nodigden een feestavond wordt gehouden met
medewerking van een gezelschap uit Den Haag.
Spr. legde er tenslotte nog de nadruk op dat
dank zij de resultaten van de voetbalpool de fi-
nanciën in evenwicht gehouden konden worden,
waarvan vooral de jeugdafdeling geprofiteerd
heeft, daar het A-elftal verre reizen heeft moe-
ten maken.
Uit het jaarverslag van de secretaris kunnen we
melden dat het aantal leden iets gestegen is. De
financiële positie is, aldus het verslag van de
penningmeester, de heer H. Emsbroek, ge-
zond, mede dank zij de voetbalpool. In de nieu-
we kascommissie werden vervolgens benoemd
de heren D. Groot Jebbink en A. Bello. Bij de
bestuursverkiezing werden de aftredende leden,
de heren D. Janssen en K. Reuvekamp, bij ac-
clamatie herkozen.
In de elftalcommissie voor de senioren, die be-
staat uit de heren D. Janssen, K. Reuvekamp,
D. te Slaa en Joh. Uenk kwam geen verande-
ring. Als adviseurs werden hieraan toegevoegd
de heer L. Rouwenhorst, die de training ver-
zorgt en de aanvoerder van het Ie elftal, de
heer J. Lindenschot. De samenstelling van de
junioren-elftallen berust in handen van de heer
Lijftogt, welke geassisteerd wordt door een
5-tal medewerkers.
De veldtraining zal deze zomer weer berusten
bij de heer L. Rouwenhorst. In verband met de
langdurige droogte is de toestand der terreinen
zeer slecht. Daarom zal er getraind worden op •
een gedeelte van het sportpark, waar dit geen
nadelige gevolgen kan hebben. In verband met
het jubileum zullen er op 23 en 30 augustus en
6 sept. a.s. nederlaag-wedstrijden voor Vorden I
uitgeschreven worden, waarvoor reeds Steende-
ren I en K.D.C. I inschreven.
Tenslotte werd er besloten om in verband met
de voorafgaande wedstrijden in het vervolg de
wedstrijden op zondagmiddag om half drie te
laten beginnen.

Huidgenezing
Huidzuiverheid -Huidgezondheid

RUROL
Voeten en oksels (ris door Purol-poetler

BIOSCOOP
Zaterdagavond speelt Brigitte Bardot de hoofd-
rol in de gedurfde Franse film „Bakvissen-pu-
berteit". Deze film is gemaakt naar het beken-
de boek van Vicky Baum en behandelt de moei-
lijke jaren van meisjes in de puberteit, die dik-
wijls door schade en schande wijs moeten wor-
den.

NAAR HET CONCOURS
Vordens Dameskoor neemt a.s. zondag 21 juni
deel aan het zangconcours te Apeldoorn. Als
verplicht werk wordt gezongen „Gloria" van
Hendrik Altink en als vrij werk „Avondlied" van
Bernard Zweers1.

Het Vordens Mannenkoor gaat zaterdag 27
juni naar Varsseveld.

DE FILM OVER VORDEN
Zoals we reeds mededeelden zal er op initiatief
van de muziekvereniging „Concordia" een film
over Vorden gemaakt worden, waaraan de ge-
hele bevolking kan medewerken. De opname
dag is vastgesteld op donderdag 25 juni a.s. Al-
le verenigingen hebben een uitnodiging ontvan-
gen om deel te nemen aan de optocht, welke
's avonds om 7 uur nabij de Empofabriek zal
opgesteld worden. De verenigingen, die nog
geen uitnodiging ontvingen kunnen zich nog
melden bij het bestuur van Concordia. Na afloop
van de optocht zullen in het Nutsgebouw de
geluidsopnamen gemaakt worden door de klank-
film opname wagen. Verschillende verenigingen
hebben al toezegging gedaan om deel te nemen,
zodat deze film over Vorden wel een succes be-
looft te worden.

Goede nachtrust
door Zenuwrust

Mijnhardt's Zenuwtableften

GESLAAGD

Mej. C. Kiburg, hoofd van de Nutskleuterschool,
slaagde voor de akte B van het Kleuteronder-
wijs.

KERKDIENSTEN zondag 21 juni.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. F. v.d. Heijden, van Lochem.
10 uur Ds. }. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 uur Ds. E. J. Duursema.
7.15 uur Ds. J. A. van der Peppel, Lochem.

R.K. Kerk
Zuur 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 t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdienst 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 — 1 5 4 2 .
Brand melden: no. 1541 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

TANDPASTA

DE BESTE en niet duur. Tube 95-70-45 et

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 96 biggen, waarvan de prijzen
variedfen van f 50,— tot f 60,— per stuk.
Handeir was redelijk.

Burgelijke stand van 12 t.m. 18 juni.
Geboren: z. van H. J. Nijenhuis en G. A.
Dommerholt.
Ondej^puwd: E. J. Eskes en J. B. Nijenhuis.
Gehu^P: H. Willems en H. Kornegoor;
H. A. wopereis en }. M. Houtman.
Overleden: Geen.

ORIENTERINGSRIT

Zondagmiddag hield de Vordense auto- en
motorclub „de Graafschaprijders", een oriën-
teringsrit voor auto's en motoren over een af-
stand van 70 km.
De diverse uitslagen van deze geslaagde rit,
waaraan 39 auto's en motoren deelnamen zijn:
auto's: 1. Blasman, Vorden 15 strpt. 2. te Loo,
Eefde, 18; 3. van Laan, Apeldoorn, 19; 4. van de
Zand, Apeldoorn, 19 en 5. Meulenbrugge, Vor-
den, 23.
Motoren: 1. Jacobs, Apeldoorn, 7 strpt.; 2. Blan-
kenspoor, Apeldoorn, 16; 3. Bats, Zutphen, 21;
4. Huidink, Lochem, 22.
De heer J. van Dijk reikte bij de finish, café
„de Zon" de prijzen uit.

EXCURSIE LANDBOUWSCHOOL

De leerlingen van de bijz. lagere landbouwschool
maakten onder leiding van het personeel een ex-
cursie naar Duitsland. Via Wesel werd gereden
naar Essen, waar een boottocht werd gemaakt
op de Baldeneijsee. In Wuppertal werd een tocht
gemaakt met de Schwebebahn. Ook werd een
bezoek gebracht aan een der mooiste kastelen
van het Bergischland n.l. Schlosz Burg. Met ge-
bruikmaking van de Sesselbahn ging de rit naar
Oberburg, waar het kasteel met zijn interessan-
te oude Ridderzaal en het Heimatmuseum aller
aandacht trok. Op weg naar Solingen werd de
Müngstener Brücke bewonderd. Deze grootste
spoorbrug van Europa bracht de leerlingen diep
onder de indruk. Na een bezoek aan de stad
ging het weer via Emmerik en 's-Heerenberg
huistoe.

ORIENTERINGSRIT ZUIVELFABRIEK

Aan de oriënteringsrit, uitgeschreven door de
personeelsvereniging van de Vordense Zuivel-
fabriek, namen zondagmiddag 35 wielrijders
deel.
De rit had een lengte van 18 km en leidde van-
af de Zuivelfabriek door Delden, Hackfort en
Veldwijk. De finish was bij café Lettink, waar
de heer J. Koster met een toepasselijk woord
de prijzen uitreikte.
De uitslag was: 1. mej. D. Beeftink; 2. G. Hisi-
sink; 3. B. Nijenhuis; 4. mevr. van Olst; 5. B.
Pardijs; 6. mevr. Oukes; 7. mevr. Pardijs; 8. L.
van Olst; 9. J. Oukes; 10. E. Z. Stegeman; 11.
J. Stegeman en 12 Joh. Dommerholt.
De poedelprijs was voor de heer J. Koster.

Wereld-première bij ons!

TRENCO-
TERLEENKA

s Het sporthemd met 7 opzienbarende voordelen l

• Trenco-Terlenka
Is kreukherstel lend
• Trenco-Terlenka
Is k rt m p vrij
• Trenco-Terlenka
ia vull-afstotend
• Trenco-Terlenka
is zó gewassen

, en zó droog
• Trenco-Terlenka
ia zacht en soepel
• Trenco-Terlenka
gaat véél en véél

langer mee
• Trenco-Terlenka
behoeft u

niet te strijken

Draag ook zo'n
modern en
comfortabel
Trenco-Terlenka
sporthemd. Na de
ontdekking van
nylon is er nu
Trenco-Terlenka.
Dit wonder van
textieltechniek
is bij ons te zien t

Verrassende nieuwe kleuren
en originele dessins en tóch maar 24.75

Firma VISSER
VORDEN

EMPO-JORIENTERINGSRIT
Zondagmiddag hebben de leden van de perso-
neelsiAteniging van de Empo-rijwielfabriek een
oriëmBmgsrit gehouden voor wielrijders en
bromfietsers. Hieraan werd door 40 personen
deelgenomen. De bromfietsers kregen 10 km ex-
tra te rijden. Er waren nogal wat moeilijke klip-
pen te omzeilen, waarbij echter maar weinig
strafpunten werden uitgedeeld. De start vond
plaat^fcj de Empo en de finish was bij café Let-
tink.^ft koppel J. Sessink werd met l straf-
punt nummer één, tweede werd het echtpaar G.
Ribbink met 2 strafpunten en 3e het echtpaar
G. Kappert met 4 strafpunten.

SUCCESVOLLE JEUGD^HENGELWEDSTRIJD
De eerste hengelwedstrijd voor de jeugd, welke
zaterdagmiddag onder auspiciën van de Vorden-
se Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" werd
gehouden, is niet alleen wat het aantal deelne-
mers, doch ook wat de vangst betreft, wel een
succes geworden.
Er waren 76 deelnemers, welke in 2 groepen
waren verdeeld van boven en beneden de 10 jaar.
Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag om
in de Baakse beek te vissen, ging dit wegens
de te lage waterstand niet door, zodat de jonge-
lui op het Twenthe-kanaal bij Eefde waren aan»-
gewezen. Er werden door de deelnemers heel
wat palingen, voorns en baarzen gevangen en
zelfs was er een 10-jarige jongen, die een mooie
blei wist te verschalken. Tegen zes uur was
de lange stoet van jeugdige vissers weer in
Vorden terug, waarbij de muziekvereniging
„Concordia" zorgde voor een muzikale intocht,
hetgeen heel wat bekijks trok.
Bij café De Zon werden alle deelnemertjes ge-
tracteerd, waarna de prijzen uitgereikt werden,
welke ditmaal niet werden toegekend naar het
gewicht, doch naar de lengte van de vis. De
voorzitter van de Hengelaarsvereniging, de heer
A. Bello, bracht daarbij dank aan de leiders en
aan de muziekvereniging „Concordia" en wees
er op dat deze eerste jeugd-hengelwedstrijd een
dusdanig succes is geweest, dat zij zeker voor
herhaling vatbaar is.
De prijzen werden als volgt toegekend: groep 7
t/m 10 jaar: 1. W. Potman (50 cm); 2. Henkie
Wentink (30 cm); 3. Klaas Bakker (29 cm);
4. Gert Wentink ('t Hoge) (28 cm); 5. Gerrit
Wentink (Wilhelminalaan) (27 cm).
Groep 11 t/m 13 jaar: 1. Wim Golstein (40 cm);
2. Karel Kamperman (32 cm); 3. Dikkie Wolte-
ring (27 cm); 4. Arie Elsman (16 cm) en 5. Juul
Lenselink (15 cm). Bovendien kregen de deel-
nemende meisjes nog een prijs j e.

Moeder Voor her rere
Baby-huidje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

GESLAAGD
Aan de Handelsavondschool te Zutphen slaag-
den voor het Rijksdiploma 3-jarige cursus: de
dames Jopie Bosch, Betsie Bijenhof, Riki Meme-
link.



FIETSTOCHT B.O.L.H.
Enige leden van de afdeling Vorden van de
B.O.L.H. maakten via Baak en Bronkhorster-
veer een fietstocht naar Eerbeek.
Onder deskundige leiding werd aldaar een pa-
pierfabriek bezocht, wat zeer interessant was.
Van hieruit vertrok het gezelschap naar de
Posbank en Arnhem. Hoogstvoldaan keerde men
via Zutphen weer huiswaarts.

PAP OVER DE STRAAT
Toen een vrachtauto van de Zuivelfabriek al-
hier vanuit de richting Zutphen de Burg. Gal-
léestraat wilde inrijden, vielen bij het nemen
van de bocht een tweetal kratten, gevuld met
flessen pap, van de wagen op straat. De inhoud
van de gebroken flessen stroomde over de
straat, waar het weldra in de letterlijke zin een
ware papboel was. Behulpzame buren hebben
met bezems en emmers water de straat weer ge-
reinigd van pap en glasscherven.

BENOEMD
Op het P.T.T.-kantoor alhier is als employé II
benoemd de heer H. Bijsitter uit Zuidhorn.

BEDRIJFSVOETBAL
In de competitie werden de laatste wedstrijden
gespeeld. Gems I heeft hierin de beste papieren.
Dit elftal won van Empo I liefst met 7—O, waar-
bij de Empo met een door een aantal invallers
verzwakt elftal in het veld kwam.
Maandagavond speelde de Gems I tegen de
Looierij I en won opnieuw met 7—0. Voor de
rust waren de Gemzen voortdurend in de aanval,
zodat zij met de rust al een veilige 5—O voor-
sprong hadden. Na de rust ging de strijd meer
gelijk op. Niettemin wist Gems er nog 2 doel-
punten bij te maken.
Door deze uitslag eindigden de Gems I en de
Zuivel-Vleeswaren combinatie met een gelijk
aantal punten (5) de competitie, zodat een b&
slissingswedstrijd nodig is. Deze zal tussen beide
ploegen a.s. woensdag o,p het Rattiveld worden
gespeeld.

E.H.B.O. BEDRIJFSZELFBESCHERMING
Voor de bedrijfszelfbescherming in het kader
van de B.B. werden te Warnsveld examens ge-
houden voor het diploma E.H.B.O., waaraan ook
personeelsleden van een tweetal Vordense fa-
brieken deelnamen.
Voor het diploma slaagden de heren J. Brink-
man, H. Nijland, J. G. J. Schimmel en P. W.
Wellink. Eén kandidaat werd afgewezen.

GELDERS MELKEXAMEN
In het rayon van de Coöp. Zuivelfabriek „De
Wiersse" werd op de bedrijven van de heren J.
W. Boeijink en G. J.. Weenk het Gelders melk-
examen gehouden.
Hierbij werd het diploma toegekend aan de dar
mes G. J. Meulenbrugge en M. B. Berendsen en
de heren W. Klein Geltink, A. W. Meenink, G.
Dimmendaal, B. M. Berendsen en L. Voskamp.

NIEUWE STIER AANGEKOCHT
De Fokvereniging uit de buurtschap Delden
kwam in het café ,t Zwaantje ter bezichtiging
van de nieuw aangekochte stier onder leiding
van de heer J. Eggink in ledenvergadering bij-
een.
Na een kort openingswoord deelde de voorzitter
mede dat de aankoopcommissie er in geslaagd
was de 2-jarige stier „Paulhart" van de heer
J. H. Hazekamp te Enschede aan te kopen. Tot
l januari 1960 zal deze worden gestationeerd bij
de heer B. Lebbink tegen een vergoeding van
ƒ 650,—.
Elk der leden zal t.z.t. een afstammingslijst van
deze stier worden toegezonden.
De oude stier „Elisabets Roland" die thans is
gestationeerd bij de heer M. H. Gotink zal via
de G.O.S. van de hand worden gedaan.

AANBESTEDING
In het gemeentehuis vond deze week de aanbe-
steding plaats van het dubbele woonhuis aan de
Berend van Hackfortweg alhier voor rekening
van de gemeente Vorden. Architect is de heer
J. L. van Houte.
Bij de percelen Metsel- en Timmerwerk waren
de hoogste en laagste inschrijvers resp. W. H.
Hendriks, Hengelo (G.) met ƒ 34.335,— en Gebr.
Roetgerink, Goor met ƒ 31.495,—; Loodgieters-
werk en elektra: G. Emsbroek & Zn., Vorden
ƒ 4.622,— en Fa. Pongers ƒ 4.725,—; Schilder-
werk: H. Dolphijn, Ruurlo ƒ 3.190,—. Gunning
is in beraad.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Aan de onderlinge hengelwedstrijd, welke zon-
dagmorgen in het Twenthe-kanaal bij Eefde
door de Vordense Hengelaarsvereniging was uit-
geschreven, namen 22 leden deel.
Er werden in totaal 17 vissen gevangen met een
gezamenlijk gewicht van 2365 gram.
In café De Zon reikte voorzitter Bello de prijzen
uit. 1. L., van Bemmel, met 680 gram; 2. H.
Bruggink met 595 gram; 3. P. Hoevers, 175 gr.;
4. J. Koster, 167 gr.; 5. G. Hellewegen, 137 gr.
De prijzen bestonden uit hengel-attributen.

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

RATTI NIEUWS
De Ratti-junioren maakten zondagmiddag o.l.v.
de Jeugdleider en het bestuur per touringcar
een uitstapje naar Enschede, waar men de be-
langrijke voetbal-ontmoeting Sp. Enschede I—
F. C. Santos (Brazilië) bezocht. Via Neede en
Haaksbergen bereikte men het Sportpark Diek-
man, waar deze wedstrijd werd gespeeld. In de
eerste helft wogen beide ploegen goed tegen el-
kaar op, maar in de tweede helft demonstreer-
den de Brazilianen hun technische kwaliteiten
en werd Enschede onder de voet gelopen. Dank
zij het uitstekende spel van Pele, Pete e.a. pro
minente spelers gelukte het Santos met 5—O te
winnen. Voor de Ratti-jeugd was het een inte-
ressante en leerzame wedstrijd, die nog lang in
herinnering zal blijven. Tegen tien uur waren
ze weer thuis.

EERSTE H. COMMUNIE
Zondag hebben 33 kinderen van de parochie St.
Antonius van Padua, alhier voor de eerste maal
de H. Communie ontvangen.

De grootste beloning
voor ijverige studie

v. uw zoon of dochter
is een

nieuw Rijwiel
„Gazellc" of „Rudge"
voldoet aan de hoogste
eisen. Keuze uit plm.

200 toer>, sport- en
kinderrijwielen in di-
verse kleuren en model-
len.

Fa. K. Siersma
(H. Hüsken en Zn.)
OVERWELVING 3

Werkplaats en show-
room Rozengracht, hoek
Broederenkerkplein.

Verkoop - Inruil
Verhuur

Er is maar één
CONTACT!

Geef Vader een
Philips of Braun

Scheerapparaat
of Platenspeler
Een welkom en
nuttig cadeau.

Techn.Bur. P. Dekker
Electra, Radio, Televisie

Wij verhuren:

6-pers., 4-pers. en
2-pers.
Tenten
Luchtbedden en
Vergassers

A.N.W.B. Bonds-
tentenverhuurinr.
Fa. Martens

Uw voordeel Ons gemak

l/elen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot C 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

IlLorgen . • .

is het al Vaderdag
DUS

Overliemdendag.
Speciale aanbieding met vaste
boord en extra losse boord
en manchetten.

No-lron (niet strijken) voor de ver-
rassende prijs van f 12.90 bij

H. LUTH
Nieuwstad, Vorden

Ook met Vaderdag,
Voor heel de burgerij

J3H HOSSiükS rookgerei

Pijpen, Aanstekers» Asbakken,
enz.

Wij gaan met

VAKANTIE
van maandag 22 t.m.

dinsdag 30 juni.

Slagerij Kieskamp
Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

21 JUNI
DE D1G VOOR VADERS!
Wij hebben voor HEM:

Overhemden, vanaf f 9.95
Weekend Overhemden
Dassen, nieuwste dessins
Sokken, enorme keuze in nylon
en wol
Pyjama's
Zakdoeken
Slipovers
Modern ondergoed v.a. f 4.50
per stel.

Looman
Telefoon 1231 - Vorden

OOK VOOR HERENMODE.

Nutsgebouw""
* Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 20 juni, 8 uur
de gedurfde Franse film

BflKVISSEN-PUBERTEIT
met: Brigitte Bardot - Jean Marais.

Brigitte Bardot (B.B.) . . . verliefd op
haar zangleraar.

Het verhaal van meisjes, verward in
haar gevoelens, die door schade en

schande wijs worden.

Toegang 14 jaar J
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Voor een goed kamp .. .
Veldbedden
Luchtbedden
Slaapzakken
Opvouwbare kamptafels
en ^stoelen
Kampeerkleding

F3. MARTENS

PANTOFFELS
zijn voor Vader een welkom ge-
schenk.

Wij hebben ze voor U in diverse
prijsklassen.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

„De Speciaalzaak"
Sig.mag. 't Centrum

G. W. Eijerkamp
dankt allen zeer har-
telijk voor de belang-
stelling bij de herope-
ning van de winkel.

„GEHA"N.V. Vorden
Jaarl. aandeelhouders-

vergadering
op maandag 6 juli '59
n.m. 6 uur ten kantore

Burg. Galléestr, 48,
waar de agenda ter
inzage ligt.

De Directie.

Hengelaarsver.

„De Snoekbaars"
De leden worden ver-
zocht donderdag 25
juni om 7 uur bij de
Empo aanwezig te zijn
voor filmopname.

Het Binnenhuis
Meubileerinrichting

Vorden Tel. 1314
Fa. A. POLMAN

VADERDAG!
Geef vader een ge-
makkelijke

-fc Rotanstoel

>Af Ligstoel Of
* Rookstoel

Tuinman biedt zich
aan voor avond en
zaterdagmiddag, ook
boerenwerk. Inlich-
tingen bureau Contact

Verhuur van gelegen*
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

de HOOGSTE prijs.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

G. K. Scbolten
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

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

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

VACANTIEWERK
gevraagd voor jongen
v. 16 jaar. Inlichtingen
bureau Contact.

Fleurige en voordelige Zomerjaponnen Mj H. Luth, Nieuwstad, Vorden



Mevrouw Feith, „de
Belten", vraagt een
flinke HULP v. 2 X
p. week, van 15 juni
tot l sept.
Aanmelden tot maan-
dag bij mevr. Feith,
telef. 6607, daarna bij
mevr. Staring, de Wil-
denborch, telef. 6697.

6- en 7-weekse jonge
HENNEN te koop,
WLxJReds, geënt te-
gen pest en bronchitis.
J. Wagenvoort, achter
Buitenzorg, Warken.

200 jonge HENNEN
te koop, w X r en nest
jonge KONIJNEN.
H. G. Albers,

Dorpsstraat 15

Gemaaid HOOIGRAS
verkrijgbaar, langs de
bermen v. d. oprijweg
en in de tuinen bij de
Wierssë. Zich te ver-
voegen bij G. J. Kok

Te koop een perceeltje
HOOIGRAS. D. M.
Gerritsen, C 91

Toom beste BIGGEN
te koop en 2 MAAL-
KALVEREN, r.b., l
v. 3 weken en l ouder.
Th. J. Berendsen,

Veldwijk

6 BIGGEN te koop en
JONGENSFIETS v,
leeft. 6—8 jaar.
L. H. Visschers,

Galgengoor C 111

Toom BIGGEN te
koop. J, Arfman,

den Bramel

8 beste BIGGEN te
koop, gekruist. A. J.
Eggink, Boskamp C 54

2 tomen BIGGEN te
koop. B. Luesink,

Bolderhorst, Vorden

BIGGEN te koop bij
G. Oortgiesen, D 157

Toom zware BIGGEN
te koop. G. J. Eijer-
kamp, B 35.

Geperst HOOI te
koop, zaterdagmiddag
bij G. M. Jansen,
Delden, Vorden.

Vakantie-woningruil
m. Amersfoort. 14 da-
gen tussen 15 juli en
31 juli. Celsiusstr. 40
Amersfoort.

Prachtige KROPSLA
te koop. H. Broijl,
Rietgerweg 4, Warken

Te koop z.g.a.n. AC-
CORDEON, 32 bas-
ser en boekenmolen.
H. S. Burger.

Julianalaan 12

WINDBUKS te koop
bij J. Kettelerij,

't Hoge 35, Vorden

Te koop gevraagd 'n
WEIDEPOMP.

D. Brummelman
B 70, Vorden

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" '
Oldenzaal
Laat tijdig uw

VAKANT1EKLEDING
Chem. reinigen, Drij-
mastern, Verven, on-
zichtbaar Stoppen en
Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Heden behaagde het de Here uit ons
midden weg te nemen, na een lang-
durig, geduldig gedragen lijden, onze
inniggeliefde man, vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

ALBERT JAN ZWEVERINK
echtgenoot van G. Harmelink

in de gezegende ouderdom van ruim
80 jaar.

De Here trooste ons in dit zo
zware verlies.

Vorden, G. Zweverink-Harmelink
Vorden, Wed. G. J. Zweverink
Vorden, G.A.Veenhuis-Zweverink

H. J, Veenhuis
Vorden, G. Kettelarij-Zweverink

J. Kettelarij
Warnsveld, A. J. Zweverink

H. G. Zweverink-Wijers
Hengelo-G., H. J. Jansen-Zweverink

H. Jansen
klein- en

achterkleinkinderen

Vorden, 19 juni 1959.
„Trouvée"

De begrafenis heeft plaats op dinsdag
23 juni om half twee op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Bij ons is plaats voor de
afd. manufacturen

a. aankomende verkoopster
b. leerling verkoopster

Eigenhandig geschreven sollicitaties
met inlichtingen te richten aan

H. en W.
Manufacturen - Wori^pnrichting

VORDEN

-k Regelink voor uw Rijbewijs -k
Synagogestr. 6, Hengelo < T e l . 06753-573

Met een paar luchtige

SANDALEN
doet u Vader werkelijk plezier.

Wij hebben ze in diverse modellen
voorradig.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de

Schoenenspecialist''

Vraag een

Dan bent U

zeker van kwaliteit,

pasvorm en

afwerking \

Daarom:

Eis met klem
merk KLM, want

Verkrijgbaar bij:
Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5

U merkt het direct
IN UW HUISHOUDGELD!

ir Meer waarde voor minder geld.
r̂ Elke week koopjes.
r̂ Elke week voordeel.

2 grote potten appelmoes, slechts 89 et
2 blik Ant. Huninks leverpastei

slechts 1OO et
2 rol ovenverse eierbeschuit, slechts 32 et
2 ons gevulde wieners (lekker snoepje)

slechts 49 et

250 gram ruitjes (lekker zandkoekje) 49 et
Groot blik perziken (heerlijk voor de

bowl) 169 et
Grote fles prima slaolie 105 et

ATTENTIE!
Alleen deze weekteen groot tablet cho-
colade van 65 et voor 39 et bij aankoop
van onze fijne Hotel Goud Koffie a 1.74
per 250 gram

Wij kochten een grote partij Limburgse
appelstroop. Alleen deze week slechts
per ponds beker 52 et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

L.S.
Hierbij delen wij u mede dat wij op maandag- K
avond 22 juni onze geheel gemoderniseerde
winkel hopen te

Belangstellenden zullen wij gaarne na
6 uur ontvangen.

Dinsdagmorgen vanaf 8 uur is de zaak weer voor de
verkoop geopend.

J. H. Schuppers, Brood- en Banketbakkerij
Dorpsstraat 11, Vorden

Vader één dag Koning!
Overhemden

Zelfbinders
Zakdoeken

Sokken
Week-end Shirts

VISSER - VORDEN
Voor VADERDAG naar

Fa. HIETBRINK
Daar vindt u altijd wat naar uw gading, zoals
Boeken, Vulpennen, Vulpotloden (ook in
meerdere kleuren), Ballpoints, Abonnements-,
Rijbewijs- en Paspoort-étuis, Postpapier en

Albums.
Sousmains, Vloeirollers, Brievenstandaards,
Pennenbakjes, Perforators, Hechtmachines,

Kaartenkastjes, Liaspennen, enz., enz.

A.s. zondag 2.30 uur

Promotiewedstrijd
4e klas K.N.V.B.

Pax l - Ruurlo l
Terrein Kastanjelaan,

Hengelo-Gld.

Wij verhuren

Tenten, Luchtbedden
en Veldbedden

T
fa» G* W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

21 juni Vaderdag

Verras Vader met
een fijne doos

sigaren
Ook leuke verpakkin-
gen in 25 en 50 stuks.

Sig.mag. D. Boersma
Telef. 1553



Vaderdag - 21 juni - Sigarendag
De Speciaalzaak O

ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

Sigarenmagazijn „'t Centrum0

G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Telef. 1386

Kermis Keyenbury
Heden zaterdag, zondag
en maandag a.s.

Opening zaterdag 18.30 uur,
Feestterrein en Danszalen.

Een pracht Lunapark met tal-
rijke attrakties.
Komt, ziet en geniet, diverse
danszalen.

Komt U ook . . . ? ?? naar die goede oude
Keyenburgse Kermis?? . . . Welkom.

Comité en Zaalhouders.

&Le rotschoenen
hebben wij in de meest moderne
modellen ruim voorradig.

Verras Vader met zo'n paar*

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialisf'
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Week-specialiteiten.
Ze zijn er weer die pracht vliegers
ruet een zucht in de 4ucht.
Gratis bij een fles Vetters limonade
a f 1.49.

Pindakaas per pot 69 et

Fruitrollen, 4 rollen a 15 et., van
60 voor 40 et

Rozijnen en vruchtencake, van een
bekende bakker uit A., van 1.15
voor 98 et

5 grote Victoria chocoladerepen
voor 69 et

Boterhamworst, 150 gram 39 et

Nierbrood, 100 gram 40 et

6 stukken toiletzeep voor 79 et

en dan nog de waardevolle
VIVO-PUNTEN.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Laat uw vakantie
niet bederven door een regenbui!

Neem een

Plasticmantel
mee, we hebben iets leuks

Dubbele sluiting zeer praktisch,
ook op de fiets en gemakkelijk
om mee te nemen.

Reeds voor f 9.95
Komt zien en passen bij

H. LUTH
Nieuwstad, Vorden

Knoopt voor Ier een

NUTTIG GESCHENK!
PRACHT KOLLEKTIE:

Oxford Costuums - Gabardinejassen
Big-Ben Plasticjassen - Overhemden - Ruithemden
Week-end Shirts - Terlenka Dassen - Crêpe Sokken
Dozen Zakdoeken enz. enz.

Geslaagd?
Dan is het mooiste ge'
schenk een

EMPO
RIJWIEL

EMPO CALYPSO

de fiets voor de
moderne jeugd !

*EMPO
Sportrijwielen
vanaf f 148.-

Wij ontvingen nieuwe modellen

strohoeden
in wit en beige.

Ook voor communie-kransjes en -takjes.

Kroneman-Jörissen

Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg
Steeds voorradig

jonye henneni e
van prima afstamming.
BIL'LIJKE PRIJS
Opfokbedrijf

Ui. Luimes
Leesten

Gaat U met
VAKANTIE?

Koffers

Tassen
en

Koopt ze bij de man,
die ze ook reparen kan.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon H2 1

Adverteert in
Contact

Leuke, vlotte

Kinderjurkjes
maat 40 cm f 2.50

„ 50 ,, f 2.90
„ 60 „ f3.30
„ 65 „ f 3.50

Werkelijk zeer voordelig.
U VINDT HET BIJ:

VISSER - VORDEN

VAKANTIEREGELING
Vordense Schoenmakersbond
H. G. Albers 27 juli t.m. 1 aug.

A. Jansen 29 juni t.m. 4 juli
H. Visser 3 aug. t.m. 8 aug.

H. G. Wullink 10 aug. t.m. 15 aug.
Vriendelijk verzoeken wij U met Uw schoenrepa-

ratie hiermede tijdig rekening te houden.

bij DeSpar

met toch 1O % korting:

pakje SPRITS
•van. 56 voor ' K ct

bij aankoop van 250 gram
Sparkoffie of busje oploskoffie

met tóch 1O % korting:

pakje SMEERKAAS
van 31 voor 1 R et

bij 150 gram Snijworst è 90 et

geldig tot 25 juni

DUBBEL zegels
DUBBEL voordeel!

ZOMERMELANGE 20ogr. 7O- 28 zegels
ZO-KLAAR PUDDINQ

diverse smaken 38- l O zegels

CHOCOLADEMELK flesje 38- 16 zegels

PINDAKAAS pot 95- 38 zegels
ZONNEBRANDOLIE

in spuitbus 45O-1 80 zegels
LUNCHWORST

blik 34O gram 13O- 52 zegels

BOUILLONSOEP blik 98- 40 zegels

UW
VOOR-
DEEL

90

Sparkoekje met 1O % korting

V R U C H T E N O U B L I E S
25O gram *75 - 15 zegels

10B/0 KORTING - 100°/0 KWALITEIT

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Geef Vader met Vaderdag:

Hengelsport-
artikelen van

„Jan Hassink"
Hengels, Werphengels, Schepnetten, Leef-
netten, enz.

H.H. Landarbeiders.
Laatste voorinlevering vakantiezegels geldig
tot en met 30 april 1959 op maandag 22
juni 's avonds tussen 7 en 8 uur bij G. J,
Martinus, penn. A.N.A.B.

Alleen vandaag:
2 pakken vet 100 et

100 gram gebr. rosbeef 70 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram bloedworst 36 et
200 gram ontbijtspek 60 et

500 gram spek 90 et
Voor ieder een diepvriescel te huur

vanaf f 30— per jaar voor het
bewaren van groenten, fruit en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat
zelf schilderen? gebruik dan

trefex
SUPER PLASTICLAK - MUURVERF

fa. G. BOERSTOEL l ZN
Schilders- en Behangersbedrij f

Insulindelaan 5, Telefoon 1567


