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BIOSCOOP
Het slot in Tirol, de kleurenfilm welke
zondagavond vertoond wordt, is een vro-
lijke film over liefde en romantiek.
De eigenares van het slot zit diep in de
schuld. Als er eindelijk een kans is om van,
de}ze schulden af te komen helpt het ge-
hele dorp mee om de nodige scènes in el-
kaar te zetten. Natuurlijk sticht dit dolko-
,iiiische situaties en kostelijke verwarring.
Karl Heinz Böhm, bekend uit de Sissi-films,
vertolkt de mannelijke hoofdrol en Erika
Remberg is de charmante slotvrouwe. Ver-
der kan men genieten van overweldigende
luchtopnamen van het prachtige Tiroolse
berglandschap.

MOTO-CROSS HENGELO-GLD.
iEttelijke duizenden motorsportliefhebbers
zullen zondag 22 juni koers zetten naar
Hengelo-Gld., waar die dag de jaarlijkse
motorterreinwedstrijden verreden worden
op het circuit „'t Zand".
,Ver voordat de wedstrijd een aanvang
neemt zullen zij in dikke drommen op-
trekken naar dit circuit, om daar getuige te
zijn van het unieke schouwspel van motor-
sport van de bovenste plank.
In het Hengelose volkslied spreekt men
„het dorp der paardenmarkten", maar het
zou evengoed „het dorp der motorsport",
genoemd kunnen worden.
Als men weet dat renners als: gebrs. Dirks,
H. Rietman, gebrs. Selling, S. Schram,
Benny Hartelman en vele andere beken-
den aan de start zullen verschijnen, staat
het wel vast dat het aan spanning niet zal
ontbreken.
Met uiterste krachtinspanning zullen zij
Jiun motoren door de zandwoestijnen,
sjpringkuilen en over heuvels dirigeren en
elkaar elke centimeter bekampen.
Vooral de jonge renner Hartelman, die de
laatste tijd op diverse races buitengewoon
goede prestaties levert, zal op zijn zware
B,S.A., zijn klassegenoten uit de 500 cc. tot
een felle strijd dwingen.
Zie voor aanvangstijd enz. de advertentie
in dit nummer.

JAARVERGADERING DORSVERENIGING
HACKFORT EN OMSTREKEN

Qnder voorzitterschap van de heer G. J.
Rietman vergaderde de Dorsvereniging
„Hackfort en Omstreken" in café Bosmans-
huis.
In zijn openingswoord herdacht de voor-
zitter wijlen de heer Joh. de Greeff, die
vanaf de oprichting (45 jaar geleden) com-
missaris der vereniging was. Tevens presi-
deerde hij alle bestuursvergaderingen welke
hij met grote tact heeft mogen leiden. Hij
gaf steeds zijn beste krachten aan de ver-
eniging. Zijn nagedachtenis zal in ere wor-
den gehouden.
De administrateur, de heer H. J. Reerink,
gaf een overzicht van het afgelopen boek-
jaar waaruit bleek dat er een batig saldo
aanwezig was. Met de balenpers werd 30.000
balen hooi en 70.000 balen stro geperst.
Er werden 690 uur met de dorsmachine ge-
dorst.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats
van de heer G. J. Rietman, welke 33 jaar
de voorzittershamer had gehanteerd, doch
zich niet weer herkiesbaar stelde, gekozen
de heer H. J. Reerink, die gedurende 17
jaar als commissaris de vereniging had mo-
gen dienen. De aftredende commissarissen
de heren A. J. Maalderink en D. Wagen-
yoort werden herkozen. In de twee ontsta-
ne vacatures van commissarissen t.w. de
heren Joh. de Greeff, wegens overlijden,
en H. J. Reerink wegens bedanken werden|
gekozen de heren J. Rietman, Bosmans-
huis, en R. Kornegoor, Koekoekstraat.
Verder werd besloten tot aankoop van een
Welliger lagedrukbalenpers.
Het nieuwe dorsseizoen zal zo mogelijk 25
augustus aanvangen.

AANBESTEDING
Onder architectuur van de gemecntearclii-
tect, de heer M. Terpstra, vond maandag
j.l. ten gemeentehuize de aanbesteding
plaats van het buiten-schilderwerk van 2
scholen en 108 woningen.
Ingeschreven werd als volgt:
Fa. H. Ooms te Amsterdam f 44.937.-
Fa. W. G. Winkelman, Hengelo-G. f 43.000.-
Fa. Joh. Claus te Erica (Fr.) f 41.638.-
Fa. P. v. Bodegom te Vorden t 40.326.-
Fa.W.S.v. Gijtenbeek te Arnhem f30.383.-
Gunning in beraad.

KERKDIENSTEN zondag 22 juni.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds J. Langstraat
10 uur Ds J. H. Jansen

Medlerschool
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 uur Ds E. J. Duursema
3 uur Ds N. J. Goris, Barchem

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis, 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 21 juni van 5 uur tot en met
zondag 22 juni Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 22 juni Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 138 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f60 .— per stuk.
Handel was zeer vlug.

Brand melden: no. 541 .

Burgelijke stand van 13 t.m. 19 juni.
Geboren: d. van J. W. Maalderink en G.
Weimer; d. van J. G. J.Tolkamp en W.J.B.
Siemes; d. van G. W. Hazekamp en J. H.
Aalpoel; d. v. GJ.Steenblik en M. J .Buunk ;
d. van H. G. Wullink en G. Lebbink.
Ondertrouwd: H. Olthof en A. H.Sigger;
P. H. Hermans en A. Maalderink.
Gehuwd: W. Kamperman en H.Mulderij;
G J. Hendriksen en E. H. Wesselink.
Overleden: M. CL W. Heere, vr., oud 79 jr.

CHR. LANDB(SrWHUISHOUDSCHOOL.
De leerlingen van de 2e klas en assistenten-
klas maakten onder leiding van het perso-
neel der school per fiets een 4 daagse tocht
naar „De Bijenk^f" te Nunspeet. Op de
heenreis werd e^Bbezoek gebracht aan een
textielfabriek te Apeldoorn.
De twede dag volgde een bezoek aan het
Blindentehuis „Sonneheerdt" te Ermelo, 'n
fietstocht door de Leuvenumse bossen en
een bezoek aan het Bosbad aldaar.
De volgende dag volgde een grote speur-
tocht in de omgeving van Nunspeet waar-
bij allerlei opdrachten moesten worden uit-
gevoerd. Des avonds werd de film „Kaspar
zoekt een vader" vertoond; na afloop ver-
telde de heer Oosterwelder uit Amsterdam
enige boeiende verhalen.
De terugtocht werd de vierde dag via
Vaassen ondernomen, waar een bezoek aan
het zwembad niet ontbrak.
Hoogst voldaan keerden de leerlingen in
ons dorp terug.

MOOIE ZWEMSUCCESSEN
De dames Joke en Jans Brandenbarg,:
leden van „V.Z.V." alhier, wisten zondag
tijdens de l km wedstrijd zwemmen in het
Twenle llijnkanaai ie Enschede mooie suc-
cessen te behalen.
Joke werd 2e in de tijd van 16 min. en
2 sec. en Jans behaalde de 4e plaats in de
tijd van 23 min.

UISTAPJE B.O.L.H.
De Vordense dames van de B.O.L.H.
hebben hun jaarlijkse fietstochtje gemaakt.
Men reed via Almen naar Epse. Hierna
ging men in Deventer het museum „De
Waag" bezichtigen. De conciërge vertelde
overal de bijzonderheden van. Op de Hol-
(tcrbcrg werd het Canadese Kerkhof met
een bezoek vereerd. Het natuurhistorisch
museum van „Piet Bos" had ook aller aan-
dacht.
De terugreis ging via Lochem naar Vorden,
waar men tegen half negen terug keerde.
Het was voor de dames een gezellige fiets-
tocht.

VOOR BEROEP BEDANKT.
PS. E. J. Duursema heeft voor het beroep
naar de Geref. Kerk te Vecnwoudervval
(Fr.) bedankt.

Taxi?
Belt George 3*5-8

OVERDRACHT MUZIEKINSTRUMENTEN.
Het was maandagavond in Irene voor de
Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda"
een blijde avond.
Bij mqnde van de heer H. Klein Brinke;
vond de overdracht plaats aan de voorzitter
der vereniging, de heer M. H. Gotink.
Mede waren aanwezig het comité t.w. de
heren G. J. Schurink, H. Luth, A. J. Zee-
valkink en G. Bent, alsmede een goed aan-
tal belangstellenden.
PC heer KI. Brinke memoreerde de tot-
Sjtandkoming van het comité, dat met
medewerking van een groot aantal inge-
zetenen een prachtig succes mocht boeken
n.l. een netto opbrengst van f 4815.-. Voor
dit bedrag konden een 20-tal nieuwe in-
strumenten worden aangeschaft. Spreker
bracht alle gevers(sters) hartelijk dank voor
dit fraaie resultaat.
Hij droeg de instrumenten in de vorm van
een trompet over aan de voorzitter van de
muziekvereniging en sprak de hoop uit
dat, nu een zuivere klank kon worden
verkregen, spoedig een goed resultaat mag
lyvorden bereikt.
De heer Gotink aanvaardde onder grote
dank, namens de muziekvereniging de ge-
schonken instrumenten en bracht de com-
missieleden met hun helpers(sters) dank
voor het vele werk door hen verricht.
Hoewel spr. in het begin pessimistisch
dacht over de opbrengst is dit pessimisme
voor goed de bodem ingeslagen. Het comité
is niet alleen met het werk begonnen, doch
heeft het ook tot een geweldig einde ge-
bracht, aldus spr.
Hierop werd de aanwezigen gelegenheid
gegeven de nieuwe instrumenten te he-
zichtigen. Na gebruik van aangeboden ver-
versingen en een rokertje voor de heren,"
gat de muziekvereniging enige marsen,
een ouverture en ^Hwals ten beste. Hier-
uit bleek dat het kWikgehalte nu zeer goed
(was.

BE QUICK 3 - LOCHEM 2 3-1
Be Quick 3 is er in geslaagd door een 3-1
zege op de Lochjm-reserves zich in de
Ie klasse afd. GlQIrland te handhaven.
Deze beslissingswedstrijd, welke op het
iVorden-terrein gespeeld werd, was nodig
pmdat beide elftallen met een gelijk
aantal punten onderaan de ranglijst ston-
den. Be Quick heeft deze zege wel verdiend
al was het alleen maar omdat zij beter van
de geboden kansen gebruik wist te maken.
In het eerste half uur gaf Be Quick de
toon aan, doch de voorhoede wist van de
kansen geen gebruik te maken. Een schot
tegen de paal had echter een beter lot ver-
diend. De Be Quick-achterhoede maakte
in de eerste helft geen bijzonder safe in-
druk en elke aanval van Lochem betekende
dan ook een gevaar. Na een half uur spe-
len maakte van Ginkel voor Lochem uit
een doorbraak er 1-0 van. Lang plezier
had Lochem niet van haar voorsprong want
even later scoorde Ypinga uit een voor-
zet van rechts onhoudbaar de gelijkmaker.
In de tweede helft was Lochem in het
veld de sterkere, doch voor het doel werd
het spel te kort gehouden en met het schie-
ten had men maar weinig geluk. Het suc-
ices kwam aan de andere zijde, waar de
Be Quick-voorhocde en vooral midvoor
van Langen zich uiterst beweeglijk en ac-
tief toonde. Uit een vrije schop scoorde
jDoevendans in het uiterste hoekje het 2e
doelpunt voor Be Quick. Lochem beant-
woorde dit succes met een serie aanvallen,
doch daar Be Quick zich in de verdediging
terugtrok was er voor Lochem geen door-
kjomeii aan en bovendien stonden paal en
lat doelpunten in de weg. Het ver opdrin-
gen van de beide backs werd Lochem nood-
lottig, want bij een snelle doorbraak van
Be Quick bracht van Langen de stand op
3-1. Lochem bleet aanvallen, doch daar de
Bc Quick-achterhoede op volle toeren
draaide, kwamen er geen doelpunten meer
en heeft Be Quick verdiend gewonnen.

MOTOR SLIPTE
In de geva'arlijkc bocht bij llossei op de
'Hengelosewcg kwam de 24-jarige motor-
rijder Nijhof uit Halle te slippen en sloeg
,tegcn de grond. Hij werd bewusteloos bij
de heer llossei binnengebracht. Met een
hersenschudding en inwendige kneuzingen
werd hij naar het ziekenhuis in Doetinchem
vervoerd.

Bewonder Uzelf dit jaar

in één van 's werelds

meest modieuze

badcostumes:

Looman
Vorden

Telefoon 231

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Wij betalen voor
slachtkippen (alle

(rassen!)
f 1,95 p. kg.

W.ROSSEL
Pluim veehandel
Vorden Telef. 283

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

Wenlen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de~
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Hengelsport artikelen

Jan Hassink"
H.H. Landbouwers!

Wij leveren

dekkleden.
fa. G. W. LUIMES

Vorden, Telef. 421.

VOORRADIG:

Plastic tuinslang
55 et. per meter

Gebr* Barendsen

Adverteert in
CONTACT



HERV. VROUWENGROEP
De leden van de Hervormde Vrouwengroep
uit het dorp maakten vorige week vrijdag
een uitstapje naar „Den Alerdinek", een
ivormingscentrum van de Herv. Kerk; ge-
Jegen nabij Heino (Ov.). Om halt' elf naren
de dames er reeds gearriveerd. Ze dronken
eerst koffie en maakten daarna een wan-
deling over het uitgestrekte, prachtige
landgoed. Na het middageten volgde een
zanguurtje onder deskundige leiding, waar-
na men gezamenlijk een discussie hield
over het onderwerp: Wat kan de huis-
(vrouw doen, behalve het huishoudelijk
werk ?
De terugtocht leidde over de Holterberg,
waar een bezoek gebracht werd aan het
patuurkundig historisch museum van Piet
POS.

NUTSKLEUTERSCHOOL
iVoor het nieuwe schooljaar, dat op 25 aug.
begint, kunnen weer kleuters worden op-
gegeven. We verwijzen belanghebbenden
naar een advertentie in dit blad, waarin
dag en uur van aangifte bekend wordt ge-
maakt.

GESLAAGD.
Corrie Beernink en Greetje Smit behaalden
te Arnhem het diploma dameskapster,
Alie Kamperman slaagde te JNijinegen voor
het eerste gedeelte diploma A kleuter-1

schoolleidster.
JDe heren W. 13. J. Steeman, H. Gossink
en G. G. van Houte behaalden het eind-
diploma van de Handelsavondschool te
£utphen.
Eerstgenoemde kreeg een boek als premie
voor de best geslaagde leerling.
De heer G. G. van Assclt behaalde aan de
^Technische school te Zutphen het diploma
ibroodbakker.

BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI
Op het Ratti-veld te Kranenburg werd ver-
leden week donderdagavond het bedrijfs-
voetbal-toernooi vervolgd met een tweetal
goed gespeelde ontmoetingen. Va^n, 6 ,tot 7
iuur kwamen de Gems-reserves uit tegen de
Vleeswaren 1. Hoewel de Gems numeriek
in de minderheid was (zij speelden slechts
jinet tien man) boden zij zo lang mogelijk
Iweerstand aan de heftige aanvallen der
E.G.V.ers. Tenslotte moesten zij echter
met 5-0 het loodje leggen, waarmee de
puntjes naar Welling gingen.
Hierna kwamen Zuivel l en Eendracht l
binnen de krijtlijnen. Ook hier beheerste
Zuivel het spel grotendeels en slaagde er in
vier doelpunten te scoren. De Eendracht
k'on met een gaat doelpunt .deeer redden,
4-1.
(Maandagavond waren de Empo-reserves
en Gems l aan elkaar gewaagd, want in
de eerste helft van deze spannende ont-
moeting konden de Gems-mannen, dank
zij het krachtige verdedigen van de Empo-
Idefensie met in 'laatste instantie kepen
Kosters, niet tot scoren komen. De rust
ging dan ook met dubbelblanke stand in
0-0.
JNa rust kon Gems het spel verplaatsen
en wisten zij door doelpunten van Wol-
brink en Meycr een veilige 3-0 voorsprong
te verkrijgen, met welke stand zij tenslotte
de zege behaalden.

Uit de Raad van Vorden.
Burgemeester van Arkel deed in de dins-
dagavond gehouden raadsvergadering de
verheugende mededeling, dat er nu schot
(komt in de waterleiding voor de bewoners
van de Staringstraat, Smidstraat, en de
nieuwe woningen aan het Hoge, w.o. de 70
in aanbouw zijnde woningen.
(Zeer waarschijnlijk zullen deze plannen
voor het einde van dit jaar tot uitvoering
gebracht worden.
Een en ander werd besproken in een bij-
yeenkomst met Ir. Kooi, van de Gezond-
heidsdienst en de Onderdirecteur van de
Waterleidingmij. Oost Gelderland.
JEr zal - in afwachting van de definitieve
waterleiding voor het gehele dorp - een
provisorisch pompgebouwtje geplaatst wor-
den met installaties, waarvan de raming
f 12.000.- beloopt exclusief put en gebouw-
tje hiervoor.
Het boren, men schat 40 meter diep, zal
ongeveer f 6.000.- gaan belopen, terwijl
er verder nog een som gevraagd zal wor-
den voor de leidingen. B. en W. kunnen
waarschijnlijk een tijdelijke drinkwater-
installatie overnemen. De vergunning van
de Ged. Staten zal ongetwijfeld vkomen.
De W.O.G. zal de exploitatie voeren. Hier-
door zal dan eindelijk een einde komen aan
(dc misère van het drinkwater, althans
voor deze gemeentewoningen.
jHierop aansluitend deelde de voorzitter
mede dat er van een gezamenlijke exploi-
tatie van een Zuiveringsinstallatie tussen de
'gemeenten Hengelo en Vorden wel niets|
zal komen, omdat dit financieel en tcch-
inisch onmogelijk is. De afstanden zijn te
(groot, vooral omdat ook de Keijenburg
hierop aangesloten moet worden. Aldus
heeft het ingenieursbureau Brongaerts ver-
klaard.
Van de gewone agendapunten kunnen we
vermelden dat de gemeente een geldlening
krijgt van f 30.000.- van de Bank v. Ned.
Gemeenten.
De Nutskleuterschool kan rekenen over
1957 op een exploitatievergoeding van
f 2150.— en de R.K. Kleuterschool op
f 1015.60. Voor 1958 zijn hiervoor resp.
f 2400.— en f 1130.70 vastgesteld.

ontwerp Vergoeding brandw eerper-
werd door de voorzitter terugge-

en, daar er nog een wijziging ten goede
van de brandweerlieden in zal worden aan-
gebracht. De heer Heerink vroeg ot de ver-
zekeringsmaatschappijen niet kunnen bij-
c^een in de kosten, omdat deze er het
iWPste profijt van hebben, of dat de ge-
meenten gezamenlijk een vcrzekeringsmij.
kunnen stichten. De voorzitter kon dit
aanhangig maken in de burgeineesters-
kring.

28 ha. uoor woningbouw.
Met het ontwerp structuurplan kwam een
'belangrijk punt ter sprake. Volgens de
berekening van het Ec. Technologisch In-
stituut is voor de toekomstige ontwikke-
lingsgebieden van Vorden in de eerstvol-
gende 10 jaar een gebied nodigvan 28 ha.
Er zijn 3 ontwikkelingsgebieden in .het
ontwerp aangegeven A, b en C, waarvan
ter begrenzing enkele randwegen zijn ge-

projecteerd, welke wegen in de toekomst
kunnen dienen voor het doorgaand verkeer,
dat t.z.t. om de kom van het dorp geleid
zal worden.
Alvorens de raad zich in principe accoord
[verklaarde met dit ontwerp, kwamen er
nog enkele opmerkingen.
De heer Wuestenenk vond 28 ha. grond
voor woningbouw toch wel een beetje bui-
tensporig hoog. uit zou 3 ha. per jaar
voor woningbouw betekenen. Alleen Avan-
neer hier zich nieuwe industrie komt vesti-
gen kunnen deze woningen misschien ge-
'bouwd worden.
Bovendien moet de gemeente eerst nog
deze gronden zien te krijgen, hetgeen niet
mee zaï vallen.
In verband met de ruilverkaveling in
Warnsveld moeten de toekomstige ont-
wikkelingsgebieden nu worden vastgesteld,
aldus de voorzitter. Het zal echter nog door
tal van overheidsdiensten bekeken moeten
Worden, zodat het nog wel even kan duren.
Daar het leerlingcntal van de O.L. School
in Linde in 1957 beneden het minimum
aantal 50 is gekomen (n.l. 43) zal de ge-
ineente een verzoek tot de minister rich-
ten tot in stand houding van deze school.
Er was een schrijven binnengekomen van
de heer Wijmer, „Maatse Bult", waarin
deze het wegkappen van de kastanjebomen
fcij de Herv. Kerk als ^een onherstelbaar
verlies ten opzichte van het alg. schoon-
heidsbelang beschouwde.
De ouderdom van deze bomen leveren n.l.
(gevaar op voor het verkeer. Aangezien,
de kerkvoogdij niet het risico wil nemen
als deze bomen niet gekapt worden en de
gemeente moeilijk deze risico zelf kan dra-
gen werd besloten toch deze bomen te
gappen, doch in het najaar. Er zullen nieu-
[we boompjes voor in de plaats komenj]

Vergaande plannen van Rijkswaterstaat.
Bij de rondvraag vroeg de heer Wesselink
of de gemeente de plannen van de Rijks-
Vvaterstaat om de bocht in de Zutph.weg,
/nabij de woningen van o.a. de heer d'Au-
merie, af te ronden niet te vergaand vond.
Enkele bewoners van dit gedeelte moeten
8—11 meter van hun tuinen afstaan, al-
dus ̂ ^ plannen.
De ^Pheente-architect, de heer Terpstra,
deelde desgevraagd me3e dat 3e laatste "be-
grenzing nu meer een 'definitie! karakter
peeft gekregen. Er komt nu een bijeen-
jiornffkvan Rijkswaterstaat met de betrok-
kcnl^ondeigenaren. Het is de bedoeling
dat de weg verlegd wordt. De gemeente zal
hier waarschijnlijk niet in gekend worden,
daar het een kwestie is tussen Rijkswater-
staat en de eigenaren. Ook het plan voor 't
icentrum van het dorp ligt al klaar, aldus
de heer Terpstra. Ook hier zal een ingrij-
pende wijziging komen.
Meerdere raadsleden waren het er over eens
dat wanneer het een rechte weg wordt, het
verkeer er niet veiliger op wordt, ondanks
de maximum-snelheidsbepaling. In ieder
geval zal de gemeente wel gekend wordon
in de wijzigingen in het centrum, waarbij
dan mogelijk de kwestie van de wegverleg-
ging ter sprake gebracht kan worden.

Gevraagd een handige
jongen, van 15—18 jr.
voor lichte werkzaam-
heden op nertsfarm en
in de tuin, eventueel
ook ouder persoon voor
halve dagen.
Baron v.d. Borch,
„Horsterkamphoeve"

Wegens vacantie

gesloten
van 22 t./m. 29 juni.
M. G. Jansen, slagerij

Wie wil bijverdienen
door thuiswerk??
Hout werk-schilderen-
plakwerk etc. Brieven
ond. lett. A bur. dezes.

Te koop

KOOLPLANTEN
D. Klein Geltink,

„Klein Garmel"
TE KOOP:
een 2-persoons eiken-
houten ledikant met spi-
raal, spiraaldek en 3-
delig binnenverings-
matras met 2 hoofd-
kussens f 45.—; ouder-
wets mahoniehouten
bureau (zeer geschikt
voor werkbank f 15.—
Zutphenseweg 44.
Te koop een goed on-
derhouden kinderwa-
gen, te bevr. Insulinde-
laan 28, Vorden.

Te koop nog heel mooi,
gebruikt kinderfietsje,
leeftijd ±6—10 jaar,
merk Locomotief.
BARINK'S Rijwiel-
handel.

Pijprokers!
Halflange rooktabak,
Amerikaans import.
Prima kwaliteit,
f 1.50 per l/z pond.
ALLEEN BIJ
Sigarenmagazijn

Olthuys

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

IVOROL Elke fond een

M U

Vader» «n Mo«-
,••* der», verwondert U er

niet over, dat Uw zoon ol
dochter graag een Empo

Sportrijwlel zou willen hebben.
Het l» het Ideaal van elka

moderne jongen en meisje.
En (tot Uw ge rus t s t e l l i ng )

'n Empo l» een i t aa l t j a
van degelijke en ba-
trouwbare conttruo»

tie l Een rijwiel
dat tegen een

itootje kaol

Vrtag yeltluttreerde prospecto»

EMPO

RIJWI tLFABRIEK
VORDEN

•

Niet één week,
maar steeds de laagste prijs!

<0> 250 gr. Veluwse Sprits,
heerlijk koekje 59 et

250 gr. vruchtenkoekjes, prima koekje
59 et

250 heerlijke biskwie 39 et
l pot chocolade-pasta 59 et
l beker prima appelstroop 48 et
500 gr. Honig's vermecelli 39 et
250 gr heerl, vruchtencaramels 49 et
3 p. Koopmans pudding, div. sm. 48 et
l groot verrassingspakket pud^l. 69 et
l grote fles prima slaolie l 19 et
Als extra reklame:
Boterhamworst, gebr. gehakt

en. ontbijtspek, samen 150 gr. 51 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOERJ
Zutphenseweg — Telefoon 415

R. G. J. Kuypers

BEKROOND.
Onze plaatsgcnoot de heer H. F. Jansen
heeft op de Internationale Vakwedstrijd
voor Schoenreparaties in de hoofdklasse
handwerk een 2e en 3e prijs behaald.
Te Utrecht slaagde hij onder Medisch toe-
zicht voor het diploma Pedicure en Mas-
sage.

Speciale
**-

vacantie-aanbieding!
Vandaag nog kunt U zich gaan verheugen
op een heerlijke Solex vacantie. Vandaag nog
kunt U voor ƒ 150.— contant
de gelukkige bezitter zijn van een Solex.

150.
contant

en f. 67.50 per maand

gedurende 3 mnd.

Deze unieke Solex Service.
kost U géén rente,
en geen verplichte verzekering.

het laagst geprijsd, het hoogst geprezen

l Komt U vandaag nog even langs!

A. G. Tragter



Met grote dankbaar-
heid geven wij U ken-
nis van de geboorte
van onze dochter

Johanna Geertruida
(Anja)

H. G. Wullink
G. Wullink-

Lebbink

Vorden, 15 juni '58.
Dorpsstraat 4.

GEHA O. Vorden
Jaarlijkse aandeelhou-
ders vergadering op
27 juni te 18 uur, ten
kantore: Burg, Gallée-
straat 48, waar agenda
ter inzage ligt.

De Directie

Hannie Harmsen
(kousenreparatie)

Enkweg 15
VAKANTIE 28 juni
t.e.m. 14 juli .

Gevraagd zit-slaap-
kamer met of zonder
pension. Br. no. 3 bur.
v.d. blad.

Lerares huishoudsch.
ZOEKT zit- slaapka-
mer per l sept. a.s.
Aanbiedingen en inl.
bij de directrice.

Verpleeginrichting
Huize „het Enzerinck"
vraagt voor assistentie
v.d. kookster en klaar-
maken der broodmaal-
tijden, flink meisje, n.b.
24 jr. Sollicitaties aan
de directrice.

Verpleeginrichting
Huize „het Enzerinck"
aangesl. b.d. federatie
van verpleeginrichtin-
gen, vraagt verpleeg-
hulp, liefst m. diploma,
voor de nachtdienst.
Sollicitaties a.d directr.

Te koop gevraagd een
HOBBELPAARD.
Br. onder no. 20 bur.
Contact.

Jonge KONIJNEN te
koop en 3 meisjesjur-
ken, v. leeft. 9-12 jr.
H. Doornink, Veld wijk
C 144.

Te koop 3000 a 4000
blauwe holle DAK-
PANNEN, bij J. Gr
Roessink, B 44 Vorden

Beste BIGGEN te
koop, bij Dropper, v h.
Venderink, Veldwijk
C 100.
Toom BIGGEN te
koop. G J. Zweverink
Wildenborch.
6 beste BIGGEN te
koop. Wed. F. H. Ben-
nink, Wildenborch

D 81

Te koop alle soorten

koolplanten en
knolraapplanten

Wed. B. A. Heuvelink
Kranenburg.

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

Plm. 40 jonge hennen,
W. XR. , 7 mnd. oud.
D. A. Lenselink,
„Specop", tel. 571.

Te koop jonge KO-
NIJNEN, W. VI, R,
bij Dickie KI. Bramel,
Almensew. Vorden.

Met instemming van wederzijdse ouders
hopen

Jan Bosch
en

Jopie Nijenhuis

D.V. woensdag 25 juni a.s. om l J .30 uur
in het huwelijk te treden in het Ge-
meentehuis te Vorden.

Huwelijksinzegening in de Herv. Kerk
door de Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen
om 2 uur.

Receptie v. 3.15—5 uur in zaal Bakker.

Voorl. adres: Hengelosew. B 9, Vorden

Vorden, juni 1958.

X
Xl
«

Zondag 15 juni overleed na een lang-
durig ziekbed

Mej. M. Ch. W. Heere

in de ouderdom van 79 jaar. s

Directie Verpleeginrichting
Huize „Het Enzerinck"

Vorden, juni 1958.

Gesloten wegens vakantie
van 23 tot 28 juni.

Voetverzorging

DINY WOLSING
Raadhuisstraat 26

Uit voorraad leverbaar alle soorten
Kool- en Bloemenplanten,
tevens worden bestellingen voor
Doperwten en Tuinbonen aangenomen

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, Telefoon

Nu ook voor

Ziekenvervoer
een taxi van

GEORGE SEESING
(Ook voor leden van Ziekenfonds
O.G.ZO)

TAXI NODIG?
Belt George 3-5-8

passen is
pasvorm kiezen!

De gehele kolleküe
vindt u bij:

LOOMAN
Vorden, Tel. 231

Gevraagd leerjongens
leeftijd 14 tot 18 jaar, 5-daagsc
Opleiding als plaatwerker, draaier en pla-
jieur. Aanmelding:

„GEHA" N.V.
kantoor Burg. Galléestraat 48, Vorden.

Zaterdag 28 juni

DANSEN
in zaal Langeler, Hengelo-Gld.

Orkest „De Zwervers". Aanvang 7 uur.

Geslaagd?
Dan is het mooiste geschenk een

Rijwiel!
EMPO CALYPSO, de fiets voor de moderne jeugd!

Emmers! Emmers!
Vertinde conisch model en ook cylinder,
vanaf 6 tot 25 Itr. inhoud. Zonder tuit en
ook met een tuit.
Met vaste maatschaal of met een drijvende
maatschaal. Normaal ongeijkt, (op bestelling
de geijkte soorten).
Spec. half conisch, lage melkemmers no. 1214.
Roestvrij stalen emmers, onverwoestbaar
en zuurbestand!
Verzinkte werkemmers voor veevoer enz.
Dito licht en handig in aluminium.
Nieuw! Plastic-emmer, 12 Itr., met maat-
schaal zover voorhanden voor f 3.70.
Handel bekende korting. Bij kwantum op
aanvrage.
Voor bijzondere bedrijfsdoeleinden vervaar-
digen wij in metaal, volgens uw wens.

„GEHA" N.V., Vorden
Toonzaal Burg. Galléestraat 48.
Werkd. geopend tot 16 uur.
's Woendags en zaterdags tot 12.30 uur.

Voor goede

schoenreparatie
NAAR

JANSEN
't Schoenenhuis

Reeds meermalen bekroond.

Laatste voorinlevering Vakantiezegels
mei 1957 tot mei 1958 op maandag 23
juni 's avonds tussen 7 en 8 uur bij G. J.
Martinus, penn. A N.A.B.

Nutsgebouw"11

Telefoon 500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 29 juni, 8 uur
de prachtige ijsrevue-showfilm

(in prachtige kleuren)

SYMPHONIE IN GOUD
met: Hans Moser - Susi Nicoletti -
Germaine Datnar en . . . . De Weense
IJsrevue.

Betoverende balletten met 35 danse-
ressen.

Een £lonkerend ijsfestijn.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

K»>l»l«i»i»i»A%?A%%T»V«V-T:i"

2 pullen SPAR-PILS

van 94 voor O O et
bij l fles Spar-limo-
nadesiroop van f 1.85
f 1.60 o f f 1.35

met toch 10% korting:

4 SPAR-repen >»!
'jnriB'«*• •melk, puur, hazelnoot ~—w-"^
W^VW*1

'oor slechts O O et ,*»*•*
• • f

iij 100 gr. Spar-thee. )•_<•£

ga

DE SPAR

van 19- 26 juni

DUBBEL Sparzegels bij:
ZOMERDRUPS 200 gram 44 • 1 8 zegels

SINASSTICKS 1 50 gram 75 -30 zegels

FRUITHAGEL 250 gram 43 - 1 7 zegels
SPINAZIE l/l blik 69 -28 zegels

SCHUURPOEDER
nieuwe verpakking 42-10 zegels

VRUCHTENW. 250 gram 63 - 26 zegels

SOEPBALLEN blik 120 gr. 82 - 32 zegels

BOTERHAMW. 250 gram 70- 28 zegels

KNAKWORST
ia glas inhoud 8 stuks 200 gr. 1 48 - 60 zegels

Ook op Spar - zomer dranken spaart u W/,!

Sinas per flesje 29 - 10%
per flesje 33-10%
per flesje 56 - 10%
per flesje 39 - 10%
per flesje 21-10%

fles 135 - 10 %
fles 16O - 10%

> •

'•'

Limonadesiroop
Limonadesiroop

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

ADVERTEERT
IN CONTACT

Het allerbeste adres voor uw

gazon-maaimachines
dus voor nieuw, reparatie of slijpen

Henk van ArkIS

Voor zaterdag:
200 gr. ontbijtspek 40 et

200 gram boterhamworst 50 et
200 gr. ham 100 et

100 gram rosbief 70 et
100 gram fricandeau 70 et

2 pakken vet 90 et.
500 gram rook worst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat



l

Moto-cross
Hengelo-GId.

Zondag 22 juni 1958
op het circuit „'t Zand"

^Ar De beste renners aan de start

Aanvang: training 10 uur v.m. Wedstrijden l uur D.m.

Doe meer,
MET MINDER GELD!!

Probeert U eens onze heerlijke
citroenkwastt per fles 98 et

Limonadesiroop, sinaasappel, grenadine
en framboos, per fles 98 et

Appelstroop, per pot 54 et

Beschuit heerlijk bros, 2 rol voor 32 et

Gesorteerde koekjes, 250 gram 59 et

Bruintje Beer biscuits, 250 gram 39 et

Een heel blik (1200 gram) voor 168 et

Lucifers, prima kwaL 2 pakken vr. 39 et

Kinnebakspek, 200 gram 39 et

Bij elk pakje thee,
200 gram choco-korrels van 39 et vr« 25 et

Toiletzeep (Klaverblad) zakj£ mct

6 stuks voor slechts 85 et

GRATIS
pracht glazen schaaltje o 2 pakjes

pudding,

GRATIS
pracht plastic beker bij een tube
Castella tandpasta*

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

KERMIS
KEIJENBURG

Zondag en Maandag a.s,

Groot Lunapark
met div. attraktie's.

DiversB zalen met gezellige feeststemming.

Komt U ook . . . . ? ? Welkom!

Comité en Zaalhouders.

Gaat u kamperen, wij
verhuren

TENTEN.
Verder al de benodigd-
heden op kampeerge-
bied te leveren.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Drijfriemen.
ij hebben weer een nieuwe zending pri-

|ma 2e hands lederen drijfriemen ontvangen
en kunnen deze tegen lage prijzen afgeven.

G. TEN HAVE
in Drijfriemen, Vorden

Wegens vakantie
kan a.s. maandag
en woensdag geen
brood worden
bezorgd.

J. P. van Neck
Noordink

Nutskleuterschool.
De inschrijving van

nieuwe leerlingen
zal gehouden worden op vrijdag 27 juni
1958 van half vier tot half vijf' in de kleu-
terschool. De kinderen moeten de leef-
tijd van vier jaar bereikt hebben.
Trouwboekje meebrengen.
Aanvang nieuwe cursus 25 aug. a.s.

Het bestuur.

Dames-, meisjes-, heren-,
jongens-

Onderkleding
Zonder fouten, alleen iets vuil

15 pCt. korting
waaronder de beste merken.

A. WOLSING - TEXTIEL
Geldig tot 1 juli '58.

Kwaliteitsartikelen

voor zeer lage prijzen!
Bespaar 50 et. op een busje
Maxwel Koffie nu nog 1.98

Nieuw! MomentO'rijst, behoeft
niet meer te koken 0,55

6 grote chocoladerepen 0.98

2 blikken a 4 schijven ananas
voor 1.63

2 pak lucifers 39 et

2 pak champo voor 49 et
hierbij gratis zakkam

Voor op de boterham:

Geperste kip in blik, 100 gr. 59 et

Zure zult, 150 gr. 36 et
(hoofdkaas)

Potjes Patè» (90 pCt. lever) 57 et

Zomer rookworst,
plm. 250 gram 1.35

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

Maandag a.s. weer volop
vers voorradig Goud-
merk Koffie van 1.98
voor 1.53

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

NU EEN BADPAK

Badmutsen
v. dames en her en

Lastex
Katoen met rimpelelastiek
Wollen badpakken
Badbroeken
Lastex badbroeken
VOOR IEDERE LEEFTIJD.

Fabriekspartij zeer
zware

Baddoeken
60x120, 5 kleuren.

Normale vastgestelde prijs f 6.25

Juni-aanbieding
f 3.95

Heus, meer
keus

VISSER
VORDEN

GEVRAAGD:

jongste kantoorbediende
liefst met MULO-opleiding

Gems Metaalwerken - Vorden

WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
voor opleiding in diu. afdelingen

fabriek.

Leeftijd 14 t.m. 18 jaar.

Gems Metaalwerken
VORDEN

Groene Kruis - afd. Vorden
Te koop: 2 ligtcnten, taxatiewaarde f 150.-
icrt f 125.- en ruststoeleji a t 25.- per stulu
Te bezichtigen in het Wijkgebouw en bij
Notaris Rombach op dinsdag 24 juni a.s.
tussen, l en 3 uur.
'Briefjes in te leveren voor ot op 28 juni
1958 bij de penningmeester der vereniging,
de heer D. Luichies, InsuliiInsulindelaan 29.

Hebt U de zelfiaerkende

UTINA POMP
reeds gezien.
Altijd fris water.
Zonder wind.

S. Oelen, Loodgieter, Huish. art.
Onze zaak is wegens vakantie ge-
sloten van 30 juni tot 7 juli.


