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BLOEMENSHOW „DE WIERSSE"
Door de heer en mevr. Gatacre-de Stuers
wordt dit jaar het park voor het publiek opengesteld op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag. Men verwacht dat de rhododendrons dan
volop zullen bloeien. De lage entree maakt
het mogelijk dat iedereen van deze bloemenpracht kan genieten. De opbrengst komt evenals vorig jaar ten goede aan de muziekvereniging Concordia en de padvinders en verkenners.
We hopen volgende week hier nog nader op
terug te komen.
OPENING NIEUW BEDRIJFSPAND
Naar we vernemen zal op donderdag 2,3 mei
a.s. het geheel nieuw gebouwde bedrijfspand
van de Fa. Wed. A. B. Marlens aan de Zutphenseweg worden geopend. Wie het oude
pand gekend heelt weet nu niet meer wat hij
thans ziet. Het uit drie verdiepingen opgebouwde pand is dan ook een sieraad voor ons
dorp geworden. De benedenverdieping is geheel aan het bedrijf aangepast. Zo vinden wij
in de rechterbenedenverdieping de winkel in
horloges, goud- en zilverwerken, optiek, met
daarachter de werkplaats voor deze artikelen.
De linker/ijde van de benedenverdieping
wordt geheel ingericht met geweren, patronen
en aanverwante benodigdheden. De verlichting wordt direct en indirect aangebracht wat
een prachtig effect te zien geeft. Ook de etalageruimten nodigen tot zien en kopen. De
achter de winkels gelegen bedrijfsruimte is in
een drietal afdelingen verdeeld t.w. een voor
de horlogemakerij, een voor de patroonvullingen en een voor de geweermakerij. De beide bovenverdiepingen zijn als woningen ingericht.
Het lijdt geen twijfel of op bovengenoemde
dag zal menigeen een kijkje in het modern
ingerichte pand willen nemen en we wensen
tenslotte de firmanten met hun nieuwe zaak
veel succes toe.

K.INDERjCQUVERTS
IN-TOM POES'. B R U I N T I E BE£*

R. J. KOERSELMAN
NUTSFLORALIA
Waarschijnlijk heeft een enkele bloemenliefhebber gedacht: wanneer laat Nutsfloralia
weer eens iets van zich horen? De tulpen en
de meeste heesters zijn uitgebloeid, de bomen
zitten alweer in het blad en waar blijven de
stekplanten? Ze komen hoor! Dinsdag 4 juni
worden ze uitgereikt, 's ochtends op de scholen en 's middags voor de ouderen in het Nutsgebouw van half vier tot vijf uur. Maar daarvoor moet het bestuur weten hoeveel stekplanten er besteld moeten worden. De kinderen kunnen zich opgeven op school en de groteren bij mevr. Emsbroek-Steenman, Insulindelaan 2, mevr. Hijlkema, Dorpsstraat, mevr.
Albers, Zutphcnseweg en mevr. van MourikSpoor, Apotheek. Ook de kinderen die in Zutphen op school gaan moeten zich bij deze dames opgeven.
De kinderen krijgen voor 40 cent een rode ger a n i u m en een impatiens (vlijtig Liesje) en de
ouderen voor 50 cent een rose geranium en
(•m nieuw soort coleus.
Ook de bloemschikcursus zal weer gegeven
worden, waarschijnlijk door de heer van Driel
uit Apeldoorn. Daar de heer van Driel door
de regering is uitgezonden naar Zweden, zal
het nog even duren voordat we hierover deun hief bericht kunnen geven.
De tentoonstelling wordt gehouden op 19, 20
en 21 september. Op de algemene vergadering
van het Nut werd het verzoek gedaan de tentoonstelling een dag vroeger te laten beginnen, daar de bloemisten uit het dorp dan ook
voor een inzending kunnen zorgen.
Daar het bestuur alles doet om de tentoonstelling zo interessant mogelijk te maken, heeft
het bestuur dit verzoek ingewilligd en zal deze dus 3 avonden geopend zijn. De opgaven
van de stekplanten moeten voor donderdag
23 mei binnen zijn, haast u dus om u op te
geven.

H als briljanten

IVO ROL
BIOSCOOP
Vanavond kan men z i j n h a r t ophalen aan een
kostelijke operettefilm. Paul Hör :
Kva
Probst vervullen de hoofdrollc-n 111 de D u i t s e
f i l m „In einer kleinen Konditorci". De- dnitse
f i l m i n d u s t r i e heelt er slag van een j u i s t e opcrettcsfcer te scheppen en alles uit zo'n gcs>;even te halen wat er in /it. De romantiek van
de oude studentenstad Heidelberg geelt u anderhalf uur prettige ontspanning en tal van
bekende schlagers verhogen nog de stemming.
We willen slechts noemen: ,,Ich hab mein
Herz in Heidelberg verloren" en „In einer
kleinen Konditorei". De film is goedgekeurd
voor alle leeftijden.
OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst van de alhier gehouden collecte
ten bate van de stichting „Gezamenlijke Militaire fondsen" bedroeg ƒ 45,48.

KERKDIENSTEN zondag 19 mei.
Hervormde kerk.
9 uur Ds. J. Langstraat.
10.30 uur Ds. J. Langstraat. Bed. Hl. Doop.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Gcref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 18 mei van 5 uur tot en met
zondag 19 mei Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Burgelijke stand van 10 t.m. 16 mei.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Th. J. A. Leisink en A. H.
M. Mullink; B. W. Hoogkamp en F. Haaksma; H. Hofenk en G. Wesselink.
Gehuwd; J. W. Lindenschot en G. E. Oldenboom; H. J Lenselink en G. Haneveld.
Overleden: M. M. Bakker, vr., 90 jr., won.
te B r u m m e n ; M. J. Schepers, vr., echtg. van
G. A. Besselink, 79 jr.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 116 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 5 4 . — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.
ROODE KRUIS COLLECTE
Gaarne willen wij de lijstcollecte van het Roode Kruis, welke in deze gemeente van 20 mei
tot en met l juni a.s. zal worden gehouden,
met een enkel woord bij u aanbevelen.
Wij doen dit temeer omdat het jaar 1957 als
jubileum jaar mag worden beschouwd, aangezien Het Roode Kruis dit jaar zijn 90-jarig
bestaan herdenkt.
Het zegenrijke werk van Het Roode Kruis
mogen wij als bekend veronderstellen. Door
dit werk is reeds veel leed verzacht en werd
hulp geboden ddar waar die het dringendst
noodzakelijk was, o^fevat de bloedtransfusie
betreft.
Eveneens mag niet worden vergeten de geneeskundige hulp, die uit de centraal-magazijnen en depots van het Nederlandse Roode
Kruis bij catastrofale gebeurtenissen wordt
verleend.
^^
Een van bovengei^lnde depots is ook in
deze gemeente ondergebracht.
We hopen dan ook dat de te houden collecte met succes mag worden gevoerd en dat de
opbrengst zodanig mag zijn dat van een verblijdend resultaat mag worden gesproken.
VOETBAL
Vorden I heeft door een verdiende 5—1 zege
oj) Reuni I I I haar positie op de ranglijst aanzienlijk weten te verbeteren. De uitslag is wel
iets te geflatteerd. Vooral in de tweede helft
waren de gasten nogal eens in de aanval, doch
voor het doel was het steeds weer mis. Bij Vorden was de rechtervleugel goed op dreef en
de gebr. P>osch hebben dan ook een belangrijk
aandeel in de zege gehad.
Vorden II speelde vooraf een wedstrijd tegen Socii II, dat maar met 9 spelers verscheen.
Het werd een spelletje van kat en muis en
hoewel de reserves lang niet op zijn sterkst
verschenen wonnen zij tenslotte toch nog met
niet minder dan 9—1.
A.s. zondag zijn alle elftallen van Vorden
in touw. Vorden I speelt uit tegen Grol II en
kan de competitie besluiten met een overwinning. Ook Vorden II krijgt het op eigen terrein v r i j gemakkelijk tegen RKDVV II.
Een moeilijke taak is voor Vorden III weggelegd. 7ij speelt in Wichmond de belangrijke
wedstrijd te^en Socii I. Wint het derde deze
wedstrijd, dan betekent dit een haast beslissende stap naar het kampioenschap. Wanneer
de spelers hier snel en met durf spelen, kan
gewonnen worden. Vooral de voorhoede moet
kordaat en met vaart spelen en schieten.
Tenslotte spelen zowel Vorden a als b beiden
nog een thuiswedstrijd en wel Vorden b zaterdagmiddag tegen SSS a en zondag Vorden a
tegen /elhem a.
BENOEMING
Met ingang van l oktober is tot onderwijzeres
•!an de Bijzondere Lagere School te Baamh i i i " L £ (Utr.) benoemd mej. M. Radstake uit
deze
50 JAAR GETROUWD
Ter gelegenheid van hè! gouden h u v v e l i j k s fec.st van het echtpaar f. W. Denkers—T. l)cnkers-Levenkamp mocht, hel paar naast de vele
gelukwensen en bloemen des avonds van de
beide muziekverenigingen alhier t.w. „Concordia" en „Sursum Corda" een serenade in
ontvangst nemen. Namens „Concordia" bood
de heer Harnisen / i j n gelukwensen aan terw i j l de heer M. H. Gotink namens „Sursum
Corda" het echtpaar toesprak. Het is voor het
gouden paar met hun kinderen en kleinkinderen een onvergetelijke dag geworden.

OPENING ZWEMBAD
DUBBEL WOONHUIS AFGEBRAND
Begunstigd door een lentezonnetie werd zaKind op 't nippertje gered
terdagmiddag het zwembad „In de Dennen"
Door
tot
nu toe onbekende oorzaak ontstond
officieel door de voorzitter van het bestuur,
burgemeester Van Arkel, in tegenwoordigheid zaterdagavond tegen kwart over tien brand in
van het bestuur en personeel, geopend. In /ijn de dubbele woning bewoond door de families
openingsrede deelde de voorzitter mede, dat J. Vlogman en Sloëtjes nabij het „En/erin<k".
het bestuurslid, de heer H. B. Emsbroek, we- Bij de familie Sloëtjes werd juist een afgens gevorderde leeftijd als zodanig had be- scheidsfeestje gevierd in verband met het feit
dankt. Spr. dankte de heer Emsbroek voor het dat deze binnen enkele dagen een nieuwe wovele werk dat deze in het belang van het ning zou betrekken. Toen een /.oon gerucht
zwembad had verricht. In diens plaats was meende te horen in het achterhuis, begaf hij
de heer W. Kuyper gekomen. De heer Kuyper zich naar de deel, waar bleek dat dit gedeelte
werd hartelijk gelukgewenst met deze benoe- van het huis reeds in brand stond en vooral in
ming en spr. hoopte dat hij evenals zijn voor- het hooi gretig voedsel vond.
ganger het belang van het zwembad nog vele Op de bovenverdieping sliep een zoontje en
jaren mag blijven dienen. In plaats van de daar de trap reeds brandde, moest een a.s.
heer Jörissen was door het bestuur als nieuwe schoonzoon door de vlammen naar boven.
badmeester benoemd de heer Blasman uit Niettemin slaagde hij er gelukkig in het kind,
Apeldoorn. De heer Jörissen had zich bereid dat nog rustig in het reeds brandende kamerverklaard dit seizoen de nieuwe badmeester tje sliep, te redden.
in te werken. Het bestuur stelde dit besluit De brandweer, die inmiddels gewaarschuwd
zeer op prijs. Ook mevr. Jörissen werd weder- was, kwam spoedig ter plaatse en onder leiom een welkom toegeroepen als hulp in de ding van de commandant Terpstra werd aankleedkamertjes. Tot de nieuwe badmeester vankelijk met l straal vanuit de tankwagen en
sprak de voorzitter een welkomstwoord en later met nog 2 stralen het vuur bestreden.
hoopte dat deze de voetsporen van zijn voor- Voor deze laatste moest eerst 600 meter slang
ganger mocht drukken en dat vele zwemsters uitgelegd worden naar de gracht van Hui/e
en zwemmers van deze bekwame leermeester 't Enzerinck. De brand had inmiddels zo snel
les in het zwemmen mogen ontvangen. De ver- om zich heen gegrepen, dat er aan redding
koop van kaarten werd weer in handen van van het huis niet meer te denken viel. /ell's
de neren Tragter en Bargman gelegd terwijl van de inboedels, die laag verzekerd waren,
de heer Sessink de administratie van het bad kon zo goed als niets gered worden. Binnen
zal voeren. Aan de heer Schepers werd het drie kwartier was de brandweer de brand
rijwielparkeerterrein weer toevertrouwd, ter- meester. Het gedeelte van Sloëtjes, waarvan
wijl het theehuis zal worden geëxploiteerd de zoldering ook naar beneden kwam, is todoor de heer Voskamp. Tenslotte riep de taal uitgebrand. Van het gedeelte, bewoond
voorzitter een welkom toe aan de Zwem- en door de heer Vlogman, brandde de bovenPoloclub. Spr. hoopte dat de resultaten, in het verdieping geheel uit en kreeg de benedenafgelopen seizoen verkregen, ook dit jaar weer verdieping veel waterschade. De beide schuurmogen worden bestendigd. Verder zijn diver- tjes, die achter de woning stonden bleven bese veiligheidsmaatregelen genomen, o.a. aan- houden. Door het feit dat de brand van verre
schaffing van een zuurstofapparaat en zijn reeds zichtbaar was, kwamen honderden toewaarschuwingsborden geplaatst voor niet ge- schouwers van heinde en ver het schouwspel
oefende zwemmers. Ook de diverse trapjes van nabij gadeslaan.
werden hersteld en de brug van een nieuw
dek voorzien. Spreker sprak de wens uit dat
het thans geopende seizoen meer resultaten
mocht opleveren dan het vorige, dat financieel» niet best is geweest en verklaarde hiermede hem zwembad voor geopend.
Namens de Zwem- en Poloclub dankte de heer
Groot Bramel de voorzitter voor de tot de
club gesproken woordej^k^
R. J. KOERSELMAN
Na het officiële gedeellPbegaven zich al dadelijk vele oudere en jongere zwemmers te
water om een fris bad te nemen.
LEDENVERGADERING RATTI
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Wopereis hield de R.K. Sportvereniging „ R a t t i "
Geschenk voor Moeder
in zaal Schoenaker een b e l a n g r i j k e ' l e d e n v e r en Baby is een Bs^Werm Babyset
gadering welke goed be/.ocht was. De voor/itter memoreerde na een kort openingswoord
ORIëNTERINGSRIT
Zondag werd te Hengelo (G.) een oriënte- het afgelopen seizoen, dal niet zo erg rooskleuringsrit van de Auto- en motorvereniging rig was geweest. De prestaties van het eerste
elftal in het bijzonder hadden beter kunnen
„Hamova" gehouden.
Van de deelnemers uit deze gemeente werd zijn. Vervolgens werd de nieuwe kapelaan,
met auto's de Ie prijs behaald door de heer pater Ruigt, welkom geheten. De voorzitter
J. Gerritsen met 56 strafp. Met motoren be- sprak de wens uit, dat de nieuwe Geestelijke
haalde de 4e pri'js J. Bakker met 60 strafp., Adviseur nog lang in hun midden zou b l i j v e n
Ge prijs D. J. Rouwenhorst met 62 strafp., 8e en dat hij Ratti zou leren kennen als een f i j n e
prijs B. Aalderink met 68 strafp. De wissel- en sportieve vereniging. Pater Ruigt. dankte
beker voor de beste drie rijders van een vreem- voor deze hartelijke woorden en hoopte op
de club kwam in het be/.it van de heren Ger- prettige wij/e met bestuur en leden te kunr i t s e n , Bakker en Rouwenhorst van de G r a a l - nen samenwerken.
schaprijders alhier. De totale lengte der rit Vervolgens werd de training besproken. Bewerd om de veldtraining wekelijks te
bedroeg 71 km; de gemiddelde snelheid 35 km sloten
honden.
per uur.
Hierna werd het a.s. zomert» ogramma besproHOTEL „DE KONIJNENBULT" OPENT ken. Er zullen deze zomer diverse vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld. Het eerNIEUWE EETZAAL
In de recordtijd van 3 weken hebben een aan- ste e l f t a l zal deelnemen aan het K.D.C. Kooltal Vordense aannemers met hun personeel bij ha/entoernooi te Lochem, terwijl de reserves
Hotel de Konijnenbult een nieuwe eet/aal uit naar Baak gaan en meespelen in de seriewedde grond gestampt, die gezien mag worden. strijden.
De nieuwe eetzaal, die aan de achterzijde te- Het hoogtepunt van het zomer-programma
gen het hotel is gebouwd heeft een opper- zal ongetwijfeld de grote sportdag vormen.
vlakte van 8 x 12 meter en biedt aan alle zij- welke op 14 of 21 j u l i a.s. wordt gehouden.
den een riant uitzicht op de prachtige bosrijke Evenals vorig jaar /uilen gymnasiiekdemonomgeving met een speciaal doorkijkje op de straties, handbalwedstrijden etc. worden gespeeld, terwijl getracht zal worden om het
reuzen eik.
De zaal is geheel in oud-hollandse stijl inge- eerste elftal tegen een buurtvereniging te lar i c h t en gestoffeerd, met een schouw, oud- ten spelen. Voorts zal 's avonds een m a t c h
hollandse tegels, wagenwielverlichting, e.d. De plaats vinden tussen twee clubs uit de tweedevloeren /ijn belegd met Colovinyl plastic-ast- klas amateurs.
besttegels. Er is bovendien een ruim terras Verschillende leden zegden hun medewerking
ontstaan, volkomen afgeschut van de wind, toe om deze sportdag zo goed mogelijk te
waardoor ook gelegenheid bestaat om buiten doen slagen.
te eten. Er is thans een accomodatie tot 100 Besloten werd om medio augustus in verenipersonen voor het houden van diners, recep- gingsverband een uitstapje te houden naai de
ties, partijen, bruiloften e.d. corresponderen- Lutt bij Oldenz.aal. Er zal o.m. dan een
de met een gelijk aantal zitplaatsen in de ser- vriendschappelijk treffen plaats vinden tussen
re en salon. Door deze bouw kon ook het aan- Ratti en de plaatselijke voetbalclub aldaar.
Meegedeeld werd dat de Junioren op Tweede
tal hotelkamers weer vermeerderd worden.
Het geheel is een belangrijke en zeer mooie Pinksterdag deelnemen aan het Helios-toeraanwinst geworden voor het Vordense hotel- nooi te Deventer. Voorts zullen de heren [.
Sessink en B. Schoenaker deelnemen aan de
en pensionwezen.
Jeugdleiderscursus van de N.K.S. te Zutphen.
Aan het slot van de vergadering vroeg de
RATTI-NIEUWS
Zondag was alleen Ratti II in touw. Die speel- voorzitter nog de medewerking van de leden
de te Hengelo (G.) zijn laatste competitiewed- om het terrein en de kleedkamer in orde te
strijd tegen Pax III. Na een zeer spannende maken, waarna hij de hoop uitsprak dat de
s t r i j d wist Tax met een kleine 2—1 zege de komende wedstrijden in sportieve sfeer z u l l e n
puntjes in eigen home te houden. Ratti I was worden gespeeld en de Sportdag in het bijzonvrij, evenals de Junioren. Ook voor a.s. zon- der een succes zal worden.
da»- zijn er geen wedstrijden vastgesteld.
GESLAAGD
Contact brengt het belangrijkste nieuws voor
Aan de R.K. Lagere Landbouwschool van de ruim 5 et. per week. Geen wonder dat dit
A.B.T.B, te Baak behaalde on/e plaatsgenoot
de heer H. Lichtenberg Jr. het einddiploma blad in 95 procent der Vordense gezinnen
gelezen wordt!
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GEEFT GUL VOOR HET ROODE KRUIS

Collecte van 20 mei t.m* l juni a.s.

Bupro-gas

PE/VI

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

van ons nieuwe bedrijfspand op donderdag 23 mei e.k. om 10 uur v.m.

Weulen Kranenbarg
R. J. Koerselman
GEMS CONTACTAVOND
In café De Zon werd door het personeel van
de Gems Metaalwerken een goed geslaagde
contactavond gehouden.
Vooraf werd een oriënteringsrit per rijwiel
gehouden. Deze had een lengte van 16 km en
voerde door het bosrijke Delden, de KieLskamp en de buurtschap Linde.
Prijswinnaars waren: 1. De heer en mevr. W.
Sessink; 2. L. Wolbert; 3. B. Schoenaker; 4.
de heer en mevr. W. Martinus. De poedelprijs
viel ten deel aan de heren G. Kappert (Kranenburg) en H. Harmsen. De start was bij
de Gems en de finish bij café De Zon, waar
de voorzitter van de personeelsvereniging, de
heer van Leeuwen, met een toepasselijk woord
de prijzen uitreikte. Het verdere deel van de
avond werd gevuld met hersengymnastiek,
voordrachten en liedjes, met groot succes gezongen door de heren W. Martinus en J. Ruitenberg. Ook „de Boodschappentas" was tot
groot vermaak van de aanwezigen niet vergeten. De avond werd met een gezellig damsje
besloten.

„De Reiger"

voor autorijlessen.

Een schitterende, geheel nieuw samengestelde keurkollektie

Gooi C 74;
Hengelo-Gld.
Tijd. Telefoon

Gouden- en Zilveren sieraden, Trouw- en Verlovingsringen,
moderne Optiek, Byouterie, alle soorten Dames- en Herenhorloges
in de bekendste merken.

Milcop-stencilmachine.
Géén inkt, géén stencils.
7 kleuren in één drukgang.
1000 afdrukken van één
moederblad. Compleet 135.Vraagt demonstratie van dit
stencilwonder aan Int. Import Central, Selterskampweg 14, Bennekom.

In de afdeling Wapen- en Sportartikelen vindt U:
enorme sortering jachtbenodigdheden, Lucht- en Flobertbukscn,
Jachtgeweren, Jachtkleding, Munitie, enz. enz.
Uitgebreide sortering sportartikelen, Badmintonspelen, Tennis-en
Tafeltennisspelen, Kampeerbenodigdheden, Luchtbedden, Tenten,
Kampeermeubelen etc.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

• vrijblijvend onze zaak eens bezichtigen. Wij
Komt u geheel
zullen dit zeer op prijs stellen.

Ia. Wei A. B. HARTENS

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

Zutphenseweg 15 — Telefoon K 6752-272 — Vorden

is Uw adres voor
Pluimvee.

ATTENTIE!!

R. J. Koerselman

Week-reclame
tot 22 mei a*s.

Voor U geen

kledingprobleem
meer dank zij

250 gr. Pindakoekjes 59 et.
250 gr. prima huishoudkoffie 119 et.
Doperwten, per litersblik 79 et.
Sperciebonen, per litersblik 95 et.
Appelmoes, per litersblik 69 et.
l groot blik gehakt
van Anton Hunink 115 et.
„Lente Weelde", lekker snoepje
250 gram 59 et.
Levensmiddelenbedrij f

Fa. J. W.

en verder alle
boonsoorten.

DERKSEN
Zutphenseweg

Tomatenplanten
kunnen afgehaald worden.
H. G. Breuker, 't Enzerinck.

voor deze week.

Profiteer hiervan!

Albers

Thans gelegenheid tot het arrangeren van Bruiloften, Diners, Partijen, Recepties, e.d. in onze

Volop

Tomatenplanten
met potkluit.
Gebr. Kettelerij, Zutphenseweg 54, Tel. 508
Te koop mooie

Tomatenplanten

couranten,
ook
voor Contact,
Wed. Heuvelink,
Kranenburg zonder prijsverhoging

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdagsmorgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!
Abonnementsprijs slechts f 2.80 p. jaar

Uiterst lage prijzen!
^
^

^
^
^

250 gr. koekjes Kreijenbroek 63 et
250 gr. Romeo's, heerlijk koekje 65 et
3 grote repen chocolade 49 et
250 gr. prima vruchtengries 45 et
150 gr. bitterkoekjespudding 33 et
l blik aardbeien 85 et
l blik mandarijntjes 95 et
500 gr. zachte zeep 39 et
l gr. fles prima slasaus 68 et
l groot blik spinazie 65 et
l groot blik appelmoes 65 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
^

Zutphenseweg

NIEUWE EETZAAL
tot 100 personen, rnj^ eenzelfde accomodatie in
sal<^ren serre.

Wasjnachinefabriek
heeft
snelwasmachines met
lichte emaillebeschadiging,
gloednieuw met garantie f 145.—; centrifuge
f 150.— ; langzaamwassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

W. te Slaa
en D. TE SLAA
Telefoon 484
nemen
Advertenties
en
Abonnementen
aan voor alle

—

Telefoon 415

Bij aankoop van l rol
beschuit 29 et pi. 6 zg.
het tweede pak voor
19 et plus 4 zegels

Hotel „De^Konijnenbult"

geeft Priué-lessen aan
huis.

Advertentie-bureau

Vraagt prijs.
Fa. G. W. Luimes
Vorden.

Goedkope
aanbieding

„Nu is het tijd »» Dansschool Houtman
Postelein
Komkommer
Augurken
Bruine bonen

r

Drijfriemen of
Transportbanden ?

K
X
)•

Telefoon 232

voor het zaaien van

In verband met de inrichting van onze zaak is het bedrijf
a.s. maandag, dinsdag en woensdag gesloten.

Prachtig uitzicht op de bosrijke omgeving, ook
vanuit de nieuwe eetzaal
Van een prima verzorging kunt u verzekerd zijn.

Beha 0.4.95

M. SLOTEMAKER

x
<
x

X
X
X
X
X
X
X

Corsef 1115.75
PaS'Tunette beha's

Voor drukwerk naar Drukkerij Wolters

Pas-Tunette corsetten

H. LUTH
VORDEN
De drieduizend tweehonderd en zes en
zestigste, zegge 3266,
copriem voor koeien
ging heden de deur uit.
Wel een bewijs dat ze
goed zijn!

Ia G. W. Luimes
Telef. 421
Vorden
Die kale deur
of raamkozijn
wordt weer magnifiek
met

Panter super plastiek
van
Nico Keune
CONTACT
hét blad voor Vorden

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal

Telef. 358 - Vorden

2 grote blikken
appelmoes
149 et plus 10 zegels
l blik sperciebonen
95 et
l blik snijbonen

97 et
l fles limonade en
l grote strandbal
samen van 195 et voor
165 et plus 15 zegels
Bij aankoop van l fles
slasaus 94 et pi. 19 zg.
l slacouvert v. slechts
39 et

5 wetenschappelijk
berekende cupgrootten
per maat

3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillemaat

2 blikken doperwten
met wortelen
125 et plus 10 zegels

Geknipt
VOOR DE ZOMERSE DAGEN
Maak nu uw keus uit vele modellen!

Zomerjaponnen
Kinderjurkjes
Gelegenheids-pakjes
Blouses
Leuke
aanbieding
in
Bakvisjaponnen

Toppers
3|4 Jasjes
Suédejasjes, korte en 3|4
Poplin Jacks

100 gr. „de Heer"
chocolaadjes 56 et
100 gr. gevulde
vruchtensorbets 35 et
250 gr. Kreijenbroeks
allerhande
65 et plus 10 zegels
Bijzonder goedkoop
en lekker:
200 gr. boterhamworst
49 et
150 gr. gelardeerde
lever 89 et

PARDIJS
heeft het voor U!

Best brood
dat brood van

Vlotte modellen
in poplin en gabardine mantels.

SCHURINK
Eerste Vordense
Tenten verh uur der ij
fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421.
Gaat u kamperen?
Bespreek nu alvast de
datum voor een tent.
De echte

Pas-aan serviezen
alleen bij

Nico Keune

De heer en mevrouw
Roghair-te Raa betuigen hierbij hun dank,
mede namens wederzijdse ouders, aan allen
die van hun belangstelling bij hun huwelijk hebben doen blijken.
Mevr. Rombach, Zutphenseweg 20 Vorden
vraagt tegen l aug.
een jong
DAGMEISJE.
Gevraagd net MEISJE voor halve dagen
van l juni tot 20 juli.
Mevr. Gies, Almenseweg 2, Warken.
Wildiegene, die'n KANARIE, kleur oranje,
gevangen heeft, haar
terug bezorgen bij H.
J. Kip, Insulindelaan 28
IJZEREN VATEN
te koop, geschikt voor
meelvaten, kalkkuipen
en watervaten.
N.V. Chroomlederfabriekv.h. H. A. Albers
Tekoopg.o.h. BROMFIETS. D. Regelink,
Hengeloseweg B 24.
Te koop g.o.h. KOLENFORNUIS. B. te
Kamp, Veldwijk C 86
Te koop SPIEGEL in
eikenhouten lijst, afm.
58 bij 132 cm.
H. Wijchman, Julianalaan 18.
Te koop eikenhouten
BUREAU met veel
laden. Molenweg 8.
Jong HONDJE te
koop. H. te Veldhuis
Medler, D 156.

Kinderwagens,
Wandelwagens,
Kinderboxen, Kinderstoelen, Kindertuigjes enz»
fa. G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421
Te koop BROEDEIEREN van bosfazanten. D. Gr. Wassink, Galgengoor.
Jonge KONIJNEN te
koop. Ruurlosew. D 12
Te koop EET AARDAPPELEN, noordel.
J. W. Golstein.Nieuwstad 30.
Te koop JONGE
HENNEN. D. Klein
Geltink, Klein Garmel
Te koop 150 jonge
HENNEN, 10 weken
W.xR. J. Koerselman,
't Joostink.
Bestellingen voor
MESTKUIKENS
worden gaarne aangenomen door H. Burkink, Tel. K 6754-324
Wichmond.
50 jonge HENNEN
te koop, 11 weken oud
(Sussex). en LUIDSPREKER.
J. W.
Zomer, Molenweg 6.
Te koop F.H. MAALKALF, 2 mnd. G. B.
Lebbink, E 47, 't Onstein.
Te koop 6 a 7 BIGGEN en r.b. MAALKALF, 6 mnd. oud.
H. G. J. Horstman,
D 88, Mossel. N.o.z.
BIGGEN te koop bij
G. Wuestenenk, Weideman.
Te koop 7 zware
BIGGEN. A.Helmink
Onstein.
BIGGEN te koop bij
D. Pardijs, Kranenburg
Complete
kamers
Zie etalage.

Slaap-

fa* G, W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

GEVAREN DER DICTATUUR

X

Maandag 20 mei hopen mijn lieve u
ouders
H. Wesselink

en
H. Wesselink-Lindeboom

EXTRA BULLETIN!

Ms te

I).

wilt U natuurlijk
kleed gaan.

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. Dat ze nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun zoon
DIRK

(Ui» l ..i.l „...h /HO!) t

drama dat, begint in het ja„r ' /uu
en eindig)
ndigt in de bunker van Hitlei !-V'!
Nog nooit' ve> loonde geheime opi.am*:. w«!k«
9n AmtliHa de Unlalit aan *ü jool J355,

Hitler en-Eva Braun,
Roösevelt, Churchill,
Goebbels, Göring.j'
k de D u i t s e Keizer,
Himmler,. Donitz,
de Tsdcif van
Julius Streicher, "
Rusland,
Ribbenlrop, '
Stdlin,
Seys lnqu-3: t.
Hmdenburq,
Keite!, Mussolini,
E i s e n hou we r.
OPNAMEN UIT DE
OKKOMST c., ONDCf?
G9.HEIMF. ^CH|EVEtS
G\Sv'. .NA^I-DUISTLAND
1
He prive-ievon v 0 n Hit'c^ «.fTE^ B -... 03 be.>.htt:igadtr.

Ze vormen een erg belangrijk
onderdeel van Uw toilet.
OB

Receptie van 3—4.30 uur in u
Hotel Bakker te Vorden.

Zaterdag
ouders

25 mei hopen

onze lieve

Wij hebben voor U een moderne
kollektie zomerschoenen voorradig.

Wullink's Schoenhandei

. l. ,.

en
D. Brouwer-Teunissen
hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. Dat ze nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun
kinderen
Truus
Gerben
Vorden, mei 1957.
't Hoge 72.
Receptie van 3—4.30 uur in café
„de Zon", Zutphenseweg Vorden

l

h ..(-il.,.-

•

i. i , •

l i .,;< If.i I.I.

Woensdag 22 mei 2 voorstellingen, 7 en 9.15 uur.
Prijzen f 1.—, 1.50, 2.—. Kaarten a.d. d« zaal, 2—4 uur
en vanaf 6 uur. Tel. 500.

Meubelmakers en
Leerlingen

Alle opnamen zijn ter plaatse tijdens' de gebeurtenissen
in werkelijkheid opgenomen.

Bijenhof* Zutphenseweg 42

U hoeft er niet tegen op te zien
een lange wandeling te maken.
Laat Uw voeten geregeld
pedicuren en U geniet
weer volop*

Vorden, Telefoon 216

Fien
Jansen

Heden overleed nog geheel onverwacht
meermalen voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Vrouw, Moeder en Grootmoeder

Pedicure

Maria Johanna Schepers
echtgenote van G. A. Besselink
in de ouderdom van bijna 80 jaar.

r

School ml Bijbel, Hel Hope 42

Namens de familie:
G. A. BESSELINK
kinderen, b^fwd- en
kleinkindere^r

Algemene Ledenvergadering
op woensdag 22 mei, 's avonds
8 uur in de school.

FA. VISSER.
Telefoon

381

Agenda: o. a. Jaarverslagen, Rekening
en verantwoording 1956, Bestuursverkiezing.
Het Bestuur.

De plechtige gezongen uitvaai^zal
plaats
hebben op zaterdag 18 mei in ^w1' Antoniuskerk om 9.30 uur, waarna begrafenis op
het R.K. Kerkhof te Kranenburg-Vorden.

V
DANKBETUIGING.
Voor de buitengewone snelle en keurige
opbouw en afwerking binnen 3 weken van
onze nieuwe eetzaal betuigen wij alle werkers onze hartelijke dank in het bijzonder
aan: de fa. Bielderman & Zonen (metselwerk), fa. Smeenk, (timmerwerk), fa, Pongers,
(elektra en loodgieterswerk), Gebr. Barendsen (smidswerk), fa. Heerink (sJoffeerderij)
en hun personeel en zij, die de bos- en
grondwerkzaamheden hebben verricht o.l.v.
de heer H. Olthof.
Hotel „De Konijnenbult"
M. Slotemaker

V.V.V. VORDEN

Algemene Ledenvergadering
op maandag 20 mei, 's avonds 8 uur
in de eetzaal van Hotel Brandenbarg.
AGENDA:

1. Opening
2. Notulen
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie 1956
7. Verkiezing Kascommissie 1957
8. Vaststelling Statuten en Huishoudelijk
Reglement.
9. Besluit aanvragen Koninklijke Goedkeuring op de Statuten.
10. Verkiezing Bestuursleden. Aan de beurt
van aftr. zijn: H. B. Emsbroek, G. J.
Schurink en E. J. v. Tongeren (allen
herkiesbaar)
Candidaten voor deze verkiezing kunnen tot de aanvang der vergadering bij
het bestuur worden ingediend
11. Zomerprogramma 1957
12. Rondvraag
13. Sluiting.
M. TERPSTRA, secr.
N.B. Concept-statuten en concept-huishoudelijk
reglement liggen ter visie bij de Heer Eijerkamp,
Zutphenseweg 2.

Nutsfloralia Vorden

Ook uw schoenreparatie wordt

bij

Opgave van stekplanten voor de kinderen
van de dorpsscholen bij de Hoofden der
scholen. Kinderen, die naar Zutphen op
school gaan en voor de groteren voor 20
mei 1957 bij Mevr. Emsbroek-Steenman,
Insulindelaan; Mevr. Hylkema, Dorpsstraat
en bij Mevr. van Mourik-Spoor.
Prijs der stekplanten: kinderen 40 cent,
groteren en kinderen naar Zutphen 50 et.
Uitreiking dinsdag 4 juni '57 voor de
schoolkinderen op scholen.
Voor degenen, die zich bij de adressen op~
gegeven hebben dinsdagmiddag 4 juni in
de koffiekamer van het Nutsgebouw van
half vier tot vijf uur.

WULLINK
tot in de puntjes verzorgd.

Bruidssluiers en
bruidskapjes
met bijpassende handschoenen in div.
lengten.

Kroneman-Jörissen
^

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Nutsgebouw™^

sieren uw huis!

Telefoon 500
VORDEN

*

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 26 mei» 8 uur
De grootste operettefilm ooit gemaakt

Rose Marie
met: Ann Blyth, Howard Keel,
nando Lamas.

Smaakvolle gordijnen

Fer-

Romantiek - grootse taferelen - onvergetelijke muziek . . . .
Deze geheel nieuwe operettefilm bereikt
een tot nu toe ongekende hoogte in
filmgenot!
Toegang alle leeftijden

Ziet onze sortering mystères, marquisettes, etamines, broderie en rodia voile
(niet strijken)
*
Overgordijnen:
cretonne, velours, weefstoffen, damassé
enz.
*
Vloerbedekking:
linoleum, balatum, sisaltapijt, cocos,
moquette, enz.
*
Wij knippen de gordijnen gratis voor
u op maat af.
Ook maken wij ze vakkundig!
Ziet onze sortering.

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

•

l' . . l II ,, I. ,u r

Reeds 350.000 Nederlanders zagen deze film.
Thans slechts l dag in het Nutsgcbouw te Vorden.

Bij ons is plaats voor

t

VORDEN, 14 mei 1957.
Kerkhofweg, D 4.

,

•).

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 342

R. Brouwer

1.1...

TOT UIJF ÖÜÉR IlüflflLF

zomers ge-

Vergeet dan ook Uw
SCHOENTJES niet.

Vorden, mei 1957.
„Hakker ij"

I..U. i,..„. ml.

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

H. Luth, Vorden

Heineken werkt
met de zogenaamde
Heineken's A-gist,
een speciale gistreincultuur, waarvan niemand ter wereld (behalve
Heineken) hetgeheim kent.

Een japon naar Uw smaak . .

Heineken's
Bier

zie bij Luth 't is altijd raak!

* Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

H. Luth, Vorden

De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van
het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer
goed blijft.

Hemelvaartsdag 30 mei

H.H. Veehouders.

dauwtrappen naar het park van de
Wiersse te Vorden.
Een zee van Rhododendrons in
volle bloei.
Een unicum in Gelderland.
„DE KEUKENHOF VAN HET OOSTEN",
Minimum entree 50 et.
Kinderen van 6*—14 jr. 10 et., beneden 6 jr. vrij, (alleen
onder geleide.
Opbrengst geheel ten bate van de Padvinders en Verkennersbeweging te Vorden-Kranenburg en de Muziekver.
„Concordia".
De tuinen geopend van 2.30—5.30 uur. Concert i.h. park.
Honden worden niet toegelaten.

EEN GOEDE

Rubber stalvloer
is voor uw koeien van veel belang.
Het beenwerk van de dieren gaat
minstens een paar jaar langer mee
dan op een stenen of betonnen vloer
en de produktie wordt er zeer zeker
door verhoogd.
Van 17 t.m. 15 mei zijn wij met 'n
Modelstal op de Tentoonstelling in
Winterswijk in de Landbouwhal stand

BB&S&ZxjfiTf'i

in moderne dessins
en vele teleurstellingen

no. 22.

A. R. Wagen voort, Hackffort
Vorden, Telefoon 259.

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

Zojuist ontvangen
introduceert een
nêeuwe manier
van kousen kopen

«nieuwe zendingen

JAPONNEN

U koopt Uw prachtige nylons veilig
beschermd in een zak je, maar U kiest ze
op de hand uit de prachtige complete
Danion collectie. Want op de Danion
Selector (die handigedraai-standaard)
vindt U alle kwaliteiten, kleuren en
prijzen.

in zeer voordelige prijzen.
Reeds vanaf f 17.50.

Keurf, kiest, koopt Uw kousen
op de Danion Selector.

We vestigen uw aandacht op onze
tie Tweka-badgoed, in wol en lastex*

LOOMAN

+***«*«*

Fa VISSER
Burg. Galeestraat 5
VORDEN

l B.) de betere zaleen:

VORDEN

Altijd fijn...

weer
en

om zeker te zijn van 10% korting, 100% kwaliteit
en handen vol zegels! Profiteer van de talloze
extra aanbiedingen in het Sparjubileumjaar 1957.

vragen om lichte»
luchtige

ócnoenen.
Wij hebben ruime keus in zomerschoenen, zowel met open als dichte
hiel.

A. Jansen
„t Schoenenhuis"

Bij aankoop van l fles Frisco limonade van 95 et., l sterke opblaasstrandbal van 100 et. voor 55 et.
l Orangeadekoek van 54
l Sprinter ontbijtkoek van 37
SAMEN SLECHTS 79 CENT
l blik sperciebonen 95 et
l blik spinazie 67 et
l glas choco pasta 51 et
l pot tomatensoep 55 et
250 gr. Ovaaltjes, heerlijk koekje 65 et
250 gr. Gooise rondjes 59 et
150 yr. Zomerdrups 25 et
l pak Wafelkoeken 55 et

3 Spar Jubileum Koopjes:
Bij 250 gram Spar-koffie van 218 et, 44 zegels of 258 et, 52 zegels
1 BUSKOEK voor 55 et
250 gram heerlijke ANANASBLOKJES nu 45 et, 9 zegels

Chocoladevlokken, 250 gram
Boterham worst, 200 gram

65 et, 13 z.
54 et, 11 z.

Rundvlees, (blikje 350 gram)

116 et, 23 z.

Hollands Roem
Pikante kaas, 250 gram . . . . . . . . 89 et

Reparatie van elk merk.

Beleefd aanbevelend,

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Zaterdag 25 mei

dansen in Hotel Bakker.
Alléén toegang voor leerlingen en
oud-leerlingen.
Muziek „Songs and Rhythm".
Aanvang 7 u u r . Entree f 1.25.

Dansschool M. J. Kroneman

En maar zegels plakken!
Gevulde aardbeien, 150 gram
. . . . 49 et, 10 z.
Choc. Caramels, sticks, 1 50 gram . . . . 69 d, 14 z.
Lichte chocolaadjes, (echte<) 100 gram . 65 cl, 13 z.
BiHerkoekjes, 200 gram
75 d, 15 z

Voor kwaliteit steeds ons adres!

Als toetje

500 gr. Berner braadworst 175 et
500 gram rookworst 180 et
500 gram spek 80 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. leverworst 30 et

VrucMengriet, met veel vruchten, 250 gram 49 et, 10 z
Het bier is weer best;
Amstel Pilsencr - Oud Bruin en Gold

200 gr. bloedworst 30 et
Prijswijzigingen voorbehouden - van 16-23 mei

200 gram Berliner 75 et
200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Coöp. Dorsver. „Hackiort"

heeft altijd scherpe prijzen en
een spaarsysteem met grote
voordelen.

Telefoon 420

RIJWIELEN

'n Overheerlijk THEEBISCUITJE 250 gram nu 35 et, 7 zegels

CENTRA

T. van der Lee - 't Hoge 56

Empo, Union en R.S.

Ruime voorraad onderdelen en
toebehoren.

Ook nu weer een stroom van zegels!
*

—"C

VORDEN

Bent u al aan het sparen voor de zomer reis naar Duitsland?

6. Remmers, Nieuwstad

•

J. H. W. Eskes, Delden

Gevraagd een machinist voor
hooipersen en dorsen*
Aanmelding voor vrijdag 24 mei a.s. bij H.
J. Reerink, Delden, Vorden.

