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EXPOSITIE SCHILDERSHUIS BLAAUBOER
Het Schildershuis Blaauboer in de Smidstraat
heeft ditmaal zijn expositieruimte beschikbaar
gesteld aan de Schildersclub uit Hengelo (O.).
Het is wel eens interessant kennis te nemen
van hetgeen deze schilders uit Twente pres-
teren. Het beste werk levert Jo Niks, die hier
een 5-tal kleurige stukken en een aantal teke-
ningen exposeert. Hij schildert slechts een
tiental jaren en vertoont onmiskenbaar talent.
In zijn stukken spreekt een veelheid van lich-
te kleuren, die tot een harmonieus geheel zijn
samengebundeld. Het Heidelandschap en het
karakterestieke hoekje uit het plaatsje Erfel-
te in Drente getuigen hiervan. Ook de aqua-
rel „Gezicht op Lengerich" doet het goed.
Hij schildert veelal met het paletmes. Ook het
werk van Boersma is een aandachtige be-
schouwing waard. Het is zeer gedegen, fijn
van toon en goed afgestemd.
Een goed voorbeeld hiervan zijn Paddestoe-
len en Zwammen. Zijn tekeningen bestaan
veelal uit Oude Gebouwen, w.o. bekende uit
Zutphen. Ook deze zijn goed.
Het werk van Haverkate bestaat voornamelijk
uit aquarellen. Het olieverfstuk „Bloemen-
stilleven" is zeer kleurrijk en goed van com-
pesitie. De olieverfstukken van J. Klinkert
zijn te allerdaags. Er spreekt weinig leven uit
en ook de sfeer ontbreekt veelal. Diens teke-
ningen zijn echter uitstekend en in het bij-
zonder zijn boomtekeingen zijn knap.
En zo komt deze expositie van amateurs ze-
ker boven het gemiddelde uit en is een bezoek
wel waard. Het Schildershuis Blaauboer be-
vat nog veel meer kunstschatten, al is het
dan niet van deze Hengelose club. Men kan
er met veel genoegen enkele uurtjes zoek
brengen.

BLOEMSCHIKCURSUS
NUTSFLORALIA

Door drukke werkzaamheden is het de heer
van Driel helaas niet mogelijk deze zomer een
cursus te geven in bloemschikken. Dit was
voor het bestuur een grote teleurstelling. Ge-
lukkig kan de cursus toch doorgaan en heeft
het bestuur Mej. Gootje Hermsen aangezocht
deze zomer de cursus te willen verzorgen.
Wie de Margriet en de Libelle leest, weet wie
Mej. Hermsen is. Reeds tal van keren zijn er
in deze bladen stukjes van haar hand ver-
schenen, rijk versierd met afbeeldingen, over
Bloemsierkunst. Ook hielp zij de bloementen-
toonstelling op de Keukenhof 1955 arrangeren
en trad zy voor de televisie op. U ziet dus dat
Mej. Hermsen een bekende en ervaren kracht
is, die u de edele bloemsierkunst zal leren.
Het is haar streven om met eenvoudige mid-
delen iets moois te bereiken. De cursus zal
bestaan uit 5 lessen, die gegeven worden op
de dinsdagen 3 en 10 juli, 21 en 28 augustus
en 4 september.
Profiteer van deze unieke gelegenheid om
van een bekende bloemsierkunstenares les te
krijgen voor slechts weinig geld. Tevens vra-
gen we uw aandacht voor de advertentie be-
treffende de uitreiking van stekplanten.

EXCURSIE G.M.V.L.
Onder leiding van de heer Bijker van de Ned.
Heide Mij brachten 35 leden van de afd. Vor-
den van de G.M.v.L. per bus een bezoek aan
de ruilverkavelingsgebieden in Beltrum-Zieu-
went en Gelselaar. In het verenigingsgebouw
Concordia in Beltrum werd eerst een con-
sumptie aangeboden waarna de heer Bijker
een uiteenzetting gaf van de ruiverkaveling.
Vervolgens werd een tocht door deze gebie-
den gemaakt, waarbij de heer Bijker ter plaat-
se tekst en uitleg gaf. Deze excursie kan als
zeer geslaagd worden beschouwd.

GESLAAGD
De heer W. van Til slaagde te Zutphen voor
het examen E.H.B.O., uitgaande van de Ne-
derlandse posterijen.

AVONDDROPPING
Aan de door de afd. Vorden van de BOLH
en BOG georganiseerde avonddropping namen
25 personen deel. Na kris kras door do ge-
meente te zijn gereden werden de wandelaars
gelost in het Galgengoor. Vandaar moesten zij
trachten de weg terug te vinden naar hotel
Brandenbarg.
De prijswinnaars waren: 1. Mej. G. Wesselink
en Mej. S. Weenk; 2 Mej. A. Bouwmeester en
de heer W. Wesselink; 3. Mej. W. Sloetjes en
de heer T. Meuleman; 4. de heren H. Pelgfum
en H. Bouwmeester; 5. de heren Jo Wuesten-
enk en W. Harmsen; 6. de heren A. Korenblik
en J. Eskes; 7. de dames Rossel en Wesselink.

PLATTELANDSVROUWEN
Donderdagmiddag maakten de leden van de
Bond van Plattelandsvrouwen een uitstapje
naar de nieuwe Rollecate te Deventer, en het
Natuur Hist. Museum van Piet Bos op de Hol-
terberg. Zeer voldaan over deze mooie en
leerzame middag kwamen de dames 's avonds
weer in Vorden aan.

KERKDIENSTEN zondag 3 juni.
Hervormde kerk.

9 uur Ds P. J. Mackaay,
van Oegstgeest

10.30 uur Ds P. J. Mackaay,
van Oegstgeest

Jeugddienst. Onderw.: Vallende muren.
Kapel Wildenborch

10 uur Ds J. Langstraat
Geref. 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
Van zaterdag 2 juni van 5 uur tot en met
zondag 3 juni Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 106 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 58.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 24 mei t.m. 31 mei.
Geboren : z. v. G. W. Wahl en W. Wahl-
Boerman; d. v. Ch. Bongers en J. H. Bon-
gers-Uenk; d. v. H. J. Berenpas en H. J.
Berenpas-Ruesink.
Ondertrouwd: K. M. Krijgsman en J. Bos;
G. H. Slagman en H. J. Aalderink; H. Gos-
selink en H. Rietman.
Gehuwd ; H. J. Memelink en R. J. Dekker;
G. Kleine en B. W. Hilhorst; A. J. Den-
kers en G. Wassink.
Overleden: H. J. Maassen-v.d. Brink, wed.
v. B. Peppinck. ou^dfe jr.

Huidgenezing
Huid zuiverheid -Huidgezondheid

Voeten en oksels tns door Purol-poecler

VOETBAL

Vorden heeft haar laatste kans om te promo-
veren naar de Ie klasse der afd. Gelderland
niet weten te benutten en zal volgend seizoen
het nogmaals in de tweede klasse moeten
proberen.
Evenals in de eerste wedstrijd wilde het voor
Vorden, dat in het veld zeker niet de mindere
was, niet bijster vlotten. Bovendien had de
doelman een slechte dag, want zeker enkele
doelpunten waren houdbaar. Vorden was aan-
vankelijk sterk in de aanval, waarbij de Erix-
achterhoede opnieuw de buitenspelval open-
zotte, overigens zonder veel succes, want het
kostte haar het eerste tegenpunt, toen de
achterhoede verzuimde in te grijpen en dank
zij goed doorzetten van Buunk, de linksbinnen
Goldstein Vorden de leiding gaf. Door op-
dringen van de achterhoede kreeg hierna
Erix een veldoverwicht, dat zeker een twint ig
minuten duurde en die voor Vorden noodlot-
tig werd. Een ver schot van de rechtbuiten
verraste de Vordense doelman en de bal ver-
dween over zijn handen in het doel. Een tien
minuten later trapte de Vordense keper over
do bal heen, zodat de rechtsbinnen van Erix
gemakkelijk kon doelpunten (2—1). Bijna was
het 3—l «u-wors t , doch de bijzonder fraaie
kopbal van de linksbinnen ging net naast.
In de tweede helft nam Vorden opnieuw het
initiatief, wat na een kwartier spelen resul-

do in een fraai doelpunt van Buunk. Met
dezo gelijke stand zat er voor Vorden een
kans in voor een overwinning en het was
diui rom spijtig voor Vorden dat. 10 minuten
voor het einde de ongcdekt staande rechts-
bui ton van Erix een schot kon lossen, waarbij
<lo bal via de handen van do kopor in het doel
sprong, waarmee Erix verder een gewonnen
wedstrijd speelde.
Vror do aanvang bood de voorzitter van
Erix bloemen aan wegens het behalen van het
kampioenschap, terwijl na afloop de voorzit-
ter van Vorden, de heer W. Kuiper, de voor-
zitter van Erix met een toepasselijk woord
bloemen aanbood met het feit dat Erix door
deze overwinning naar de Ie klas promoveert.
Vcrden a won van S.S.S. a met 7—6.
Vordon I spoolt a.s. zondag op eigen terrein
voor de G.V.B.-beker tegen Voorst III, terwijl
Vorden II voor hetzelfde doel naar K.D.C. II
gaat.

MOEDIGE DAAD BELOOND
De 16-jarige Wim de Boer uit de Insulinde-
laan, die in augustus van het vorige jaar een
drenkelingetje uit de haven van Almelo redde,
werd voor deze moedige daad door het Car-
negie Heldenfonds beloond mot oen vulpen
met inscriptie en een bedrag van ƒ 20.- voor
schade aan zijn kleding. De ouders van de
drenkelinge voegden daar een boek aan toe.
Een en ander werd hem zaterdagmorgen door
burgemeester van Arkel in het gemeentehuis
uitgereikt.

ORIËNTERINGSRIT
In het kader van het V.V.V.-zomerprogramma
werd zondagmiddag onder auspiciën van de
auto- en motorclub een oriënterigsrit voor
wielrijders gehouden, die tevens gold voor de
competitie. Hiervoor bestond grote belang-
stelling. Niet minder dan 71 deelnemers kwa-
men aan de start.
Dank zij het fraaie weer werd het een prach-
tige tocht, die door het bosrijke Warken en
Galgengoor leidde; de lengte was ongeveer 20
km. Door enkele listigheidjes liepen vele deel-
nemers een flink aantal strafpunten op.
Aan het einde van de tocht reikte de heer D.
J. Rouwenhorst, na een dankwoord aan de
heer Martinus voor het uitzetten van deze rit
en aan de controleurs voor hun belangeloze
medewerking, de prijzen uit.
Do prijswinnaars en tevens voor de competi-
tie geplaatsten zijn: 1. Joh. J. van Dijk, 4 straf-
p.; 2. H. Meulenbrugge, 4 strafp.; 3. Mej. A.
Klein Selle, 6 strafp.; 4. J. W. Polman, 6 straf-
p.; 5. Joh. Sloot, 9 strafp.; 6. W. B. J. Stee-
man 9 strafp.; 7. J. Pardijs, 11 strafp.; 8. E.
Schuppers, 11 strafp.; 9. G. Hulshof, 12 strafp.;
10. Mej. G. te Kamp, 12 strafp.; 11. W. Groot
Bramel, 21 strafp.; 12. G. H. de Greef, 21 straf-
p.; 13. Mevr. Oukes-Pardijs, 22 strafp.; 14. J.
Oukes, 22 strafp.; 15. C. Kerkzoek, 27 strafp.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot de heer B. J. Antink is be-
noemd tot assistent bi^de Rijkslandbouw
Voorlichtings Dienst, in^pils standplaats Ol-
debroek.

PRACHTIG RESULTAAT
l .V- col l i -dr voor de Kinderbescherming, welko
hier onlangs door de Bond van Plattelands-
vrouwen is gehouden, h^Jt het prachtige be-
drag van ƒ 1009,10 op4Hfacnt

DE KNUPDUUKSKES
Woensdagavond heeft de boerendansgroep de
Knupduukskes bij Hotel de Konijnenbul t een
demonstratie gegeven voor dames uit Utrecht
en omgeving, welke hier een poosje vakantie
genieten onder auspiciën van de Stichting
1940—1945. Het was jammer dat een onweer
de feestvreugde kwam verstoren.

TREKTOCHT O.L.S. DORP
De leerlingen van de O.L. Dorpsschool, welke
een 4-daagse trektocht maken, worden van-
avond om kwart over zes terugverwacht bij
café Lettink, waarna de muziekvereniging
Concordia hen naar het dorp zal begeleiden.

DRIE-DAAGSE FIETSTOCHT
SCHOOL WILDENBORCH

Men schrijft ons:
Misschien interesseert het u niet zo bijzonder,
maar wij, leerlingen van de vijfde, zesde en
zevende klas van de Pr. Julianaschool, hebben
zo'n heerlijke fietstocht gemaakt, dat we het
niet verzwijgen kunnen.
Stel u voor, drie dagen rondrijden door Twen-
te, zonder haast, zonder pech, zomaar door
drukke steden als b.v. Hengelo en Enschede
en ... zonder angst.
We waren echt dames en heren in het ver-
keer, dus als we voorrang hadden, reden we
rustig wiel aan wiel en geen vreemde kwam
er tussen.
En dan twee nachten slapen of soms niet sla-
pen, maar toch zo, dat de mevrouw en menoor
van Huizo Oosterhof te Lonnekermeer, ons
zelf aanboden, om nog maar weer eens terug
te komen.
Als je het al te bont maakt, is zo'n huis op
oen ander jaar juist holemaal bezet, als jo o r
heen wilt. Voelt u iets? En dan hebben wo
nog niet eens verteld van Denekamp en onze
zwommerij in die kapotte kano en dat we zo-
maar langs de startbaan hebben gezeten van
het vliegveld Twente. O ja, en dat bezoek aan
de Textiel-Vakschool, waar we bijna doof
zijn geworden. We kunnen 't niet opnoemen,
zoveel hebben we beleefd. Het waren een
paar heerlijke dagen, zo prima, dat een grote
regenbui op de laatste middag er niets aan
heeft kunnen bederven.

NAAR HET CONCOURS.
Het Vordens Dameskoor neemt zondag 3
jun i deel aan het internationaal zangconcours
te Ulft . Het komt uit in de superieure af-
deling.

Zondag 3 juni 10.30 uur

Jeugddienst
Spreker: Ds. P. J. Mackaay, van
Oegstgeest.

Onderwerp: „Vallende muren".

Samenzang vanaf 10 minuten voor
half elf.

UITSTAPJE R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond ,,St. Martha" oragni-
soorde haar jaarlijkse uitgaansdag. 's Morgens
om 8 uur startte het uit 28 dames bestaande
gezelschap per touringcar en ging de reis via
Zutphen, de Veluwezoom naar Arnhem en
verder richting Amersfoort. Mede door het
fraaie voorjaarsweer was de stemming „aan
boord" prima. Het eerste doel van de tocht
was Zeist, waar de bekende Sola-fabrieken
werden bezichtigd. De dames werden op des-
kundige wijze voorgelicht. Door de directie
der fabriek werd hierna aan allen een koffie-
tafel aangeboden en ontving men als aanden-
ken een gratis lepeltje. Vervolgens werd de
reis voortgezet, waarna men tegen 12 uur in
Utrecht arriveerde, waar de inwendige mens
wer versterkt. Van hieruit bereikte men Haar-
zuilen, waar het prachtige kasteel in ogen-
schouw werd genomen. Men raakte hier bij-
na niet uitgekeken op de pracht en praal, die
hier te aanschouwen viel. Vooral de kostba-
re wandtapijten, waar ca 60 jaar aan was ge-
werkt, de Chinese vazen van blauw porse-
lein (ƒ 50.000.- p. stuk) en de met koper be-
slagen kasteeldeuren, wekten aller belangstel-
ling. De volgende pauze was bij de Loos-
drechtse plassen, waar een pleziertocht van
ca l uur werd gemaakt.
De terugreis ging over Hilversum, waar de
studio's werden bekeken, het gemeentehuis
etc., en van hieruit op Soestdijk aan, langs het
Koninklijk Paleis, dan naar Apeldoorn ('t Loo)
en via Zutphen weer huiswaarts, waar men
in de beste stemming tegen half tien arriveer-
de. Allen waren zeer voldaan.

RATTI-NIEUWS
Verleden week waren alle elftallen vrij. Voor
de competitie wordt a.s. zondag gespeeld
R.K.D.V.V. II (Doesburg)—Rattill. Deze ont-
moeting zal de Rattianen beide puntjes kun-
nen opleveren, waardoor zij zeker zijn van
een plaats in de kopgroep. De overige elftal-
len behoeven niet te spelen voor de compe-
titie.

BOERENLEENBANK KRANENBURG
De R.K. Boerenleenbank te Vorden-Kranen-
burg hield onder voorzitterschap van de heer
A. J. Meyer in zaal Schoenaker haar alge-
mene ledenvergadering, welke goed bezocht
werd. De voorzitter deelde in zijn openings-
woord mede, dat de kassier de heer J. Hart-
man wegens ziekte verhinderd was en wenste
hem spoedige beterschap. Als secretaris der
vergadering werd, inplaats van de kassier, be-
noemd do heer H. W. Eykelkamp ,,De Weerd".
Uit het jaarverslag over het boekjaar 1955
bleek, dat er aan spaargelden waren ontvan-
gen ƒ 199.790,98 terwijl aan spaargelden werd
terug betaald ƒ 141.042,09. Aan voorschotten
werd verstrekt een bedrag van ƒ 13.200,—,
terwijl aan aflossingen voorschotten werd te-
rugontvangn ƒ 12.172,25. In de lopende reke-
ning werd ontvangen ƒ 270.604,25 en uitgege-
ven ƒ 272.428,08. Het winstsaldo bedroeg
ƒ 1.025,12. Per 31 december j.l. waren in om-
loop 512 spaarbankboekjes, 15 deposito-, 20

do rekening- en 24 voorschotboekjes.
Het aftredende bostuurslid de heer H. W.
Eykelkamp werd bij de gehouden bestuurs-
verkiczing herkozen. In verband met een
koerswijziging t.o.v. het beleid der Centrale
Bank te Eindhoven ondergingen de statuten
en het huishoudelijk reglement een belangrij-
ke wijziging en uitbreiding. De vergadering
ging met deze wijziging akkoord. Besloten
werd de jaarlijkse subsidie voor de R.K. Ge-
zinszorg ,,de Graafschap" te verhogen tot
ƒ 40.—. Besloten werd ook niet-leden binnen-
kort een spaarbankboekje te schenken bij ge-
boorte van oon kind, met een eerste inleg van
,/' 2.50. De Geest. Adv. Pastoor H. Ponsioen
sprak in een kort slotwoord zijn waardering
uit voor het werk der bank.

SACRAMENTSPROCESSIE

Naar wij vernemen zal a.s. zondag na de
Plechtige Hoogmis in de parochiekerk op de
Kranenburg de jaarlijkse Sacramentsprocessie
plaats vinden. De stoet trekt via kerk- en
kloosterplein door de pastorietuin naar het
rustaltaar en van daar weer in de kerk.
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IN HET STAMBOEK OPGENOMEN
Door inspecteur W. G. Lucassen uit Wehl
werden in het N.R.S. de volgende M.R.Y. vee-
slag runderen opgenomen t.w. l koe van H.
M. A. Helmink met bc+76 pt.; l van J. W.
Hilhorst met b?9; l van H. Memelink met bc +
76 pt.; l van B. Voskamp met bc+ 76 pt.; l
van B. G. Lichtenberg met bc+ 76 pt.; l van
J. Bosch met b—78 pt.; l van B. Tjoonk met
b—77 pt.; 2 van H. Tjoonk met bc+76 en
b_77 pt.; l van H. Eggink met b—77 pt.; l
van J. W. Mombarg met b—78 pt.; l van de
Wed. D. Lettink met b—77 pt.; l van A. Was-
sink, 't Pardijs, met b—79 pt.; 2 van de Wed.
G. A. Regelink met b—78 en b—77 pt.; l van
G. J. Rossel met b—78 pt.; l van A. J. Vrug-
gink met b—77 pt; l van F. J. Th. Mullink
met b—78 pt.; l van B. Wagenvo-.rt met b—
77 pt.; l van G. J. Vruggink met bc+76 pt.;
2 van A. J. Vruggink met bc+ 76 en b—77 pt.;
l van G. H. Jansen met bc+76 pt.; l van Joh.
Wesselink met b. 80 pt.; l van G. Berenpas
met b—77 pt.; 2 van G. Ruiterkamp met b—77
en b—77 pt; l van L. Groot Bramel met bc +
76 pt.; 2 van de Gebr. Lindenschot met b—78
en b—77 pt; l van G. J. Zweverink met b—78
pl.. ; 2 van de Wed. J. Nijendijk met b—78 en
b—77 pt.; 3 van G. J. Arfman met bc+ 76, b—
77 en b—77 pt; 2 van L. H. Visschers met b—
79 en b—78 pt.; 4 van Z. Rcgelink met b—78,
b. 79, b—77 en b—-77 pt. ; l van M. Regelink
met b—78 pt.; l van de Wed. D. J. Venderink
met bc+ 78 pt; 2 van A. ter Maten met bc +
76 en b—77 pt; 2 van H. Wesselink met b—77
en b_78 pt; l van D. Eskes met b—78 en b—
77 pt.; l van G. J. Memelink met b—78 pt.; l

i L. Gotink met b—78 pt; 3 van H. Riet-
man met b—77, b—79 en bc + 76 pt; l van M.
A. Helmink met b. 80. Definitief werden in-
geschreven van de Vereniging K.I.V.O. stier
Rudolf TI met b. 76 en Mina's Johan met b. 80
en de stier van L. J. Rietman met bc + 76 pt.

„KASTEEL STA VERDEN" WAS WEER IN
ZUTPHEN

Vorige week dinsdagmiddag om half zes
meerde aan de Hoge Loswal de „Kasteel Sta-
verden" van de Holland-Veluwelijn, waarme-
de onder auspiciën van het Ned. Rode Kruis

ds jaren reizen door ons land worden on-
dernomen met patiënten; een belangrijke so-
ciale arbeid, welke de belangstelling, en spe-
ciaal de steun van ieder verdient.
Ditmaal waren er 70 bedlegerige invaliden
uit Amsterdam en Monnikendam aan boord,
t.w. 24 mannen en 46 vrouwen. De reis nam
twocde Pinksterdag een aanvang in Amster-
dam. Vandaar werd naar Urk gevaren. Daar-
na is de tocht voortgezet naar Nijmegen. Ver-
volgens gaat het via Dordrecht en Utrecht
naar Amsterdam.
De stemming aan boord was uitstekend. On-
derweg hadden de patiënten hun ogen uitge-
keken en met grote interesse kennis genomen
van alles wat zij zagen.
Als scheepsarts fungeert dr. Schmeink uit
Amsterdam, commandant van de Rode Kruis-
colonne aldaar. Hij wordt bijgestaan door
helpsters en helpers van deze colonne.
Velen maakten gebruik van de gelegenheid
tot het brengen van een bezoek. Namens het
gemeentebestuur gaf mevr. Van Broekhuyzcn-
Schoneveld, wethouder van onderwijs, blijk
van haar belangstelling en verder maakten
bestuursleden van de afd. Zutphen van het
Ned. Rode Kruis hun opwachting.
Ook werd de patiënten op initiatief van de
afd. Zutphen van het Rode Kruis een prettige
avond bezorgd. Daarvoor zorgde de mondhar-
monicaclub van de Zutphense C.J.M.V. ,,Pro-
Ivphonia", onder leiding van de heer Kanne-

ter. De Rode Kruiscolonne Zutphen bood
versnapering voor de patiënten aan.

uieim-n is het aantal patiënten uit
Zulphen en buurtgemeenten, dat dit jaar 'n

olijke reis meemaakt, zeven. Ook uit Vor-
is 'n patiënte mee, n.l. mevr. Vriezen uit

•'-urg. Galléestraat. De afd. Zutphen van het
Ned. Rode Kruis zal een belangrijk deel van

>or persoon ƒ 80.-, voor haar re-
'r-n nemen. Een deel van de op

mi a.s. te houden collecte zal hiervoor
den bes t ' • •<•<] . Men hoopt, dat de opbrengst

groot zal zijn.

UITSTAPJE
Begunstigd door prachtig weer maakten

usdag een 40-tal leden van de Coöp.
mvee- en Eierafzetvereniging ,,Linde" per
ingcar een uitstapje naar Noord Brabant.

's Morgens werd eerst een bezoek gebracht
's Hertogenbosch en aldaar in de grote

kthallen een kijkje genomen op de vee-
l:t. Vervolgens ging de reis naar het Ne-
ands Nationaal O orlogsmonument te
rloon. Vandaar werd de tocht voorgezet

i Boxme. ude de bedrijven van de
l> . Pluimvee Verkoopvereniging annex
literij, in ogenschouw te nemen. Onder
•undige leiding werd het gezelschap rond-
i d , t e r w i j l in do cantine van het bedrijf

; de directie een resumé werd gegeven
i staan van deze coöperatie, haar

Wvvrkwijze en de verwerkingsmogelijkheden
het. bedr i j f . Na op de terugreis nog een

i je vertoefd te hebben in Berg en Dal bij
Nijmegen, kwam het gezelschap zeer voldaan

i deze excursie, weer thuis.

GESLAAGD
Te Arnhem behaalde Me j. W. Wesselink
,,Elshof" Kranenburg, het diploma Kleuter-
leidster A.

Wij ontvingen

3000 pracht limonadeglazen
met goudrand
welke wij gratis verstrekken bij

l fles limonade a f 1.25,
kwaliteit Vetter.

SMIT, Zutphenseweg
„Elke week iets nieuws,

altijd wat goeds"

Stekplanten Nutsfloralia.
Uitreiking stekplanten voor Groten
dinsdag 5 juni '56 in het Nutsge-
bouw van 4—5 uur. 50 et. per stel.

A.s. zondag 2 uur
voor de G.V.B.-beker

Vorden l -
Voorst III

net volmaakt
zittend Iduna
Pas-Tunette
corset
kant en klaar

GaranUe. W& .mafcen zonder
prijsverhoging) een maafcorset
voor Ieders vrouw, dia met «en

H. LUTH
VORDEN

Bezoekt met
uw kinderen

de prachtige nieuwe

SPEELTUIN
van Café

„De Groene Jager"
WICHMOND

Kinderen zonder geleide
géén toegang.

Jla s tic,
glashelder, vervangt
glas v. kippenhokken
en volières. 80 cm
breed f 2.25 p.

BELTMAN
Telef. 06750-3592
Warnsveld

m.

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Te koop alle soorten

koolplanten
Beleefd aanbevelend,

Gebr. Kettelerij
Zutphensew., Tel. 508

Vordens Mannenkoor
A.s. Maandagavond

om 8.30 uur
REPETITIE

in het Nutsgebouw.

Speciale aanbieding
stalen

Slaapkamer-
ameublementen

Joh. Heerïnk
Woninginrichting
Zutphenseweg
Telefoon 383

De jeugd vloog uit!
Verreweg de meesten
met onze tassen en
koffers.
Goed zo, jongens!
Jullie kochten ze bij de
man, die ze ook re-
pareren kan.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, ge-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

H.H. GRAANMAAIERS
Binderdoeken

voor de graanmaaier.
Kijk die nu even na,
of ze ook gerepareerd
moeten worden. Wij
maken ze weer prima.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Op bestellingen af te geven mest-
kuikens

Sussex X Reds, Sussex X
W.L. x R., N.H.B.L. x
N.H.B.L. x W.L.

ADRES:

G. B. Lebbink & Zn., E 47,
Telefoon 439.

Hamps,
R. en

Vorden

EMPO RIJWIELFABRIEK
te Vorden (Tel. K 6752 Nr. 241)

vraagt met spoed

PERSONEEL
voor alle afdelingen, ook ongeoefen-
den of mensen, die nog niet in het
rijwielvak gewerkt hebben (liefst tot
35 jaar).

* Uitstekende arbeidsvoor-
waarden.

* Opneming in het pensioen-
fonds.

* Uurloon op basis C.A.O.
Groot-Metaal met genieten
tarieven en dispensatie
van het College van Rijks-
bemiddelaars t.a.v. de pres-
tatiebeloning.

* Vergoeding v. reiskosten.

Voor aanmelding en het verkrijgen
van nadere inlichtingen ('s avonds na
werktijd): Vorden: W. H. Sessink,
Enkweg 17, Vorden of bij de fabrieks-
portier (overdag van 8-12 en van 1-
5.30 uur).

* Is het moeilijk U persoonlijk
te melden, dan kunnen wij U,
na opgaaf van uw juiste adres,
aan huis bezoeken.

Voor al uw reizen en vacantietrips
naar de

DETO-IOURS Deventer
Vraagt inlichtil
Jan Hassink, Rl

|n bij Sigarenmagazijn
Ihuisstraat 14, Tel. 332

m Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 9 juni, 8 uur

Een heerlijke amusementsfilm
in kleuren

Als op zondagavond
de dorpsmuziek speelt

met: Hans Stüwe - Ingeborg Körner -
Oskar Sima - Walter Muller - Marina

Ried - Bruce Low

Een vrolijke film die alles heeft wat
U graag hoort en ziet.

Vrolijkheid - romantiek - aardige
meisjes - ontroering - leuke liedjes.

j Toegang voor alle leeftijden

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr 11

Elke Maandag: kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Adverteert in Contact
het blad voor Vorden!

Lage regelprijs. Hoge publiciteitswaarde.

Heren... /
dat zien de dames toch ook
wel, als u een leuk

OVERHEMD
draagt met een fleurige das.

LU TH heeft ze voor U in voorraad,

in erfen, streep,
ruit dessins en
ook in moderne
kleuren.
Overhemden met
vast boord, dubb.
borst reeds voor
f 8.50.

H. Lutii, Nieuwstad, Vorden

H.H. Pluimveehouders!
Wij leveren alle soorten
Mestkuikens*
Engelse Sussex, N.H. BI. en kruisingen

Beleefd aanbevelend,

A. J. Denkers, Warnsveld Tel. K 6750 - 2467

Ga met uw tijd mee
en leer nu
AUTORIJDEN.

Bij de F,N.O*P+ autorijschool
van

George Seesing
hebt u altijd succes»

Kom naar G.S.
voor autorijles!

leveren nu alle
D O E L M A T I G E

vloeren
Behalve linoleum leggen wij thans ook de

moderne cumaronhars en plastic-asbest tegel-
vloerbedekkingen van het betrouwbare fabrikaat
Linoleum Krommenie. Vooral bestemd voor
winkels, kantoren, café's, kerken en voor gangen,
keukens, badkamers en halls in woningen.

Vraag om kleureniolders

cumaronhars tegels in 1 7 fraaie
gemarmerde kleuren door en door,
waarmee talloze combinaties
mogelijk zijn.

p/asf/c-asfaesf tegels soepel en toch

slijtvast; grote bestendigheid tegen
zuren, alkaliën en vetten. In 10
aantrekkelijke kleuren.

F A B R I K A A T KROMMENIE

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!



Met grote vreugde en
blijdschap geven wij
u kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje
Alberta Geertruida

(Albertineke)

C. Bongers
J. H. Bongers-

Uenk

Vorden, 24 mei '56.
Zutphenseweg C 10.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
onze 25-jarige echt-
vereniging ondervon-
den.

Fam. Ph. Sessink
Kranenburg.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, en in het
bijzonder aan Dr Lu-
lofs, die hun medeleven
hebben betoond na
het overlijden van onze
lieve man en vader

Arend Jan Teerink

Fam. J. Teerink-
Vossers

Vorden, juni '56.
Ruurloseweg D 12.

„De Rustenburg" in-
richting voor verple-
ging van chronische
zieke patiënten vraagt

ziekenverzorgsters
en meisjes die daar-
voor in opleiding wil-
len gaan; duur der
gratis opleiding 2 jaar.
Goed salaris ; vrije
kost, inwoning en be-
wassing en eenmaal
per maand vrij reizen.
Brieven met volledige
inlichtingen of per-
soonlijke aanmelding:
Directie, Mathenesser-
laan 491, of postbus
6020, Rotterdam.

Gevraagd WERK-
STER, vrijdagssmor-
gens of 's middags.
Mevr. Staring, „Hoge
Zand", Zutphensew.

Gevraagd :
zo spoedig mogelijk

een

monsternemer
voor 2 a 3 dagen p.
week, v. de buurt-
schap Hackfort.

Zich aan te melden bij
H. J. Meulenbrugge,
aan de Coöp. Zuivel-
fabriek, Vorden

Wordt gevraagd :
'n BOERENARBEI-
DER, 3 a 4 dagen p.
week, bij H. Kettela-
r i j .BH, "Waggelink"

Rectificatie.
Wie is genegen zijn
woonruimte in Vor-
den te ruilen voor
moderne woonruimte
in bosrijke omgeving
aan de rand van
Lochem.
Brieven onder letter
D bur. v.d. blad.

TekoopprimaBROM-
FIETS, merk Pluvier.
J. Westhof, Decanije-
weg 13.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.

ONDERTROUWD:

G. J. Grevink

en

J. G. Kreunen
Huwelijksvoltrekking op zaterdag 9
juni om 10.30 uur te Vorden.
Huwelijksinzegening door de Weleerw.
Heer Ds. J. Langstraat in de Herv.
Kerk om 11 uur.
Winterswijk, Kobstederstr. 13

19
1 , . ,,_.-

Toekomstig adres: Kobstederstr.
13, Winterswijk.

Receptie van 3.30—4.30 uur in
Hotel Bakker te Vorden.

.

Op dinsdag 5 juni hopen onze broeder Q
en zuster en lieve ouders

A. Poterman

J. Poterman-Nijenhuis

hun 25-jarige echtverbintenis te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de
wens van ons allen,

E. J..Poterman
H. Wagenvoort-Poterman)r* •, T , / ( en BennieG. J. Wagenvoort )
J. A. Poterman

Warnsveld, „De Viersprong".

Q Op dinsdag 5 juni hopen mijn gelief- Q
A de ouders

J. A. Norde

M. E. Norde-Norde

hun 25-jarige echtvereniging te her-
* denken.

u Vorden, juni 1956.
„Stegeman"

Receptie van half vier tot half X
vijf in zaal Schoenaker, Kranen- M

R

Q
n
M

X
x
X
X

X'

Op zondag 10 juni hopen mijn ge-
liefde ouders

G. Klein Haneveld

G. E. Klein Haneveld-Nijland

hun 25-jarige huwelijksdag te her-
denken.

Hun dankbare zoon en verloofde
Henk en Dinie

Warnsveld, juni 1956.
„Klein Starink"

Gelegenheid tot feliciteren op
maandag 11 juni van 2.30-4 uur
aan huis. X

Heden overleed onze lieve moeder en
grootmoeder

Hendrika Johanna Maassen-v.d. Brink
weduwe van B. Peppinck

in de ouderdom van 78 jaar.

E. H. ten Broeke-Peppinck
D. J. ten Broeke
en kleinkinderen

Vorden, 27 mei 1956.
't Hoge 27.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op donderdag 31 mei op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

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

in diverse modellen o.a. in lastex vanaf f 15.75

Wollen badpakken reeds vanaf f 7.95

Lastex meisjes badpakjes maat 50 f 2.80 ! kleine stijging

Looman Vorden
J

Zaterdag 9 juni

DANSEN
in Concordia te Hengelo-GId.

Binnenkort komt bij ons de plaats
vacant van:

ie VERKOOPSTER
voor de WONINGTEXTIEL

Ruime verkoopervaring vereist.
Kennis van textiel (b.v. in de manu-

facturen) strekt tot aanbeveling

Voor prima kracht hoog salaris met
prestatie- en vakantietoeslag, uitsteken-

de sociale voorzieningen

Tevens plaats voor 'n

2e VERKOOPSTER
Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk

tot 's avonds 7.30 uur aan

lONINGINRICHTING
Beukerstraat 87—95 - ZUTPHEN

Bloemschik-cursus Nutsfloralia
Opgave van deelname aan de bloemschik-
cursus te geven door Mej. Gootje Hermsen
in de maanden juli, augustus en september
gaarne zo spoedig mogelijk bij Mevr. Ems-
broek-Steenman, Insulindelaan; Mevr. Hyl-
kema, Dorpsstraat en Mevr. van Mourik-
Spoor, Apotheek, f 3.50 per cursus van 5
lessen (2% uur per les) in het Nutsgebouw.
Opgave van deelname 15 juni.

ZOMER

Pyama's en Nachthemden
heeft LUTH voor U in:
Cloqué, Popeline en Katoen.

Popeline en Katoenen Heren
Pyama's in pracht kleuren en
modellen.

Komt U eens zien . . .
en de prijs ualt heus mee!

H. LUTH
VORDEN

Scooters 1956.

N.S.U.
prima, 150 cc., elektrische star-
ter, duo, bagagerek enz.
Prijs f 1695.—.

Zündapp Bella
150 cc., elektrische starter, Buddy
Seat enz. f 1575.-.
200 cc. idem f 1845.-.

Dealer voor Vorden en omgeving:

A.G.Tragter

Grasmaaien en Hooipersen.
Graanmaaien alleen rechts*

S«v«p. opgave en 't komt in orde*

J. W. Seesink Vorden

UIT ONZE NIEUWE COLLECTIE

Elegante regenmantel in
prima poplin-changeant.
ruit gevoerd. Royale
moderne kraag, met en
zonder ceintuur te dragen.
Fraaie tinten. Met bijpass,
regenhoedje ...
Uiterst attractief

7559
Corduroy. thans de mode-
stof voor regenkleding.
Uiterst beschaafde mantel
met een royale coupe.
In diverse tinten.

65.-

TEL. 381»
\7TCO17p
V LaOfjtC

Te koop goed onderh.
BROMFIETS.banden
zijn nieuw. Motortje
loopt nog prima.
J. B. Uenk, Nieuwstad
67. (Na 6 uur).

Te koop alle soorten

koolplanten
H. C. Kettelerij

Hengeloseweg B 25

35 jonge HENNEN
te koop, S X R, bijna
aan de leg en 1500
gebruikte CEMENT
PANNEN.
J. W. Bijenhof

Wildenborch

BOERENKOOL-
PLANTEN te koop
bij W. Nieuwenhuis,
Het Hoge.

Jonge HENNEN te
koop, 8 weken oud,

wit X rood en W.L.
H. Bannink,

Kranenburg

Jonge HENNEN te
koop, WitxHems,
12 weken oud.

A. J. Langeler
Linde - Vorden

Een r.b. MAALKALF
te koop, 3 weken oud.
A. J. Kettelarij
Kranenburg D 120

Toom zware BIGGEN
te koop. V. J. Dostal
bij 't Onstein.

Toom zware BIGGEN
te koop. T. Roeterdink
B 21.

Te koop prima con-
sumptie AARDAPPE-
LEN, noordeling, bij
H. Nijenhuis, E 100
't Voorschotje.

EETAARDAPPELS
te koop, libertas.
H. J. Eggink
De Boomgaard, Linde

Prima consumptie-
AARDAPPELEN te
koop, noordeling.
B. Voskamp, Voskuil

EETAARDAPPELS
noordeling, te koop en
BIGGEN. H. Tjoonk
't Garmel.

EETAARDAPPELS
tekoop, noordeling en
libertas. D. Pardijs
Kranenburg.

Hebt u

kampeerplannen?
Wij verhuren tenten
en luchtbedden.

G. W. Luimes
Telef. 421

PASFOTO'S voor
half één gemaak t, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen



RECLAME-AANBIEDING
3A Liter Prikkellimonade 32 et + 6 zegels
200 gram Java-wafels 49 et -f- 10 zegels
250 gram Knappende biscuit 39 et -f- 8 zegels
200 gram Vruchtengries 40% vruchten 38 et + 8 zegels
100 gram rumbonen 36 et + 7 zegels
l pak Flan vanille pudding en l pak Flan choc. pudding
samen 57 et + 10 zegels.

Vlees duur !
Neem onze Noorse Diepvriesvis. De helft goed-
koper en fantastisch lekker! Kabeljauw 115 et»
en Schelvis 125 et* Voldoende voor 5 personen»

P.S. Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag
13 juni hopen we met vacantie te gaan.
Wilt u er volgende week aan denken met
uw inkopen? Bij voorbaat vriendelijk dank!

PARDIJS heeft het voor UI

GEVRAAGD: voor spoedige indiensttreding

een vrouwelijke administratieve kracht
uoor kantoorwerkzaamheden, goed kunnende typen.

een flinke verkoopster
voor stoffen en wolvak,

Geboden wordt: prettige werkkring met goede salariëring.

ZUTPHEN

Vandaag: 500 gram vet spek 85 et.

Hebt u onze „Berner" en „Panklaar" al geprobeerd ?
Aanbevelend

M. Krijt Slagerij - Dorpsstraat 32
Telefoon 470

Vakantieregeling slagers
De volgende vakantieregeling is door de slagers ge-
troffen :

Kieskamp gesloten van 11 t,m. 16 juni
Jansen gesloten van 25 t.m. 30 juni
Krijt gesloten van 3O juli t.m. 4 aug.

Hedenavond Polowedstrijden
V.Z.V. *- A.Z.C. (Jun.)
V.Z.V. ^ Nept. (Dames)
V.Z.V. - E.W.R. (Heren)

Aanvang 19 uur in het zwembad.

Reeds bij het gebruik
van enkele flessen

„Siebrands" Bloedwijn
voelt u zich een geheel ander
mens, geen moeheid meer, zui-
vert het bloed en is het genees-
middel tegen zeer veel kwalen,
die een gevolg zijn van bloed-
armoede of ongezond bloed.
Een geneesmiddel waarvan
het drinken een genot is.
Raadpleeg uw huisdokter.
Wij hebben ze voor U in voor-
raad.

SMIT, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd
wat goeds \

Seesing

v,*,, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Oud goud, zilver
en sieraden woi>
den door ons te-
gen de hoogste
dagkoers inge-
kocht,
Juwelier LOHMAN,

Beukerstraat 43,
Zutphen

Tel. K 6750-3751

H.H. Landbouwers
Wij vragen kippen en
hanen en willen sterk
bewijzen, dat wij be-
talen de hoogste prij-
zen.

Rossel'S
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283
Telef.kosten worden
vergoed.

Ook in Wellington
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan,

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd
• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
blijft

Een retourtje

Almelo-Wellington.

Waar is het beter wol-kopen dan op Nieuw Zeeland,
het land van de schapen? Naar Wellington dus. Deze
wol-inkoper was niet bang voor die grote „sprong".

Zo zie je nog eens wat van de wereld. En . . je valt
van de ene verrassing in de andere. Onze vriend uit
Almelo bestelde gewoontegetrouw Heineken. Wie
schetst z'n verbazing toen hij even later achter zo'n
koel, parelend glas bier zat. „Hoe besj^ het", dacht
hij, „Heineken's Bier in WellingtonHr'

Waarom niet eigenlijk? Heineken is niet voor niets
de grootste exporteur van Pilsener Bier ter wereld!
In Barchem en Biak, in Buurse en Buffalo. in Borculo
en Bombay, overal wordt precies hetzelfde bier ge-
dronken: Heineken's Bier. Jfc

Toen onze „door-de-wol-geverfde" reiziger in Almelo
weer z'n dagelijks biertje „pikte", snoefde hij
tegen z'n biergenoten: „Mochten jullie eens naar
Nieuw Zeeland reizen dan hoef je je Heineken niet te
missen. De mensen daar drinken het ook enne ....
met liefde, hoor. Net als wij."

i» Heineken's Bier

Dames regenmantels
Zuiver wollen gabardine, f 94.50, f 92.75, f 89.75
Rayon gabardine f 51.50
Corduroy f 59.50

Popeline o.a. in Nino-flex, Givrine enz. in zeer
mooie kwaliteiten f 66.50, f 47.50, f 38,75, f 29.50

Sinotex nylon mantels, f 19.75

LOOMAN - VORDEN
OOK VOOR HERENKLEDING

Steeds de laagste prijzen!
250 gr. zoete liefjes,

heerlijk koekje 59 et
250 gr. zandringen 59 et
500 gr. Honigs vermicelli 39 et
l pot heerlijke abrikozenjam 69 et
l pot rode pruimenjam 52 et
l pot appelstroop 39 et
250 gr. verpakte huishoudkoffie 139 et
Bij aankoop van 3 stukken toiletzeep
l grote spons cadeau.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg •— Telefoon 415

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. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Wij vragen wegens uitbreiding
van onze zaak een

Kousen-Reparatrice
en een

Leerling Kousen-Reparatrice.
Spoedige indiensttreding. Prettige
werkkring. Hoog loon.

Martinus Kousen-Reparalie-Inrichting
Kousen en Sokken verkoop.
Lange Hofstraat 15, ZUTPHEN


