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MOTO-CROSS HENGELO-GLD.
Zondag 22 juni a.s. zal Hengelo-Gld. weer
in 't teken staan van de motorterreinsportj
Dan immers zullen op het circuit „'t Zand"
de jaarlijkse motorterreinwedstrijden ge-
houden worden voor junioren- en senioren-
renners in de zware en lichte klassen. Het
is genoegzaam bekend dat het circuit ;,'t
Zand", tot een der beste van ons land be-
hoort; geen wonder dus dat hier de besten
uit de motorterreinraces aan de start ver-
schijnen.
Het circuit „'t Zand" met zijn ongekende
mogelijkheden, vraagt van de renners
uiterste concentratie en uithoudingsvermo-
gen, en de motoren zullen tot de laatste
milimeter worden, losgedraaid om elkaar
elke duimlengte grond te bekampen.
Behalve het adembenemende schouwspel
van motorsport, zullen zij, die deze dag
Hengelo bezoeken, volop kunnen genieten
van ongerept natuurschoon.
De afzetting van de renbaan is zodanig
dat het publiek veilig en zonder gevaar,
de races kan volgen.
De wedstrijden worden verreden onder de
bepalingen van de K.N.M.V. en de F.I.M.

Rustig denken
M i j n h a r d t ' s

z e n u w t a b l e t te n

GOED GESLAAGDE BLOEMENSHOW
Zondagmiddag was het weer een gezellige
drukte in het park rondom huize „de
Wiersse". 331? volwassen personen pas-
seerden de controle en 1709 kinderen, to-
taal dus 5026. Er werden 130? rijwielen
gestald, 336 auto's en 78 motoren.
.Verder werden velen door de bussen van
de G.T.W. aangevoerd.
Daar alle rekeningen, van gemaakte rekla-
me enz., nog niet binnen zijn kan het uit-
eindelijk batig saldo nog niet worden vast-
gesteld, doch zeker is dat er voor verschil-
lende verenigingen weer een welkome kas-
versterking in het verschiet is.
Het publiek heeft volop kunnen genieten.
De metershoge rhododendronhagen prijkten
imet een ware vracht van bloemen. We
zagen ze nog nimmer zo mooi. Ook het
weer hield zich goed. Wel woei er een
stevige wind, doch tussen 't hoge geboom-
te had men er niet veel hinder van.
Op de weide, waar Concordia een goed-
verzorgd concert gaf, had de [wind meer
vrij spel, waardoor het verblijf hier niet
zo aanlokkelijk was als bij stralend zomer-
weer. Toch kwamen zich hier velen aan
een kopje thee te goea doen. In het park
werden ansichtkaarten van het kasteel ver-
kocht, waarvan de opbrengst ook aan de
verenigingen ten goede komt. Ook de lu-
cifers-aktie is goed geslaagd en leverde
een aardig batig saldo op. Al met al een
zeer geslaagde dag.
Het comité is de heer en mevrouw Gatacre-
de Stuers zeer erkentelijk voor hun be-
reidwilligheia hun prachtig park voor zo'n
goed doel open te stellen.

JAARVERGADERING
VORDENS MANNENKOOR

In de Nutskoffiekamer hield maandag-
avond het Vordens Mannenkoor zijn jaar-
vergadering, onder leiding van de heer A.
Bielderman. IN a een kort welkomstwoord
wees de voorzitter op de plicht der leden
om ook trouw de repetities en de vergade-
ringen te bezoeken.
Uit het verslag van de secretaris de heer,
H. Oonk bleek dat het aantai leden thans
20 bedraagt, hetwelk een noodzakelijke
uitbreiding behoeft. Hiervoor zal dan ook
een ledenwerfaktie op touw worden gezet.
De penningmeester de heer A. van Zuile-
kom kon een batig saldo meedelen.
Het bestuur werd uitgebreid dooi benoe-
ming van een tweetal jonge bestuursleden
t.w. de heren B. Eijkelkamp en G. Sche-
pers, met het doel om meerdere jonge le-
den aan te trekken.
Bij de rondvraag werden nog enige interne
zaken, de vereniging betreffende, bespro-
ken.

DESTRUCTOR
Gedurende de maand mei werden uit deze
gemeente door het Destructiebedrijt D.A.V.
te Winterswijk opgehaald de cadavers van
l rund, 3 graskalveren, 18 nuchtere kal-
veren, l veulen, 16 varkens, 19 biggen, l
schaap en 2 lammeren.

KERKDIENSTEN zondag 15 juni.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds L. Hoving, van Ruurlo
10 uur Ds J. H. Jansen, Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 7 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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 14 juni van 5 uur tot en met
zondag 15 juni Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 15 juni Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 58 — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 541.

Burgelijke stand van 6 t.m. 12 juni.
Geboren: d. van J. Rietman en H. Willems
Ondertrouwd: G. Westenbrink en H. Kuij-
pers; P. Nengerman en A. J. W. Boxum;
j. H. Bosch en H. J. Nijenhuis
Gehuwd: Geen
Overleden: H. A. Roelvink, 4 maand

BESLISSINGSWEDSTRIJD OP HET
VORDEN-TERREIN.

Heden zaterdagavond wordt op het terrein
van de Voetbalver. „Vorden", de beslis-

singswedstrijd gespeeld tussen Lochem 2
en Be Qu^k 3. Beide elftallen zijn de com-
petitie in mie klasse af d. Gelderland met
een gelijk aantal punten onderaan geëin-
digd. Door deze beslissingswedstrijd zal
uitgemaakt moeten worden, welke van de-
ze beide elftallen zal degraderen naar de
2e klasse. In verband met de televisie-uit-
zending ^Bk het wereldkampioenschap-
jVoetballen en festiviteiten in naburige
plaatsen is deze wedstrijd verschoven van
zondagmiddag op zaterdagavond. Daar
- zoals de stand reeds aangeeft - beide
elftallen elkaar niet veel in kracht ontlo-
pen, kan het er spannen. Zoals in achter-
staande advertentie reeds wordt aangege-
ven, hebben leden en donateurs van „Vor-
den" geen vrije toegang.
De beslissingswedstrijd tussen Keijeii-
burgse Boys en Pax, welke aanvankelijk
op het Vorden-terrein zou gespeeld wor-
den, is nu vastgesteld op het terrein van
de voetbalvereniging „Doetinchem".

VOETBAL
Voor Vorden is blijkbaar de compeliüe
ten einde, althans er worden geen wedstrij-
den meer vastgesteld. Vorden a speelde
qondag in lluurlo legen lluurlo a een
vriendschappelijke wedstrijd, welke in 'n
gelijkspel 2-2 eindigde.

OVERDRACHT MUZIEKINSTRUMENTEN.
Enige tijd geleden werd hier een comité
opgericht dat zich ten doel stelde gelden
in te zamelen voor nieuwe instrumenten
voor de Chr. Muziekvereniging „öursum
Corda". Het comité ondervond veel mede-
werking, zodat de benodigde gelden spoe-
dig bijeen waren. Er zijn reeds instrumen-
ten gekocht en a.s. maandagavond zullen
deze officieel aan „Sursum Corda" worden
overgedragen in het gebouw Irene.
Allen, die hun steun hebben verleend aan
de totstandkoming van dit prachtig re-
sultaat, mogen bij deze aanbieding tegen-
woordig zijn.

BIOSCOOP
Vanavond viert de operette hoogtij in het
bioscoopprogramma.
Een operette van Frans Léhar, met de be-
kende tenor Rudolf Schock in de hoofdroil
en Rcnate Holm als partnerin, ,moet wel
een succes worden. De schlagers „Scliön
ist die Welt" en „Eine kleine Freundin
hat toch jeder Mann" zijn bijj een ieder
bekend. De opnamen in het prachtig^
berglandschap geven aan deze kleuren-
film nog een bijzondere bekoring.

BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI
Maandagavond werd het bedrijfsvoetbal-
toernooi voortgezet met enkele spannende
wedstrijden.
Van 6 tot 7 uur traden twee sterke teams
in het veld en wel de Gems 1-Empo 1.
Deze twee ploegen deden niets voor elkaar
onder. De Gems speelde technisch iets be-
ter dan de Empo-ploeg en wist zodoende
ook al gauw aan het eerste doelpunt te ko-
men. Wat de Empo ook deed het mocht
niet baten, want de stug verdedigende ach-
terhoede van de Gems gaf geen duimbreed
toe. Door een misverstand in de achter-
hoede der Empo-ploeg wist de Gems nog-
maals te scoren door een prachtig doelpunt
van Wolbrink. De Empo wist de eer nog
te redden en maakte er 2-1 van. Hierna,
kwam de Empo flink opzetten maar het
mocht niet baten, het bleet 2-1 voor de
Gems.
Van 7 tot 8 juur kwamen de Leder I-Empo
II in het veld. De Empo II was niet opge-
wassen tegen de technisch goed ^spelende
Leder-ploeg. Deze voerde de score op tot
8-0, waarin rechtsbuiten Haverkamp wel
het leeuwenaandeel had. Eenmaal brak
de Empo door, maar de backs van de Leder
mangelden de Empo-speler. De goedleiden-
de scheidsrechter gaf hier terecht een straf-
schop voor, maar Empo wist deze niet te
benutten.

TENT-CAMPAGNE
Uitgaande van „Het Brandpunt" te Doorn
wordt in samenwerking met de plaatselijke
kerken een evangelisatie-tentcampagne ge-
houden van 13 t.m. 22 juni. De tent wordt
geplaatst op de Gemeentebleek. De samen-
komsten beginnen 's avonds om 8 uur.

Taxi?
BJ|É George 3-5-8

BAKKERSSUCCES
Op de Bakkersdag, welke te Aalteii is ge-
houden, behaalde de heer G. B. J. Oplaat
met een ingebonden cake een 4e prijs.

HERV^PUGDVERENIGINGEN
Onder auspiciën van de Herv. Jeugdvereni-
gingen werd dinsdagavond een dropping
georganiseerd, waaraan 38 leden deelna-
men. De jongelui werden bij het vakantie-
kamp „Ruigenrode' (nabij Lochem) gelost.
De tocht ging via het Galgengoor naar het
gebouw Irene, waar de prijzen bekend ge-
maakt werden, l de heer Nieuwenhuis, 2
de heer Hartjes, 3 mej. Knoef, 4 mej. Re-
gelink, 5 mej. Groot Roessink, b mej.
Heersink, 7 mej. Wullink, 8 de heer Vliem,
9 de heer van Asselt en 10 de heer On,-
stenk. Alle deelnemers waren opgetogen
over de prachtige tocht. Alleen een paar
jonge dames maakten zich op een gegeven
moment wat angstig en vlogen de bege-
leidende jongeman om de hals! Hij zat
er dus wel warmpjes tussen maar zou er
bijna verlegen mee worden!
De verenigingen tellen samen 70 leden
en het bestuur rekent voor een volgende
gelegenheid dan ook op een nog grotere
deelname. Dinsdagavond komt men weer
samen op het voetbalveld voor diverse
spelletjes.

verdwijnt door

UITSTAPJE PLATTELANDSVROUWEN.
Dinsdag 10 juni maakten de plattelands-
vrouwen hun jaarlijkse uitstapje.
Eerst werd de volkshogeschool „Overcinge"
te Havclte bezocht, waar een halve gasten-
dag meegemaakt werd. Na een inleidend
woord van de leider Ds. Sangers, hield Ir.
van Doornink een causerie over de goede
vorm van huishoudelijke voorwerpen.
Tevens werd hier de maaltijd gebruikt.
's Middags werd Staphorst bezocht o.a.
goudsmid Drost, waar prachtige oude
sieraden bezichtigd werden. Ook een be-
zoek aan een oude Staphorster boerderij
en aan de „Witte Boerderij' van de schil-
deres Stien Eelsing vielen bijzonder in de
smaak. Tenslotte werd een model "boerderij
in het Vriezenveense ruilverkavelingsge-
bied bezocht. Zeer voldaan over de ge-
slaagde dag werd via de Holterberg de
terugtocht gemaakt.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

G. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Wasmachinefabrtek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst afbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

Wij betalen voor
slachtkippen (alle

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

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden Telef. 283

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

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Hengelsport-artikelen

Jan Hassink"
Geef Vader een

Philips of Braun

Scheerapparaat
of Platenspeler
Een welkom en
nuttig cadeau.

Techn.Dur. P. Dekker
Elektra, Radio, Televisie

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOL1ERS
Nieuwstad Vorden



STUDENTEN BESPRAKEN
LANDBOUW-PROBLEMEN

Onder leiding van de heer G. J. IWueste-
nenk werd in de bestuurskamer van de zui-
velfabriek door afgevaardigden van de di-
verse standsorganisaties in de landbouw en
de landbouwjongerenorganisaties met stu-
denten in de sociologie en landbouwhuis-
houdkunde van de landbouwhogeschool te
.Wageningen een bespreking gehouden over
diverse punten in de landbouw. Deze be-
spreking werd o.m. bijgewoond door de
professoren mevr. Willinge Prins-Visser
en Slicher van Bath, alsmede de lector van
de universiteit Ir. Veldink. De heer Wues-
tenenk hield een inleiding over het ont-
staan van de landbouworganisaties in ,de
Achterhoek, het tot stand komen van de
coöperaties, landbouwscholen, melkcon-
trole, e.d.
Verder werden nog enkele problemen aan-
gesneden inzake de samenwoning op het
platteland. ledere afgevaardigde gat ver-
volgens een kort overzicht van het vereni-
gingsleven in haar-zijn organisatie.
Daarna werd uitvoerig van gedachten ge-
wisseld over de sociale voorzieningen in
de landbouw, o.m. hulp van gezinsverzorg-
ster, beroepskeuze voorlichting, emigratie
en de trek naar de grote steden.
Namens de studenten dankte Mevr. Willin-
ge Prins-Visser voor de gastvrije ontvangst.

TWEEDAAGSE BUSTOCHT
BIJZ. SCHOOL 't HOGE

Vrijdagmorgen b juni om half acht ver-
trokken 2 bussen met de leerlingen van de
hoogste klassen van de Bijz. Schooi met
als eerste doel Nijmegen, 't Valkhof met
de kapei en ruïne trokken aller aandacht,
yerder naar 't Zuiden. De stuw in de
Maas bij Belfeld was de 2e pleisterplaats.
Toen via Sittard en Heerlen naar Valken-
burg.
Hier werd een bezoek gebracht aan de
Gemeente Grot en de Imitatie Steenkolen-
mijn. Het mooiste vonden de kinderen de
drie-drup en de lift in de mijn.
Het einddoel, de Jeugdherberg in Vaals,
iwerd bereikt via Slenaker, Epen (Klein
Zwitserland).
,Wat heeft de jeugd genoten van de prach-
tige vergezichten.
Zaterdagmorgen eerst naar het Drielande
punt; een klein eindje wandelen op
gisch grondgebied en een paar passen in
Duitsland is op zichzelf al iets geweldigs.
iWeer door 't Limburgs heuvelland, nu
naar Maastricht.
De bussen stonden op 't Vrijthof.
De kinderen bezochten de St. jServaas
beklommen de toren van de St. Jan.
't Was een hele klim (217 treden).
Het was inmiddels al l uur geworden^
dus werd het hoog tijd, dat we weer naar
Overloon gingen, waar een bezoek gebracht
werd aan het Oorlogsmuseum. Vooral de
jongens vonden dit machtig interessan,t.
Nu naar huis. In Berg en Dal, werd voorde
laatste maal gerust. Er was gelegenheid om
te voetballen en voor spelletjes.
Om plm. 9 uur arriveerden allen behouden
in de Schoolstraat.
•Het weer was prachtig die dagen en zo
kunnen allen met veel voldoening terug
zien op een schitterend schoolreisje.

Altijd gaaf huidje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

RATTI-NIEUWS
De overgespeelde wedstrijd welke llatti I
zondag te Keijenburg moest spelen tegen
Keijenburgyse Boys I, is zoals de ver-
wachting was, geëindigd in een zege voor
de thuisclub, 3-0. Hierdoor zijn de Boys
gelijk gekomen met Pax l en zullen beide
ploegen in een beslissingswedstrijd moeten
(uitmaken, wie zich kampioen zaï mogen
inoemen van de Ie klas G.V.B.
Ratti speelde lang niet zo zwak als ver-
leden week op eigen terrein tegen de Boys
(1-7). Al hadden de Rattianen een drietal
invallers, toch wisten zij geruime tijd de
strijd doelpuntloos te houden, totdat vlak
voor rust midvoor Eulink van Keijenburg
een goede voorzet gaf aan Ankerslmit,1

die correct afwerkte (1-0).
Na rust was het de Boys-midvoor, die
de stand op 2-0 bracht en vlak voor het
einde maakte Cornelissen er 3-0 van. Dat
het geen grotere Boys-zege werd is vooral
te danken aan de krachtige Ratti-defensie,
die herhaaldelijk redding bracht. Voor de
Rattianen was dit de laatste competitie-
wedstrijd. Ratti II en de junioren waren
vrij.

SACRAMENTSPROCESSIE.
Zondag j.I. trok op de Kranenburg on-
danks het dreigende weer, de jaarlijkse Sa-
cramentsprocessie rond. Na een Plechtige
Hoogmis trokken honderden gelovigen over
het fraaie processieterrein.
Men trok via kerk- en kloosterplein door
de pastorietuin naar het rust-altaar, waai-
de zegen werd gegeven.

TRAGISCH ONGEVAL
Terwijl de wed. R. uit het Galgengoor even
weg was lag haar zoontje van 4 maanden
thuis in de kinderwagen. Waarschijnlijk
heeft de hond, die in hetzelfde vertrek was,
de kinderwagen omver gegooid, waardoor
de kleine zo ongelukkig op de vloer terecht
kwam dat de nekwervel werd gebroken.
De deernis met de zwaar getroffen familie
is groot.

UITSLAG VERKEERSEXAMEN
Van de 5 scholen in deze gemeente werd
aan het verkeersexamen door 162 leerlingen
deelgenomen. Hiervan werden 18 leerlingen
afgewezen, zodat aan 144 het diploma kon
worden uitgereikt met het verkeersinsigne.
Van de O.L. school (Dorp) slaagden er 40,
van de O.L. school Linde 6, van de Bijz.
Lagere school (Dorp) 64, van de Bijz. Lagere
school (Wildenborch) 14, en van de R.K.
school (Kranenburg) 20.

Voor zaterdag:
200 gr. ham 100 et

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram Berliner 70 etö -a-ft-J. nut-i • v ^v

200 gram gebraden gehakt 70 et
100 gram gebraden rosbief 70 et
100 gram gebraden rollade 70 et

100 gram varkens fricandeau 70 et
O 1.1. _ i OA -

l Uil v c*l- IV\„ 1AO 4.JL I WU&JV4WU t

2 pakken vet 90 et.
500 gr. spek 80 et

500 gram rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat
r

WAT GEVEN WE VADER OP

" l/aderdag f

MOEILIJK ZEGT U?

Wel neen . . . Komt
U onze kollektie
zien.

VEEL VOOR VADER!
Waar hij lang plezier
van heeft!

Alles op Heren-
mode-gebied.

H. LUTH
NIEUWSTAD
VORDEN

J

WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
voor opleiding in div. afdelingen

fabriek.

Leeftijd 14 t.m. 18 jaar.

Gems Metaalwerken
VORDEN

Vaderdag - Sigarendagü!
Grote sortering in:

Assortimenten
Kistjes van 25 en 50 stuks*

Luxe verpakkingen.

Sigarenmag. OLTHUYS
(D. BOERSMA)

Schoolderman Vorden

Voor Vaderdag
GROTE KOLLEKTIE
Pijpen, Aanstekers, Sigaretten-
kokers, Tafelaanstekers, grote
dozen sigaretten.

Sigarenmag. OLTHUYS
(D. BOERSMA)

goede redenen

om K L M-werkkleding

te kopen
VOLLE GARANTIE

oersterke stol
langere Icveniduur
beter watbaar
weinig verstelverk
•!!• naden 3 x gestikt
maximal* btwegingsvtijhoij
•xüa v::;!ar!;»e zakken

kj.

Eis met klem
merk KLM9 want.

KI IA
•• Ifl ; WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:
Fa* Visser - Vorden

Burg. Galléestraat 5

Wij handhaven
onze lage prijzen!

•
•
•
•
•
•

250 gr. heerlijke frou-frou 59 et
250 gr. Pic-nic, heerlijk koekje 59 et
l pak heerlijke gevulde biskwie 58 et
l grote fles prima slasaus 68 et
l pak maizena 22 et
l grote pot prima mosterd 55 et
l grote fles limonadesiroop 89 et
500 gr. verpakte zachte zeep 39 et
3 p. Koopmans pudding, div. sm. 48 et

Als extra reklame:
Boterhamworst, gebr. gehakt

en ontbijtspek, samen 150 gr. 51 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415



Hiermede betuigen wij
onze ,-hartelijke^dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

G. H. Besselink
G. M. Besselink-

Bleumink

Vorden, juni 1958.
Linde E 73 a

Aan allen die op eni-
gerlei wijze hun mede-
leven hebben betoond
na het overlijden van
onze beste

Jan
betuigen wij langs deze
weg onze hartelijke
dank.

Uit aller naam.
D. Hietveld

Vorden, C 43.

Gevraagd enige flinke
JONGENS, leeft. 15
è 16 jaar. Houtwaren-
bedrijf, Hackforterweg
23, Wichmond.

VERLOREN van
Roekevisch, Almense-
weg tot Kapper Heer-
sink een broche
(Zeeuwse Knop) aan-
denken. Gaarne terug
bezorgen aan boven-
staand adres.

Wegens plaatsgebrek
te koop een g.oh. kin-
derwagen en een prima
Sparta bromfiets, 2
versnell.; beide uit het
jaar '56. Adres te be-
vragen bur. Contact.

Wij kunnen U een
goede bijverdienste
bezorgen. Géén kosten
geheel vrijbl. Br. ond.
letter B bur. dezes.

Te koop: volledig
slaapkamer ameuble-
ment. Adres te bevr.
Bureau Contact.

Te koop: 4 stoelen,
2 crapauds en kinder-
wagen, alles in prima
staat. Stationsweg 4.

Te koop Jawa senior
250 cc 1958, m.Platom
beenschilden, in staat
van nieuw, tegen aan-
trekkelijke prijs.
Verder enige gebruikte
bromfietsen.
R. G. J. Kuypers,

telef. 393

Te koop een z.g.a.n.
SOLEX, v. minder dan
de helft v. d. prijs.
H. J. Hilferink,
Almenseweg, Vorden

Gerrit Hendriksen
en

Lini Wesselink
geven U,' mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen w
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. (
zal plaats vinden op woensdag 18 juni ?
a.s. om 11 uur ten Gemeentehuize te
Vorden.
Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de Wel-
eerw. Heer Ds. J. Langstraat.

Vorden, Medler D 96
mei 1958.

Vorden, Hackfort C 3

Toekomstig adres: D 96

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

Chr. Muziekvereniging
„Sursurn Corda"

te Vorden.
Maandag 16 juni a.s. 's avonds om acht
uur zullen in het gebouw „Irene" de
nieuwe muziekinstrumenten,

gekocht van de bijeen gebrachte gelden,
aan „Sursutn Corda"

worden aangeboden.
Zowel het bestuur van „Sursum Corda"
als de commissie, zullen het op hoge prijs
stellen dat alle gevers en de donateurs van
„Sursum Corda" hierbij aanwezig zijn.

De commissie.

Vaderdag Vaderdag

MET

Rookartikelen
van

Sigarenmagazijn „JOH HASSINK'
De zaak, waar Uw grootoud^e

reeds kochten!!

Vaderdag Vaderdag

Geef Vader a.s. zomiag
een nuttig geschenk!

RUIME KEUZE IN:

Overhemden
Zeifbinders
Sokken
Anklets
Dozen zakdoeken
enz.

Schoolderman, Vorden

Een zomerse dracht
maar een bijzondere

zomerse prijs.
Zomerrok f 1 3.75
Zomer blouse f 7.95
(no-iron)

f 21.70

Hu voor de zomerse-aanbieding
van f 18.5O.

Voor meer keus

VISSER - VORDEN

L

l/aderdag
brengen wij een mooie
kollektie:

Overhemden
Sokken
Anklets
Zelfbinders
Drukknoopdassen
Zakdoeken enz. enz.

LOOMAN - VORDEN

Moto-cross
Hengelo-GId.

Zondag 22 juni 1958
op het circuit „'t Zand

•jr De beste renners aan de start

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

"

ALLE OGEN GEB^HT
OP VADER!

OVERHELDEN
Poplin - No-iron - Terlenka
*
Een prachtige

ZELFBINDER
wol - zijde - wol met nylon

Voor een goede das een

Wecondas

Sokken - Anklets

Visser - Vorden

,

AANGEBODEN:
ongemeubileerde zit-
en slaapkamer, met
volledig pension
Inlichtingen bureau

Contact

Te koop 3 zware big-
gen bij H. Waenink,
achter ,t zwembad.

BIGGEN te koop.
D. Nijenhuis, bij het

zwembad, Vorden.

Nog een perceel hooi-
gras te koop.
A. L. Grotenhuis, B 7.

M.R.IJ. drag. VAARS
te koop, ab.vrij, a.d.t.
23 juni, melkl. t. inz.
G. J, Vruggink, B 67
Vorden,

Te koop 2 toom beste
BIGGEN.B.ZentsSr.
Medler.

Te koop enige perc.
hooigras. G.M.Jansen
Delden B 94.

Te koop 6-weekse
jonge HENNEN, w.l.
Xr.i. en e.l.Xr.i.
H. J. Maalderink. Vor-
densew. 11, Warnsveld

Te koop een perceel
HOOIGRAS. E. van
Zuilekom, C 82

Vorden

M.R.IJ. drag. VAARS
te koop, 17 juni a.d.t.
t.b.c. en ab.-vrije stal.
J. Eskes, Dorpsstraat
42 Vorden.

Te koop alle soorten

koolplanten en
knolraapplanten

Wed. B. A. Heuvelink
Kranenburg.

BIGGEN te koop en
consumptieaardappe-
len. A. Helmink,

't Onstein

rt
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ü

3
CQ

•
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Geslaagd ?
Dan is het mooiste geschenk een

Empo
Rijwiel!

* EMPO CALYPSO, de fiets voor de moderne jeugd!



Vaderdag Vaderdag

„Hassink" heeft voor
vader alles voor de
HENGELSPORT!!

Sluithengels, Schepnetten, Tuigen, enz.

Van maandag 16 t.e.m,
donderdag 19 juni

gesloten.

Kroneman-Jörissen

Nutsgebouw
Telefoon 500

VORDEN
l Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

l ZeZondag 22 juni, 8 uur
de vrolijke film, in kleuren

HET SLOT IN TIROL
met: Karl Heinz Böhm (bekend uit de
„Sissi'-films) - Erika Remberg - Maria
Andergast.

Een opwekkende film over liefde, ro-
mantiek en valse miljoenen.

Toegang alle leeftijden

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
}. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Concordia Hengelo-Gld
Heden zaterdag 14 juni

dansen
Orkest „The Explorers".

Zaterdag 21 juni dansen
Orkest „The Moodchers"

15 juni Vaderdag
Voor vaders en mannen brengen
wij de meest gevraagde dessins
en weefsels.

r
Overhemden voor werk of

vakantie, ruitdessins
met knoop of ritsslui-
ting.

Overhemden No-lron (niet
strijken) in wit en grijs
10.95

Zelfbinders in nieuwe klas-

I sieke, moderne dessins
en kleuren

Sokken en Anklets in wol
| en crepe nylon.

Zakdoeken ruime sortering.
Pyama's, Onderkleding.

l
NATUURLIJK . . . .

A. Wolsing, Textiel, Vorden
Heden zaterdagavond 6.30 uur

beslissingswedstrijd

Be Quick 3 - Lochem 2
op het terrein Voetbal ver. „Vorden".

Donateurs en leden géén vrije toegang.

Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

De veiligste

Bromfiets
voor jong en oud is de

Sparta Ml 50
if Zeer gemakkelijk te bedienen.
•fr Minimum onderhoudskosten,
if Aantrekkelijk scootermodel.
ir Enorm soepellopende motor, ook bij

lage snelheid.
if Zeer gewild merk, dus later hoge in-

ruilwaarde.

DE PRIJS?

Slechts f 498.- compleet.
Komt u eens kijken en vrijblijvend
proefrijden bij

R. G. J. Kuypers
Telefoon 393
INRUIL MOGELIJK

GEVRAAGD

EEN MEISJE
van 8 tot 12 uur, leeft, niet beneden 17 jaar.
Aanmelden van 6.30 tot 7.30 uur n.m.
Baronesse van der Borch, de „Horsten
kamphoeve" Vorden.

Vaderdag - Sigarendag
GROOTSTE SORTERING

Sig.mag. ,,'tCentrum"
Zntph.weg 2 — G. W. Eijerkamp

Telefoon 386
„De Speciaalzaak?'

CentraBij U UIIII U f

dfc- koopt a altijd voordelig •

Bij aankoop van een fles limonade v. 99 et
een grote strandbal voor 50 cent

in tomatensaus, 3 blikjes
Leverpastei, per blik
Soepballetjes, per blik 120 gr,
Piccalilly, per potje
Augurken, grote pot
Slasaus, per fles
Maizena, per pak
Smeerkaas, per pakje
Pindakaas, per pot
Tomatensoep, per pot
Dunnetjes, voordelig koekje 250 gr. 65
Ovalientjes, „ „ 250 gr. 49

Bier, limonade s, gazeuse enz. steeds voorradig.

T. van der Lee - Tel. 420
't Hoge 56

100
56
69
25
75
69
21
30
79
58

Nu ook voor

Ziekenvervoer
een taxi van

GEORGE SEESING
leden van Ziekenfonds(Ook voor

O.G.Z.O.)

TAXI NODIG?
Belt George 3-5-8

voor VADERDAG naar

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

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

Kaartenkastjes, Liaspennen, enz , enz.

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

Doe meer,
MET MINDER GELD!!

IETS NIEUWS!
Buskoek Pierik, per stuk 58 et

Grote ontbijtkoek Pierik, per stuk 39 et

Mayonnaise, per tube van 58 et voor 52 et

Azijn litersfles 29 et

Zachte vruchtjes, 200 gram 49 et

Suikerkoekjes, 250 gram 49 et

Japanrijst pracht kwaliteit, 500 gram 37 et

Kwart Edammer kaas (zoet of komijn) 79 et

Slaolie slechts per fles 119 et

en nog een potje mosterd GRATIS

2 plastic wasknijpers gratis bij elk pak Omo

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Geniet van de
zomer in een TUINMEUBEL
Een ruime kollektie vindt u bg ons

Lig- en zitstoel
11.95-14.95

Tuintafels
Vis- en klapstoeltjes

3*75-4,50
Rotan stoelen
Rotan tafels
ook geschikt als huismeubel

STALEN LIGSTOELEN
zeer handig mee te nemen in uw auto, nemen
geen plaats in. Oer degelijke constructie.

Heus, voor meer keus

Visser - Vorden

Bakkersvakanlie
a.s. week van 16 tot en met 23 juni
zijn gesloten Schuppers en Schurink

De werkende bakkerijen vragen beleefd uw medewerking,
door het brood vooral 's zaterdags vroegtijdig te willen
halen.

Vordense Bakkersvereniging

Jerlenka rLokken
Plooihoudend, Sterk, Wasbaar, Kreukherstellend.

Voordelige blouses.
Pullovertjes met korte en 3|4 mouw.
Vesten, ass. kleuren.
Voordelige prijzen.

H. LUTH, TELEFOON 396, VORDEN


