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STEUNT NED. ROODE KRUIS
Van 30 Mei t.m. 4 Juni heb ik de vacantietrip
met de „Kasteel Staverden" van de Holland-
Veluwelijn, door het Ned. Roode Kruis aan
invaliden en zieken aangeboden, meegemaakt.
Wat het Roode Kruis hiermede voor de zieken
doet, is niet onder woorden te brengen; men
moet het zelf meemaken om een oordeel te
kunnen vellen. Daarom: laat de ledenwerf-
acties van het Ned. Roode Kruis slagen.
ledere gezonde man of vrouw dient het als
zijn plicht te zien, het Roode Kruis geldelijk
te steunen. Als iedereen als eerste uitgave voor
z i jn vacantie een bedrag er voor afzonderde,
zouden vele zieken en gebrekkigen ervan kun-
nen profiteren.
Hoorn. W. DUIVENS.
Bovenstaand berichtje hebben we overge-
nomen uit een der grote dagbladen, daar het
l a a t zien op welke wijze het Roode Kruis de
collectegelden o.a. besteedt. Dit wetende zul-
len velen zich geroepen voelen het mooie en
vele werk van het Roode Kruis door een extra
gift te steunen.

JAARVERGADERING
VOETBALVERENIGING VORDEN

Hoewel er een aantal belangrijke punten op
de agenda stonden, was de belangstelling der
leden niet bijzonder groot, hetgeen de voor-
zitter, de heer W. Kuiper, in zijn openings-
woord dan ook zeer betreurde. Uit het jaar-
verslag van de secretaris kunnen we melden
dat het aantal leden 101 bedraagt. Verder
werd hierin gememoreerd de uitstekend ge-
slaagde jubileumfestiviteiten en de minder
prettige gebeurtenis: de degradatie van het
eerste elftal naar de tweede klasse. Ook maak-
te het jaarverslag gewag van het feit dat —
ondanks het vrij grote aantal leden — er nog
te weinig werkende leden beschikbaar /ijn.
Dank zij de intensieve bemoeiingen van de
jeugdcommissie gaf de juniorenafdeling reden
tot optimisme. Het financieel overzicht sloot
met een batig saldo, ondanks de vrij grote
uitgaven in verband met de viering van het
jubileum. Er is — evenals voorgaande jaren —
geen enkele achterstand in de contributie-
betaling. De voorzitter bracht de penning-
meester, de heer H. Emsbroek, dan ook zijn
bijzondere dank voor zijn keurig beheer.
De kascommissie, bestaande uit de heren H.
Oonk en A. Bello, had de bescheiden keurig
in orde bevonden. In de nieuwe kascommissie
werden benoemd de heren A. Bello, J. Koster
en als reserve J. Eskes.
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend de
heren D. te Slaa, K. de Vries en W. Jansen
(niet herkiesbaar). Na een uitvoerige bespre-
king werd na stemming de heer D. te Slaa
herkozen en in de plaats van de heren de
Vries en Jansen gekozen de heren W. van
Til en Joh. Uenk. De voorzitter bracht de
scheidende bestuursleden, waarvan de heer
W. Jansen jarenlang deel heeft uitgemaakt
van het bestuur en dr de Vries, die zich in
het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij
de sportkeuring der werkende leden, hartelijk
dank voor hetgeen zij in het belang van de
vereniging gedaan hebben. Van de bestaande
elftalcommissie, t.w. de heren H. Oonk, D.
Jansen en W. van Til, stelde de heer Oonk
zich niet meer herkiesbaar. In diens plaats
werd gekozen de heer Oostindiën, terwijl aan
deze commissie bovendien voor het admini-
stratieve gedeelte de heer Joh. Uenk werd
toegevoegd.
De jeugdcommissie, bestaande uit de heren
Kosten, de Grip en L. Rouwenhorst, werd in
haar geheel herkozen, terwijl hieraan nog
werden toegevoegd de heren J. Uenk en f.
van Ark.
De training zal dit jaar weer geheel belange-
loos verzorgd worden door de heer Oostindiiin,
althans wat de senioren betreft. De oefen-
avond werd vastgesteld op Woensdagavond.
Voor de junioren-afdeling stelde zich de heer
L. Rouwenhorst beschikbaar. Deze trainings-
avond werd vastgesteld op Donderdagavond.
De voorzitter zeide dat — indien Vorden in
de toekomst weer wat bereiken wil — de spe-
lers deze training absoluut moeten volgen.
Gezien het late uur werd de rondvraag achter-
wege gelaten.

KERKDIENSTEN Zondag 26 Juni.
IRENE

9 uur Ds Terpstra, van Neede.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.

Medlerschool
9 uur Ds J. Langstraat.

Geref. Kerk
9.30 en n.m. 7.15 uur Ds. G. S. Oegema,

van Zutphen
R.K. Kerk

7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren ^
Van Zaterdag 25 Juni van 5 uur t.e.m.
Zondag 26 Juni Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 17 t.m. 23 Juni.
Geboren: z. en d. van A. Ribbers en H. H.
Ribbers-Vlogman; d. van Th. A. Houtman
en H. A. Houtman-Straatmans; d. van W.
Slob en A. D. Slob-van Gils.
Overleden: Th. J. Schoenaker, 88 jr., wo-
nende te Warnsveld.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 88 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 45.—
Zwaardere tot f SI.-—. Handel traag.

CHOOL MET DE BIJBEL, HET HOGE i
De leerlingen van de hoogste klassen hebben
met twee bussen een 2-daags uitstapje gemaakt
naar het Westen.
Op de Grebbenberg werd gestopt, en maakten

?en in stilte een rondgang langs de graven
i de soldaten, die in de oorlogsdagen van
i 1940 hun leven lieten voor ons Vaderland.

Na een verfrissende dronk ging het richting
Rotterdam, waar allereerst in de Kralingse
bossen werd gepauzeerd.
Een rit door de tunnel was hoogst interessant,
misschien genoot de jeugd nog meer van de
roltrappen en de mars door de voetgangers-
tunnel.
Het Instituut voor de Scheepvaart en Lucht-
vaart gaf veel interessante dingen te zien. Het
droogdok, de reddingsboten, radarinstallatie
werden met veel belangstelling bekeken.
Daarna werd een rondgang gemaakt door de
havens. Men bofte daar, want in een der
havens lag het grote vliegtuigmoederschip
„Karel Doorman".
Het was etenstijd en voetbaltijd. Heel inte-
ressant was het waterskiën. Een gejuig ging
er op als een skicr niet kon blijven staan en
kopje onder ging.
In de jeugdherberg „Kralingen" was het best;
slapen valt echter niet mee als je zoveel te
verwerken krijgt. Vrijdagmorgen waren allen
weer vroeg uit de veren; ontbijten en dan
corvee. Om 9 uur ging het richting Delft. De
kinderen kwamen onder de indruk van de
pracht van de Nieuwe Kerk met zijn graf-
tombe van de Oranjes.
In den Haag stapte men uit op het Binnen-
hof, met zijn vele bezienswaardigheden. De
Ridder/aal werd bezocht, men aanschouwde
in het Maur i t shu is o.a. de „Stier van Potter"
en de Anatomische les van Rembrandt. Verder
•zag men de gebouwen van de 1ste en 2de
Kamer, de hofvijver, het standbeeld van
Koning Willem II, de gevangenpoort, het
vroegere paleis Noordeinde en Panorama
Mesdag.
Op het plein 1813 werd een foto gemaakt. En
nu naar de zee. Het was te koud om te /wem-
men, maar pootje baden ging nog wel.
Tenslotte ging het naar de Miniatuurstad
„Maduroda'm". Het was bi jna te veel. Om
half (i ging het op huis aan; onderweg werd
nog eenmaal gerust en /o kwamen allen hoogst
voldaan over het buitengewone ui t s tap je en
de leer/ame reis, die begunstigd werd door
prachtig weer, om ongeveer half tien in
Vorden aan.

CONGRES
Op 27, 28 en 29 Jun i /al de atd. Vorden deel-
nemen aan het grote jaarl i jkse Congres van
werknemers in het transportbedrijf te Rot-
terdam.

Zgnnebruln
- Crème en olie

TAFELTENNIS
Wij willen nog even herinneren aan de tafel-
tenniswedstrijden, welke hedenmiddag en
avond in het Nutsgebouw gespeeld worden.
Het zijn de bekerwedstrijden van de N.T.T.B.
af d. IJsselstreek. 's Middags wordt gestreden
om de 3e en 4e plaatsen in de overgangs-
klasse, de Ie, 2e, 3e en 4e klasse, 's Avonds
om 8 uur wordt om de Ie en 2e plaatsen in de
verschillende klassen gespeeld. Het beloven
zeer aantrekkelijke wedstrijden te worden en
aan spanning zal het zeker niet ontbreken.

UITSTAPJE HOOGSTE KLASSEN
PR. JULIANASCHOOL

Dinsdag 21 Juni hebben de hoogste klassen
van de Prinses Julianaschool een reisje naar
Amsterdam gemaakt. Met de gewone dienst-
trein, waar een gereserveerde wagon aan was
gehaakt, ging het eerst naar Apeldoorn. Daar
werd overgestapt op de kindertrein, die alle
scholen in het Oosten des lands, die er inte-
resse voor hadden, naar de hoofdstad bracht.
Aldaar aangekomen, werd aan de kinderen
een consumptie aangeboden. Per bus werd
een bezoek aan Schiphol gebracht. Onder be-
kwame leiding werd een rondgang over het
terrein gemaakt. Het machtige schouwspel,
van landende- en startende vliegtuigen had
de volle belangstelling van de jeugd.
Na Schiphol ging het naar Artis. Hier konden
de kinderen enige uren vertoeven. Vooral het
aquarium viel heel erg in de smaak.
Tenslotte werd nog een rondvaart door de
grachten en de buitenhavens gemaakt. Het zo
van nabi j zien van grote zeekastelen, hi js -
kranen en dokken liet bij on/e landelijke
jeugd indrukken achter, waarover nog dagen-
lang gesproken werd.
Er kan met veel genoegen op deze dag worden
terug gezien, mede door de perfecte organisa-
tie van de spoorwegen.

GESLAAGD
De heer G. Bannink, werkzaam ten kantore
van de C.L.V. „Ons Belang" te Linde, slaagde
te Utrecht voor het „STOVEG-diploma", tl. i.
„Stichting Onderzoek Vestigingseisen Groot-
handel" betreffende de ruwvoeder- en poot-
aardappelhandel.
Voor het diploma „Vakbekwaamheid mole-
naar" slaagde te Ruurlo, de heer H. Verstege
Jr., eveneens werkzaam bij „Ons Belang" te
Linde, gein. Vorden.

VEILIG VERKEER
Zoals uit een advertentie blijkt organiseert de
vereniging voor veilig verkeer komende week
de traditionale jaarlijkse veiligverkeersritten.
Dinsdagmorgen wordt begonnen met het
jeugdverkeersexarnen.
Zowel de rit voor wielrijders als die voor
auto's en motoren, die 's avonds worden ge-
houden, zullen dit jaar geheel gereorganiseerd
worden, waardoor de aantrekkelijkheid stel-
lig zal toenemen.
Voor de wielrijders wordt het een soort oriën-
teringsrit, terwijl er bij de auto's en motoren
een rijvaardigheidstest in verwerkt wordt.
Wij raden allen aan mee te doen met één
en, zo mogelijk, beide ritten. Het bestuur
hoopt op een overstelpende deelname.

DOOR DE TREIN GEDOOD
De 88-jarige, hier zeer bekende veekoopman
Th. Schoenaker uit Vierakker reed op de
onbewaakte overweg nabij de boerderij „Het
Weeverink", gelegen aan de spoorlijn Vorden
—Ruurlo, juist voor de Dieseltrein.
Hoewel de machinist signalen gaf en krachtig
remde, werd de bromfiets nog net geraakt,
waardoor de heer Schoenaker door de trein
werd gegrepen en op slag gedood.
De bromfiets werd geheel vernield.



RATTI EERSTE KLASSER

Vorden heeft weer een nieuwe eerste klasser,
want in het 10de jaar na de oprichting is
Ratti I er in geslaagd, de eerste klas van de
G.V.B, te bereiken, hetgeen een bijzonder
mooie prestatie is. In de return-promotiewed-
strijd tegen Vios I (Beltrum) wist Ratti na
spannende en sportieve strijd de zo/eer be-
geerde overwinning te behalen. Vele honder-
den sportlieihebbers waren van deze twee-
kamp getuige.
Het begin was nogal nerveus. Na 10 minuten
opende Ratti de score, daar de beide Vios-
backs de middenvoor te scherp bewaakten,
waardoor H. Lichtenberg zijn kans schoon
/ag en laag in de linker-benedenhoek scoorde
1—0. Het spel wisselde nu gedurig af en keeper
Hartelman moest enkele malen redding bren-
gen. In de 18e minuut passeerde Wentink met
enkele schijnbewegingen 2, spelers en gaf de
bal door aan de vrijstaande middenvoor, die
de Vios-keeper met 'n laag schot verraste. De
thuisclub bleef sterker en de jeugdige Vios|
doelverdediger verrichtte in deze periodl
prachtig werk. Ratti ging hierna defensief
spelen, wat echter tot gevolg had, dat 't doel
hevig onder vuur werd genomen en '11 doel-
punt in de lucht hing. 'n Onvoldoende weg-
gewerkte bal kwam tenslotte in de doelmond

^gasten, paniek voor de Ratti-veste, toen uit
'n corner de bal rakelings langs 't doel scheer-
de en met moeite kon worden weggewerkt.
Ratti bleef hierna domineren. Uit 'n indirecte
vrije trap kwam 't leder bij de linksbinnen
terecht, die met 'n strak schot nummer 3 in
de touwen joeg 3—1. H. Hartman maakte
3 minuten voor 't einde aan alle onzekerheid
'n einde, door uit 'n hoekschop het vierde
doelpunt te scoren.
Scheidsrechter Meerman uit Noordijk en de
bondsgrensrechters v. Leeuwen, Dieren en
Kalthof Jr., Zutphen hebben zich prima van
hun taak gekweten.
Bestuur en spelers kregen na afloop vele ge-
lukwensen in ontvangst te nemen o.a. van de
Beschermheer Major en Mevr. W. E. Gatacre
—de Stuers. Namens Vios bood de aanvoerder
'n prachtig bouquet bloemen aan.
In zaal Schoenaker feliciteerde de voorzitter,

l de heer F. R. Schoenaker, 't elftal met dit
"prachtige resultaat, dat gezien mocht worden

als 'n kroon op het werk in een jarenlang
gevoerde strijd. Wanneer binnenkort 't
10-jarig bestaan feestelijk zal worden herdacht,
zal 't dan ook dubbel feest zijn. Spr. wenste
't elftal ook in de eerste klas nog veel succes.

terecht 2—1. Ratti kroop nog verscheiden^ÈOok de Geest-Adviseur, Pater Frankhuijzen
malen door 't oog van de naald. ^^O.F.M. en de leider van Ratti I spraken har-oog
Na de rust bleek Ratti als herboren te z i jn .
Het spel werd meer open gegooid en de mid-
denlinie sloot goed aan achter de voorwaart-
sen, die nu aan 't werk werden gezet. Even
nog ontstond er, tijdens 'n doorbraak der

lelijke woorden tot de jongens voor hun
trouwe volgzaamheid en onvermoeibare werk-
kracht, waardoor thans deze mijlpaal kon wor-
den bereikt. Men bleef hierna nog geruime
tijd gezellig bijeen.

DAMES OP REIS
De afdeling Vorden van de Bond van Platte-
landsvrouwen maakt a.s. Dinsdag een excursie
naar Dedemsvaart, waar een bezoek wordt
gebracht aan de Delana-fabrieken en de kwe-
ker i j Van Moerheim. Het plan is om vandaar
naar Giethoorn te gaan om te punteren en
daarna door de N.O. Polder huiswaarts.
De Vordense leden van de Vrouwenbond
N.V.V. brengen volgende week Donderdag
een bezoek aan de landdag te Vierhouten.

FEEST VERG ADERING A.N.B.
Onder voorzitterschap van de heer G. Stapper
heeft de afdeling Vorden, van de bouwvuk-
arbeidersbond een feestvergadering gehouden,
waarin de heren G. ]. Tragter en A. J. Was-
sink werden gehuldigd, daar zij 25 jaar lid
waren geweest; hun werd een oorkonde en
een insigne aangeboden. De heer H. Timmer,
Districts bestuurslid uit Deventer, feliciteerde
de jubi lar issen ook namens de Bond en dankte
hen dat ze 25 jaar de bond waren trouw ge-
bleven.

MOTOR-COMPETITIERIT
In de tweede rompeti t ier i t van de Locheinsc
Motor- en A u t o r l u b word on/e plaatsgenoot
11. Ol thof in de a l c l . motoren eerste met 5
strafpunten.

AANBESTEDING
Bij een te Zutphen gehouden aanbesteding,
het vervangen van het wegdek van Mars-
poor ts i iaa t niet bijkomende werken aldaar,
werd het laagste ingeschreven door on/e
plaatsgenoot de heer V. J. Dostal voor
ƒ 25.600; zijn opvolger had ingeschreven voor
ƒ 25.980.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer H. Potman is ge-
slaagd voor het eindexamen H.B.S. b aan
het Lyceum te Zutphen.
De heer H. A. Albers. leerling van het
Stedelijk Lyceum te Zutphen, slaagde voor
het eindexamen H.B.S. a.

AANBESTEDING
Woensdag vond ten Gemeentehuize de aan-
besteding plaats voor het aanbrengen van
dek- en slijtlagen op de Hackfortselaan.
Ingeschreven werd als volgt:
Fa. H. J. Kuipers te Olst: a. met l slijtlaag
f 12.800.~-, b. met 2 slijtlagen f 14.800.—,
c. met Eramix deklaag f 19.950,—
Fa D. J. Bruil te Ede. c. f 20.450.—
Fa H. J. te Siepe te Winterswijk, a. f 13.200.-
b. f 15.450.—, c f 21.140.-.
Fa H. J te Siepe te Zwollerkerspel,
a. f 13.600.-, b. f 15.230.—, c. f 20.860.-.
Gunning volgens bestek in beraad.

extra attentie!
Mogen we degenen die een advertentie
hebben toegezegd voor het speciale
concoursnummer van CONTACT,
voor zover nodig, vriendelijk verzoeken
er voor te zorgen dat
uiterlijk a.s. Maandag 27 Juni
de teksten voor de advertenties in ons
bezit zi jn?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking!

D. WOLTERS

f

v

Zonneschijn of regen, Schoenen
van Wullink kunnen er tegen.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4 — Telefoon 342

\

J

Niet één week,
maar altijd lage prijzen!

200 gr. wafelruitjes f 0.49
6 grote fruitrollen f 0,49
1 beker keukenstroop f 0.49
2 grote rollen beschuit f 0.49
2 grote bussen schuurpoeder f 0.49
l blik sardines f 0.49

Als extra reclame:
150 gr. ontbijtspek f 0.59

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Bruidssluiers, Bruids-
communiekransjes en
-takjes,
Witte handschoenen

Kroneman-Jörissen
En wilt u zeker zijn dat het pakt,
Adverteer dan week'lijks in Contact!

Te koop een DAMES-
RIJWIEL, laag model.
Molenweg 5.

Te koop een g.onderh.
DAMESRIJWIEL,
laag model. G. H.
Bloemendaal, E 50.

Te koop een goed
onderhouden
KINDERWAGEN.
Stationsw. 13, Vorden,

Gelegenheid tot het
inwelden van 2 stuks
jongvee. G. J. Par-
Hackfort, B 84.

Te koop 2 toom BIG-
GEN.
Eggink, „Hooge

Weide"

Te koop toom zware
BIGGEN, keuze uit 2
tomen. J. W. Weenk,
„VosheuveP, Linde.

Te koop partij EET-
AARDAPPELEN bij
H. Groot Obbink,

Linde

Te koop een beste r.b.
dragende MAAL, l
Juli a.d. telling, t.b.c.-
vrij. J. Brink, Delden,
B 62.

Te koop een toom
BIGGEN. B. Wagen-
voort, „Timmermans-
huis", B 92.

Voor iedereen
'n Wasmachine
op zeer gemakkelijke
condities Brieven no. 8
Bureau Contact.

Bestellingen op
Doperwten en Tuin-
bonen voor de weck
worden weer aangeno-
men. Tevens verkrijgb.
alle soorten koolplan-
ten (ook voederkool)
en een restant

bloemenplanten..

Gebr. Kettelerij
Zutphensew. 54,
Telefoon 508

Examen achter
de rug?

Geniet dan van Uw
vacantie met een

Empo- of
Gazelle rijwiel

van

E. J. Lettink
Ruime sortering

Tour-, Sport- en
Kinderrijwielen

in diverse kleuren en*
modellen.

Ziet onze etalage L
Almenseweg
Telefoon 472

Inruil -Verkoop -Verhuur

H.H. Pluimvee!).!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen.
Worden van huis af-
gehaald en contant be-
taald.

W. ROSSEL
Pluimvcchandcl, Tel. 283

Vkr Let op het juiste adres.



De Heer en Mevrouw
DE JONG-

KAPELLE
geven met grote dank-
baarheid kennis van de
geboortevan hun t wee-
de zoon
HENDRIK JOHAN

Dick

Noordwijkerhout,
23 Juni 1955.
Herv, Pastorie

Met grote vreugde
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje

JANETTE

H. A. Houtman-
Straatmans

Th. A. Houtman
Vorden, 20 Juni 1955
't Hoge 8.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele bewijzen
van belangstelling, bij
ons zilveren huwelijks-
feest ondervonden.

G. W. Winkel
H. Winkel-

Wassink
Vorden, „Gazoor"

Allen, die ons 11 Juni
tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt,
worden zeer hartelijk
dank gezegd.

fam. Norde

„Nieuw Wenneker".

Gevraagd tegen l Sept.
net DAGMEISJE.
Aanm. bij Me v. Gars-
sen-Emsbroek, Enk-
weg 19.

Huize „Het Enzerinck"
Chr. Verpleeginrich-
ting voor chronische en
herstellende zieken,
vraagt VERPLEEG-
HULP. Sollicitatie's
a.d. Directrice.

Gevraagd een net
MEISJE, v. 3 a 4 dg.
p. week. H. Tjoonk,
„Bosmanshuis", Hack-
fort.

Gevraagd tegen l Aug.
een DAGMEISJE of
voormiddags. A. S.
Huizinga, „'t Hoetink"
C 29.

Biedt zich aan MEIS-
JE, voor 3 dagen per
week. Liefst op boer-
derij. Brieven aan Bur.
Contact.

Flink MEISJE gevr.
Mevr. Schiphorst,

„Nuova"

Wie heeft m'n donker-
rode ZWEMBROEK
van het zwembad mee-
genomen? Jan Wolte-
ring, 't Hoge.

Gemeubileerde ka-
mers te huur, met
gebruik van keuken,
na 15 Aug. Brieven
onder no. 20 Bureau
Contact.

Wegens inventarisatie
zijn onze winkel, pakhuis en
kantoor op Woensdag 29 Juni a.s.

de gehele dag gesloten.
Fa. J. W. ALBERS

Levensmiddelen-, Graan-,
Kunstmest- en Brandstoffenhandel

Draag een Opticiens Zonnebril

(of mogen wij U de beste Zonneglazen
in Uw eigen montuur plaatsen).
U is dan verzekerd van de beste be-
scherming voor Uw ogen.

FA. MARTENS,
m de opticien die altijd voor u klaar staat!

Neem geen risico,
maar ENT NU uw jonge hennen
met

Nodipiiterit-Habé
De entstof van Lab. Dr. de Zeeuw.

Steeds vers verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
„Beslist uw Drogist".

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Afd. Vorden

Diegenen, die zich heoben opgegeven voor
de excursie naar Dedemsvaart, worden
Dinsdagmorgen 28 Juni om 8 uur op het
Marktplein verwacht.

Het Bestuur.

llLoeder,

een gezellige kop en schotel,
een leuk stukje speelgoed,
een sterke emmer of borstel,

vindt U bij

KEUNE
Beter — Goedkoper

Van 4—9 Juli gaan wij met
vacantie!

Doe dus de komende week uw in-
kopen, dan zit u tijdens onze vacan-
tie niet verlegen.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
Gedipl. Drogist

Adverteren doet u nooit geen kwaad,
Maar 't beste is: met regelmaat.

: Voor het liefste . . . het beste!
Dus ook voor Uw baby zo'n

rijtuig
van

: Joh. Heerink - Woninginrichting
Zutphenseweg, Vorden

De (illernieuuwtc modellen zijn deze
iwer binnengekomen.

De Fok- en Controlevereniging
„De Samenwerking" te Delden-Vorden

vraagt met l Juli 1955 een monster-
nemer, op een salaris tot f 4.— per
dag naar bekwaamheid.

Aanmelden en inlichtingen bij de voorz.
G. J. Pardijs, Delden B 84, Vorden.

Zoals een wereldreiziger vast niet kan
zonder pas,

Zo kan beslist het platteland niet zonder
Buta gas!

Te koop een g.o.h.
HUIS m, l h.a. grond.
Aanv. nader overeen
te komen. A. Haver-
kamp, OudeBorculose-
weg 7, Warnsveld.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vandaag extra reclame

2 pakken vet 98 et
500 gr. spek 80 et
200 gr. boterhamw. 55 et

200 gr. leverworst 30 et
200 gr. tongeworst 50 et
200gr.gek.ontbijtspek60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Zeer voordelige aanbieding.

Import firma biedt aan:
No. l Sportcaps (petten), sportief en modern f 9.—
No. 2 Kamgaren herenpantalons, bruin, groen

l.grijs f 23.99
No. 3 Dames zeilpantalons, 1.blauw en zwart f 23.99
No. 4 Overhemden, wit poplin, Italiaanse import f 14.50
No. 5 Zuiver wollen damesvesten, l.grijs, groen

en zwart f 27.50
No. 6 Zuiver wollen damespullovers, l.grijs, groen

en zwart f 27.50
No. 7 Zuiver ^feilen herenvesten, l.grijs en d.grijs f 30.—
No. 8 Jongens ^Wlovers, maten 10-12-14, 1.blauw f 16.50

BON
Bij ontvangst betaal ik l/s
van het totaal l^drag, de
rest in 2 termij^r van l
maand.
Mochten de goederen niet
aan de verwachtingen vol-
doen, kunt U de goederen
retourneren, waarna het door
U betaalde bedrag zal wor-
den teruggezonden.

Gelieve mij te zenden.

No. Maat

Kleur Stuks

Naam:

Ares:

Handt.

Deze bon zenden aan:

„Little Wood", Postbus 471, Den Haag, Tel. 116936

Geachte leden
der Vordense Winkeliersvereniging*

A.s. Donderdag 30 Juni zal een ledenver-
gadering worden gehouden in de zaal
van café „de Zon". Aanvang 7.30 uur.

Deze vergadering is zeer belangrijk daar allereerst de
zomeractie, die in samenwerking met V.V.V. wordt
georganiseerd, zal worden besproken.
Daarop zal een belangrijke actie-voering worden be-
sproken, deze actie omvat zo mogelijk, alle leden en
zal zo zij slaagt, een vaste band brengen tussen de zaken-
mensen onderling, alsmede de clientèle.
Daar hier een groot besluit moet worden genomen,
verwachten wij u allen! I

Als spreker zal optreden de Heer Stutvoet
uit Zwolle, bestuurslid der winkeliersver.
aldaar.
De beoogde actie wordt daar af reeds
jaren met succes gevoerd.

Laat onze gast niet voor ledige stoelen praten, laat
zien dat de Vordense Winkeliersver, leeft J! Hocidtfu
dus a.s. Donderdagavond vrij voor uw vereniging/

Nadere uitnodiging per convocatie volgt.
Het Bestuur Vordense Winkeliersver.



ltlll\t
De T.W.N. Fips

met de beroemde Sachs-motor
met 2 versnellingen, in pracht
kleur en afwerking.

Ga deze bromfiets in onze
etalage zien.

Verkrijgbaar bij

fl. G. TRAGTER
Importeur „EMPO" Rijwielfabriek

De beste aller tips,
Koopt een T.W.N. Fips.

Goede schoenreparatie
is nog steeds het voordeligst.
Ga er daarom mee naar

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

lïtooie sortering

Badmutsen, Zonnebrillen,
Zonnebrandoliën en -Crême's
vindt u bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

De Allgaier Tractor
Bij andere afdelingen v. L.K.W.T. waren
nog enkele loten v.d. Allgaier Tractor niet
verkocht.
Deze loten zijn in beperkt aantal te ver-
krijgen bij de Sigarenhandelaren in het dorp
t.w. Eijerkamp en Hassink.
H.H. Landbouwers koopt nog heden een
lot; U hebt dan ook kans in 't bezit te
komen van deze waardevolle tractor.

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
Dinsdag 28 Juni 's avonds 7 uur op 't

Marktplein, start van de
Veiligverkeersrit, in de vorm
van een oriënteringsrit, voor
wielrijders van 15 jaar en
ouder. Lengte der rit i 12 km.
Inleggeld 25 cent.

Woensdag 29 Juni a.s. 's avonds 7
uur eveneens op het Markt-
plein, start Veiligverkeersrit
voor auto's en motoren.
Het bestuur verwacht dat alle
auto- en motorbezitters in
Vorden meedoen!
Inleggeld f 1. —.

Zij, die gaarne met een controle wil-
len helpen bij één dezer ritten en het
Jeugdverkeersexamen, gelieven zich
hiervoor even te melden bij Wachtm.
Wolf of J. J. u. Dijk.

zegt Mans uut Twente

Hop, Hop, Hop, - nee, dit hef niks te
maak'n met dat kinderleedje, maar met bier.
Hop, een van de belangrijkste grondstof-
fen. Ik heb er eens an rook'n. 'n Merakels
fijne lucht. Heineken hef de beste hop
die d'r bestoat, want ook in hop Is 'n
enorm verschil in kwaliteit. De beste hop
en doarom ook 't lekkerste bier. Maar
dit is niet de enigste reden woarom Hei-
neken het fijnste bier in de wereld maakt.
D'r bent er meer..

Heineken koopt veur af zien brouwerijen
in de wereld (egel/etc de grondstoffen tn.
Kunst dat de leverancier veur zo'n klant
het allerbeste van 't beste reserveert,
de kroonkurk (ik zeg: döpke) betekent
ne snelle, massinale en hygiënische
afsluuting van dat kostelijke bier, dat
zodönig ook veul langer goed te hool'n is,
't Is a/n's puur-natuur, kunst- en vlieg-
middeltjes wodt ter verafschuwd,
Ze brouwt a zowat veerhonderd joar,-
goa 's noa wat ne ervaring,
Heineken gunt zien bier, veurdat Ie 't
kriegt, een langdurige rijpingstijd,
Heineken hef de grootste wetenschappe-
lijke afdeling van alle brouwers in Europa -
wat doar uutkompl
Ze werkt er met de zgn. Heineken's
A-gist, een special gistrelncultuur, woar-
van geeneen op de wereld (behalve
Heineken) het geheim kent.

Heineken's Bier
... de beste hop...

Ze kunt mien de pap
neet te zoer maken, ik ette

T A R V O BROOD
van

Schurink
Woensdagavond 29 Juni

Internationale Voetbalwedstrijd
„De Graafschap"

(Hoofdklasse)

•
„Eintracht"

(Oberliga) Nordhorn

Aanvang 7 uur. Terrein Be-Quick.

Voorverkoop: Sigarenmagazijn L. Inklaar,
Telef. K 6750-2184.
Zie aanplakbiljet. Muziek op het terrein

Wat kan de zon wat te doen maken!
Witgloeiend staat de telefoon.

Uit Groningen 500 kopriemen.
Uit Vorden voor tentenverhuur.
Uit Laren voor leren jassen.
Uit Sybrandyburen voor fietstassen.
Uit Vorden voor hoezen in auto's.
Uit Hummelo voor bindertwine.
Uit Warnsveld voor binderdoeken.

G. W. Luimes - Tel. 421

Een onzer cliënten biedt wegens emigratie
aan:

1 Fiat 1100 - 1948
Te bezichtigen bij:

Garage van den Berg, Zutphen
Laarstraat 28—30.

H.H. Landarbeiders.
Laatste inlevering vacantie-
zegels*

Voorinlevering op Woensdag 29 Juni a.s.
's avonds tussen 7 en 8 uur.

Penn. A.N.A.B.
G. J. Martinus,
Almenseweg.

Stel U op de hoogte
van alle voordelen, die Uw wo-
ning bereiken en achter Uw deur
gezet worden in de blauwe fles
Shell Butagas.
Elke demonstratie toont U de
prestatie,
't Is kras. Zoveel U kunt doen
met

Shell
Butagas!

Welk rijwiel U uit onze zaak begeert,
Elk rijwiel wordt door ons gegarandeerd.
A. G. TRAGTER - Zutphenseweg


