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BIOSCOOP
„7 maal in de week" heet de film die zondag-
avond in het Nutsgebouw draait.
Een beroemd zanger wordt overal als het ware
door de vrouwen belegerd. Om hieraan te ont-
komen besluit hij een schijnhuwelijk aan te
gaan, maar natuurlijk schept deze bedriegerij
velerlei problemen. Hoe ze worden opgelost
kunt u zien in deze revuefilm, waarin Veel wordt
gezongen en gedanst.

BILJARTEN
In de zomercompetitie van K.O.T. wist de heer
W. Pardijs zijn partij in 3 beurten (totaal 169
caramboles) uit te spelen. Deze series waren
37, 42 en 90. Wel een bijzondere prestatie.

•
VORDEN SLAAT EEN GOED FIGUUR

Bij de zomeractie 1959 „De gulden regels", ge-
organiseerd door het Verbond voor Veilig Ver-
keer, waarbij 3 willekeurige weggebruikers in
onze gemeente werden geobserveerd door een
lid van het Verbond en een agent van politie
en aan elk drie verkeersvragen werden gesteld
welke zeer goed werden beantwoord, kregen
mevr. J. R. Leunk-Wenneker uit Warnsveld en
de heren W. Koop en A. de Ronde uit Vorden
als beloning elk een boekenbon ter waarde van
ƒ 10,-.
Bovendien werden 4 vragen gesteld betreffende
de voorrangsregels. Zij, die ook deze vragen
goed beantwoord hebben, krijgen nog kans mee
te dingen naar geldprijzen met een waarde van
ƒ 450,—.
Moge deze landelijke actie, waarbij Vorden een
uitstekende indruk gemaakt heeft, beantwoor-
den aan het doel; het Nederlandse publiek voor
en tijdens de vakantie te attenderen op de voor-
naamste verkeersregels.

G EMS I WINNAAR
VAN HET BEDRIJFSVOETBAL/TOERNOOI

De op het Rattiveld gespeelde beslissingswed-
strijd tussen De Gems I en de Zuivel-Vlees-
warencombinatie, is na een spannende
door Gems I met 2—O gewonnen.
Dit is wel de beste wedstrijd uit de gehele com-
petitie geworden. De Gems speelde technisch
beter, doch kreeg het tegen de uitstekend spe-
lende achterhoede van de 2-V combinatie lang
niet gemakkelijk. De Gems nam even voor
de leiding door een prachtschot van de
voor. Hoewel de combinatie haar elftal
zins gewijzigd had, kreeg zij ook na de rust geen
kans om gevaarlijk te worden. Tien minuten
voor het einde maakte de rechtsbuiten van
Gems er met een harde schuiver 2—O van.
Na afloop bood de aanvoerder van het gecom
bineerd elftal naast zijn gelukwensen, bloemen
aan.
In zaal Schoenaker had de prijsuitreiking plaats
door de voorzitter van de Gems-personeelsver-
eniging, de heer Wijen. Hij bracht daarbij dank
aan allen, die meegewerkt hadden om dit toer-
nooi te doen slagen. Het is weer een sportief
gespeelde competitie geworden.
Ook de scheidsrechters betrok hij in zijn dank-
woord. Hen zal een enveloppe met inhoud aan-
geboden worden. Hierna feliciteerde hij het win-
nende elftal en bood de aanvoerder van Gems l
de wisselbeker aan, welke ook in 1956 reeds
door De Gems was gewonnen. De 2e prijs, zijnde
een lauwertak, was voor de Zuivel-Vleeswaren-
combinatie en de 3e prijs, een medaille, ging
naar De Looier I.

AANGIFTE
LEERLINGEN NUTSKLEUTERSCHOOL

We willen de ouders van jonge kinderen even
extra attenderen op de advertentie in dit blad
betreffende de aangifte van nieuwe leerlingen
voor de Nutskleuterschool.

DONOR WERFACTIK GESLAAGD
De werfactie voor donors loopt ten einde. De
laatste weken hebben de leden van het comité
,,Bloedplasma" de meeste gezinnen bezocht. En
niet tevergeefs: liefst 257 donors konden wor-
den ingeschreven. Met de 93 die zich reeds
eigener beweging hadden gemeld, staan nu in
totaal dus 350 personen genoteerd. Een prachtig
resultaat.
Wanneer zich thans nog personen willen aan-
melden als donor dan is er nog alle gelegenheid.
Hiervoor is het nooit te laat. Men kan zich
dagelijks opgeven bij de leden van het comité,
waarvan de adressen u wel bekend zullen zijn.

ZEER GESLAAGDE ROODE KRUIS
COLLECTE

De huis aan huis collecte ten bate van het
Nederlandse Roode Kruis, heeft een schitterend
resultaat geboekt, n.l. ƒ 2.062,25.
Niet alleen het comité, maar bovenal de honder-
den gewonden en de duizenden invaliden, zijn
zeer dankbaar jegens de talrijke enthousiaste
collectanten en de gulle gevers.

KERKDIENSTEN zondag 28 juni.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
In beide diensten bediening Hl. Avondmaal.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zon
avond 11 uur Dr. Lulofs, teler. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer,
tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekraarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 120 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 8 , — tot f 5 6 , — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 19 t.m. 25 juni.
Geboren: z. van B. H. Bulten en H H
telerij.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: A. J. Zweverink, m., echtgen
van G. Harmelink, oud 80 jaar.
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DAMESKOOR BEHAALDE EERSTE PRU
Op het zangconcours te Apeldoorn heeft
.Vordense Dameskoor in de Superieure afdelï
zondag een eerste prijs behaald met 306 punten.
Voor het verplichte werk „Gloria" van Hendrik
Altink behaalde het koor 153 punten en voor
het vrije nummer „Avondlied" van Bernard
Zweers eveneens 153 punten.
En hiermede heeft het Dameskoor de reeks van
eerste prijzen, die het sedert de oprichting tel-
kens nog behaald heeft, opnieuw voortgezet.
Bij de terugkeer in het dorp stond „Concordia"
gereed om de dames met muziek in te halen.
In optocht ging het naar café Eskes. Hier
feliciteerde de heer A. Bielderman, voorzitter
van het Mannenkoor, de dames en de dirigent,
de heer D. Wolters, met het behaalde succes,
dat zo langzamerhand traditioneel is. Hij over-
handigde de voorzitster van het koor, mevrouw
Klein BrinkeGotink, een enveloppe met inhoud.
Namens de muziekvereniging „Concordia"
sprak de voorzitter, de heer J. Smit, die zijn ge-
lukwensen eveneens vergezeld liet gaan van een
enveloppe met inhoud.
In haar dankwoord wenste mevr. Klein Brinke-
Gotink het Vordens Mannenkoor, dat heden /;'. l
deelnemen aan het concours te Varsseveld, even-
eens een eerste prijs toe. Zij hoopte verder dat
de muziekvereniging ,,Concordia", in de toe-
komst een uitbreiding mag ondergaan, welke
gezien het aantal leden momenteel, hard nodig
is. Een speciaal woord van dank richtte zij tot
de dirigent, de heer Wolters, die zij een blijk
van waardering overhandigde; mevr. Wolters
ontving bloemen.
Tenslotte sprak zij nog haar waardering uit
voor de wijze, waarop de plaatsvervangend
dirigent, de heer W. van Til, de extra repetities
van het Dameskoor geleid had. Ook hij kreeg
een aardige attentie.
Met eeri „lang zullen ze leven" besloot „Con-
cordia" dit officiële gedeelte, waarna men nog
enige tijd gezellig bijeen bleef.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot. de heer W. A. Kok, wacht-
meester Ie klas der Rijkspolitie alhier, slaagde
te Arnhem voor het Politiediploma B.
Voor het diploma Medisch Voetkundig Pedicure
en algehele voetverzorging slaagde te Utrecht
mevrouw G. Wullink Lebbink.
Voor het Mulo-diploma slaagde te Deventer de
heer A. Groene.
Aan de r.k. Economische Hogeschool te Tilburg
slaagde de heer A. Jansen, Burg. Galléestraat,
voor het kandidaatsexamen economische weten-
schappen.

Voor uw a.s. logé's
off gasten.

Binnenveringmatrassen
80x190 (1-persoons) f 49.50
120x190 (2-persoons) f 72.50
15 jaar garantie.

1-pers* Kapokmatrassen
80x190 nu f 49.50

Koop een goed bedstel,
koop 't bij

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381

MODERNISERING
BIJ BAKKERIJ SCHUPPERS

Opnieuw heeft een Vordense winkelier getoond
met de tijd mee te gaan. Ditmaal was het Bak-
kerij Schuppers in de Dorpsstraat, die haar win-
kel in een nieuw kleed heeft gestoken.
Hierdoor heeft deze sedert 1901 in Vorden ge-
vestigde zaak een zeer fraaie winkel gekregen,
die gezien mag worden en waar het ongetwijfeld
prettig winkelen is.
De betimmering bestaat uit mahoniehout, even-
als de fraaie moderne toonbank, welke overigens
voor een groot gedeelte in beslag wordt ge-
nomen door luchtdicht afgesloten vitrines, waar-
in de geëtaleerde lekkernijen heel lang vers
blijven.
Ook de langs de wanden aangebrachte opstan-
den van dik spiegelglas met de keurige dozen
bonbons etc. geven deze winkel een fraai cachet.
Het zijraam is verdwenen, waardoor de gehele
zijwand benut kon worden voor interne etaleer-
ruimte.
De moderne vloerbedekking, bestaande uit rub-
bertegels, de directe en indirecte verlichting, die
hij avond de winkel in een zee van licht doet
baden, de fraaie glazen afscherming der étala-

allcs werkte er t k zo-
wel in figuurlijke als in letterlijke zin er zeer
smaakvol uitziet.
Bij de opening j.l. maandag werd van vele zijden
grote belangstelling getoond. Onder de velen,
die de familie Schuppers met deze fraaie ver-
nieuwing hun gelukwensen kwamen aanbieden,
behoorden het bestuur van de Vordense winke-
liersvereniging en het bestuur en alle leden van
de Vordense Bakkersbond. Tientallen bloem-
stukken en andere attenties vergezelden deze
gelukwensen. De buurtgenoten lieten hun felici-
taties vergezeld gaan van een stijlvolle elek-
trische klok, die een plaatsje in de winkel heeft
gekregen.

Al met al is het een zeer geslaagde moderni-
sering geworden.

WATERPOLO
In de voorbije week heeft V.Z.V. een druk pro-
gramma afgewerkt, waarbij weer verschillende
successen konden worden geboekt.
In Borculo nam het dameszevental deel aan
het door B.Z. & P.C. georganiseerde waterpolo-
toernooi. De Vordense dames speelden in hun
poule 2A een viertal wedstrijden tegen diverse
prominente sterke teams. Van B.Z. & P.C. I
dames (Borculo) won V.Z.V. met 4—O, van Esca
uit Deventer werd met 5—O gewonnen, van
W.W.V. uit Winterswijk met 3-3 gelijk gespeeld
terwijl tegen Salland werd verloren met 4—1.
V.Z.V. kwam zodoende in het bezit van een
t woede prijs (lauwertak).
Dinsdagavond waren de dames van de Whee
uit Goor hier te gast, waartegen V.Z.V. met
2—3 verloor. Het was een spannende strijd.
De Vordense heren speelden in Brummen hun
eerste competitiewedstrijd, welke helaas met
5—O werd verloren. De grotere snelheid en
routine van de thuisclub speelden de jeugdige
V.Z.V.'ers parten, maar ondanks dit kunnen zij
op een goed gespeelde wedstrijd terug zien.

„DE EENDRACHT" OP REIS
Met 2 bussen hebben directie en personeel van
de Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht"
hun jaarlijkse uitstapje gemaakt. Via Delft,
waar een porcelein- en aardewerkfabriek werd
bezocht, ging de tocht naar Den Haag. Hier
stond de bezichtiging van het Panorama Mesdag
en Madurodam op het programma.
In Scheveningen werden enkele gezellige uur-
tjes doorgebracht aan het strand. Van hieruit
werd naar het feestvierende Berda gereden,
waar de prachtige versiering en verlichting een
diepe indruk maakten. Tenslotte werd in Utrecht
de inwendige mens versterkt, waarna het gezel-
schap in de beste stemming weer in Vorden
arriveerde.



HEEL VORDEN OP DE FILM
Onder auspiciën van de muziekvereniging „Con-
cordia" heeft een film»- en geluidswagen donder-
dag de gehele dag in Vorden film- en geluids-
opnamen gemaakt.
De eerste opnamen werden gemaakt in en om
het nieuwe gemeentehuis, waar elke afdeling
een beurt kreeg. Hierna werden verschillende
fraaie punten in onze gemeente, o.a. kastelen
en landschappen, straten, diverse scholen, zaken
en fabrieken op de film vastgelegd. De brand-
weer, gealarmeerd door de sirene, werd even-
eens gefilmd, waarbij deze op de Hengelose weg
een demonstratie met de brandspuit gaf.
De climax van deze film vormde 's avonds de
enorme optocht, waarin bijna alles wat Vorden
aan verenigingen telt, meeliep. De stoet werd
geopend door de Landelijke ruitervereniging,
gevolgd door de muziekvereniging „Sursum
Corda", waarachter weer de verschillende ver-
enigingen, o.a. een grote groep van de gym-
nastiekvereniging „Sparta", de Boerendansers,
de voetbalvereniging, de Hengelaarsvereniging,
B.O.G. en B.O.L.H., zangverenigingen, de mu-
ziekvereniging „Concordia", Knapenvereniging,
etc. De indrukwekkende stoet werd gesloten
door de Vordense motorclub.
Na de optocht werden er nog verschillende ge-
luidsopnamen van zang- en muziekverenigingen
gemaakt in het Nutsgebouw.
T.z.t. zal deze film in het Nutsgebouw vertoond
worden, waarvoor ongetwijfeld grote belangstel-
ling zal bestaan.

VERKEERSONGEVAL

Dinsdagmiddag tegen 12 uur werd het 11-jarig
dochtertje van Ds. van Z. voor het postkantoor
aangereden door een auto. Deze wilde - - na
aanvankelijk de verkeerde weg te zijn ingesla-
gen -- voor het postkantoor de richting van
Hengelo (G.) op rijden toen het meisje per fiets
passeerde. Het kind kwam te vallen en bezeerde
daarbij een van haar benen.
Dr. de Vries, die spoedig aanwezig was, ver-
voerde haar per auto naar zijn woning, waar
hij gelukkig slechts een diepe beenwonde en
enkele schaafwonden constateerde. Na verbon-
den te zijn werd zij naar haar ouderlijke woning
overgebracht.

EXCURSIE „ONS BELANG" EN

„SAMENWERKING" LINDE

De personeelsleden van „Ons Belang" en „Sa-
menwerking" uit Linde hebben met hun dames
per bus een uitstapje gemaakt. De tocht ging
naar Aalsmeer, waar onder deskundige leiding
een bezoek gebracht werd aan de bloemen-
veiling, wat bijzonder interessant was.

Via Zandvoort en Velsen werd een bezoek
gebracht aan Volendam met daarna een boot-
tochtje naar Marken met zijn typische kleden
dracht. Via Amsterdam werd tenslotte naar
Leersum gereden, waar gepauzeerd werd. Tegen
11 uur kwamen de deelnemers hoogst voldaan
weer in Vorden terug.

RATTI-NIEUWS

J.l. zondag waren de Ratti-junioren te gast bij
Drempt Vooruit. Ratti A speelde een ontmoeting
tegen Drempt II en won met weinig verschil
(5—4). Op een zeer slecht bespeelbaar terrein
hebben zij kans gezien de zware tegenstand te
breken en een 4—l achterstand in een overwin-
ning om te zetten.
Hierna kwam Ratti B in het veld tegen Drempt
Vooruit A. De kleine B-spelers speelden eerst
wat onwennig tegen hun veel grotere tegenstan-
der, maar toch duurde het nog ruim een kwar-
tier voor Drempt de score kon openen.
Na de thee had Ratti de wind in de rug en zich
bewust zijnde, dat door samenspel de tegen-
standers te overrompelen waren, bracht de B-
ploeg het uiteindelijk toch tot een 4—3 zege.
Een verdienstelijk resultaat!
Naar we vernemen zal de Rattijeugd deelnemen
aan een onderlinge competitie tussen Klein-
Borculo (Leo-stichting) en Ratti, terwijl ook
Deo vermoedelijk zal deelnemen. Voor de over-
winnaar van het toernooi is door de Leo-stich-
ting een fraaie beker beschikbaar gesteld.
A.s. zaterdag begint de eerste wedstrijd alhier
tussen Ratti en Kleirn-Borculo, terwijl zondag
de returnmatch zal plaats vinden.

V.Z.V. NAAR HENGELO (O.)

V.Z.V. '54 zal a.s. zondag deelnemen aan de
nationale zwemwedstrijden, welke door Weus-
thag in Hengelo (O.) worden georganiseerd.
Verschillende dames- en herenleden zullen hier
van de partij zijn. Aan de 100 m vrije slag dames
neemt Joke Brandenbarg deel, aan de 100 m
schoolslag dames Jans Brandenbarg en aan de
50x50 m Joke en Jans Brandenbarg, Jannie
Kamperman, Gerrie Dijkman en Jetje Smit.
Bij de heren start Koos Oudsen op de 100 m
vrije slag en Henk van Ark eveneens, terwijl
aan de 5 x 50 m heren wordt deelgenomen door
Hans Groene, Koos Oudsen, Arie Dijkman, Henk
van Ark en Luth.
Naar we vernemen zal de zwemvereniging uit
Rhurort (Duitsland) niet naar Vorden komen,
daar de Duitse Kringkampioenschappen juist
naar 27 juni zijn verschoven.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 6 cent per week!

VERKIEZING AMBTSDRAGERS

[Na de morgendienst werd zondag in de Geref.
kerk de verkiezing gehouden voor een drietal
ambtsdrager wegens periodieke aftreding van
de heren D. J. Jansen en J. B. Scholten, ouder-
lingen en G. W. Luimes als diaken.
Tot ouderlingen werden gekozen de heren A. J.
de Greeff en D. Woudstra en tot diaken G.
Bijenhof.

Als alles fleurig is...
Ja, dan wilt u een vlot zomer-
schoentje, waarin uw voeten mee-
genieten van de heerlijke zomer!
Dit „Mirabel" zomerschoentje is
verkrijgbaar in vele modetinten.
Met anti-slip rubberzooi. Een pro-
dukt van de bekende „Pantolux"
fabrieken. In damcsmaten 35/42.

wel beter - niet duurder

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

»*?«***
||Ofll heeft

belangstelling voor het
nieuws uit haar directe en
vertrouwde omgeving.
De advertentie-pagina
van het PLAATSELIJK
BLAD is voor haar een
belangrijke berichtenbron,
Ook Uw advertentie hier-
in wordt intensief gelezen.

n

CONTACT
het blad

waar iedere Vordense huisvrouw
's zaterdagsrnorgms reikhalzend

naar uitziet!

Vraag het gerust aan de postbode,
hij zal het u bevestigen !

Een opticiëns-

VEILIG
GOED en. . .

niet DUUR!

A. SIEMERINK
v. h. Martens.

De opticien die altijd voor
U klaar staat!

Zutphenseweg 15
Telefoon 1505

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

Weulen Kranenbarg
Autoverhuur

m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Theo van Essen
Rijschool

IJsbaanstr. 11, Zutphen
Telefoon 4776

Sandalen
(rubber kleppers)

maten en
kleuren, vanaf f 2.30.

Fa. Martens

JP^ grootste beloning
voor ijverige studie

l v. uw zoon of dochter
is een

nieuw Rijwiel
„Gazelle" of „Rudge"
voldoet aan de hoogste
eisen. Keuze uit plm.

200 toer-, sport- en
kinderrijwielen in di-
verse kleuren en model-
len.

Fa. K. Siersma
(H. Hüsken en Zn.)
OVERWELVING 3

Werkplaats en show-
room Rozengracht, hoek
Broederenkerkplein.

Verkoop - Inruil
Verhuur

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Muscaron
vliegenstroken

in uw stal.
Brengen
de hele zomer
alle vliegen ten val.

Drogisterij
„de Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

SNELBROMMER te
koop, ook te ruilen voor
Solex. Wilhelminal. 5

Te koop 175 jonge
HENNEN; WLxR,
10 weken oud; bij
G. J. Haneveld,

Kranenburg

Jonge GANZEN te
koop. A. W. Uenk,
Zutphenseweg C 60,
Telefoon 1327.

TER DEKKING aan-
geboden een volbloed
dekbeer van prima st.
en uitst. afst. bij
G. J. Klein Ikkink,

Blokhuis

Staat ter dekking:
de nieuw aangekochte
premiebeer en 2
stamboekberen, van
hoog bekroonde ouders
Tevens te koop EET-
AARDAPPELEN,
noordeling.
D. Nijenhtiis, bij het
zwembad D 6, Vorden

EETAARDAPPELS
te koop; noordeling;
bij G. A. Regelink,
Hengeloseweg B i l .

Te koop 60 are zware
WINTERROGGE, in
percelen of massa.
Briefjes tot zaterdag-
avond 4 juli, 7 uur, bij
W. H. Ruiterkamp,
't Medler, Vorden.

Perceel ROGGE te
koop. G. v. Zuilekom,
Nieuwstad.

Toom BIGGEN te
koop; Gr. Yorkshire;
±50 jonge HENNEN
RxW, 14 weken oud;
WEIDEPOMP. no 6,
prima ONDERSTEL
gierkar. D. A. Lense-
link, „Specop", E 20

Te koop BIGGEN,
gr. Yorkshire, en jonge
HENNEN. J. W.Wa-
gen voort.
achter ..Buitenzorg",

Warken

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

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

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

Best brood
dat brood van

SCHURINK
Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe was-
machines met lichte
emaillebeschadiging
v. f 215,- voor f129,-.
Schriftelijke garantie.
Desgewenstafbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de belangstelling,
bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest ondervonden.

W. A. Kreunen
J. Kreunen-

Horstman

Mossel, D 40.

Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden
van onze lieve man,
broer en zwager, be-
tuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
T. Brandenbarg-

Prop
A. Brandenbarg

Vorden, juni 1959.

Door deze zeggen wij
allen hartelijk dank
voor de spontane toe-
zegging in de bijdrage
van de te verharden
weg:
„Specop" — ,,'t Maal-
derink,
Deze gaat echter NIET
door.

De Commissie.

MEISJE 16 jaar, leerl.
v. d. vakschool, zoekt
in de vakantie werk.
Brieven letter R Bur.
Contact.

Boerenzoon, 32 jaar,
N.H., zoekt kennisma-
king m. boerendochter
of jonge vrouw; met
kind geen bezwaar;
tussen 23 en 30 jaar.
Brieven onder letter L
bureau Contact.

Wegens VAKANTIE
gesloten
29 juni t.em. 4 juli.

A. Jansen
„'t Schoenenhuis"

A.s. woensdag l juli,
wegens inventarisatie,
DE GEHELE DAG

gesloten
Fa. T- W. Albers
2 tomen BIGGEN te
koop bij H. J. Veen-
huis, B 78, Vorden.

BIGGEN te koop.
H. Steenblik, Hackfort

Een toom BIGGEN te
koop bij Th.J. Berend-
sen, Veldwijk C 115,
Vorden.

Te koop 2 tomen mooie
BIGGEN bij
G. J.Wuestenenk, Koe-
koekstr. 25, Vierakker

BIGGEN te koop.
G. Oortgiesen,

Medler D 157.

6 zware BIGGEN te
koop. G. Dijkman,
Wildenborch.

Jonge KONIJNEN te
koop bij B. Besselink,
Kerkhofweg.

Op maandag 29 juni hopen D. V. onze
geliefde ouders

Z. Regelink
en

J. Regelink-Wuestenenk

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen
en verloofden.

Vorden, juni 1959.
„'t Heijink"

Gelegenheid tot feliciteren van
3—4.30 uur in zaal Bakker. K

X

ü
X
K

Op vrijdag 3 juli a.s. hopen onze ge-
liefde ouders

A. Jansen
en

J. F. C. Jansen-van Blokland

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Dat ze nog vele jaren gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare
kinderen :

Fien en Gerard
Herman en Diny
Frans

Vorden, juni 1959.
K Dorpsstraat 34

Thea
Lucy
Bertie

W
j

Gelegenheid tot feliciteren v. 2—3 uur
in café Eskes, Dorpsstraat,

X
X
X
X
X

l

D.V. zullen onze Ouders

H. N.0 Bijenhof
G. C. Bijenhof-Leemkuil

op 4 juli 40 jaar getrouwd zijn.
Wij willen dit met elkaar dankbaar
gedenken.

Hengelo-G.7~A. C. Harmsen-Bijenhof
G. J. Harmsen

Vorden, G. Bijenhof
H. W. Bijenhof-Scholten

Haarlem, H. C. Ringlever-Bijenhof
A. Ringlever

en kleinkinderen

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
4 juli van 4-5 uur n.m. in Hotel
„'t Wapen van Vorden".

Nutskleuterschool
De inschrijving van leerlingen voor
het nieuwe schooljaar, dat op 17aug.
'59 aanvangt, zal plaats vinden op
dinsdag 30 juni a.s., van 3.30—4.30
uur in de Kleuterschool.
De leerlingen moeten de leeftijd van
4 jaar bereikt hebben.
Trouwboekje meebrengen.

Er is plaats voor een

Administratieve kracht
(vrl. of mnl.)

VISSER - VORDEN
Telefoon 1381

Ongekend lage prijzen!
Haring in tomatensaus,

3 blikjes slechts 98 et

Margarine, vol vitaminen,
3 pakjes voor 95 et

Boterhamworst, 150 gram 39 et

Limonadesiroop geen 110 et maar 98 et

Meikersen op sap, grote pot voor 129 et

Puddingsaus, 2 flesjes 49 et

Jan Hagel, zeer voordelig koekje,
250 gram 52 et

Reklame koffie, 250 gram 98 et

VOOR DE KINDEREN!
Bij aankoop van twee pakjes

Koopmans pudding 62 et
ontvangt men aan de kassa een leuk

petje gratis

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

WEDSTRIJD
IN

TUINVERLICHTING
Bezitters(sters) van tuinen, zet uw

beste beentje voor met uw tuin.
Het V.V.V. stelt prachtige prijzen
beschikbaar^taor de verlichting

van tuinen in de week van

10 t.m. 15 augustus.
dit te doenDoe allen Aee, om

"slagen.
Het V.V.V. verlicht de Herv. Kerk met
toren en bomen o.h. plein voor een gezel-
lig aanzien in de plaats, (dit geheel buiten
mededinging van de prijzen voor de tuinen.)

Heden zaterdag 27 juni

DANSEN
in zaal Michels te Hengelo-GId.

Orkest: „The Spitfires". Aanvang 7 uur.

Wij verhuren...
. Tenten

Luchtbedden
Vergassers
Butaangastoestellen

A.N.W.B. Bondstenten-
uerhuurinrichting

Fa. Martens

Moeten uw meube-
len opnieuw gestof-
feerd worden?

Gaarne verstrekken
wij u vrijblijvend
prijsopgave.

H.&W.
v./h. Joh. Heerink

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

PARDIJS heeft het voor U!

3 pakken Pré 90 et

Groot pak Sunil 69 et

6 stukken toiletzeep 79 et

Unox gehaktballen in goudbruine jus»
per blik a 4 stuks 99 et

Unox blikken tomatensoep 89 et
250 gram Vakantiesortering snoep 65 et
100 gram De Heer's Bonbons 49 et
250 gram Kreijenbroeks allerhande 59 et
150 gram prachtige gekookte Ham 83 et

Zomerjaponnen, Zomerrokken, Zomerblouses, Zomerkinderjurken

vanaf heden met 10 pet. korting bij
H. LUTH - NIEUWSTAD - VORDEN



Wij introduceren in Vorden de nieuwe

Idromfietsen
in prijzen vanaf f 520.—
met 2 versnellingen en
Sachs-motor.

Ziet in onze etalage de nieuwe Superia
President, met 2 versn., Victoria mo-
tor, geheel compl. m. teller, koffer-
drager, beenschilden, pomp en verdere
toebehoren, voor de uiterst lage prijs
van f 695. — .

N.B. Alle Superia Bromfietsen
zijn leverbaar m. Sachs- en
Victoria motoren, m. 2 of 3
versnellingen.

Nergens vindt U voor deze lage prijs
een bromfiets in zo'n kwalitet en af-
werking !!

Superia dealer'voor Vorden:

Barink's Rijwiel- en Bromlietshandel

Gevraagd voor kantoorwerkzaamheden
voor hele of halve dagen een

FLINK MEISJE
bij voorkeur met enige kantoorervaring.

fa. H. J. EGGINK
Medler E 101 a, Vorden

Telefoon 6757, na 6 uur Tel. 6623

"""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 28 juni, 8 uur
de grote schlagerparade in kleuren

7 MAL IN DER
WOCHE

met: Vico Torriani - Germaine Damar.
Vico Torriani zingt . . . . Germaine

Hazy OsterwaldDamar danst
speelt . .

Anderhalf uur van ongekende amuse-
ment.

Toegang 14 jaar D
Entree: f l.20. f 0.90, f 0.60 (bel inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
]. H. Schuppcrs. Dorpsstr. l l, Tel. 1373

Wie geen risico wil lopen
gaat bij Bertus Bukman
jonge kennen kopen!

B. BUKMAN
Driesteek l, Warnsveld
Telefoon 06750-4765

Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden maken bekend, dat vanaf l juli a.s.
door de Gemeente-architect wekelijks
spreekuur zal worden gehouden op maandag-
en donderdagochtend van 10.30 uur tot
12.00 uur.

Vorden, 27 juni 1959.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester, VAN ARKEL

de Sekretaris, J. V. PLAS

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, HengeloG., Tel. 06753-573

Badtassen vanaf f 1.90
Badkleding
Strandballen
Zwembanden
Zwemvliezen
Duikbrillen en
Snorkels

De speciaalzaak in sportartikelen

MARTENS

alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Een halve sigaret per dag
of een „HEER"-lijk overhemd.

Wat is U méér waard?
100x2,5 et is al f 250.

Zoveel meer kosten ze niet.
GUN U ZELF DAAROM

BETERE STOFFEN - betere voering
BETERE BOORDEN - betere coupe

Klachten ver onder 1%.
Accountantscontr. toegestaan.

ZEGT U DAT IETS?

FOR GENTLEMEN
matamm

HIGH STYLE

S H I R T S

erban
OOK IN CHIQUE-DAMES-BLOUSES

alleen in betere mode-zaken

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. 1148.-

ADVERTEERT
IN C O N T A C T

Deze week DIJ

met toch 10% korting:

2 pullen SPAR-PILS

van 94 voor 60 et |

bij 1 fles Spar-limonade van 140,165 of 190 et
(smaak naar keuze) jl

geldig van 25 juni tot 2 juli

Dubbel Vakantie-voordeel!
welkome aanbiedingen met dubbel zegels.

KRISTALFRUITaoogr 68-28zegeis
10 REPEN div.smakenlOO- 40 zegels

MARIE BISKWIE roi 45-18 z e geis

APPELSTROOP beker 64-26 zegels

CUSTARO dubbel pak 6O-24 zegels

TOMATENSOEP
met rijst pot 58 - 24 zegels

CARANSAC rood/wit
fijne landwijn fles215 - 86 zegels

ZACHTE ZEEP pot 49-20zegeis
LEVERPASTEI

blikje 2OO gram 65 - 26 zegels

SCHOUDERHAM
1OO gram 59 - 24 zegels

Dit
spaart u
graag l

14 et
2O et

9 et
13 et

12 et

12 et

43 et

lOet

13 et

12 et

Sparkoekje met 1O% korting

Margrieten 250 gram68-14zegels
DE SPAR verzorgt Da Tour de Franco
Da verzorging van de renners van de Tour de
France Is dit jaar in handen van De Spar l

ok waar topprestaties vereist zijn garandeert
De Spar 100% kwaliteit!

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Voor Zonnebrillen, Anti-Zonnebrandmiddelen en Badmutsen naar
Drogisterij „De Olde Meulle" J. M. van der Wal - Gedipl. Drogist


