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V.V.V. PROGRAMMA
Zondagavond wordt een concert gegeven in de
muziektent. Het was de bedoeling dat dit con-
cert verzorgd, zou worden door Vordens Man-
nenkoor en het mannenkoor uit Doetinchem,
Helaas is dit laatste koor verhinderd om te ko-
men, doch de muziekvereniging Concordia heeft
zich bereid verklaard de opengevallen plaats in
te nemen, zodat we nu dus mannenzang en mu-
ziek kunnen beluisteren.
Maandagavond de traditionele wandeltocht. Na-
tuurlijk wordt nu een andere route gekozen
dan vorige week. Vorden is gelukkig zo rijk aan
matuurschoon, dat men niet gauw uitgekeken
raakt.
Woensdagmiddag komen de wielrijders weer
aan de beurt voor de achtkastelentocht en za-
terdagavond wordt op een terrein in het Vor-
dense bos een demonstratie gegeven met poli-
tiehonden. Het is altijd interessant te zien hoe
deze dieren worden afgericht.

VOLKSFEEST WILDENBORCH
Het jaarlijkse volksfeest in de Wildenborch
wordt a.s. vrijdag en zaterdag gehouden. Vrij-
dagmiddag zullen de volksspelen plaats vinden,
o.a. het vogelschieten, dat in de Achterhoek zo
populair is. Beide avonden wordt in de kapel
een blijspel opgevoerd door de toneelvereniging
T.A.O., dat de veelbelovende titel draagt: De 3
dochters van d» baas.

SCHOOLREISJE ASSISTENTENKLAS
LANDBOUW HUISH. SCHOOL VAN 26 JUNI

TOT 29 JUNI
Wij zijn dit jaar eens met de trein gegaan en
wel naar Zuid-Limburg naar het plaatsje Schin
op Geul. Dit ligt ongeveer 20 minuten lopen van
Valkenburg. We hebben daar erg veel gezien,
korte en lange wandelingen gemaakt door de
bossen, over heuvels en langs de Geul. Ook
door het Geuldal en langs kastelen gingen de
wandelingen. We zijn daar ook nog een echt
Limburgse boerderij gaan bezichtigen. We zijn
naar de gemeentegrot in Valkenburg geweest
en liepen daar op een zeker ogenblik onder het
kerkhof door. De modelsteenkolenmijn was
prachtig. Daar werd ons aan het verstand ge-
bracht wat er aan vooraf gaat voor we onze
kolen in de kachel hebben. We zijn ook nog naar
het sprookjesbos geweest. Alleen was het jam-
mer dat daar de lampen zo laat aangingen, zo-
dat we dat niet konden zien. De kabelbaan naar
de Wilhelminatoren gaf ons een prachtig uit-
zicht op de omgeving. De laatste avond hebben
we samen met alle huisgenoten een gezellige
avond gehad. Een der leidsters vertelde nog een
verhaal en zaterdagmorgen, de laatste morgen,
zijn we de bossen in geweest om foto's te ma-
ken, 's Middags was het vertrekuur aangebro-
ken en dat vond ik jammer, want het was daar
erg mooi.

Bertha Ordelman.

BIOSCOOP
Vanavond wordt het verfilmde meesterwerk
van Emile Zola in het Nutsgebouw vertoond:
Gervaise. Deze film ontving op het filmfestival
te Venetië de Ie prijs voor de beste vrouwelij-
ke hoofdrol en een Ie prijs van de internationa-
le filmpers.
De handeling speelt zich af in de jaren van 1852
tot 1860 in een Parijse arbeiderswijk. Gervaise
(Maria Schell) werkt in een washuis. De man,
waarmee ze samenwoont laat haar in de steek
en het wordt al moeilijker voor haar om de kost
te verdienen voor haar twee kinderen. Even
schijnt het of het geluk Gervaise goed gezind
wordt, als zij e-en zinkwerker trouwt. Zij besluit
zelfs om zelf een zaak te beginnen, doch dan
slaat het noodlot toe. Haar man valt van een
dak, wordt ernstig gewond en het kost veel geld
hem er weer bovenop te krijgen. Met de moed
der wanhoop vecht Gervaise om haar ideaal te
bereiken, doch het mag niet baten; onherroepe-
lijk gaat ze haar ondergang tegemoet.

AANGEREDEN

De heer W. Metselaar alhier werd woensdag-
avond j.L, toen hfj ondoordacht de weg over
stak, door een personenauto aangereden. Hij
werd van zijn rijwiel geslingerd en kwam hard-
handig tegen de grond terecht. Bij onderzoek
bleek dat het slachtoffer er nog betrekkelijk
goed was afgekomen. Het voorwiel van zijn
fiets was totaal verbrijzeld. De auto liep even-
eens enige materiële schade op.

KERKDIENSTEN zondag 7 juli.
Hervormde kerk.

9 uur de Heer J. Ribbink, Cand. t.d. Hl.
Dienst, van Ruurlo

10.30 uur Ds. J. Langstraat. Jeugddienst

Medlerschool.
10.30 uur de Heer Ribbink, Cand. t.d. Hl.

Dienst, van Ruurlo
Geref. Kerk

9.30 en 7.15 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 6 juli van 5 uur tot en met
zondag 7 juli Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 541 .

Weekmark t .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 98 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f54 .— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 28 juni t.m. 4 juli.
Geboren: z. van H. W. A. Bruil en H. M.
Bruil-Haverkamp; d. van A. E. J. Hartel-
man en E. A. W. Hartelman-Schuurman.
Ondertrouwd: Geen.

^^huwd : H. Bouwmeester en E. Harmsen;
. Bargeman en G. Nijenhuis; J. H. Kuijpers

en G. H. Klein Nulent.
Overleden: Geen.

VOETBAL

«ndagavond werd onder flinke belangstelling
promotiewedstrijd gespeeld Vorden III—De

Hoven IV.
Ondanks de hitte hebben beide partijen voor de
overwinning gevochten. Bij de rust had De Ho-
ven met 1—0 de leiding, hoewel Vorden meer
kansen had gehad.
Na de rust werd Vorden geleidelijk sterker. Er
werd steeds beter gespeeld en na een half uur
kwam de verdiende gelijkmaker. Kort daarna
werd het zelfs 2—1. Nu begon De Hoven krach-
tig op te zetten, waardoor de laatste tien minu-
ten een zeer spannend karakter kregen. Het pu-
bliek leefde erg mee. In het veld dreigde het
even wat rumoerig te worden, daar men het
niet eens was met enkele beslissingen van de
scheidsrechter. Vooral het afkeuren van een
doelpunt door de Hoven gemaakt, gaf de nodige
sensatie. Het bleef echter 2—l, waardoor de
kans op promotie van het derde elftal groot is
geworden.
A.s. zondag om half zeven zal de volgende wed-
strijd in De Hoven gespeeld worden.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 10.30 uur spreekt Ds. J. Lang-
straat over het onderwerp: „Ontmoe-
ting met Christus".
Medewerking van Ambassador Quartet
uit Ohio U.S.A., onder leiding van
Rolf Stolpner.

*

De samenzang begint om 10.20 uur.

GEWAARDEERD CONCERT
Vorige week vrijdag gaven de Chr. gemengde
zangvereniging Excelsior en het Vordens Man-
nenkoor gezamenlijk een concert in de tuin van
het Herstellingsoord „De Decanije". Het hoeft
geen betoog, dat dit concert vooral door de bed-
legerige patiënten zeer werd gewaardeerd. Het
was voor hen een prettige afwisseling.

HERV. VROUWENVERENIGING OP REIS
Woensdag zijn bijna 30 leden van de Herv. Vrou-
wenvereniging met elkaar op reis geweest on-
der leiding van mevr. Jansen-van Soest, 's Mor-
gens 7 uur startte de bus in de richting Zutphen
en reed men over Arnhem en Wageningen naar
Leersum, waar de koffie werd gebruikt. Van»
daar ging het over de auto-snelweg naar Delft,
Hier werd een bezoek gebracht aan de fabriek
van Delfts aardewerk. In de show-ruimte stond
een pracht collectie blauw en wit aardewerk,
benevens enkele stukken van het fijne Pijn-
acker. Ook waren hier prachtige mozaiekvloe-
ren van tegels, muurdecoraties, zuilen enz., zo-
wel in moderne als klassieke uitvoering. Tot
slot werd een demonstratie gegeven van het
vervaardigen van pullen. Het was zeer interes-
sant.
In Den Haag werd een goed verzorgde warme
maaltijd alle eer aan gedaan. De onweersbui
was net op tijd overgedreven, zodat daarna het
programma weer volgens de plannen kon wor-
den afgewerkt. Panorama Mesdag werd beke>-
ken en het Vredespaleis; allebei zeer de moeite
waard. De zon was inmiddels weer doorgebroe
ken en tegen 4 uur werd naar Scheveningen ge-
reden, waar de dames een paar heerlijke uren
aan het strand doorbrachten.
Om half zeven werd de terugtocht aanvaard
en via Amersfoort ging het naar Apeldoorn
waar in het Prins Bernharddal voor de laatste
maal werd gepauzeerd. Bijna half elf was men
weer in Vorden terug, dankbaar dat de reis zo
vlot was verlopen en meer dan tevreden over
al hetgeen men gezien en bewonderd had.

Blijf meester
^ over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

WAT MüNHARPT MAAKT IS60ED

«i

i

GOEDE INZET VAN V.V.V.
iaandagavond werd de eerste wandeltocht ge-
uden. Hieraan namen plm. 20 dames en heren

leel. Onder leiding van de heer G. W. Eijer-
kamp werd gewandeld door het prachtige land-
goed het Kieftskamp; daarna werden de mooi-
ste plekjes bezocht in Delden en bij kasteel
Hackfort.
Dinsdagavond gaf Concordia een concert in de
muziektent. Na een kleine rondgang door het
dorp werden onder leiding van de heer D. Wol-
ters een zestal muziekstukken uitgevoerd, waar-
onder de beide concoursnummers, waarmee
Concordia op zondag 21 juli aan het federatief
concours in Beltrum zal deelnemen in de Ere-
afdeling. Deze kregen al een vrij goede vertol-
king. Ook enkele marsen werden gespeeld,
waarmee het publiek zeer ingenomen was.
Woensdagmiddag maakten een achttal wielrij-
ders onder leiding van de burgemeester de acht-
kastelentocht. Dat de dames en heren zeer te-
vreden waren over deze prachtige fietstocht
hoeft geen betoog.

EXCURSIE BIJZ. LAGERE LANDBOUW-
SCHOOL

De 1ste en 2e klas van de bijz. lagere landbouw-
school maakten met een tweetal bussen van de
garage De Lijster te Zelhem een excursie naar
de nationale landbouwexpositie te Utrecht.
Op het terrein werden diverse landbouwwerk-
tuigen bezichtigd alsmede het aangevoerde vee.
's Middags werd een defilé van levende have bij-
gewoond o.a. van afstammelingen van K.I. die-
ren en een demonstratie van trek- en tuigpaar-
den. Op de terugreis werd de speeltuin Prins
Bernharddal aangedaan waar de leerlingen zich
enige tijd kostelijk vermaakten.
De hoogste klassen maakten een excursie naar
Limburg en de Ardennen. Vooral de forellen-
kwekerij in Valkenburg van de Ned. Heide Mij.
met interessante voorlichting genoot aller be-
langstelling. De tocht werd voortgezet over de
Belgische grens naar La Gileppe. Hier werd de
grote stuwdam in ogenschouw genomen. De
verdere route liep tot Spa, badplaats, de parel
van de Ardennen. Via Aywaille bereikte het ge-
zelschap Luik. In Limburg werden voorts nog
enige boerderijen be/ichtigd, zodat de leerlingen
zich een goed beeld konden vormen van de wo-
ningbouw en werkwijze aldaar.



BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
De Vordense Coöp. Zuivelfabriek hield don-

derdagavond een enorm druk bezochte buiten-
gewone ledenvergadering in de zaal van de heer
Bakker onder leiding van de heer J. B. Wues-
tenenk.
De hoofdschotel van deze ledenvergadering
was de a-an- of niet aanschaffing van een kan-
nenwasmachine. Bij gehouden stemming bleek
dat de grote meerderheid tegen de aankoop van
oen dergelijke machine was. Medegedeeld werd
dat de nieuw aangeschafte stoomketel aan de
gestelde eisen voldoet, aangezien hierdoor een
belangrijke oliebesparing is verkregen. De melk*
aanvoer bedroeg plm. 10 pCt meer dan over de-
zelfde periode van het vorig jaar. Ook de kaas-
prijs ligt belangrijk beter. Besloten werd het
saldo 1956 t.z.t. aan de leverancier uit te beta-
len. Verder werd besloten ter vorming van het
ledenkapitaal l pCt melkgeld in te houden. Het
huishoudelijk reglement en ,de Statuten zullen
enige wijzigingen ondergaan o.a. dat het be-
stuur en commissarissen met een lid zullen wor-
den uitgebreid. Tenslotte deed de directeur eni-
ge mededelingen over enkele zuivelprodukten.

WATERPOLO
Maandagavond werd in het zwembad „In de
Dennen" alhier een competitiewedstrijd ge»
speeld door het Vordense Dames zevental VZV I
Ditmaal kwanten de dames van NZC uit iNeede
op bezoek. De Vordense dames, die reeds- meer-
dere overwinningen .in deze competitie boekten,
deden het ook nu weer uitstekend en wonnen
overtuigend met 4—0. Reeds in de eerste helft
toonden zij hun kracht en wisten door hun be-
tere spel over alle linies reeds een drietal doel-
punten te scoren. Na de hervatting werd nog
eenmaal gescoord, zodat de dames met deze
mooie zege op een geslaagde en prima wedstrijd
kunnen terugzien.
A.s. zaterdagavond spelen de heren van VZV l
thuis tegen Berkel III uit Lochem en kan hier
misschien een overwinning worden behaald.

RATTI-JEUGDAVOND
De junioren van de R.K.S.V. Ratti hielden bij
Schoenaker op de Kranenburg een ontspan-
ningsavond, waarbij tevens afscheid werd ge-
nomen van een der Jeugdleiders, de heer L.
Wolbert in verband met diens emigratie naar
Canada. Vooraf werd een avond-oriënteringsr
gehouden per rijwiel, waaraan ruim 30 jon
deelnamen. Deze rit werd begunstigd door
prachtig zomerweer en leidde door de mooie
omgeving van de buurtschappen de Wilden-
borch en Medler weer terug naar de Kranen-
burg. Elke minuut vertrokken vanaf de start
bij café Schoenaker een tweetal jongens die
rit van ruim 10 km in l uur t ij ds moesten afle
gen. Winnaars werden tenslotte: D. J. van
Dorth en de C,obr. M. en B. Borgonje, die ieder
10 strafpunten hadden.
Togen acht uur werd de jeugdavond geopend
door de voorzitter der Jeugdcommissie de heer
B. Lichtenberg, die speciaal de nieuwe Geeste-
lijk Adv. pater Ruigt o.f.m. en de eerw. br. Ca-
nutus welkom heette, evenals de heer J. Jans-
sen namens het Seniorenbestuur de heer Bor-
gonje en Wiggers en de voltallige Jeugdcom-
missie.
Spr. sprak hierna een afscheidswoord tot de
scheidende jeugdleider, de heer L. Wolbert.
Spr., die de heer W. reeds lang kende, betreurde
diens heengaan. Het betekende een groot ver-
lies voor Ratti en speciaal voor de Jeugdcomm.
Steeds had men op hem kunnen rekenen en
vooral door zijn grote activiteit niet alleen op de
wekelijkse trainingsavonden, doch ook op ander
gebied was spr. hem hier zeer erkentelijk voor.
Namens alle Junioren en de Jeugdcommissie
bood de voorzitter hem een prachtige ring aan
met inscriptie en hoopte, dat deze hem nog
lang aan zijn t i jd bij Ratti doorgebracht zou her-
inneren. Hij wenste hem hierna in zijn nieuwe
vaderland veel succes toe en een voorspoedige
toekomst. De heer Wolbert dankte voor deze
hartelijke woorden en het mooie cadeau. Nooit,
aldus spr., zou Ratti bij hem uit de herinnering
gaan en met vreugde zou hij terug denken aan
deze mooie tijd. Hij wenste allen tenslotte nog
veel goeds toe.
Hierna werdon eon tweetal afscheidsliederen ge-
zongen en vond een hersengymnastiekwedstrijd
plaats, welke door groep A met slechts gering
verschil werd gewonnen. Ook het optreden van
Prof. Wolson werd door de jeugd zeer gewaar-
deerd. Allen werden nog ruim getracteerd.

Voor RIJLESSEN
Theo van Essen
ZUTPHEN
Ijsbaanstraat 1 1 , Tel. 4776

*Gediplomeerd Instructeur sinds 1947.

ZOMEMNSPECTIE N.B.S.
Bij de door de heer Lucassen uit Wehl gehouden
inspectie van het Ned. Rundvee Stamboek wer-
den dieren van de volgende eigenaren opgeno-
men. J. W. Kuenen, l stier met b—, G. J. Pel-
grum, l stier met b—, G. W. Mombarg 3 koeien,
D. Lettink l id. met K.S., l B. Groot Jebbink,
Linde, 3 H. Tjoonk, l J. Arfman, l B. Groot
Jebbink, Galgenoor, l T. Roeterdink, l H. J.
Tiessink, l J. Groot Roessink, l M. Regelink,
2. Fr. Mullink, l A. J. Maalderink, l A. J. Vrug-
gink „Riethuis", l Z. Regelink, C 94, 2 en 2 KS
J. W. Abbink, 2 A. Wassink, l M. Ruessink,
l A. J. Vruggink B 52, l A. Versteege, 2 L. Go-
tink, l L. J. Rietman, 2 M. A. Helmink, l H.
R iet ma n.

VEILIGVERKEERSRITTENN
In het kader van de veiligverkeersactie werden
in de afgelopen dagen enkele veiligverkeersrit-
ten gehouden voor wielrijders, auto's en moto-
ren en bromfietsen.
Aan de rit voor fietsen namen 32 personen deel
n.l. 18 heren en 14 dames. De rit werd gedeelte-
lijk gereden op verkeersborden en aan de hand
van een routebeschrijving. Namens veiligver-
keer reikte de heer van Dijk in hotel Bakker de
prij/en uit aan de dames: i. mej. D. W. Meuten-
brugge, 10 strpt; 2. mej. B. Schouten 12 strpt;
3. Mevr. H. de Vries-Dekker 13 strpt. en aan de
heren: 1. H. Potman O strpt; 2. J. H. Potman 3
strpt; 3. H. Schouten 6 strpt.
Aan de rit voor auto's en motoren namen 27
rijders deel. Deze rit werd verreden aan de hand
van in beeld gebracht verkeerssituaties, ver-
keersborden en oriënteringspunten. Speciaal de
in beeld gebrachte verkeerssituaties leverden
voor velen grote moeilijkheden op. Bij de prijs-
uitreiking in hotel Bakker bracht de heer van
Dijk allereerst een hartelijk dankwoord aan de
heer van der Peijl voor de keurige en feilloze
wijze waarop hij ook dit jaar weer de veiligver-
keersrit in elkaar had gezet, alsmede aan de he-
ren controleurs.
De diverse uitslagen zijn. Auto's:
1. H. W. C. Haverkamp, 9 strfpt. tevens defini-
t i e f winnaar van de wisselbeker van de Vorden-
se motorclub; 2. E. Langeler, Eefde, 11 strfpt.
De Veiligverkeerswisselbeker werd gewonnen
door de heer te Loo, Eefde.
Motoren:
1. D. J. Rouwenhorst, 4 strfpt. tevens definitie
winnaar van de wisselbeker van de Vordense
motorclub; 2. D. J. Kruissink, Zutphen 8 strfpt.
tevens winnaar van de wisselbeker van Veilig
Verkeer; 3. G. H. Jansen 15 strpt; 4. E. Gotink
IS strfpt.
Daar deze rit tevens gold voor de competitie
de motorclub ,,De Graafschaprijders"
nog de volgende prijzen uitgereikt:
1. Een wisselbeker, welwillend aangeboden door
de firma Martens, voor de beste individuele
prestatie ging naar de heer D. J. Rouwenhorst.
2. De wisselbeker voor de grootste deelnemende
vreemde club ging naar de MAC Zutphen.
3. De wisselbeker voor de gezamenlijke drie
beste rijders ging eveneens naar de MAC Zut-
phen met de rijders Kruissink, te Loo en Rou-
wenhorst.

GESLAAGD
Aan het Baudartius Lyceum te Zutphen behaal-
de Heleen Jansen het einddiploma Gymnasium
B en de heer G W. A. Hogeweg idem A.
Voor het toelatingsexamen van het Baudartius
Lyceum te Zutphen slaagden Gerrie Eijerkamp,
Edda van de Hel, Joke Kroese, Anke Plomp,
Gerrie Woudstra, Henk Jansen en Wim Norde,
allen leerlingen van de school met de Bijbel aan
het Hoge.
Voor het toelatingsexamen tot het Stedelijk Ly-
ceum te Zutphen slaagden Essy Groot Bramel,
Ria de Jonge, Hanny Wolters, Herman Ems-
broek, Berend Garssen, Rutger Lulofs en Geor-
ge Massen, terwijl tot het Lyceum te Apeldoorn
werd toegelaten Jan Tjoonk, allen leerlingen
van de O.L. Dorpsschool alhier.
De heer H. J. A. Scherpenzeel slaagde te
Amsterdam voor het V.E.V.-diploma mon-
teur sterkstroom.

fl cis briljanten

IVO ROL

Een Taxi van A. G. Tragter betekent
U rijdt uitstekend!
Telefoon 256.

Ook auto's zonder chauffeur te huur, voor
iedereen, voor grote en kleine afstanden.
Nieuwe tarieven, vraagt prijs.

VOOR DE INMAAK:
Opekfa
\rfoeibaar en droog,
ópekta glassluiting.

Feria
druppels en tabletten.
Inmaakkruiden, Parafine flessen-
lak, Kurken, enz

Drogisterij „De Olde Meulle'

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

De oudercommissie van de O L.S. (dorp)
Vorden, maakt langs deze weg bekend, dat
het hoofd van de school, de Heer J. G.
Vedders, 19 jul i de school met pensioen
gaat verlaten.
Oud-leerlingen en al diegenen die een bij-
drage willen gevenvoor het afscheidscadeau
aan hem, worden verzocht deze te willen
storten of brengen bij de Coöp. Boerenleen-
bank Giro 862923 de Nutsspaarbank Giro
515294 of bij de leden van de oudercom-
missie:

Mevr. R. Lauckhart, 't Hoge 49
Dhr. W. Kuijper, Molenweg 19

„ A. de Jonge, Ruurloseweg 37
„ H. J. Oonk, Almenseweg
„ A. J. Vruggink, „'t Riethuis"
„ G. J. Wuestenenk, Koekoekstr. 25
„ G Harmsen, „'t Schimmel"

BEZOEKT ALLEN HET

Volksfeest
in de Wfldenborch op 12 en
13 juli.

*Vrijdags volksspelen. Aanvang
1.30 uur.

Vrijdag- en zaterdagavond, aanvang
7.30 uur, opvoering van het blijspel
„De drie dochters van de baas'', door
de Toneelver, T.A.O., in de Kapel,
Entree f 1. — .

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

10 juli
(Kermis)

te Hengelo (Gld.)
De Marktvexeniging

Dinsdag 9 juli a.s. 's avonds 7 uur
vanaf marktplein

Oriënteringsrit
voor wielrijders.

Tevens derde competitierit in het
kader van V.V.V.-programma.

Doe steeds uw voordeel!
250 gr. Romeo's, heerlijk koekje 65 et
250 gr. cocosknappertjes 59 et
l grote fles slasaus 58 et
l grote ontbijtkoek 39 et
l beker prima appelstroop 49 et
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
l groot blik gehakt 110 et
5 s tukken huishoudzeep 39 et
3 pakjes pudding, div. smaken 49 et
ALS EXTRA RECLAME:
10 vliegenvangers (Arexon) 49 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415



Voor de vele blijken
van belangstelling on-
dervonden na het over-
lijden van onze broer,
zwager en oom

F. J. Dekker
betuigen wij u onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
H. J. Dekker

Balkbrug, juli '57.

WONINGRUIL.
Wie wilm'naanbouw-
woning op 't Hoge
ruilen voor een ruimere
woning (4 slaapkamers)
P J. Smith, 't Hoge 43

Te koop 2-pers. LE-
DIKANT met spiraal
en kapokmatrassen.
Ruurloseweg 33.

Te koop mooi VLOER-
KLEED z.g.a.n., ron-
de TAFEL en HOEK-
STOELTJE.
Zutph.weg C 67a.

Te koop MEISJES-
FIETS, 10-12 jr. en
MOSQUITO-motor.
Te bevr. adv. bur. te
Slaa.

Nog EETAARDAP-
PELS te koop bij
Dieks, Kranenburg.

Te koop 50 prima
jonge HENNEN,
W.xR., 9 weken.
Tramstr.2. Hengelo-G.

Aangeboden jonge
HENNEN,
W.xHamps. Opfokbe-
drijf Robeertsen, Del-
den.

Wegens vakantie

gesloten
van maandag 8 t.m.

dinsdag 16 juli.

Slagerij Kieskamp
Met vakantie

van 6 tot en met 20
juli afwezig.

Hanny Harmsen
Kousen-reparatie

Te koop 2 perc. ROG-
GE en l perc. HA-
VER. Briefjes inleve-
ren tot woensdagavond
10 juli. J. B. Gerritsen
't Hoge.

Te koop BOEREN-
KOOLPLANTEN bij
E. J. Wenneker, Veld-
wij k

Te koop BIGGEN bij
G. J. Eijerkamp. B 35.
Te koop 4 beste BIG-
GEN. H. Waenink,
bij 't zwembad.

Toom BIGGEN te
koop bij H. Hogeslag
Hackfort.
Te koop een toom
BIGGEN. B. Woerts,
„Bonenkamp". Linde.
Te koop een toom
beste BIGGEN. G. J.
Wunderink, Kranen-
burg.
Te koop BIGGEN bij
G. Oortgiesen, D 157
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H Henri Hartman X
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X

H
Wilhelmien Wieggers

hebben de eer U, mede namens .
wederzijdse ouders, kennis te ge- w
ven, dat zij elkaar het H. Sacra- V
ment van het Huwelijk hopen u
toe te dienen in de kerk van de
H. Antonius van Padua te Vor-
den, op donderdag 11 juli a.s.
om half tien, waarna tot hun in-
tentie een H. Mis aan God zal
worden opgedragen.

Baak, Beukelaan D 114
juli '57

Toekomstig adres: Kranenburg y
D 127a. Q

Receptie van 2-3 uur in zaal V
Schoenaker op de Kranenburg. w

Veilig zonnen
met onze zonnebrand Ultra

oliën, crème's, spray's en

lotions after sunnig cream.

Verder anti muggenolie,

badmutsen, zonnebrillen.

*Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Beslist uw Drogist

Ons heerlijk ijs!
De ere-prijé

In diverse prijzen en sma-
ken verkrijgbaar!

Ook voor partijen, feest-
avonden etc. kunnen wij
U ruim bedienen!
Steeds tot Uw dienst.

HARTMAN'S
IJSBEDRIJF, Tel. 359

5 x K
2 pak Paula Beschuit
geen 58 maar 5O et.

Vruchtentoffee geen 56
maar 49 et.

Rode Dweilen geen 1.05 maar
89 et.

Straatbezems geen 1.50 maar
ff 1.24

Pansponzen geen 15 maar 2
voor 23 et.

Steeds vaker

KISTEMAKER

Zomerjaponnen
voor speciale prijzen!

9.9514.9519.95

V/H A.C.MELLINK

RAADHUISSTR., VORDEN

Sigarenmagazijn

J^U. ' \ri

Chocolaterie
Ansichten
Sportblad

Ruime sortering

Pijpen
en verdere
rokersbenodigd-
heden !

*/. 9 .̂ e.
(D. BOERSMA)

t.o. station
G.T.W.

*

Kwaliteit
Verzorging
Sortering

Oltkuys

Hebt U zich ver-
laat?
Onze automaat
is steeds paraat !

Altijd een keur
van merken

Sigaren,
Sigaretten en

Tabak

Darne^

Meisjesjurken

MET GROTE KORTING

LOOMAN VORDEN

v.v.v.
Zondag 1 juli Concert
in de muziektent, te geven door de
muziekver „Concordia" en Vordens
Mannenkoor. Aanvang 7.30 uur.
Maandag 8 juli Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor iedereen zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek half acht van
het Marktplein.

Dinsdag 9 juli Oriënteringsrit
voor wielrijders, 's avonds 7 uur van-
af het marktplein.

Woensdag 10 juli Achtkastelent
per rijwiel, onder deskundige le iding
Vertrek 1.30 u. n.m. van het Marktplein.

Zaterdag 13 juli Politiehonden-
demonstratie
Zeer interessante oefeningen met deze
honden, waaruit blijkt wat dressuur
mogelijk maakt. Aanvang 7.30 uur,
terrein Vordense bos. Entree f 0.50
per pers. Kinderen 25 et.

Graaiimaaien
ook weer met linkse
binder, s.v.p. opgave.

J. W. Seesink
't Hoge 5, Vorden.

Te koop

nieuwe
aardappelen.

Gebr, Kettelerij
Zutphenseweg

NIEUW!
Plastic
tuinsproeier fL65

Gebr. Barendsen

Geen grijs
haar

wanneer U Crème Marchal
gebruikt Onschadelijk.

Drogisterij De Olde Meulle



Voor kwaliteit steeds ons adres!
500 gr. Berner braadworst 175 et

500 gram spek 80 et
200 gr. ontbijtspek 70 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram Berliner 80 et

2 pak vet 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor Uw graanmaaier een dek-
kleed nodig? Bestel het nog heden.
Voor de oogst bindertouw voldoende in
voorraad.

fa. G. W. Luimes - Tel. 421
Zadelmakers vakantie van 20-27 juli

Geniet van de zomer,
ga met vakantie l

Een

SOLEX
brengt U veilig en ge-
makkelijk waar U wezen
wilt.

Zonder verplichting mag U gratis 'n
proefrit maken.

Prijzen vanaf f 349.50.
Betaling eventueel in overleg.

Beleefd aanbevelend,

fl. G. Tragter, Tel. 256
Kermis Hengelo Gld.

Woensdag 10 juli a.s. de gehele dag

DANSMUZIEK
Donderdag 11 juli 's avonds

Stemmingsmuziek
v.d. Weer - Boerman - Miechels * Langeler

Nutsgebouw
Telefoon 500

V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 14 juli, 8 uur

De super-western in kleuren

De pas des doods
met: James Stewart - Ruth Roman -
Corinne Calvet.

Een fel sensationele actie-film uit de
roekeloze dagen, toen er aan de Yukon
nog goud gevonden werd.

Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schappers, Dorpsstr ll.Telef. 373

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

Heineken's
Bier

•k Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) hetgeheim kent.
Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

* De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

10 °0 korting
op al onze
Dames- en
Meisjaponnen

Visser - Vorden
ALTIJD EEN BEZOEK
WAARD !

Bakkersvakanfïe
Vanaf a*s* maandag 8 juli tot en met
maandag 15 juli zijn gesloten:
Schuppers, Schurink ̂

Van 8 t.e.m. 15 juli wordt door de werkende bakkerijen
GEEN BROOD BEZORGD, dus wordt u beleefd ver-
zocht het brood zo mogelijk vooral des ZATERDAGS
VROEGTIJDIG TE HALEN, dit voorkomt wederzijdse
teleurstelling.
Voor uw aller medewerking zeggen wij bij voorbaat dank.

Bestuur Vordense Bakkersvereniging.

CONTACT
het blad, dat Letterlijk verslonden wordt l

Maandag 15 juli begint de grote

Seizoen-
opruiming

Zie courant van a.s. zaterdag j

H. LUTH
VORDEN

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

Weulen Kranenbarg
W. Rosse)
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Seesing

voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Examens
achter de rug?

Geniet dan van Uw
vakantie met een

Gazelle of
Rudge Rijwiel

van

Fa. K. Siersma
Keuze uit meer dan
150 toer-, sport- en
kinderrijwielen in div.
kleuren en modellen.

Overwelving 3
Tel. 2824, ZUTPHEN

Inruil - Verkoop
Verhuur

Agent Solex

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadr tippels
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 goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden


