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V.V.V. PROGRAMMA
Maandagavond kunnen de wandelaars weer
aantreden voor een wandeling onder deskun-
dige leiding.
Woensdagmiddag heeft de Achtkastelentocht
voor wielrijders weer plaats.
Woensdagavond wordt het openingsconcert
gegeven in de muziektent, door de Chr. Zang-
vereniging „Excelsior" en de muziekvereni-
ging „Concordia". Naar ons verteld werd is
,,Concordia" voornemens om in optocht, met
de Drumband voorop, naar de muziektent te
marcheren. Dat geeft nog eens weer wat extra
leven in de brouwerij!

GOED BEGIN
In het kader van het V.V.V. programma werd
j.l. maandagavond de eerste wandeltocht in
dit seizoen gehouden, onder leiding van de
heer D. Norde. Er namen 13 personen aan
deel. De tocht ging door de mooiste plekjes
van de buurtschappen Delden en Linde.
Onder leiding van Baron van der Borch namen
woensdagmiddag 16 personen deel aan de
Achtkastelentocht per fiets. In aanmerking ge-
nomen dat het nog zeer vroeg in het seizoen
is, is het inderdaad een zeer goed begin.

25-JARIG JUBILLEUM
Gisteren was het 25 jaar geleden dat zuster
Nijenhuijs als verpleegster in dienst trad by
het Herstellingsoord der N.S., de „Decanije"
alhier. We hopen volgende week hier nader
op terug te komen.

BIOSCOOP
Vanavond zorgen de twee beroemde Ameri-
kaanse komieken, Dean Martin en Jerry Le-
wis ervoor, dat u voor enkele uren de grillige
zomer 1956 kunt vergeten. New-York op
ten is een dolle kluchtfilm in technicolor.
Amor komt nog om het hoekje kijken, dus alle
factoren werken mee om u een prettige avond
te bezorgen.

BEZICHTIGING LANDGOED „DE WIERSSE"
OP ZONDAG 15 JULI

Wat een voorrecht voor de natuurliefhebbers
wat een hoopvolle verwachting voor de Vor-
dense Muziekvereniging „Concordia" en do
Padvinderij van Vorden en Kranenburg, wat
een prijzenswaardige geste van Majoor en Me-
vrouw W. E. Gatacre—de Stuers, dit jaar voor
het eerst de zeer uitgestrekte Tuinen en het
Park van ,,de Wiersse", midden in de zomer
open te stellen!
Het meest imponerend en indrukwekkend is
de Rozentuin, aangelegd door Mevrouw Ga-
tacre zelf, in de 17e eeuwse „Lenotre"-stijl,
met zijn buxus hagen; onlangs vernieuwd en
aangevuld met Grootbloemige „Polyantha"-
rozen in vele kleuren. Dit is een „Primeur",
want het Rosarium van ,,de Wiersse" werd ge-
durende de bloeitijd nooit eerder voor het pu-
bliek opengesteld en biedt een overweldigen-
de kleurenpracht van zeldzame en allernieuw-
ste rozensoorten. Een wonder van Tuinarchi-
tectuur!
Zeer zelden ziet men een zo weelderige flora,
gecombineerd met riante vergezichten en
schilderachtige waterpartijen.
Het centrale punt van deze natuurrijkdom
vormt het pittoreske kasteel, reeds gebouwd
in de 16e eeuw, gerestaureerd en uitgebreid
in de 18e en 20e eeuw, met een fantastische
entourage.
De Muziekvereniging „Concordia", waarvan
Mevrouw Gatacre—de Stuers Bescherm-
vrouwe is, zal in het lommerrijke park een
concert geven.
Een middag met onvergeeflijke indrukken, van
overweldigend natuurschoon, van ongedwon-
gen vrolijk samenzijn en van muzikaal genot.
Een vriendelijk verzoek: Leest u de folder, die
u dezer dagen huis aan huis bezorgd wcrdt
en schenkt uw aandacht aan de advertentie,
die zaterdag 14 juli in dit blad geplaatst wordt.

OPBRENGST COLLECTE

De opbrengst van de in deze gemeente ge-
houden collecte, ten bate van het Anjerfonds,
bedraagt ƒ 72,—.

GESLAAGD
De heer G. H. L. Maertzdorff, werkzaam bij de
fa. J. W. Albers, is te Zwolle geslaagd voor het
diploma Vakbekwaamheid voor de Kleinhan-
del in tabak.

KERKDIENSTEN zondag 8 juli.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. P. W. van Arkel
10.30 uur Ds. J. H. Jansen

Medlerschool.
10 uur Eerw. Heer ƒ. G. Eelderink,

theol. cand. te 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
Van zaterdag 7 juli van 5 uur tot en met
zondag 8 ju l i Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 28 juni t.m. 5 juli
Geboren: d. v. H. J. Tiessink en M. H.
Tiessink-Harmsen; d. v. F. M. J. Wellink
en A. M. Wellink-Hennigfeld; z. v. J. Ha-
verkamp en H. A. Haverkamp-Hollink.
Overleden: M. H. Kerssies, wed. v. H.
Zomer, vr., oud 82 jr., won. te Hoogeveen;
M. Sprokholt, echtg. v. G. Vosselman, vr.,
oud 49 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 121 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 57.— per stuk.
Handel was redelijk. m

GESLAAGD.
Voor het toelatingsexamen van het Stedelijk
Lyceum te Zutphen slaagden uit Vorden:
Willemien Wuestenenk, Ernst te Velthuis,
Bram Ghabot en Peter Chabot.

Poly-gas
a f 7.45 per fles, verkrijgbaar bij

Fa. van Ark, Wildenborch
Fa. G. Brummelman, Delden
Filiaal Coöp. „De Boggelaar"
Fa. Ruiterkamp, Linde
N. J. Keune, Stationsweg l

Vraagt inlichtingen.

ORIËNTERINGSRIT
Aan de in het kader van de V.V.V. actie ver-
reden oriënteringsrit, namen 50 personen deel.
De lengte van de rit was plm. 14 km en ging
door de fraaie omgeving van de buurtschap-
pen, de Leuke, Linde en Delden.
De uitslag was als volgt:
1. J. J. van Dijk met 7 strp.; 2. Gerrie Eijer-
kamp met 8 strp.; 3. G. Eijerkamp met 8 strp.;
4. L. Dedden met 8 strp.; 5. J. Bloemendaal met
9 strp.; G. Gerrie Mculenbrugge met 10 strp.;
7. B. Aalderink met 10 strp. en 8. Sw. Bonke
met 11 strp.
Verder klasseerden zich voor de competitie:
9. Mevr. Oukes; 10. J. Oukes; 11. Mej. D.
Meulenbrugge; 12. A. Bello; 13. T. Eckhartj
14. Mevr. van Til en 15. W. van Til.
Een poedelprijs ontvingen de heren W. Ses-
sing en Harmsen met resp. 251 en 252 strp.
De heer D. J. Rouwenhorst reikte met een
dankwoord aan de organisatoren en contro-
leurs de prijzen uit.

UITSLAG SCHOOI.VERKEERSEXAMEN

Aan het examen Veilig Verkeer namen van de
vijf alhier gevestigde scholen 50 jongens en
57 meisjes deel. Voor het schriftelijk examen
wen 'gen afgewezen. Voor het

Lische gedeelte sneuvelden 4 jongens en
4 meisjes, zodat aan 40 jongens en 53 meis-
jes het diploma kon worden uitgereikt.

BEDRIJFSVOETBAL
In het kader van het Gems Bedrijfsvoetbal-
toernooi werd woensdagavond j.l. de belang-
rijkste wedstrijd Gems I en Looiers I gespeeld.
In deze wedstrijd ging het om de bovenste
plaats en om de uitgeloofde wisselbeker.
Voor de rust stond de wedstrijd op een hoog
peil en deden beide partijen niets voor elkaar
onder, dat ook bleek uit de stand O—0.
Na de rust viel een der Looier-backs uit
wegens een beenblessure, waarvan de Gems
gebruik ging maken en aanval op aanval op-
zette. Het gelukte de Gems dan ook binnen
een paar minuten tijds twee doelpunten te
scoren, ons inziens in buienspel positie, 2—0.
De Looier tapte hierna uit een ander vaatje en
verkleinde de achterstand door een prachtig
doelpunt van de rechtsbuiten. 2—1. De Gems
zette alles op alles om de beide puntjes in de
wacht te slepen en het gelukte hun nog één
doelpunt er bij te maken en wist zodoende
deze fair gespeelde wedstrijd met 3—l te win-
nen, waardoor de Gems voor een jaar in het
bezit van de wisselbeker kwam.
Verder speelde Empo II nog tegen de Zuivel I,
welke door de Zuivel met 4—O werd ge-
wonnen.

NATIONALE SCHIETWEDSTRIJDEN
Zaterdagmiddag heeft de fa. Martens op het
terrein ,,de Hameland" bij de Lochemseweg de
jaarlijkse nationale schietwedstrijd georgani-
seerd, met medewerking van de heren jacht-
opzieners.
De uitslag was:
Doublettenbaan: 1. Poortman, Goor; 2. Lucas-
sen, Drempt; 3. Aalbers; 4. Freriks; 5. Ter-
horst.
Lopende haas: 1. Peters, Laag-Soeren; 2. Rein-
ders, Heino; 3. Koudijs, Deventer; 4. Lucas-
sen, Drempt; 5. Klumpers.
Dwarsvliegers: 1. Dr. Hagemeyer; 2. W. Lu-
cassen, Drempt 3. Terhorst; 4. Poortman,
Goor; 5. J. Sachtleven Jr., Doetinchem.
Vrije baan (inkomende duiven): 1. A. H. Jaal-
tink; 2. Sachtleven Sr., Doetinchem; 3. W. Lu-
cassen, Drempt; 4. J. Sachtleven Jr.; 5. Poort-

'man.
Rabbits-baan: 1. Peters; 2. Pluim; 3. Lucassen;
4. Poortman; 5. Klumpers.
Vaste baan: 1. Poortman; 2. W. Lucassen; 3.
J. Sachtleven Jr.; 4. J. Reinders; 5. Bles.
De wisselbeker Vaste baan was dit jaar voor
de heer Poortman te Goor. De wisselbeker
Vrije baan werd voor de derde achtereenvol-
gende maal gewonnen door de heer W. Lucas-
sen uit Drempt met 260 punten, deze werd
hierdoor definitief eigenaar.

HENGELWEDSTRIJD VORDEN—ALMEN
De jaarlijkse wedstrijd tussen de hengelaars-
vereniging ,,De Snoekbaars" en de zusterver-
eniging uit Almen, in het afleidingskanaal te
Eefde, is ditmaal in een overwinning voor
Vorden geëindigd.
Vorden was zondag de gastvrouwe en ver-
scheen met 26 deelnemers, Almen met 40. Er
werd gevist van 6—8 uur. Van de deelnemers
vingen er 20 vis.
Het totaalgewicht van de vangst der Almense
vissers bedroeg 1581 gram en van Vorden
1348. Uitgedrukt per deelnemer betekende dit
voor Almen 39.5 gram en voor Vorden 51.8
gram. waardoor Vorden in het bezit kwam
van de wisselbeker.
Er waren persoonlijke prijzen uitgeloofd, wel-
ke gewonnen werden door E. Steeman (Vor-
den) 374 gram; B. Gronouwe (Almen), 358 gr ;
H. Brugging (Vorden) 240 gr; J. Krauts Vor-
den J. Koster, beiden 189 gram; A. Meenink
(Vorden), 159 gr en G. J. Boesveld (Almen) 158
gram.
De prijzen bestonden uit gebruiksvoorwerpen,
welke in café ,,De Uitrusting" door de voorzit-
ter van de Vordense vereniging, de heer A.
Bello, werden uitgereikt.
De voorzitter van Almen, de heer Sukkel,
overhandigde de wisselbeker aan zijn Vorden-
se collega.
Op 5 augustus zal de return wedstrijd plaats
hebben.

GESLAAGD
Aan de R.K. Economische Hogeschool te Til-
burg slaagde onze plaatsgenoot, de heer A.
Jansen, Burg. Galleestraat, voor het propae-
deutisch examen economische wetenschappen.



A.s. maandag, dinsdag en woensdag wegens vakantie
GESLOTEN. PARDIJS

WERKTUIGENVERENIGÏNG „M.E.D.O"
In café A. Eykelkamp hield de Coöp. Werk-
tuigenvereniging ,,M.E.D.O." te Linde een
ledenvergadering onder leiding van de heer
A. F. J. Waarle. Op voorstel van de voorzitter
werd met enige ogenblikken stilte het mede-
bestuurslid, de heer G. J. Groot-Jebbink, die
plotseling is overleden, herdacht.
Het bestuur werd gemachtigd voor het dors-
seizoen 1956 een nieuwe 45 P.K. tractor aan
te kopen. Er zal geïnformeerd worden of het
van groot belang is om voor de hooiperser
een tractor met aftakkast aan te kopen. Ver-
volgens zal, nadat inlichtingen zijn ingewon-
nen, een tractor-mestverspreider worden aan-
gekocht.
Besloten werd ten gerieve van de graanoogst
op de binder een schovenscheider te laten
monteren. Met de aanschaffing is plm. ƒ 350
gemoeid.

AANBESTEDING
Donderdagmorgen vond ten gemeentehuize de
aanbesteding plaats voor het bouwen van een
gymnastiekgebouw voor rekening van de ge-
meente Vorden.
Laagste inschrijvers waren:
Perceel L Grond-, metsel-, stucadoors-, tim-
mer- en smidswerk: Fa. G. J. Harmsen, Vor-
den ƒ 64.130,—.
Perceel II. Loodgieterswerk: Fa. C. Emsbroek,
Vorden ƒ 6635,—.
Perceel III. Elektrische installatie: Fa. P. Dek-
ker, Vorden ƒ 900,—.
Perceel IV. Glas- en schilderwerk: M. Wan-
sink, Vorden ƒ 4246,—.
Gunning in beraad.

DE KNUPDUUKSKES OVER ZEE
Aanstaande zondagavond om zes uur vertrek-
ken onze plaatselijke boerendansers vanaf het
marktplein alhier voor een trip naar Noord
Wales (Engeland).
Op uitnodiging van ,,The International Musi-
cal Eisteddfod" gaan ze deelnemen aan een
groot internationaal muziek- en folkloristisch
festival.
Maandagavond 16 juli a.s. hoopt de groep in
Vorden terug te keren.

C.J.M.V. EN C.J.V.F. BESLOOT
VERENIGINGSJAAR

Behoudens enkele voetbalwedstrijden en fiets-
tochtjes werd in de weide van de heer Nijen- '
huis het winter- en zomerprogramma met oen
uitstekend geslaagde samenkomst van de twee
grootste afdelingen zowel van de C.J.M.V. als
van de C.J.V.F. besloten.
Onder leiding van de heer W. Groot Wassink
werd het programma met een aantal enthou-
siaste spelen ingezet. Toen het goed scheme-
rig was, werd door de heer Th. Nijenhuis het
kampvuur ontstoken. Een passend kampvuur-
verhaal werd daarbij door de heer A. Riet-
man voorgelezen, terwijl hij de stemming er
in hield door enige kampvuurliedjes te laten
zingen.
Ondertussen werden de leden op chocolade en
koek getrakteerd.
De heer H. J. Schut gaf vervolgens een korte
inleiding over Psalm 90. Met het zingen van
beide Bondsliederen en dankgebed werd dit
alleszins goed geslaagde verenigingsjaar,
waarin vooral de poging tot het combineren
van de verenigingen een goed resultaat heeft
gehad, gesloten.

MOOI SUCCES
De damesploeg van V.Z.V., de Vordense
Zwem- en Polovereniging, nam deel aan de In-
ternationale zwemwedstrijden van de Kring
Twent.he—Usselstreek te Hengelo (O.) en be-
haa lde h i r r enkele prachtige successen. Op
de 50 m vrije slag tikte Joke Brandenbarg als
' . > ( ! < • aan. in de mooie tijd van 34,6 sec., achter
Mej. Trea de Vos van „Weustbag", Hengelo
(O.j, die eerste werd in 34.1 sec. Ook de derde
l M ijs was voor V.Z.V., n.l. Mej. Gr. Smit in
?,(j sec. precies.

'inen 25 dames aan deze wedstrijden tU
Voor de nog jonge 'vereniging V.Z.V. is dit

mooi succes.
BENOEMD

In de vacature van onderwijzeres dan de R.K.
schor)! ( j p de Kranenburg, ontstaan wegens he i
vertrek van Mej. J. Haarhuis, is voorzien door
de benoeming van Mej. L. Salcmink uit Ter-
borg.

TAS MET ƒ 3000,— VERLOREN
Tussen Doesburg en Vcrden is dezer dagen
een tas met loonzakjes, inhoudende ./ 3000,—
verloren. He t geld behoorde toe aan < ' < • u i t -
voerder van de wegverbetering op de Ki.m-
nenburg, die zijn arbeiders wilde uitbetalen.

WATERPOLO
V.Z.V. heeft wederom een succesvolle week
achter de rug. Het herenteam speelde twee
uitwedstrijden. In Zutphen werd met 3—3 ge-
lijk gespeeld tegen D.J.K. II, hoewel de 7ut-
phenaren met rust een 3—O voorsprong had-
den. In Eibergen werd de return-ontmoetinp
gespeeld tegen E.W.R. II, welke eveneens een

ijk spel (2—2) opleverde. Oiu lnnks een 2-0
achterstand wist Vorden door haar groter u i t -
houdingsvermogen deze draw te bewerk-
stelligen.
Zaterdagavond speelden de Vordense dames
thuis tegen Vogel I uit Voorst. Vorden speel-
de bijna een klasse beter dan < ! . . • |(".,<T.|
V.Z.V. was veel sneller en had bij de afworp
steeds het eerst de bal. Door roed samci
van de gehele ploeg wist men met rusi
4—O voorsprong te krijgen, terwijl in de i
de helft nog drie doelpunten werden gescoord,
zodat V.Z.V. verdiend met 7—O won.
Maandagavond bonden de dames in Zutphen
de strijd aan met Neptunus II en ook hier
zegevierden zij n.l. met 5—0. Door deze zege
maken de Vordense dames, evenals verleden
jaar, een goede kans om kampioen van hun
afdeling te worden en dan hopelijk naar de
eerste klas te promoveren.

JUNIOREN-VERGADERING RATTI
Voor de halfjaarlijkse ledenvergadering van
de Junioren der R.K.S.V. Ratti, bestond grote
belangstelling. De voorzitter der Jeugdcom-
missie, de heer B. Lichtenberg Jr. zag in deze
opkomst een groeiende belangstelling van de
jongeren voor de sport, speciaal de voetbal-
sport. Voorts verwelkomde spr. in 't bijzonder
de Geestelijk Adviseur, Kap. Polanen O.F.M.,
die na een korte rustperiode weer in hun mid-
den was terug gekeerd en de heer Th. Zieve-
rink als afgevaardigde van het Senioren-

! uur.
Door de Jeugdcommissie, bestaande uit de
heren B. Lichtenberg, B. Schoenaker en J.

^Wolbert, werd besloten medio september
een feestavond te houden voor de junioren,
hun ouders, senioren en eventuele verlooi
Op deze avond zullen door eigen krach!en
verschillende stukjes worden opgevoerd, ter-
wijl voorts zang, declamatie en als bijzondere:
attractie een goochelaar op het program staan.

^Getracht zal worden om in de nieuwe com-
petitie met twee junioren-elftallen uit te ko-
men. De Jeugdleider wees de jongeren er op,
vooral de training zo trouw mogelijk te be-
zoeken en dan in sporttenue te verschijnen.
De training zal ook dit jaar weer worden ver-
zorgd door de heren L. Wolbert en H. Hart-
man. Ook zullen in het a.s. seizoen weer de
14-daagse contactbijeenkomsten worden ge-
houden.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal speelde, j.l. zondag te Zut-
phen een opluisteringswedstrijd tegen St. Wal-
burgis I, in het kader van de grote Sportdag,
die aldaar werd gehouden. Eigenlijk kon meer
gesproken worden van een Ratti-combinatie,
daar de ploeg 4 invallers telde. Er viel dan
ook geen hoogstaand spel te bewonderen, hoe-
wel de wedstrijd wel zeer spannend was.
Aanvankelijk hadden de Kranenburgers het
beste deel van het spel en wist de middenvoor
al spoedig de stand op 2—O te brengen, St.
Walburgis zette echter door en kreeg hiervoor
haar beloning, want nog in de eerste helft
maakten zij gelijk, 2—2.
Na de hervatting bleef het een op en neer
paande strijd. Zutphen nam nu echter de lei-
ding, welke zij na een kwartier moest afstaan,
toen de Ratti-middenvoor voor de derde m n r l
scoorde, 3—3. In de resterende t i jd had Ratti
het meeste geluk en won, hoewel op het n i p -
pertje met 3—4. waardoor zij na afloop
fraaie plaquette in ontvangst konden nei-
De B-junioren kregen bezoek van een com-
bi natie-elf tal van Baakse Boys Junioren B en
C. Het werd een aardige weds t r i jd , die eindig-
de in een 2—2 draw. Deze week zijn er R<
vv( d s l r i j d e n , doch /omUip. 15 j u l i b e g i n n e n dr
nederlaag wedstrijden.

Poly-gas
Kwaliteitsgas
Kwaliteitsregelaars

KEUNE
Stationsweg l

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossei's
Pluimveehandel,

Vorden, Telefoon 283

EERSTE H. COMMUNIE
In de parochiekerk op de Kranenburg hebben
14 jongens en 13 meisjes zondag l juli hun
eerste H. Communie gedaan.

Steeds de laagste prijzen!
250 gr. Juweeltjes,

heerlijk koekje 49 et
l pot appelstroop 39 et
l pot bramenjam 55 et
3 pakjes pudding, div. smaken 45 et
250 gr. vruchtengries 45 et
3 grote repen chocolade 49 et

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, samen 150 gr. 57 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Te koop een percee
HOOIGRAS, Ie en
2e snede.
Briefjes in te leveren
tot en met 13 juli f
uur bij W. Leunk,
Lochemseweg, Warns
veld.

Te koop Boeren-,
Spruit-, Bloemkool
planten en Knolraap-
planten.
D. Klein Geltink,
Klein Garmel.

e koop 2 tomen zw.
ilGGEN bij Wed

D. J. Venderink.C 100

Te koop toom zware
BIGGEN bij J. W.

reenk, „Vosheuvel",
,inde.

Te koop 5 dragende
VARKENS, 16-23
jul i aan de telling.
G. Heerink, Wich-
mond.

Te koop een toom
BIGGEN bij H. A
Pellenberg.

Te koop een toom
BIGGEN bij J. Roel-
vink, bij het zwembad.

BIGGEN te koop bij
H. J. Pardijs, Mossel.

Een toom BIGGEN
te koop bij H. Hoge-
slag, Hackfort, C 44

Te koop 1000 KG.
ROGGESTRO bij J.
H. Wassink, B 29,
Delden.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor GAS
naar

KEUNE
Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
Jammer, dat het vol-
gende week niet te
krijgen is!

NEEM

Bupro-gas
Het is uw voordeel!

Laat thans uw gestik-
te dekens opnieuw
overtrekken, ze wor-
den als nieuw.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Training
Voetbalver. Vorden.
Voor leden tot en met
17 jaar alleen vrijdags-
avonds half acht op
het terrein. De overi-
gen op donderdags-
avonds.

12 juli plm. 200 en
19 juli plm. 500 ge el-
vlezige mestkui-
kens af te geven.

Weenk's Broederij
Linde, Telefoon 559.

Staat ter Dekking
de nieuw aangekochte

K.I.-waardige stier

Reint
V. Marnix, V.V. Ka-
simir, M. en M.M.

K.S. 80 punten.
Dekgeld f 7.50.

Tevens te koop een
Hercules hooihark, H4
tands.

Pelgrum, Delden

Si.H. Landbouwers
zoekt Uw voor-
deel, koopt de
)iggen op de markt
Grote keuze, prima
ïivaliteit, concureren-
lc prijzen.

B. WILLEMSEN



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
onze 25-jarige echtver-
eniging ondervonden.

fam. Sloetjes

Vorden,
„de Menkhorst"

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijk
ondervonden.

G. Klein Haneveld
G.E.KleinHaneveld-

Nijland

Warnsveld, juli '56.

Bij ons vertrek naar
Ede zeggen wij al
onze vrienden en ken-
nissen hartelijk vaar-
wel, hun dank zeggen-
de voor alle vriende-
lijkheid en bewijzen
van medeleven, die
wij van hen onder-
vonden.

J. Rombach
H. C. Rombach-

Tadema

Gevraagd: i half
augustus, ruime ZIT-
SLAAPKAMER,
liefst met kookgelegen-
heid of met volledig
pension,door denieu we
hoofdleidster van de
Nuts-kleuterschool te
Vorden.
Brieven aan Mej. P.
C. Westra, Kon. Ju-
Iianalaan29, Voorburg

Te koop gevraagd 'n
goed onderhouden
FORNUIS, gr. maat.
Adres te bevragen bur.
Contact.

Te koop z.g.a.n. dames
ZOMERSPORT-
SCHOENEN, maat
38-39. Te bevragen
bur. Contact.

Jonge EENDEN te
koop bij J. W. Heer-
sink, Linde E 23.

Hardboard
in verschillende ma-
ten, koopt U het
voordeligst bij

BELTMAN,
Boslaan 13, Warns-
veld.

Heden overleed in het Algemeen Zie-
kenhuis te Zutphen, na een kortston-
dige ziekte, geheel onverwachts onze
lieve en zorgzame Vrouw en Moeder

Mina Sprokholt
echtgenote van G. Vosselman

in de leeftijd van 49 jaren.

Namens de familie:
G. VOSSELMAN

Vorden, 4 juli 1956.
„St. Hubertus".

De begrafenis vindt plaats zaterdag 7
juli op de Algemene Begraafplaats te
Vorden, om 14.00 uur.

een leuke

Vakantie-japon ?
-*

LUTH heeft ze voor u»

*Kjadcostuums - Kjaddoeken

Regenmantels voor
zeer lage prijzen!

H.LuthVorden

Woensdag 11 juli Beker-Polowedstrijd
D.J.K. I ~
Zwembad „In de Dennen
Aanvang 7.30 uur.

Voor uit en
thuis

Jodenkoeken, per zakje 260 gr.
75 cent

Wafelkoeken, per zakje 60 et
Bussen Spritskoeken,

10 stuks voor 55 et
Macronen, 10 stuks voor f 1.-
Uddelermeertjes,

6 stuks voor 65 et

Ons succes u.d. zomer:
GRATIS GLAS met goud-
rand bij l fles limonade
a f 1.25.

SMIT, Zutphenseweg
„EU\c ivcck iets nk'invs,

altijd wat goeds".

Kermis Hengelo-GId.
Alleen woensdag 11 juli a«s»

de gehele dag

Aanvang 10 uur.

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

Bakkersvakanlie
A.s. week zijn de volgende bakkers
gesloten:

Schuppers, Schurink,

Hoornenborg

U wordt er op attent gemaakt, dat in de genoem-
de vakantie-week geen brood wordt bezorgd.
Beleefd wordt uw medewerking gevraagd door het
brood vooral 's zaterdag vroeg te halen, dit voor-
komt wederzijdse teleurstelling.

Vordense Bakkersvereniging

onnen

nu met 10 pCt* korting

Bupro-gas
Het gas voor iedereen.
Prijs f 7.— per fles, f 6.50 abonne-
mentsgeld.

Voor f 13.5O een complete
gasfabriek in huis.

G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg
J. Lenselink, Prins Bernhardweg

Het belang voor Uw ogen . . . .
eist het beste.

L
Onze brillen munten uit door goede
pasvorm en moderne modellen.

FIRMA HARTENS,
de opticien, die al t i jd voor u klaar staat.

Adres : Zutph.weg - hoek Decanijeweg

Uw voordeel Ons gemak

t/elcn profiteerden reeds

Op advertenties t/ra. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

Voor direct gevraagd
een MEISJE, voor
alle werkzaamheden.
Hotel Bakker, Vorden

Gevraagd v. zo spoe-
dig mogelijk net
MEISJE voor de
morgenuren of enkele
dagen p. week.
Van der Weij, Juliana-
laan 6, Vorden.

Te koop 2 Duitse st.
JACHTHONDEN, 2
mnd. oud.
B. Groot Jebbink, E
6, Linde Vorden

Te koop ROGGE, 25
are. Briefjes in te leve-
ren voor maandag 16
juli bij G. A. H. Steen-
breker, D 20.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
Joh. Weenk, E 92.

Te koop r.b. drag.
MAAL, a.d. teil., wit
bedr., abortus-vrij.
G. J. Schieven, 't En-
derink", b.d. Bramel.

Te koop toom zware
BIGGEN bij H. Wil-
tink, Wildenborch.

N.o.z.
2 tomen BIGGEN te
koop. W. H. Ruiter-
kamp, Medler.
Jonge HENNEN te
koop, W.L. X Hamps.
W. Klein Bramel,
Galgengoor, C 112.



ttentie! Nu volop keuze tegen de
laagste prijzen»

Vanaf heden

10 tot 50 pCt. korting
op onze collectie

Damesjaponnen
Blouses
Rokken

Gestikte en zuiver wollen
dekens voor extra lage

zomerprijzen*

Kinderjurken

I Diverse extra koopjes!

LOOMAN - VORDEN

Speciale juli-aanbieding!
Een 2 vlm* gascomfoor, geheel
compleet met gas en regela;
voor slechts f 39*50*

G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg
Telefoon 217

J. Lenselink, Prins Bernhardweg

Ondanks de beperkte ruimte
is onze collectie in uurwerken, goud en
zilver zeer uitgebreid.
Denkt u even om ons veranderd tijde-
lijk adres.

FA* MARTENS,
Zutphenseweg - hoek Decanijeweg

Vandaag extra reclame!
200 gr. boterhamworst 60 et
200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et
500 gr. spek 90 et

Steeds vers voorradig Berner Braad-
worst en panklaar Gehakt.

M. Krijt, Dorpsstraat 32
Vorden

grote keus bij

A. G. Tragter
Zutphenseweg

Berini M 13, f 398.— met Berini-motor
Berini M 21, Standaard, f 498 —
Berini M 21, Luxe, f 548.—
Berini M 22, 2 versnellingen, f 598.— ,,
T.W.N.-Fips, 2 versnellingen f 635.—

met Sachs-motor
Union Tourist, 2 versnellingen f 635. —

met I.L.O.-motor
Union Sport, 2 versnellingen, f 695. —

(incl. teller), met Sachs-motor
Panther Sport, 2 versnellingen, f 720.—

(incl. teller), met I.L.O.-motor

Betaling eventueel in overleg.

Voor uw vakantie en uitstapjes

verhuren wij fototoestel-
len en prismakijkers*

Foto Dolphijn ^ Vorden

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG
11 juli
(Kermis)

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

EMPO RIJWIELFABRIEK
te Vorden (Tel. K 6752 nr. 241

VRAAGT MET SPOED
een Ie klas

Elektriciën-Bankwerker
leeftijd tot 30 a 35 jaar.

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
• Opneming in het Pensioenfonds.
• Na gebleken geschiktheid definitieve

aanstelling.
• Zeer goede vooruitzichten.
• Vergoeding van reiskosten.

Tevens kunnen geplaatst worden
LEERJONGENS ter opleiding voor
diverse afdelingen.

Aanmelding dagelijks bij de fabrieks-
portier (van 8—12 uur en 13.30—
17.30 uur) of bij het volgende adres:
Vorden: W. H. Sessink, Enkweg 17.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 9 t.m. 14 juli

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

GEVRAAGD

een timmerman
fa. H. J. Klein Haneveld £ Zn.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. V/e e k hout, Burg. Galléestraal 34
's Maandags gebracht * 's Zaterdags terug.

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

WASSERIJ STIJGOORD.

v.v.v.
Maandag 9 juli Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
G. J. van Roekei. Een rustige wande-
ling welke voor iedereen zéér kan
worden aanbevolen. Vertrek half acht
van het Marktplein.

Woensdag 11 juli Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek l .30 u. n.m. van het Marktplein.

Woensdag 11 juli Openingsconc.
in de muziektent, door de Chr. Gem.
Zangver. „Excelsior" en de Muziek-
ver. „Concordia". Aanvang 's avonds
acht uur.

Heden zaterdag Polowedstrijd
V.Z.V. - Berkel (jun.)
V.Z.V. - Berkel (Heren)
Aanvang 7.30 uur.

asana
nylons in alle maten,
kleuren en soorten.

(Ook zonder naad).

Net-nylons, Crêpe-nylons enz.
Denk aan uw kousenspaarkaart.

Prima en vlugge
kousenreparatie!

H. LUTH
Nieuwstad, Vorden

Gevraagd bij Groothandel

een Magazijn bediende.
Afwisselend werk in een prettige sfeer.
Brieven onder No. 15 bureau Contact.


