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BIOSCOOP
Vanavond voert de film Mogambo u mee naar
het hartje van Afrika. Donald Nordley wil
in het binnenland gorilla's bestuderen en
neemt zijn vrouw Linda (Grace Kelly) mee.
Linda voelt zich aangetrokken tot de gids
Marswell en deze wordt ook verliefd op haar.
Dit brengt natuurlijk de nodige consequenties met zich mee. Een andere vrouw, Eloise,
is ook verliefd op Marswell en bovendien jaloers. Voordat het „happy-end" er is hebben
zich hartstochtelijke taferelen afgespeeld.
Het is een kleurenfilm met prachtige opnamen van de Afrikaanse wildernis.

KERKDIENSTEN zondag 2 juni.
Hervormde kerk.
9 uur Ds. }. Langstraat.
10.20 uur Ds. P. J. Mackaay. Jeugddienst.
Kapel Wildenborch.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk
9.30 en 3 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

BRANDMELDEN:
TELEFOON 541

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag l juni van 5 uur tot en met
zondag 2 juni Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

VOETBAL
Vorden III bleef haar kansje op het kampioenschap behouden door met 6—1 van Socii II te winnen. Voor de rust had Vorden de
wind in de rug en kreeg de Vordense doelman
slechts twee ballen te verwerken, waarvan uit
één zelfs nog een doelpunt ontstond. De voorhoede leverde zonder veel succes een doorlopende strijd met de Socii achterhoede, waarin
de keper zich buitengedoon goed weerde.
Slechts tweemaal moest hij zwichten. Na de
rust kreeg Vorden de wind voor en hierdoor
werd de strijd meer verdeeld en kreeg de
voorhoede meer kansen. Het duurde echter
nog vrij lang voordat er meer doelpunten vielen. Eerst tegen het einde vielen er vier doelpunten, voornamelijk door goed doorzetten
van de midhalf. De junioren in de voorhoede
speelden niet onverdienstelijk, doch het ontbreekt deze linie aan doorzetters.
Vorden II verloor in Hengelo van Pax III met
1-0.
Vorden B verloor zaterdagmiddag in Almen
van Almen A met 6—3.
A.s. zondag gaat Vorden III opnieuw een zware wedstrijd tegemoet in de Keyenburg tegen
de Boys III. De Boys III hebben zelf ook nog
een kleine kans en aangezien zij over een uitstekend elftal beschikken, kan het een spannende strijd worden, waarin Vorden wel alle
krachten moet inspannen om de beide punten
mee te nemen. Vooral de voorhoede zal snel
moeten spelen en niet treuzelen bij het schieten. Bij een eventuele overwinning ligt het
kampioenschap voor het grijpen.
Alle overige elftallen zijn vrij.

R. J. KOERSELMAN

COUP. ZUIVELFABRIEK „DE WIERSSE"
HAD GOED JAAR
In café Eyckelkamp hield de Coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse" onder voor/itterscha]) van
de heer G. }. Kok haar algemene ledenvergadering. De voorzitter heette speciaal de nieuwe directeur, de heer Aaten, welkom, waarna de notulen werden voorgelezen en onveranderd werden goedgekeurd.
Hierna werd het woord verleend aan de heer
Aaten, die een kort woord sprak ter kennismaking tot de leden en hierna de hoop uitsprak, dat door onderling contact een vruchtbare samenwerking tot stand zou komen.
Vervolgens werden diverse mededelingen gedaan, waarna het jaarverslag door de dirccteud werd uitgebracht. Hieruit bleek dat het
ledental van de fabriek 221 bedraagt. In het
boekjaar 1956 (25 dec. 1955-5 jan. 1957) werd
4.907.494 kg melk ontvangen met een gem.
vetgehalte van 3.706 pCt vet, waarvoor werd
uitbetaald ƒ 1.083.037,23. De onkosten beliepen ƒ 103.617,—. Geproduceerd werd
121.288 kg boter. Via Berkelstroom werd afgeleverd 2.322.956 kg volle of gestandaardiseerde melk en 1.201.042 kg ondermelk voor
ƒ 629.347,55.
Aan de leden werd 1.219.5066 kg ondermelk
geleverd voor f 86.891,32 en 76.269 kg karnemelk voor ƒ 7.979,52. De tbc- en mond- en
klauwzeerbestrijding is goed verlopen, evenals
de nmderhorzcl bestrijding.
Besloten werd het voordelig saldo van
ƒ 63.933,50 als volgt te besteden nl. ƒ 22.219,80
voor afschrijvingen en ƒ 41.713,70 voor nabetaling aan de leden. Bij de bestuursverkiezing
werd de aftredende voor/itter, de heer G. J.
Kok, herkozen, evenals de altredende commissarissen de heren W. J. Esselink en Joh.
Weenk.
Bij de rondvraag werden nog diverse huishoudelijke zaken besproken, waarna de voorzitter
allen dankte, speciaal de directeur voor zijn
jaarverslag.

Burgelijke stand van 24 t.m. 29 mei.
Geboren: z. van D. J. Bijenhof en G. Bijenhof-Breuker; z. van G. Dijkman en E. Dijkman-Oltvoort; z. van F. J. Mengerink en
R. Mengerink-Wijmenga.
Gehuwd: Th. J. A. Leisink en A. H. M.
Mullink.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 107 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.—tot f 55.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 10.20 uur spreekt Ds. Mackaay.

«

*
De samenzang begint om 10.20 uur.

GOED GESLAAGDE BLOEMENSHOW
onderdagmkldag hebben 6000 a 7000 bezoekers hun hart kunnen ophalen aan de kleurenweelde bij huize „de Wiersse". Alles werkte mee om er een waar bloemenfeest van te
maken. De metershoge rododendrons, in vele
tinten, bloeiden rijker dan we de laatste jaren
gewend waren en de zon overgoot dit alles
met haar warme stralen, zodat de temperatuur
ook ideaal was om te wandelen. Op de grote
weide terzijde van de oprijlaan gaf de muziekvereniging „Concordia" een concert. Zeer
velen kwamen hier dan ook even rusten en
deden zich tegoed aan ijs en limonade. Er
heerste een gezellige drukte.
De heer en mevr. Gatacre-de Stuers hebben
velen aan /ich verplicht door hun in de gelegenheid te stellen dit prachtige landgoed
van zo nabij te mogen bewonderen. Hoewel
de netto-opbrengst nog niet bekend is, twijfelen we er niet aan, of ook de drie verenigingen zullen met dankbaarheid aan deze dag
kunnen terugdenken.

meester
over Uw zenuwen. Neem
Mijnhardt's Zenuwtabletten

PLATTELANDSVROUWEN OP REIS
Donderdag 23 mei be/.ochten de Plattelandsvrouwen uit Vorden het Congres voor de
huisvrouwen uit de Achterhoek te Winterswijk.
De G.T.W. zorgde voor een extra bus. Het
a a n t a l deelneemsters aan dit congres was indrukwekkend. Gelukkig was de organisatie
uitstekend, zodat alles vlot verliep.
Na de ontvangst sprak mevr. Kortekaas-de
H a a n , presidente van de Necl. Hnislioudraad
over het onderwerp: „Op de bres voor de
vrouw, als huisvrouw en consumente". Tevens
werden er interessante f i l m p j e s vertoond:
„Diepvriezen" en „Avonturen in Bloemenland".
's Middags werd de tentoonstelling bezocht,
w a a r veel nieuws te zien was. Na een schitterende modeshow werd het congres gesloten.

KOM

en p ij n w e g »
wrijven met

D AM PO

GESLAAGD VOOR LERARES NA.
Te Rotterdam slaagde voor het diploma Lerares NA (staatsaktc) me j. M. I. Hoebink alhier.

DE OUDJES GAAN OP REIS
Zaterdag 15 juni gaan de Vordense oudjes
's middags hun traditionele autotocht maken
en wel naar Harderwijk. Men kan zich voor
deelname weer wenden tot de heer Poesse.

R. J. KOERSELMAN

DE KNUPDUUKSKES
De Knupduukskes hebben een drukke week
achter de rug. Ze gaven demonstraties in Barchem, Zeddam en Delfzijl en oogstten overal
groot succes.
UIT DE GEMEENTERAAD
De voornaamste discussies in de dinsdag gehouden gemeenteraad bewogen zich weer om
de waterleidings- en rioleringsproblemen.
Zo blijkt het pompwater van de gemeentewoningen in de Smidsstraat in hoge mate verontreinigd te zijn door afvalstoffen en voor kinderen beneden de leeftijd van l jaar niet toelaatbaar. De raad besloot om in deze huizen
een eenvoudige waterleiding aan te leggen
niet een Gems-pomp, waarmee totaal een bedrag van ƒ 3.000,— gemoeid is.
Voor de bouw van de 70 woningen stelde de
raad een bedrag beschikbaar ƒ 1.250.000,—.
Op een vraag van de heer Klem Brinke hoe
het staat met de onteigeningskwestie, deelde
de voorzitter mede dat er drie deskundigen
zijn benoemd, die eerdaags de betrokkenen
zullen horen en de prijs zullen vaststellen.
Bij de watervoorziening van deze 70 woningen
deelde de voorzitter mede dat er besprekingen
gaande zijn met de Waterleiding Mij. OostGelderland voor een tijdelijke voorziening. Er
zijn van de WOG echter nog geen prijzen binnengekomen. De heer Wuestenenk vroeg of
er niet tegelijk de riolering alvast gelegd kon
rden, anders moeten straks de straten opeuw opgebroken worden.
Meerdere leden waren het hiermede eens, al
/ou de riolering voorlopig alleen dienst doen
voor afvoer van het hemelwater. B. k Vv. / u i len de mogelijkheid onderzoeken, vooral wat
betreft de financiering. Verder stonden enkele
voorzieningen voor de Vordense scholen op de
agenda, o.a. betegeling van de speelplaats van
de Bijz. school op het Hooge. Voor een aantal
hiervan was de goedkeuring van de Inspecteur
van het L.O. nog niet binnen. Bovendien mot-1
de gemeente nog trachten hiervoor een geldnening te sluiten, wat momenteel echter niet
zo eenvoudig is.
Verder werd o.a. nog besloten om de wegen
gelegen om de muziektent voor alle voertuigen gesloten te verklaren.
Bij de rondvraag vestigde de heer Wesselink
in een schrijven aan B. 8c W. de aandacht op
de geplaatste advertentie voor een nieuw
hoofd der O.L. Dorpsschool, waarin een nieuwe woning werd aangeboden, waarmee B. &
W. een der 17 in aanbouw zijnde woningen op
het Hoge bedoelden. Hij meende dat gezien
de belangrijke positie van het Hoofd het niet
bevorderlijk is deze een zgn. volkswoning toe
te wijzen, dat deze toewijzing zeker het aantal
goede sollicitanten zal reduceren en dat het
aanbeveling verdient de candidaten in de nabije toekomst een meer passende woning aan
te bieden. Verder verzocht hij de mogelijkheid
te onderzoeken hiermede bij de begroting
1958 reeds rekening te houden. Overigens had,
hij enkele jaren geleden — in verband niet de
toewijzing van de ambtswoning naast het
Nutsgebouw aan de Wed. Romville — er reeds
op gewezen dat dit geval zich in de nabije toekomst zou voordoen.
De voorzitter merkte op dat mevr. Romville
hier een pension houdt en dat zij niet brodeloos gemaakt kan worden. De heer Lenselink
wees er op dat de 17 woningen behoorlijke
woningen zijn. De heer Wesselink bepleitte in
de toekomst ook woningen te gaan bouwen
voor beter gesitueerden, w a a r b i j hij in 't geheel niet wilde afdingen op de nieuwe woningen aan het Hooge. De neer Wuestenenk
bracht de verharding van de wegen in Linde
ter sprake en de bouw van het handvaardigheidslokaal aan de Landbouwschool. Helaas
heeft de gemeente, aldus de voorzitter, nog
geen kans gezien hiervoor geld te lenen, daar
de Boerenleenbank geen lening meer kan verstrekken voor deze objecten. De gemeente
b l i j f t in deze echter diligent. Er werden verder
nog vragen gesteld over de bouw van het gemeentehuis, dat l aug. a.s. klaar moet zijn en
waarin nu volgens B. fc W. schot komt en verder bracht de heer Albers de kwestie van de
urinoirs bij de kerk nog eens ter sprake. Alles
/it momenteel op het geld vast en bovendien
laat de G.T.W. hierover nog steeds niets van
zich horen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
V.V.V.

(Slot)
Bij monde van de heer G. Remmers als lid
van de kascommissie werd voorgesteld de penningmeester voor /ijn accuraat beheer decharge te verlenen. Aldus besloten. De voorzitter
dankte ook de heer Emsbroek voor dit werk
dat deze nu 28 jaar heeft mogen doen.
Tot leden der kascommissie voor het jaar 1957
werden aangewezen de heren Brandenberg en
R. ]. Koerselman.
De altredende bestuursleden, de heren H.
B. Emsbroek, G. J. Schurink en E. J. van
Tongeren werden allen herkozen en lieten
zich deze herbenoeming welgevallen.
Nadat de voorzitter de heren E. J. van Tongeren, Kamperman, Schurink en Eiierkamp
had dank gebracht voor het samenstellen van
het a.s. zomerprogramma, gal: de/e een overzicht van het programma /elf waarmede zich
de vergadering volkomen akkoord verklaarde
en er als volgt uit ziet:
Door de zangvereniging Excelsior en de beide
muziekverenigingen Concordia en Sursum
Corda zal op 22 j u n i a.s. het openingsconcert
worden gegeven, een oriënteringsrit voor
auto's en motoren zal op 29 juni a.s. plaats
vinden; de bekende avondwandelingen zullen
op de navolgende dagen weer worden gehouden t.w. op l, 8, 15, 22 en 29 juli alsmede op
5, 12, 19 en 26 augustus a.s. Een oriënteringsrit voor wielrijders zal op 2 juli a.s. worden

R. J, Koerselman
georganiseerd. Voor de overbekende achtkastelentochten werden de woensdagen 3, 10, 17,
24 en 31 juli alsmede 7, 14, 21 en 28 augustus
a.s. vastgesteld. Het Doetinchems Mannenkoor
hoopt op 7 juli a.s. voor V.V.V. op te treden,
terwijl op 13 j u l i a.s. een politiehonden-demonstratie zal worden gehouden. Turndemonstraties zullen op 20 juli a.s. worden gehouden terwijl in samenwerking met de Vordense Winkellersvereniging het bekende touwtrekken op 17 juli a.s. in het programma werd
opgenomen. Op 31 juli a.s. zal er een Gelderse
avond met medewerking van de Vordense
Boerendansers en de Boerenkapel, met als
conferencier de heer Joh. Norde, worden gegeven welke avond op 9 augustus a.s. zal worden herhaald. De datum van het waterpolotoernooi werd bepaald op 3 augustus a.s. Een
sterrit voor auto's en motoren, rijwielen en
wandelaars /al plaats vinden op 17 augustus
a.s. waaraan een krentenweggenmaaltijd in
hotel Bakker en een dansavond zal worden
verbonden.
Op 25 augustus a.s. volgt dan wederom een
oriënteringsrit voor wielrijders, terwijl het
sluitingsconcert op 31 augustus a.s. zal worden verzorgd door het Vordens Dameskoor,
de Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior en de
Chr. Muziekvereniging Sursum Corda.
In verband met dit zomerprogramma dat weer
voor „elck wat wils" biedt, verzocht de voorzitter de diverse verenigingen, die aan dit programma zullen medewerken, bij eventuele
verhindering dit tijdig aan het bestuur te willen doorgeven.
Voorts deeld(^ de voorzitter mede, dat de
avondwandelingen weer zullen worden verzorgd door de heren 1). Norde en B. Vlogman,
waarvan laatstgenoemde zich bereid heelt verklaard de plaats van de heer G. ]. van Roekei
die naar Doetinchem is vertrokken in te nemen.
Bij de rondvraag vroeg de heer G. Remmers
ol het niet mogelijk was bij zijn woning op
het kruispunt weg Hengelo en afweg naar de
buurtschap Delden een verkeersbord te plaatsen aangezien op dit punt meerdere auto's
stoppen om naar de juiste weg te informeren.
Het bestuur zal hieraan de nodige aandacht
schenken.
Aan het slot dankte de voorzitter allen die tot
het welslagen van deze avond hadden medegewerkt en sprak de wens uit dat het komend
seizoen aan de gestelde verwachtingen mag
beantwoorden.

R. J. Koerselman
50-JARIG HUWELIJK
Het echtpaar M. Parijs-Romville, Zutphensc
weg, herdacht de dag dat het 50 jaar geleden
in het huwelijk trad. Hoewel het echtjaar dit
feit in intieme kring wilde vieren, kwamen
toch nog vele familie-leden en buren het gouden jaar geluk wensen met de/e heuglijke dag,
waarbij vele bloemstukken, fruitmanden en
andere attenties werden aangeboden. De
heer en mevrouw Pardijs z i j n resp. 73 en 7 1
jaar oud en genieten nog een goede gezondheid.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal was zondag vrij, doch de reserves speelden een bekerwedstrijd op eigen
terrein (tweede afdeling 2e ronde) tegen Rietmolen II. De uitslag 1 — 1 gaf de verhoudingzeer goed weer doch dit gelijkspel betekende
dat Ratti II voor verdere deelname aan de
bekerwedstrijden was uitgesloten.
A.s. zondag zijn alle elftallen vrij.

HOOFDPIJN?
+
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 30 cent
TAFELTENNIS
Nu de eindstanden van de competitie tafeltennis afd. l Jsselstreek bekend z i j n , b l i j k t het,
dat de Vordense teams zich behoorlijk hebben
kunnen handhaven. In de damesklasse kwam
N. T.T.C. I (dames) voor het eerste jaar uit
en bereikte een prachtig resultaat. Met 19
punten uit 20 wedstrijden stonden / i j als no. (i
geklasseerd. Ook de jeugd N. T.T.C, a weerde
zich uitstekend en wist in dit eerste competitiejaar van de acht deelnemende teams in
afd. A jeugdklasse een vijlde plaats voor zich
op te eisen met 12 punten uit 11 ontmoetingen. Zelfs D.T.T.C. a lieten zij achter zich!
De opmerkelijkste prestatie behaalde het herenteam van N.T.T.C. I. Zij wist het kampioens,chap te behalen in klasse 3A. (27 uit
17) met slechts gering verschil op hun concurrent Wijk 16 I uit Deventer, die 25 uit 17 hadden. Na de promotiewedstrijden tot een goed
einde te hebben gebracht mogen de Vordenaren het volgende seizoen in de 2e klasse uitkomen.
Het reserve-team der heren kan met de vierde
plaats van boven in klasse 3 C ook ten volle
tevreden zijn. Zij behaalden 20 punten uit 16
wedstrijden.
In de 4e klasse A moest N.T.T.C. III met een
derde plaats van onderen genoegen nemen
(13 uit 16), terwijl het vierde heren-drietal in
4 B eveneens als derde van onderen werd geklasseerd met 10 uit 18.
Ook in de persoonlijke klassementen wisten
enkele Vordense spelers eervolle plaatsen voor
zich op te eisen. W. Wissels werd no. 9 in de
jeugdklasse A. In de 3e klasse A werd J. Ltibbers no. l en in 3 C T. van Kampen no. 3, terwijl in 4 B de heer v. d. Kooi een prachtige
derde plaats bereikte.
GELDERS MELKEXAMEN
ZUIVELFABRIEK VORDEN
gaande van de Coöp. Zuivelfabriek te Vorwerdcu op vrijdag 24 en maandag 27 mei
op de bedrijven van de heren G. J. Wuestenenk „'t Addink" en J. B. Wuestenénk, C 17
de examens gehouden voor het Gelders Melkdiploma. Hiervoor slaagden de volgende canten: de dames Berenpas, Groot-Jebbink,
ef en Rossel allen te Vorden en niej. Stokte Wichmond. Voorts de heren Haverkamp, Lenselink, Pardijs, Rossel, Rouwenhorst en Vruggink.

f

f

ST. ISIDORUSFEEST
Zondag vierden de plaatselijke afdelingen van
de A. B.T.B., de R.K. Boerinnenbond „St.
Martha" en de J.B.B, gezamenlijk het jaarlijkse St. Isidorusleest.
De voorzitter der A.B.T.B. kon een geheel gevulde zaal welkom heten, speciaal pastoor H.
Ponsioen, de Geest. Adviseur van A.B.T.B. en
B.B. en de nieuwe G. Adv. der J. B. B. pater
R'uigt o. f. m. Pastoor Ponsioen hield hierna
een toespraak.
Vervolgens werd door de eigen leden het toneelstuk in twee bedrijven „De Huistiran" van
Godfried Bomans ten tonele gebracht. Dit
kostelijke blijspel, doorweef d van gezonde humor en enkele dol-komische scènes werd op
werkelijk sublieme wijze vertolkt en bracht de
aanwezigen een genotvolle avond. Tijdens de
pauze werden allen ruim getrakteerd en werd
ter bestrijding van de onkosten der avond een
vrijwillige inzameling gehouden, welke ruim
ƒ 57,— opbracht.

Tere huid?
Babyderm-zeep
BERIJFSVOETBAL
In het kader van het bedi ijfsvoetbaltoernooi
traden de elftallen van de Lederfabriek en de
E.G.V. (Welling) tegen elkaar in het strijdperk. Het werd een spannende wedstrijd,
waarbij goed voetbal viel te zien. Het werd
l — O voor E.G.V. De tegenstanders hadden
voor hun zwoegen zeker een tegenpunt verdiend.
De ontmoeting Eendracht T— Gems I I , welke
wegens het slechte weer was uitgesteld werd
j . l . m a a n d a g gespeeld. M i e r waren het de
Gems-mannen, die met 4—1 zegevierden.
Dinsdagavond traden de teams van de _ Zuiv e l f a b r i e k en Empo I binnen de k r i j t l i j n e n .
Empo toonde zich veruit de beste ploeg en
won verdiend met 7—1. Ook de hierna volgende wedstrijd tussen het eerste elftal van
Gems en de reserves van de Empo kenmerkte
zich door een overwegend sterker Gems-team.
Het werd 8—0 voor Gems I.

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

Hiermede betuigen wij
onze oprechte dank
aan buren en allen,
die hun belangstelling
hebben getoond, tijdens
de ziekte en overlijden van

Toom mooie BIGGEN
te koop. G. W. Momberg, Linde, Vorden.

Maria Johanna

Te koop een toom
beste BIGGEN.
A. J. Oltvoort,
Wildenborch

Schepers
echtg. van G. A. Besselink

Namens kinderen,
behuwd- en kleinkinderen
G. A. Besselink
Vorden, j u n i '57.
Kerkhofwég D 4.

JE. HYLKEMA
Tandarts
vrijdag 7 juni

GEEN spreekuur.
Mevrouw Schillemans,
Abersonplein l,
Warnsveld, vraagt tegen l juli a.s. of later

een MEISJE
voor dag en nacht.
Zich aanmelden liefst
maandagavond a.s. tussen 7 en 9 uur.
Te koop of ruilen voor
Damesrijwiel een g.o.h.
MEISJESRIJWIEL
leeftijd 8—12 jr.
L Velhorst, Burgem.
Galléestraat 25.
Te koop g o.h. 2-pers.
LEDIKANT en een
TAFEL. G. J. Martinus, Almenseweg C
152.
Te koop N.S.U.BROMFIETS, i.g.st.
J. Wolbert, Kranenburg.
een „Hercu-

OIHARK, 34-

ls, in goede staat
een
Wolseley f a cuSn VEESCHEERAPPARAAT als,
nieuw. Pelgrum, Delden.
Te koop prima, vroeg
HOOIGRAS, l,25 ha.
bij inschrijving.
Briefjes en inlichtingen
voor 6 juni 's middags
12 uur.
Baron v.d. Borch,
„Horsterkamphoeve".

Tomatenplanten
Prima planten met
vaste potkluit voldoende voorradig.
H. G. Breuker,
't Enzerinck.
Te koop zware BIGGEN bij A. J. Klein
Ikkink, Wildenborch.
N.O.Z.
Te koop een toom
BIGGEN, Gr.Y.
H. Lindenschot,
Rikkenberg, Linde.
Te koop zware BIGGEN bij J. Brummelman, „Alderkamp"
B 61.

Te koop 3 of 4 zware
BIGGEN, keuze uit 8.
A. Helmink, Onstein.

Ta koop toom zware
BIGGEN.
J. W. Weenk, Vosheuvel, Linde.
Te koop toom BIGGEN bij J. H. M.
Memelink, B 89, Delden.
Te koop zware BIGGEN, L. Groot Bramel, D 94.
Te koop jonge HENNEN, W.xR., tegen
de leg. Opfokbedrijf
Robbertsen, Delden.
Eerste Vordense
Tentenuerhuurderij

faTelef.G.421
W. LuiVorden
mes
Gaat u kamperen?
Bespreek nu alvast de
datum voor een tent.

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met
lichte emaillebeschadiging,

gloednieuw met garantie f 145.— ; centrifuges
f 150.—; langzaamwassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Seesing

rijlessen

„'t Groenedal"
Telef. 358 — Vorden

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283
is Uw adres voor
Pluimvee.

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"

voor autorijlessen.
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Tijd. Telefoon 344.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

ONZE SPORTAFDELING
biedt u een rijke sortering in luchtbedden,
tenten en kampeerbenodigdheden.
Wij verhuren ook tenten en luchtbedden
in alle maten, tegen billijke prijs. Komt
u eens met ons overleggen voor uw
vacantie.

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Voor alle soorten
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters

-

Vorden

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk ondervonden.
B. Nijhuis
J. NijhuisBarendsen
Vorden, juni '57.
Zutphenseweg 23.

A

$X

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaats vinden op woens- X
dag 5 juni des voormiddags om W
11 uur in de Herv. Kerk te V
Vorden door de Weleerw. Heer
Ds. J. H. Jansen.

Allen, die ons de 7e X
mei tot een onverge- X
telijke dag hebben ge- y Voorst, Nijenbeekseweg 48 mei '57.
maakt, zeggen wij har- X Vorden, Hackfort C 3
telijk dank.
X
Toekomstig adres: D 75, Borculo.
A. M. Kok
Receptie van 15.30 tot 16.30
A. D. Kokii
uur in Hotel Bakker te Vorden.
Buunk
Doesburg, juni '57.
Kerkstraat 32.

Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen onze geliefde vrouw,
moeder, behuwd- en grootmoeder

Hendrik Hofenk
en
Garritjen Wesselink

x

Diep betreurd door ons allen.
H. Aberson
B. A. Boterman-Aberson
G. Boterman

U
v/

Vordenaren.
Gelegenheid tot het verkopen van
Namens allen:
Vis en Consumptie op de fokveedag
J. M. E. Rouwenhorst- en afstammelingen kijkdag K.I. op 30
Wessels
augustus '57, terrein nabij de K.I.-stal.

Vorden, juni 1957.

in de ouderdom van 49 jaren.

X
y
Q

Q Maandag 3 juni hopen mijn lieve Q
Hiermede betuigen wij \ ouders
onze oprechte dank
H. Ruumpol
voor de vele blijken
van belangstelling, ondervonden bij onze X
J. W. Ruumpol-Marsman
X
25-jarige echtvereni- X
ging.
Q hun 25-jarige echtvereniging te her- Q
A denken.
G. Sarink
^ Dat ze nog lang gespaard mogen w
H. SarinkBoschloo M blijven is de wens van hun dochter V.
X
WILLEMIEN
X
Vorden, juni 1957.
i Vorden, juni 1957.
Hartelijk dank aan
\
Zutphenseweg C 62.
allen, die hun deel"X*
y\
neming betuigden met U Gelegenheid tot feliciteren van 3-4 U
het overlijden van onze
uur, aan huis.
geliefde Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader, de Heer
K. G. Rouwenhorst

GERD1NA OORTGIESEN
echtgenote van H. Aberson

hebben wij voldoende
U in voorraad.

*

A. Evers-Aberson
G. J. Evers
G. H. Denkers-Aberson
J. W. Denkers

Kom ze gerust eens passen
en voel hoe licht en luchtig
U hierop loopt.

A. J. Aberson
B. H. Aberson-Hiddink

*

G. W. van Amerongen-Aberson
B. L. J. van Amerongen
en kleinkind.

Wullink'
s Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

VORDEN, 28 mei 1957.
C 32.
De begrafenis zal plaats hebben op
zaterdag l juni, 's middags l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Ned. Bond v. Plallelandsvrouwen

Steeds het voordeligste adres!

Mogen wc u nog even heiv
inneren aan de fietstocht van
woensdag a,s*?

•
•
•

Gesloten briefjes worden ingewacht voor 5
Gelegenheid totinscha- vrijdag 7 juni bij de Heer A^^fcjZweverink,
ren van vee. J. Pardijs, „Steenkamp" Vorden,die tevel^inlichtingen ^
Boersbroek, Hackfort. kan geven.

250 gr. Gracia's, heerlijk koekje, 53 et.
250 gr. reeruggetjes,
prima koekje, 59 et.
l grote fles zuivere slaolie
139 et.
l grote fles slasaus
68 et.
l groot pak custard
49 et.
3 pakjes pudding, div. smaken, 49 et.
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et.
l pot aardbeienjam
59 et.
l grote pot kersen op sap
139 et.
3 stukken toiletzeep
+ gratis spons 96 et.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOB»
Zutphenseweg

—

Telefoon 415

Het Bestuur.

Voor kwaliteit steeds ons adres!
500 gr. Berner braad worst 175 et
500 gram rookworst 180 et
500 gram spek 80 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et
200 gram Berliner 75 et
200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Kistemaker's
Klokgelui
Kijken
Keuren
Kopen
•

•
•

rm
m

m

1

—_^_
^

s*
"

MAND-RECLAME!

SNOEP. Keurig verpakt.

3 pak Margarine 99 cent

Keuze uit 16 soorten, 20O gram 39 cent.

HOE BESTAAT HET!

ZALM ! Extra Fancy (rose).

1 liter zoetzuur Augurken geen 1.35 maar 79 et

2 blik geen 2.50 maar slechts 1.85.

NOG ZO'N KOOPJE!

ALS EXTRA RECLAME:

1 liters fles Adel Rossa een heerlijke Bessenwijn voor 2.75 met

Bij aankoop van f 4.50 aan boodschappen
1 pot piccalily
1
1 pot augurken z.z.
niet voor 1.35 maar 85 et
1 pot zilveruitjes j

1 fles limonade GRATIS

voor

STEEDS VAKER, KISTEMAKER
-tfl

HEHGELSPORT-ARTIKELEN naar HASSINK, Raadhnisstr. 14, Vorden

VOOR AL UW

Polygas, heter
kwaliteit uren beter.
Prijs slechts 7.65 per fles
Schakel over, nu
metéén.
Vraagt inlichtingen bij

Nico

Vacantieregeling slagers

Stationsweg 1.

Heineken's
Bier

GESLOTEN
T. Jansen van 23 juni t.m. 29 juni
W. Kieskamp van 8 juli t.m 16 juli
M. Krijt van 22 juli t.m. 30 juli

Keune

Heineken werkt
met de zogenaamde
Heineken's A-gist,
een speciale gistreincultuur, waarvan niemand 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.

T. Jansen - W. Kieskamp
M. Krijt

Uit een collectie van
plm.
200 Tour-, Sport- en Aan Dhr. G. W. Luimes, Vorden.
KinderAls antwoord op Uw vraag (zie Contact
25 mei), deel ik U mede, dat ik hoogst
tevreden ben.
in div. kleuren en mo'k Ben zo ontzettend druk met stoelen
dellen
stofferen, matrassen maken, zeil leggen,
enz. enz., dat ik gaarne had dat U me
„GAZELLE" en
een paar uur per dag zou willen helpen.
„RUDGE"
Zou dat kunnen?
zult U zeer zeker Uw
Vr. groeten Bert Lammers
keus kunnen doen
Kinderrijwielen vanaf
f 72.75.
WIJ VRAGEN EEN
Zie onze etalages
Overwelving en Rozengracht (hoek Br.«
kerkplein)
liefst Mulo diploma.

RIJWIELEN

Jongste Kantoorbediende

Fa.H. Hüsken
K. Siersma
& Zn.
Telefoon 2824
Zutphen
Inruil - Verkoop
Verhuur

De

Kinderjurkjes
Toppertjes
Jacks

Herencostuums
Pantalons
Kolbertjasjes

Jongens-jacks
Jongens-broekjes
Jongens-blouses

„GEMS"
Metaalwerken Vorden

Zaterdagmiddaglocht voor Bejaarden

Koor een onverwachte
regenbui!

heeft deze week
voor U:
100 gr. Rumbonen
voor l kwartje, bij
aankoop van l pak
Végé-thee
94 et plus 19 zegels
1 pak frou-frou gratis
bij aankoop l bus
Claaskoffie
f 2.55 plus 51 zegels
2 pullen bier 94 et
plus 18 zegels de derde
voor halve prijs!
l grote fles koffiemelk
van 56 voor 42 et
plus 8 zegels bij aankoop 250 gr. goudmerkkoffie f 2.18 plus
44 zegels
Bij f 3.50 boodschappen, l zonnebril voor
37 et.
200 gr. gev. sinaasappeldrups 55 et plus
10 zegels

Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

VORDEN
Altijd een bezoek waard!
TEL. 381

introduceert een
nieuwe manier
van kousen kopen

Maandag 10 juni, S uur
(2e Pinksterdag)

U koopt Uw prachtige nylons veilig
beschermd in een zakje, maar U kiest ze
op de hand uit de prachtige complete
Danion collectie. Want op de Danion
Selector (die handige draai-standaard)
vindt U alle kwaliteiten, kleuren en
prijzen.

De vrolijke en vlotte amusementsfilm
in kleuren

Zolang er lieve meisjes zijn
met: Grethe Weiser, Georg Thomalla,
Alice Kessler, Irene Mann.
Een opgewekte leuke film over twee
jonge meisjes, die onder toezicht van
„Mama" carrière maken!
Vrolijke melodiën, schattige meisjes,
prachtige natuuropnamen.

C

^_V^ Keurt, kiest, koopt Uw kousen
* * op de Dan/on Selector.

* *

Lü

ij de betere zaken:

Toegang alle leeftijden

Fa VISSER
Burg. Galeestraat 5
VORDEN

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

TE KOOP:
alle soorten

Voetbalvereniging „VGRDEH"

Algemene Ledenvergadering
Tomaten-, Knolselderij-, Andijvie-, Sla- en Preiplanten.

250 gr. zandkoekjes
55 et plus 10 zegels

Alles prima selecties.

200 gr. Wienertjes
65 et plus 10 zegels

op vrijdag 7 juni, 8 uur in zaal
Bakker.
Agendapunten zijn o.a. Bestuursverktezing, verkiezing elftalcommissies,
enz. Voor volledige agenda zie men
clubkastje. Opkomst dringend gewenst.
Er worden geen persoonlijke convocaties verzonden.

*

G rote partijen worden thuis bezorgd.

250 gr. moccastaafjes
70 et plus 10 zegels

CONTACT
hét blad voor Vorden

voor Dames, Heren, Meisjes
en Jongens.

Visser

Nutsgebouw*">

250 gr. Fruitpalets
halen, 200 gr. betalen!
250 gr. 59 et plus
10 zegels

150 gr. ontbijtspek
63 et plus 10 zegels

'n Plastic regenjas

Evenals andere jaren organiseert de Oranjevereniging een autotocht voor Bejaarden
op zaterdag 15 juni a.s.
Gezien de hoge kosten verwacht het bestuur, dat zij voor wie dit geen h^waai
is, f 2.50 per persoon in de kosten bijwregen
Aanmelden met opgave van leeftijd uitsluitend van 3 tot 7 juni a.s. bij H. G. Po esse

PARDIJS

naderen sne

Zomerjaponnen
Toppers
Suède jasjes f 39.75
Zomerrokken - blouses

uitgaande v.d. Oranjevereniging
Te koop alle soorten
kool- en koolraapplanten»
H. C. KETTELERIJ
Denk aan het nieuwe
adres: Zwarteweg 4,
Vorden.

+rinksterdagen

Fa. C. Schekman & Zn
Geminderde Nylons vanaf 2.95

Schoolderman

Schoolstraat 15, Warnsveld
Telefoon 06750-2410

Eigen kwekerijen.

Zaterdag 8 juni

DANSMUZIEK
in Concordia Hengelo-GId.
Orkest „The Moodchers"

