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AANGIFTE LEERLINGEN

Nieuwe leerlingen voor de beide O.L. scholen in
onze gemeente moeten zo enigszins mogelijk in
het begin van de week bij de schoolhoofden
worden opgegeven. Men raadplege hiervoor de
advertentie in dit nummer van ons blad.
De kinderen, die met september op de dorpsschool komen, kunnen a.s. woensdagmorgen
met hun toekomstig verblijf kennis maken.
BIOSCOOP

Vanavond draait er een wel zeer bijzondere kleurenfilm, n.l. Sissi. Het is de geschiedenis van een
1G jarige Beierse prinses, die in 1854 trouwt met
de jonge keizer Frans Joseph van Oostenrijk.
„Sissi" wordt gespeeld door de jeugdige, charmante filmactrice Romy Schneider.
Men kan zich denken met welk een pracht en
praal dit huwelijk wordt voltrokken. Het zal
een feest zijn voor het oog al deze aartshertogen en hertoginnen in de schitterende kostuums
van 100 jaar geleden op het witte doek te zien.

BRANDMELDEN:
TELEFOON 541

KERKDIENSTEN zondag 23 juni.
Hervormde kerk.
9 en 10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. Langstraat.
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 22 juni van 5 uur tot en met
Zondag 23 juni Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

FIETSTOCHT B.O.L.H.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 66 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47. — tot f 53. — per stuk.
Handel was traag.

De afd. Vorden van de B.O.L.H. heeft een gezamenlijk fietstochtje gemaakt. Via Ruurlo ging
de tocht naar Erve Kots, waar de Oud-Saksische
voorwerpen alle aandacht hadden. In Neede
werd o.lv. het V.V.V. aldaar het natuurschoon
bezichtigd. Ook werd een bezoek gebracht aan
een oud-lid in Borculo. Het was een prachtige
fietstocht.

Burgelijke stand van 14 t.m. 20 juni.
Geboren: d. van J. Rietman en J. G. Rietman-Ruiterkamp; z. van H. Huetink en
}. Huetink-Nijenhuis; z. van A. J. Wopereis en E. M. Th. Wopereis-Holkenborg ;
z. en d. van B. Jurriëns en D. E. Jurriëns-

EERVOLLE ONDERSCHEIDING VOOR
HET NUT

Het Departement Vorden van de Mij. tot Nut
van 't Algemeen heeft tijdens de tweedaagse Algemene Vergadering in Amsterdam de jaarlijkse prijs voor het Algemeen Werk ontvangen, bestaande uit e-en som gelds.
De afgevaardigden van het Nutsbestuur uit
Vorden t.w. de voorzitter, de heer H. Wesselink,
de secretaresse mevr. van Mourik en mevr. N.
Albers werden daarbij toegesproken door de
voorzitter van het hoofdbestuur Mr. H. Craanclijk. Deze wees er op dat het departement Vorden, dat volgend jaar zijn 140 jarig bestaan
herdenkt, een van de oudste departementen is,
doch ongetwijfeld nog tot de actiefste behoort.
Het werk van Vordens Nut beweegt zich op
een veelzijdig terrein. Naast de vele cursussen
o.a. in Engels, boekhouden, bloemschikken,
beeldhouwr en schilderkunst, heeft het Nut een
aantal ontspanningsafdelingen als de fotografieclub en een tafeltennisclub met 6 teams. Ook de
Nutsavonden, die elk seizoen gebracht worden,
staan op goed peil.
Verder zijn er nog de Nutsspaarbank, de Nutskleuterschool, de Bibliotheek met ruim 2500
boeken, Floralia en de wekelijkse bioscoopvoorstellingen in samenwerking met de heer Miedema. Dit ales floreert uitstekend, hetgeen dan
ook tot uitdrukking kwam in de woorden van
waardering, gesproken op deze Algemene Vergadering.
Ongetwijfeld zal dit voor het actieve bestuur
van het Vordense Departement een stimulans
zijn om op de ingeslagen we'g voort te gaan.

HOOFDPIJN?
+
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 ccnf
PADVINDERS WELPENFEEST

Het was zaterdagmiddag voor de welpen van
de David Alfort-groep alhier en van diverse omliggende groepen een waat feest.
Ter ere van de 100ste geboortedag van Baden
Powell en ter viering van 50 jaar scouting in
de wereld werd door de welpen opgevoerd, het
spel de tocht door Afrika, het land van Baden
Powell, waar deze altijd gewoond en gewerkt
heeft. Voor dat doel waren zij als negers verkleed.
Nadat het openingswoord door Akela mej. Hesselink uit Zutphen, waarin zij het doel van deze
middag uiteenzette, alsmede een welkomstwoord
tot do burgemeester van Vorden en een aantal
ouders was gesproken, nam het spel een aanvang. Het was een lust om te zien hoe de welpen
zich in het spel inleefden. Het was dan ook voor
hen een onvergetielijke middag.

^ ndertrouwd : J. Bargeman en G. Nijen^fc
n uis; H. J, Hartman en W. Th. Wieggers.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. J. Th. Sanders, vr., wed. v.
H. A. Wiggers, oud 79 jr.; F. H. Dekker,
., oud 71 jr. (overl. te Zutphen).

met Uamea-Gelei
verzorgd,worden luxe handen
VORDEN III HEEFT NOG EEN KANS

De beslissingswedstrijd, welke Vorden III zondag onder vrij grote belangstelling in Vierakker
tegen Steenderen II speelde, is door de gelukkigste, in dit geval Steenderen, na verlenging
met 2 —l gewonnen. Ondanks de hitte werd er
nog vrij goed gevoetbald waarbij Vorden III nog
het beste van het spel had, doch meerdere schoten door paal of lat gekeerd zag. Na afloop feliciteerde de voorzitter van Vorden, de heer Kuiper, het winnende elftal en prees het faire spel
van weerszijden. Hij bood hierbij bloemen aan.
Achteraf blijkt dat dit kampioenschap van
Steenderen toch nog op losse schroeven staat,
aangezien Vorden III overspelen heeft aangevraagd van de wedstrijd tegen Keyenburgse
Boys III, welke — naar eerst deze week bekend
werd gemaakt in het bondsblaadje — een ongerechtigde speler had opgesteld tegen Vorden III. Deze wedstrijd zal nu a.s. zondag in
de Keyenburg gespeeld worden. Wint Vorden
deze wedstrijd, dan staat zij juist één punt boven Steenderen en is hierdoor kampioen. Of het
zover zal komen, moet zondag blijken. Ongetwijfeld zal het derde van het begin tot het einde moeten vechten voor deze laatste kans.
Het is te hopen dat de voorhoede meer succes
heeft met haar schoten dan j.l. zondag.
OEFENING BOSBRANDWEER

Dinsdagmiddag hield de bosbrandweervereniging „Achterhoek en Liemers" een alarmoefening in het Grote Veld alhier. Veertig rookkaarsen zorgden voor een grote rookontwikkeling.
Om 12 uur werd het eerste alarm gegeven en
25 minuten later was de brandweer van Warnsveld aanwezig. Daarna kwam een tankwagen uit
Gorssel en de brandweer uit Almen. Ook veel
bosbrandwachters kwamen opdagen. Na afloop
van de oefening werd een nabespreking gehouden, waarbij verschillende fouten werden besproken. De oefening mag als zeer geslaagd
worden beschouwd, daar 90 pCt der leden was
opgekomen.

ERNSTIG VERKEERSONGEVAL

De 71-jarige heer F. D., beter in Vorden bekend
als Ome Frits werd vrijdagmiddag omstreeks 12
uur ter hoogte van villa van Haaften aan de
Zutphenseweg aangereden door een Volkswagen, bestuurd door de heer v. d. W. alhier, en
zeer ernstig gewond De heer D. werd door de
Volkswagen „geschept". Het slachtoffer werd
met een zware hersenschudding, een diepe bloedende hoofdwonde en inwendige kneuzingen opgenomen. Per ziekenauto werd hij naar het ziekenhuis te Zutphen vervoerd, waar hij in de
nacht van zaterdag op zondag overleed.
Aangezien de heer D., die plotseling met zijn
rijwiel het fietspad verliet en op de weg ging
rijden, de auto te laat merkte, kon de heer v. d.
W. een aanrijding niet meer voorkomen. De auto
liep een verbrijzelde voorruit en een ingedeukte
kap op. De fiets van de heer D. was bijna niet
beschadigd.
„Ome Frits", zoals bijna elke inwoner hem
kende, is tijdens de oorlogsjaren als Haags evacue in Vorden komen wonen. Al vrij spoedig
maakte hij zich verdienstelijk door het innen
van contributies van enkele verenigingen; en
aangezien hij steeds voor iedereen klaar stond,
verleende „Ome Frits" tenslotte op velerlei gebied zijn hulp. Er was bijna geen vereniging of
instantie in Vorden of men maakte gebruik van
zijn diensten. Hij nam dan ook een zeer bijzondere plaats in in de Vordense samenleving. Wat
„Ome Frits" deed, deed hij goed en daarom
wordt zijn onverwacht heengaan door ieder betreurd.
Donderdagmiddag werd zijn stoffelijk overschot
op de Alg. Begraafplaats alhier ter aarde bed. Aan de met bloemstukken bedekte groeve
ak burgemeester v. Arkel woorden van dank
tot de overledene, die in de Vordense samenlevink zulk een bijzondere plaats innam, vooral op
,, het gebied van het verenigingsleven. Men zal
hem in Vorden zeer missen, aldus spr.
Namens de Voetbalvereniging sprak het beurslid de heer D. te Slaa, die er op wees dat
Vordense voetbalvereniging de eerste vereniging was, die van Oom Frits' diensten gebruik
maakte en ook de laatste was, waarmee hij bezig was toen de dood hem overviel. Nimmer
deed de vereniging tevergeefs een beroep op
hem. De vereniging is de overledene dan ook
veel dank verschuldigd. De heer A. de Jonge
bracht namens familie en huisgenoten dank aan
allen voor de bewezen laatste eer. Onder de aanwezigen waren afgevaardigden van meerdere
verenigingen, waarmee de overledene in relatie
stond.
VERGADERING
WERKTUIGENVERENIGING

De Coöp. Werktujigenvereniging „M.E.D.O."
(Kleine afdeling) te Linde (Vorden) vergaderde donderdagavond j.l. in café Eijkelkamp in de
buurtschap Het Medler onder leiding van de
heer A. F. J. Waarle. Uit het verslag van de
secretaris-penningmeester bleek dat het boekjaar 1956—1957 sloot met een voordelig saldo
van ƒ 280,42. Dit bedrag was inmiddels op het
reservefonds overgeboekt.
De afdeling beschikt over twee zaai-machines,
een mestverspreider, een aardappelrooier, een
kunstmeststrooier, twee weide-slepen, een cultivator, een geulen-trekker en twee landrollen.
In het afgelopen jaar was er steeds een uitstekende samenwerking. Moge dit bij de voortduur
bestendigd blijven. De kleine afdeling telt thans
41 leden. Het aftredende bestuurslid, de heer A.
Dimmendaal, werd herkozen. De machinisten,
de gebr. Voskamp, werden dank gebracht voor
hun bewezen diensten tijdens het afgelopen
boekjaar. Er zal overwogen worden de kleine afdeling op te heffen, zodat de administratie dan
één geheel kan worden.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

PUROL.
Voeten

en

oksels

fris door

Purol-poeder

GESLAAGD

Aan de R.K. H.B.S. „Marianum" te Groenlo behaalde onze plaatsgenoot de heer Th. Schoenaker het diploma H.B.S. b.

BEJAARDEN OP REIS
In een vijftigtal auto's maakten de Vordense
bejaarden zaterdagmiddag hun jaarlijks uitstapje. Ditmaal ging de tocht via Deventer en Vaassen, door het Kroondomein naar Vierhouten,
waar in hotel „De Malle Jan" de eerste rust
werd gehouden. Vervolgens werd via Nunspeet
gereden naar Harderwijk waar de tweede rust
werd gehouden. Vandaar ging de tocht via
kasteel Staverden en het Uddelermeer door de
wildbaan naar het Prins Bernhardal, waar de
derde rustpauze werd gehouden.
Over Apeldoorn en Zutphen keerde de stoet in
Vorden terug, opgewacht door de muziekvereniging „Sursum Corda" en vele belangstellenden.
In het Nutsgebouw werden de oudjes, chauffeurs en ordonnansen, onthaald op koffie en
brood, wat werd opgeluisterd door de Vordense
boerendansers.
Tot slot dankte de heer Poesse allen die hadden medegewerkt aan het welslagen van deze
middag, waarna de heer te Slaa namens de
ouden van dagen de organisatoren dank bracht
voor de prachtige middag.
K.A.B. NAM AFSCHEID VAN VIJF
EMIGRANTEN
In café de Zon werd door het bestuur der
K.A.B. Vorden-Kranenburg een bijeenkomst belegd, waarbij afscheid werd genomen van een
5-tal leden i.v.m. hun emigratie naar Canada.
Het betrof hier de heren G. Bouwmeister, medeoprichter der plaatselijke K.A.B, en jarenlang
bestuurslid, H. en J. Bouwmeister, resp. bestuurslid „St.Eloy en lid „St. Joseph, L. Wolbert, agent Lanteern-boekenfonds en J. Wolbert,
lid „St. Deusdedit".
De voorzitter, de heer J. van Langen, bedankte
hen voor al het werk wat zij voor de afdeling
hadden verricht. Speciaal de heer G. Bouwmeister Sr. die in het organisatieleven zijn sporen
had verdiend. Spr. stelde hem tot voorbeeld
voor vele jongeren en dankte hem voor de prettige samenwerking in het bestuur.
Aan de heer L. Wolbert bracht spr. dank voor
zijn medewerking aan het Kanunnink v. Schaikfonds, Lanteern-boekenfonds, het aanwerven
van nieuwe leden, organiseren van feestavonden
en trouw vergaderingbezoek.
De heer H. Bouwmeister maakte enige jaren
deel uit van het bestuur der R,K. Metaalbewerkers „St. Eloy" en vierde het 10-jarig bestaan
onlangs mee. Hij gaf ook zijn volle kracht aan
de afdeling. Aan de heren J. Wolbert en J.
Bouwmeister bracht spr. dank voor hun trouw
vergaderingenbezoek en lidmaatschap. Spr. wenste hen allen een succesvolle toekomst in hun
nieuwe vaderland en was ervan overtuigd dat
zij de moeilijkheden die hen ongetwijfeld te
wachten stonden, zouden weten te overwinnen.
Namens de K.A.B, bood spr. allen persoonlijk
een klein aandenken aan in de vorm van een
zwaar verzilverde asbak met het Wapen van
Vorden en wenste hen tot slot een voorspoedige reis.
De heer Bouwmeister Sr. dankte het bestuur
namens alle emigranten voor de hartelijke
woorden en het mooie souvenir. Spr. zei steeds
prettig met allen te hebben samen gewerkt. Hij
wenste de afd. Vorden nog veel goeds toe en een
grote stijging van het ledental.

R.K. BOERENLEENBANK
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Meyer
hield de R.K. Boerenleenbank in zaal Schoenr
aker haar algemene ledenvergadering, waarvoor
veel belangstelling was. Na een kort openingswoord van de voorzitter werd als secretaris der
vergadering benoemd de heer J. Hartman.
Uit het jaarverslag over het boekjaar 1956
bleek, dat er aan spaargelden waren ontvangen
ƒ 199.110,34, terwijl aan spaargelden werd terug
betaald ƒ 186.731,03. Aan voorschotten werd verstrekt een bedrag van ƒ 25.350,—, terwijl aan aflossingen voorschotten werd terug ontvangen
ƒ 13.640,72. In lopende rekening werd ontvangen
ƒ 353.000,02 en uitgegeven ƒ 338.076,84. Per 31
december j.l. waren in omloop 572 spaarbankboekjes, 29 lopende rekeningboekjes en 31 voorschotboekjes. In de kas-controle-commissie werden benoemd de heren R. Heuveling en H. Eggink. De voorzitter vestigde de speciale aandacht der leden op het girale geldverkeer door
o.a. overschrijving van melkgeld, eiergeld etc.
naar de Bank. Hij wees er met nadruk op, dat
er meer gespaard dient te worden. De situatie
ontwikkelt zich momenteel zo, dat er meer gebruikt wordt, dan er is, hoewel dit op het platteland anders is dan in de steden. Een groot gedeelte der jeugd is er nog niet van doordrongen
volgens spr. dat er een ongezonde economische
situatie in ons land bestaat en de enige opr
lossing hiervoor is: beperken. Sparen is daarom een eerste vereiste. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het aftredende lid, de
heer A. H. J. Zents herkozen evenals de aftr.
leden van de Raad van Toezicht de heren H. M.
A. Helmink en A. F. J. Waarle.
Besloten werd om de jaarlijkse subsidie voor de
Stichting R.K. Gezinszorg „De Graafschap" te
handhaven op ƒ 40.—-.
VOORJAARSKEURING STIEREN
Blijkens het rapport van de comissie ter bevordering van de rundveefokkerij in Gelderland
werden uit de gemeente Vorden 12 stieren goedgekeurd, n.l. l van B. J. Tiessink, l van de
stierenvereniging Delden en 10 stuks van de ver.
K.I.V.O.
A
HET LIEP NOG GOED AF
^Pvoensdagavond, reed de heer J. v. d. K. met zijn
scooter in de Raadhuisstraat, toen plotseling een
meisje per fiets komende vanaf het Hoge de
S weg overstak.
'De scooter-berijder had geen andere keus dan
it te wijken in het mulle zand van het in aanouw zijnde politiebureau, waar hij dan ook
rompt over de kop sloeg en onder de scooter
terecht kwam. Door omstanders werd hij uit
zijn benarde positie bevrijd, zonder dat hij zich
noemenswaardig bezeerd had. Wel kreeg de
scooter enige schade. Het onvoorzichtige meisje
dat eveneens een lichte tuimeling maakte, kreeg
geen letsel.

«

WATER-POLO
Zaterdagavond begon voor het eerste zevental
van de Vordense Zwem- en Waterpolo-vereniging V.Z.V. (heren) de competitie. De Vordense
heren speelden thuis tegen Neptunus III uit
Zutphen en wonnen op overtuigende wijze met
liefst 6-0.
Maandagavond werd in Zutphen de returnontmoeting gespeeld tegen Neptunus III. Ditmaal
bleken de Zutphenaren sterker te zijn en moest
Vorden vaak alle zeilen bijzetten. Het werd tenslotte een 3—3 gelijkspel, waarmee beide ploegen tevreden konden zijn.
A.s. zaterdagavond gaan de dames1 van V.Z.V I
naar Lochem om het damesteam van Berkel I
te ontmoeten.

Bewonder Uzelf dit jaar
in één van 's werelds
meest modieuze
badcostumes:

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

voor autorijlessen.
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Tijd. Telefoon 344.

„Hu is het tijd"
voor het zaaien van:

Winterandijvie
nog wat late
Boontjes*
Verder veel succes, en
goede oogst.

DERKSEN
Zutphenseweg

Geen beter GAS

Looman
Vorden
Geen grijs
haar
Crème Marchal geeft dadelijk Uw natuurlijke kleur
J
g-

gisterij „De Olde Meulle"

Milcop-stencilmacliine
Géén inkt, géén stencils.
7 kleuren in één drukgang.
1000 afdrukken van één
moederblad. Compleet 135.stencilwonder aan Int. Im-

Voorlichting van
„VEILIG V E R K E E R '

voo, rijlessen

„'t Groenedal"
Telef. 358 ~ Vorden

„De Reiger"

Vraagt demonstratie van dit
port Central, Selterskampweg 14, Bennekom.

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

OUD-KAPELAAN FRANKHUYZEN O.F.M.

Naar we vernemen is de Z.E. Pater Zozimus
Frankhuyzen o.f.m., oud-kapelaan van de St.
Antonius van Padua-parochie alhier, van de
laatste H.H. Sacramenten der Stervenden voorzien. Kapelaan Frankhuyzen was hier kapelaan
van augustus 1952 tot augustus 1955.
GESLAAGD
Mej. G. N. Bolt slaagde aan de Groen van Prinsterenkweekschool te Doetinchem voor het examen als onderwijzeres. Met ingang van l juli is
zij als zodanig benoemd aan de bijzondere lagere
school te Gendringen.
Ook de heer J. Wesselink, „Kamphuizen", behaalde de onderwijzersacte.
Henk Luimes behaalde aan het Bautartius Ly. ceum te Zutphen het einddiploma H.B.S. a.

Seesïng

dan

Poly-gas.
Juist iets voor U,
vraagt inlichtingen.

Nico Keune

Ruitentroef.
Heren- en
Jongensruithemden.
Ook in effen ruime
keuze.

A* Wolsing
Raadhuisstraat 26,
Vorden

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

Steeds het voordeligst!

Deze gezellige conferentie schijnt zeer
beslist op een hoek te moeten plaatsvinden en dan nog wel op de rijweg.

Aangenomen, dat er diepzinnege bespiegelingen aan de orde zijn, is dit nog
geen reden om juist deze hoek als sociëteit te kiezen. Er naast is nota bene
een rustig trottoir! Maakt U deze fout
nooit en geef het rijverkeer ruim baan!

Trouwlustigen!

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, bloedworst
en rookvlees, samen 150 gr.
59 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER

Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12

•
•
•

200 gr. Parijse wafels C5 et
250 gr. Gracia's, heerlijk koekje 52 et
3 pak pudding diverse smaken 49 et
250 gr. vruchtengries 45 et
l pak (200 gr) gestampte muisjes 39 et
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
250 gr. Zaanse cacao 75 et
5 stukken huishoudzeep 39 et
500 gr. zachte zeep 39 et

Vorden

Zutphenseweg

—

Telefoon 415

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234
Contact brengt het belangrijkste nieuws voor
ruim 5 et. per week. Geen wonder dat dit
blad in 95 procent der Vordense gezinnen
gelezen wordt l

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, ondervonden bij onze
25-jarige echtvereniging.
D. J. Harmelink
J. HarmelinkKlein Tiessink
Vorden, juni 1957.
Zutphenseweg C 64.
Buren, vrienden en bekenden groeten wij
hartelijk en danken
allen voor hun hulp
en belangstelling bij
ons vertrek naar Canada.
Fam. G. Bouwmeister
Gebrs. J.enL. Wolbert
Gevraagd een ARBEIDER, 2 dagen per
week, genegen boerenwerkzaamheden te verrichten.
A. F. J. Waarle,
Kranenburg, Vorden
Gevraagd METSELAAR en TIMMERMAN. Aannemersbedrijf Harmsen, Schoolstraat 6, Vorden.
Wegens vakantie

gesloten
van 29 juni tot 8 juli

S. Oelen
Loodgieter
Huishoudelijke art.
Te koop BOX met
dek. Zutph.weg 49.
Te koop BUTAGASSTEL, 3 branders, in
goede staat.
B. H. Koning, Linde
E 3.
KOOLPLANTEN te
koop. D. Klein Geltiok, Klein Garmel.
Bij inschrijving te koop
1 perc. HOOIGRAS,
eerste en tweede snee.
Briefjes inleveren tot
29 juni 's avonds 8 u.
W. Leunk, Lochemseweg, Warnsveld.

en
Gerda Nijenhuis

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te
geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking
D. V. zal plaats hebben op zaterdag 29 juni om 11 uur ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 11.30
uur in de Herv. Kerk door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Vorden, Veldwijk C 93

- juni '57.
Vorden, Wildenborch D 67

Toekomstig adres: Stationsweg 7,
Receptie van 3.30 tot 5 uur in
Hotel Bakker.

Op maandag 24 juni a.s. hopen onze .;
geliefde ouders
B. te Kamp
en

Te koop 2 tomen
BIGGEN. J. Koerselman, 't Joostink.

R. te Kamp-Hilferink

de dag te herdenken, dat zij
voor 25 jaar in de echt zijn verbonden.
Dat zij nog lang voor elkaar en
voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare
kinderen
Grietje en Jan
Fieni en Eef
Vorden, juni 1957.
Gelegenheid tot feliciteren van
half vier tot half vijf aan huis,
Veldwijk C

>Rc

Te koop 45 HENNEN
9 weken, W.L.xR.
Boersbroek, C 53,
Telefoon 204.
150 jonge HENNEN
te koop, 11 weken.
}. Wagenvoort, achter
Buitenzorg.

Zij, die dit jaar nog hooi willen
hebben uit de N.O. Polder, gelieven dit zo spoedig mogelijk op
te geven!

Fa. J. W.

Albers

Nieuwstad, Telefoon 232

Na een noodlottig ongeval
leden onze huisgenoot

is over-

Oom Frits
in de ouderdom van ruim 71 jaar.
Fam. B. AALDERINK

noodlottig

Zijn trouwe vriendschap zal ons
altijd in herinnering blijven.
H. Visser
H. Visser-Brinks
Tineke en Arno
Vorden, 16 juni 1957.

Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van onze trouwe medewerker, de heer
Frits Dekker
Zijn nagedachtenis zal bij ons in
dankbare herinnering blijven
voortleven.
Het bestuur der
Voetbalver. „Vorden"
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

—

Te koop jonge HENNEN,
W.L., Red,
W.xR., E.L.xRed.
G. B. Lebbink, 't Onstein, E 47, Tel. 439.

Ook met deze
warmte weer volop VIVO-punten
en kwaliteit!
Limonadesiroop
vanaf 85 Ct. p. fl.
Laat uw kinderen vliegeren!
Gratis bij l fles limonade a ff 1.45
zo'n pracht vlieger.

45 en 47 et.
per halve liter met 5
punten.

VORDEN
Bij aankoop van een
blik Candida poeder
koffie è
2.45
40 punten en drie
grote Venz repen voor

heeft ze voor U!

Uw voordeel

25 et.
Op advertenties t/m.
bracht krijgt u voorta
Donderdag tot 6 uur
Donderdag na 6 uur|

fensdag ge•pct korting.
Jrmaal tarief.
Vrijdag
:t verhoging!

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

Ons gemak

Bijzonder lekker
koekje met amandelsnippers, 250 gram
voor
10 punten
64 Ct

90 et.
gratis ballon m. fluit

SMIT

Zutphenseweg
Telefoon 281
Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

5 x K
aanbiedingen
Venz chocoladehagel
25O gr. geen 75 et. maar
59 et.
Vruchfenhagel, 250
39 et. maar 34 et.

150 gram snijworst
voor 62 Ct.

Bij 6 pakjes vanille
pudding voor

Contact, hét blad van Vorden
Uw voordeel

Vorden, 16 juni 1957.
Schoolstraat 14.

Heden overleed na een
ongeval onze huisvriend

Fa. MARTENS

Te koop plm. 60 are
HOOIGRAS. Ook in
gedeelten. A. J. Klein
Ikkink, Wildenborch.
N.o.z.

Bier, donker en licht

Maar . . . wees voorzichtig met de keuze
van uw zonnebril. Een échte zonnebril
van uw opticien heeft glazen met het
juiste lichtwerend vermogen.

10

2 tomen BIGGEN te
koop.D.Lettink, Linde
Te koop een toom
BIGGEN. G. J. Mennink, „De Koppel",
Hackfort.

Silo- en parafinelak
Koolteer
Carbolineum
Bussen groene carbolineum a 3 kg.
Bussen groene glanscarbolineum a
3 kg.
Creoline
Insectenbestrijdingsmiddelen voor
bieten enz.
D.D.T. spuit, stuif en olie
Kopersept tegen aardappelziekte
Caroweedex tegen onkruid in wortelen
Aseptazout voor onkruidbestrijding
in paden en grint enz.

Zoek de zon op!

Ome Frits
Te koop 50 jonge
HENNEN, W.L.xH.,
13 weken. Langeler,
Linde E 4.

Te koop enige perc.
HOOIGRAS. G. M.
Jansen, B 94.

Af te geven:

Jan Bargeman

gr. geen

Vruchtengriesmeel, 250
geen 45 et. maar 38 et.

gr.

Siam Rijst (extra), 500
geen 54 et. maar 47 et.

gr.

Eventjes raar doen . . . .
Grote fles Limonade geen f 1.45
NU ff 1.09.

Steeds vaker

KISTEMAKER

Diverse merkmatrassen en ledikanten
door ons te leveren:
Auping, Holtkamp,
Gena, Epeda, enz.
Schuimrubber-,
Binnenvering- en
Kapokmatrassen,
enz.
fa G. W. LUIMES
Vorden.
Telef. 421
Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Grote sortering

Meisjes- en Jongensspijkerbroeken en
Heren-, Dames-,
Meisjes- en
Jongensshorts.

•k Heineken werkt
met de zogenaamde
Heineken's A-gist,
een speciale gistreincultuur, waarvan niemand ter wereld (behalve
Heineken) het geheim kent.
Heineken gunt zijn bier een
langdurige rij pingstij d.
De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél
langer goed blijft.

Heineken's
Bier

Looman, Vorden

American Cleaning Service
Openbare Scholen
GEM.
*

VORDEN

Beleefd verzoeken wij U de leerlingen op
te geven, waarvoor bij de aanvang van de
nieuwe cursus aan de O.L.S. in het Dorp
en Linde, toelating gevraagd wordt.
Aangifte liefst voor of op woensdag 26
juni a.s. bij de H.H. Hoofden van Scholen.

P.S. Aan de O.L.S. Dorp is, buiten de
schooluren, een Franse cursus verbonden,
die desgewenst gevolgd kan worden door
leerlingen, die later het U.L.O. of M.O.
onderwijs wensen te volgen.
De nieuwe leerlingen voor de O.L.S. Dorp
worden hierdoor ter kennismaking uitgenodigd op woensdag voormiddag 26 juni
a.s.

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 30 juni» 8 uur
De vrolijke en geestige film

Mededeling voor de bewoners van
Vorden.
Vanaf heden is ons depot gevestigd
bij

Tjallinks, Insulindelaan 31.
De goederen worden van huis gehaald
en weer bezorgd.
Laat uw kleding volgens Dry Cleaning
systeem reinigen en ze worden weer
als nieuw. Levertijd in 2 a 3 dagen.
Beleefd aanbevelend,

A.C.S.,
Laarstraat 13, Zutphen.
Mevrouw!

MEUBELS nodig,
we gaan met U mee naar enorme grote
toonzalen. Geweldige grote voorraden.
Ons devies: solied, sierlijk en
niet te duur.
én telefoontje en wij staan voor u klaar.

fa. G. W. Luimes, Tel. 421

Drie mannen in de sneeuw
met: Paul Dahlke, Günther Lüders,
Claus Biederstaedt.
Vervaardigd naar de amusante roman
van Erich Kastner.
De romantiek tussen jonge meisjes en
jonge mannen in de heerlijke wintersport.
U zult zich anderhalf uur kostelijk
amuseren.

C

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 1 1 , Telef. 373

Het allernieuwste.
Met de

Blitz Hacker
hakt u in een ogenblik rauwe of
gekookte groente, uien, vlees, vruchten, noten etc.
Roestvrije messen
Dagelijks demonstratie, ook aan huis.

Gebr.

Barendsen

Voor alle soorten
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

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
BEZOEKT DE GROTE

Keyenburgse
Kermis
zondag en maandag

a.s.
Diverse grote attraktie's.
Voor muziek en dans, prima
zalen en extra dranken.

*
Komt
U ook?
Welkom!

\

VLttSWIHKEL

Comité en Zaalhouders.
J

Bernerstr. 11 -17, Tel. K 6750-2321

Vakantie Programma
vanaf 21 juli a.s.

Verwacht U
gasten?

2 dag. Ahrdal Eifeler Seenplatte
f 45.- p.p.
3 „ Rijn en Wiesbaden f 67.50 p.p.
4 „ Neckar en Heidelberg
f 95.- p.p.
5 ,, Harzgebergte f 120.— p.p.
6 ,, Schwarzwald f 155.— p.p.

afmeting: 150x230 - 160x230 180x230.
Glad: f 6.25 - f 7.45 - f 8.95
Geborduurd: f 7.65 - f 8.40f 9.75.

Bovendien
tochten.

SLOPEN:

12

aantrekkelijke dag-

Vraagt volledig programma.
30 juni 9.30 uur Olympische
f 6.- p.p.

Dag

Inlichtingen en opgave bij Sig.mag.
,,'t Centrum", G. W. Eijerkamp.

LAKENS:

afmeting: 62x72
Glad: f 2.40
Geborduurd: f 2.90

HANDDOEKEN:

f 1.70 - f 1.65
THEEDOEKEN:

f 1.65 - f 1.35

GESLOTEN
wegens vakantie
23 tot en met 3O juni

Slagerij M. G. Jansen,
Burg. Galléestraat 42

Dit zijn stuk voor stuk kwaliteitsartikelen van bekende fabrieken.
NATUURLIJK

A. WOLSING
Textiel — Vorden

