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GEEN RIJWIELVERKEER BIJ DE
MUZIEKTENT

De burgemeester verzoekt ons mede te delen,
dat in de omgeving van de muziektent de wegen verboden zijn voor rijwiel- en motorverkeer,
zoals uit de geplaatste borden blijkt. Deze maatregel is genomen om vernieling van het plantsoen tegen te gaan. De gemeente heeft geen
kosten gespaard om de omgeving van de muziektent te verfraaien, doch het is ergerlijk om
te zien hoe de jeugd de struiken en bloemen vernielt. De politie zal er op toezien dat de voorschriften niet worden overtreden. Gebeurt dit
toch, dan volgt onverwijld een bekeuring. Men
zij dus gewaarschuwd!
V.V. V. PROGRAMMA

Maandag l juli a.s. start V.V.V. met haar zomerprogramma. De heren Norde en Vlogman
zullen 's avonds de wandelaars begeleiden voor
een tocht langs Vordens mooiste plekjes.
Dinsdagavond wordt een oriënteringsrit gehouden voor wielrijders. De muziekvereniging „Concordia" geeft een concert in de muziektent.
Vooraf wordt een kleine mars gemaakt met de
drumband. Woensdagmiddag wordt de eerste
achtkastelentocht per fiets gemaakt in dit seizoen.
SCHOOLREISJE 2de KLASSEN DER CHR.
LANDB. HUISHOUDSCHOOL

Bovengenoemd uitstapje vond plaats op 19, 20,
21 en 22 juni. Het doel van de reis was de jeugdherberg „Het Bondshuis" in Oldebroek.
We zouden woensdagmorgen om half negen van
school vertrekken, maar doordat het regende
werd dit wat later. De reis ging via Zutphen,
Beekbergen, Apeldoorn naar Oldebroek, waar
;erst
we om 5 uur aankwamen. We hebben ons ee^gt
wat opgefrist en daarna kregen we warm
's Avonds kregen we thee; we hebben nog't
kele liedjes gezongen en tegen 10 uur lagen we
in bed.
Donderdagmorgen moesten we om 7 uur opstaan en om 8 uur eten. Na het eten volgde de
corvee en daarna gingen we per fiets naar
derwijk. Hier maakten we een boottocht laf
de Zuiderzeewerken en besteedden verder onze
tijd aan zwemmen en kanoën. Tegen 4 uur vertrokken we weer naar Oldebroek, omdat we
daar om 6 uur terug moesten zijn. Na het warme eten volgde de corvee en die zelfde avond
trad er voor ons een voordrachtkunstenaar op,
die een groot aantal kleine schetsen heeft voorgedragen.
Vrijdagmorgen moesten we weer om 7 uur opstaan en na het eten en de verplichte corvee
maakten we een fietstocht over Gortel en Vierhouten naar Nunspeet. Daar vermaakten we ons
weer aan1 het strand bij het „Plashuis".
's Avonds hadden we een kampvuur, verzorgd
door een school uit Hengelo (O.). Tegen 11 uur
kwamen we in bed, maar we sliepen om half
twaalf nog niet.
Zaterdagmorgen gingen we onze koffers inpakken, natuurlijk met het nodige lawaai. Na de
maaltijd vertrokken we weer naar Vorden, waar
we tegen half vier arriveerden.
Berdy.
VRIJWILLIG DANSEXAMEN

Dansschool Th. A. Houtman, alhier, hield een
vrijwillige medaltest voor zijn leerlingen in het
Nutsgebouw.
De leerlingen dansten verschillende variaties in
de 3 moderne dansen n.l. Quickstep, Engelse
wals en Tango volgens het door de dansleraren
ingestelde eenheidsprogramma der Nederlandse
Federatie van Erkende dansleraren. De bedoeling is om één lijn te houden in het dansen en
dit langzamerhand door te voeren tot een zeer
beschaafd peil. Dé jury bestond uit de heer
B. A. H. Berendsen uit Terborg, die de kandidaten zeer streng beoordeelde op houding, stijl
en voettechniek. Met lof slaagden de dames
R. Warnshuis, L. te Pas en J. Vreeman, Vorden
en de heer H. Duistermaat te Zutphen. Met
ruim voldoende punten slaagden de dames H.
Ketterlarije en W. de Graaf en de heer J. Zweverink, allen te Vorden. Drie leerlingen werden
afgewezen.
VOOR BEROEP BEDANKT

Naar we vernemen heeft Ds. J. Langstraat voor
het beroep naar Beverwijk bedankt.

KERKDIENSTEN zondag 30 juni.
Hervormde kerk.
9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat
Kapel Wildenborch.
10 uur Vicaris Weernekers. Warnsveld
Geref. Kerk
9.30 uur Ds. E. J. Duursema
3 uur Ds. H. Bouma, Barchem
R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 29 juni van 5 uur tot en met
zondag 30 juni Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 21 t.m. 27 juni.
Geboren: z. van W. A. B. Borgonjen en
G- B. Borgonjen-Grobben; z. van M. H.
Handstede en M. Handstede-Hoogendoorn.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. ten Lohuis en B. }. H. Martinus.
Overleden: H. Luymes, vr., oud 78 jr.,
echtg. van J. Norde ; J. H. Doornink, vr.,
oud 74 jr., wed. van J. B. Uenk.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 144 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47. — tot f 5 1 . — per stuk.
Zwaardere tot f 56. — .
Handel was tamelijk vlug.

BRANDMELDEN:
TELEFOON 541
SCHOOLFEEST O.L.S.

Men deelt ons mede dat het schoolfeest voor de
kinderen van de O.L. dorpsschool in de eerste
helft van september wordt gehouden. Per bias
gaat men naar de „Waarbeek" bij Hengelo (O.),
terwijl de terugweg over de Markelose berg zal
gaan.
BIOSCOOP

Zondagavond draait er weer een vrolijke film in
het Nutsgebouw: Drie mannen in de sneeuw.
Het is een film vol verwisselingen. Een miljonair wordt als een doodgewoon burgermannetje
op een zolderkamer van een wintersporthotel
gehuisvest en een werkloze reclame-vakman
wordt voor de miljonair aangezien en kan zijn
intrek nemen in een zeer luxueus appartement
van hetzelfde hotel. Natuurlijk brengt dit allerhande verwikkelingen met zich mee en de lachsalvo's zullen dan ook niet van de lucht zijn.
• "KifilS Baby-verzorging
met Babyderm-preparaten
H u i d j e v a n a l l e s m e t t e n vrij,
hoofdje rein met gezonde haargroei
VEILIG VERKEER

Zoals uit de elders in dit blad geplaatste advertentie blijkt, staat de komende week weer bijna
geheel in het teken van Veilig Verkeer. Het
bestuur hoopt dat voor al deze ritten een grote
belangstelling mag bestaan. Alle ritten worden
weer in de vorm van een korte oriënteringsrit
gehouden, waarbij de organisatoren gestreefd
hebben naar een zo eenvoudig mogelijke vorm,
opdat iedereen het parcours kan uitrijden. Er
zal in geen enkele rit „op tijd" gereden behoeven
te worden, zodat niemand zich zal behoeven te
haasten.
De rit voor de wielrijders telt mee voor het kampioenschap der zomercompetitie, terwijl de rit
voor auto's en motoren tevens geldt voor de
clubcompetitie der motorclub.
Rest nog te vermelden dat vrijdagmorgen de
schooljeugd haar praktisch verkeersexamen zal
afleggen.

VOETBAL

Vorden III heeft de over te spelen wedstrijd
zondag in de Keyenburg met liefst 10—4 gewonnen. Daar de Boys geen belang meer hadden bij
de uitslag, was het te voorzien dat de tegenstand
minder zou zijn dan anders. De spelers hadden
nogal last van het hoge gras, waardoor behoorlijk voetbal1 niet mogelijk was. Een grote schare
supporters vergezelden de spelers van het derde, doch zij hebben nu niet bepaald een goede
wedstrijd gezien. Aanvankelijk leek het er op
dat de Boys zich maar niet zonder meer gewoiv
nen zouden geven. Het schot was echter hopeloos zoek en toen Vorden dan ook vlak na elkaar
twee fraaie doelpunten scoorde, was het gedaan
met de gastheren. Zonder al te veel moeite
voerde Vorden de stand hierna op tot 5—0. In
de tweede helft maakten beide elftallen om
beurten doelpunten, zodat het einde met 10—4
kwam. De voorzitter van de Boys feliciteerde
de spelers van Vorden en bood aanvoerder Terink bloemen aan. De heer Kuyper dankte namens de spelers voor deze sympathieke geste.
En nu volgt a.s. zondag de eerste promotiewedstrijd, die gespeeld wordt op het Vorden-terrein
tegen de Hoven IV. De Hovenaren spelen als
van ouds een stevige en enthousiaste partij en
het zal voor Vorden dan ook niet meevallen
om hier 't juiste antwoord op te vinden. Vooral
de achterhoede zal het zwaar te verduren krijgen en doortastend en zonder treuzelen de bal
moeten wegwerken. Ook dienen dekkingsfouten
vermeden te worden. De voorhoede zal het van
snel spel moeten hebben en moet zeker in staat
geacht worden enkele doelpunten te maken. De
eerste klap is een daalder waard en bij winst
a.s. zondag staan de papieren voor promotie
zeer gunstig.
VORDEN III KAMPIOEN

Een voetbal kan raar rollen, zo sprak de voorzitter van de Vordense Voetbalvereniging, de
heer Kuyper, zondagavond in zaal Bakker tot
de jongens van het derde elftal. De ene zondag
uitgeschakeld voor het kampioenschap en de
volgende zondag tóch kampioen. Het is natuurlijk wel sneu voor de Steenlderervreserves, die
vorige wee'k zich reeds kampioen waanden en
daarop reeds dapper feest gevierd hebben.
De voorzitter prees het derde voor zijn doorzettingsvermogen en vond dat de spelers over 't
algemeen in de voor hen zo zware competitie
de beste prestaties hebben geleverd, zodat zij
deze bekroning op hun werk wel verdiend hebben. Hij hoopte dat de spelers straks in de beide
zware promotie-wedstrijden tegen de Hoven IV
met evenveel enthousiasme zullen strijden en
het begeerde tweede-klasserschap zullen halen.
Hierna bleven spelers en bestuur nog enige tijd
onder aanbieding van consumpties gezellig bijeen.
ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD

De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield
zondagmorgen een onderlinge hengelwedstrijd
in de IJssel nabij de Kleiwal. Om 5 uur vond de
loting plaats in „De Groene Jager". Er waren
20 deelnemers.
Er werd maar zeer weinig vis gevangen en zodoende was er maar één prijswinnaar n.l. de
heer Joop Fleming, die een biel ving van 390
gram. De voorzitter, de heer A. Bello, reikte
met een toepasselijk woord in café „De Groene
Jager" de prijs uit, waarbij hij mededeelde dat
op zaterdagavond 6 juli de viswedstrijd Vorden—Almen gehouden zal worden in het Groene Kanaal te Eefde.
OPBRENGST COLLECTE

De leden van de Bond van Plattelandsvrouwen,
die onlangs zo ijverig hebben gecollecteerd voor
de kinderbescherming, hebben het prachtige bedrag van ƒ 1.083,59 bijeen gebracht.
NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN

Nu de vakanties langzamerhand aanvangen en
vele lezers op reis gaan, wordt de uitlening van
boeken van de Nutsbibliotheek op dinsdag gesloten. Er worden dus alleen op zaterdag boeken
uitgeleend.
VERKIEZING AMBTSDRAGERS GER. KERK

Tot ouderlingen van de Gereformeerde Kerk
werden gekozen in de vakature Hogewey en
Haaring resp. de heren B. Bolt en J. W. Luiten.
Tot diaken werd gekozen in de vakature G.
Harmsen de heer G. H. Wevers.

SCHOOLNIEUWS

De feestcommissie van de Bijz. Lagere school in
het dorp alhier heeft naar we vernemen besloten om het jaarlijkse schoolfeest op een andere
wijze dan andere jaren het geval was te vieren.
In plaats van naar Lochem in de speeltuin te
gaan gaat de reis nu met bussen naar Arnhem
en wel op 6 september a.s. De groten zullen een
bezoek brengen aan het Openluchtmuseum en
daarna naar Burgers Dierenpark terwijl dekleintjes dadelijk naar de dierentuin gaan. Dit
jaar verlaten 44 leerlingen de school. Hiervan
gaan er 14 naar Lyceum of Mulo, 14 naar de
Landbouwhuishoudschool, 4 naar de Lagere
Landbouwschool en 9 naar de Technische school,
terwijl 3 leerlingen reeds aan de leerplicht hebben voldaan. Met de nieuwe cursus zal de eerste klas met 46 leerlingen starten. De opbrengst
van door de kinderen bijeengebrachte Pinksterzendingscollecte bedroeg ƒ 101,20. De grote vakantie zal op 19 juli a.s. beginnen en zal 26
augustus d.a.v. eindigen.
ZOMERUITSTAPJE

Directie en personeel van de Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht" hielden dit jaar hun
jaarlijks zomer uitstapj e met een touringcar van
de firma Vlaswinkel. Dit keer ging men via Oldenzaal naar het mooie slot Bentheim (Duitsland). Van hieruit naar Tekelenburg alwaar het
openlucht theater, waarin een 4000 personen
een plaatsje kan worden aangeboden en andere
bezienswaardigheden werden bezichtigd. In Osnabrück werd gezellig gewinkeld door de dames.
Een tochtje op de rodelbaan viel zeer in de
smaak. Na in Oldenzaal het diner te hebben gebruikt keerden allen in de beste stemming weer
huiswaarts.

Heineken's
Bier

Nutsbibliotheek Vorden
Vanaf l juli is de Nutsbibliotheek
dinsdags gesloten en dus alleen
zaterdags geopend van 4-—5*30 u.

Slasaus
0.94 plus 18 zegels
Bernerstr. 11 — 17, Tel. K 6750-2321

Zoals men weet gaat meester Vedders binnenkort de O.L. dorpsschool verlaten, waar hij ruim
25 jaar als hoofd de belangen van de Vordense
jeugd heeft gediend. Hij heeft steeds veel meer
gedaan dan hij wettelijk verplicht was; denk
maar eens aan het organiseren van de trektochten, het opvoeren van operettes en dergelijke.
De oudercommissie heeft dan ook gemeend de
heer Vedders bij zijn afscheid als dank een huldeblijk te moeten aanbieden en verwacht dat
vele ouders en oud-leerlingen hiervoor gaarne
een steentje willen bijdragen. Elders in dit blad
vindt u de adressen waar u uw gift kunt afdragen.

2 dag. Ahrdal Eifeler Seenplatte
f 45.- p.p.
3 „ Rijn en Wiesbaden f 67.50 p.p.
4 „ Neckar en Heidalberg
f 95.- p.p.
5 ,, Haczgebergte f 120.— p.p.
Schwar-zwald f 155.— p.p.
ovendien 12 aantrekkelijke dagtochten.
Vraagt volledig programma.

BENOEMD EN GESLAAGD

JO juni 9.30 uur Olympische Dag

vanaf 21 juli a.s.

P 6.— p.p.

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

Wullink
ook voor Uw
SCHOENREPARATIE.
Alles, wat de kampeerder nodig
heeft, vindt hij bij ons.
Verhuur van tenten, luchtbedden, primustoestellen, etc.
Ruim gesorteerd in alle sport-, bad* en
zwemartikelen.

Fa. HARTENS
Fietser A komt voor fietserB van rechts.
Men zou dus kunnen aannemen, dat A
voorrang heeft. Vergist U zich echter
niet, want A moet wachten !
Als een fietspad, dat niet bij een weg
behoort (of dat behoort tot een onverharde weg) uitkomt op een verharde
weg, geldt de verharde weg als voorrangsweg.

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdagsmorgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!
Abonnementsprijs slechts f 2.80 p. jaar

Koffie Goudmerk
2.18 plus 44 zegels

Slaolie
1,78 plus 34 zegels

Vakantie Programma

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

Bij Vege altijd
massa's zegels bij
Uw boodschappen

Thee 0.90 pi. 18 zegels

HULDEBLIJK MEESTER VEDDERS

Mej. W. H. Wesselink, wonende aan de Insulindelaan, is benoemd tot onderwijzeres aan de
O.L. school te Gelselaar, gem. Borculo.
De heer T. Hartelman behaalde het diploma als
chef-banketbakker.
De dames B. Schouten en J. Schouten slaagden
resp. voor het diploma bacteriologisch melkonderzoek en Engelse Handelscorrespondentie.

* Heineken werkt
met de zogenaamde
Heineken's A-gist,
een speciale glstreincultuur, 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.

—

VORDEN

Steeds het laagste in prijs!

•
•
•
•
•

250 gr. heerlijke frou-frou 59 et
250 gr. katte-oyen, heerlijk koekje 65 et
250 gr. prima biskwie 35 et
2 grote rollen closetpapier 25 et
l pot choc. pasta 59 et
1 grote fles slaolie 139 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
l pot aardbeienjam 59 et
10 vliegenvangers (Aroxon) 59 et
ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, leverworst
en rookvlees, samen 150 gr.
59 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

• GROOTENBOER
Zutphenseweg

Telefoon 415

Dr. LULOFS
zal met vakantie

afwezig
zijn van 8 t.m. 23 juli
Dr. de Vries neemt
waar.

HYLKEMA
Tandarts

afwezig
donderdag 4 juli t.m.
zaterdag 6 juli a.s.

Grote Koek
0.52 plus 10 zegels

Heden zaterdag

Grote rol beschuit
0.29 plus 6 zegels

om 11*30 uur
wegens sterfgeval

Ranja, grote fles
1.40 plus 28 zegels
Koffiemelk, gr. fles
0.56 plus 11 zegels
Haring in tomaten*
groot blik
s 17 zegels
Bij elk pakje margarine 5 zegels,
Dat loopt lekker op.
voor de
zomer, deze week:
150 gr. Cervelaatw.
74 et
150 gr. boerenmetw.
74 rt

PARDIJS
heeft het voor U.
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
Gaat u kamperen, wij
verhuren

* TENTEN.
Tevens door ons van
alles te leveren: slaapzakken, luchtbedden,
rugzakken, messen, fluiten enz. enz.
Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

gesloten.
A. W. Uenk
C 60, Voeden
Wegens huwelijk is

woensdag 3 juli
onze zaak de gehele
dag

gesloten.
R* G. J* Kuypers
Vorden
A.s. zondag 2 uur de
promotiewedstrijd

Vorden 3 Hoven 4
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemalfer,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Milcop-stencilmachine
Géén inkt, géén stencils.
7 kleuren in één drukgang.
1000 afdrukken van tvn
moederblad. Compleet 135.Vraagt demonstratie van dit
stencilwonder aan Int. Import Central, Selterskampweg 14, Bennekom.

Seesing

voor rijlessen

„'t Groenedal"
Telef. 358 ~ Vorden
Bestellingen voor

doperwten en
tuinbonen
worden weer aangenomen.
Tevens nog prei- en
koolplanten te koop.
(Ook voederkool).

Gebr. Kettelerij
Zutph.weg, Tel. 508

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, on•der vonden bij onze
25-jarige echtvereniging.
H. Ruumpol
J. RuumpolMarsman
Vorden, juni 1957.
Zutphenseweg C 62.
Gevraagd KOST en
INWONING, bij
Wed. of klein gezin,
f 100.— p. mnd.
Brieven no. 20 Bur.
Contact.
Gevraagd per half aug.
een MEISJE dat de
huishouding zelfstandig
kan doen.
K. Klinkhamer,
't Hoge 10, Vorden.
Te koop 2-pers. LEDIKANT met spiraal
en kapokmatrassen.
Ruurloseweg 33.
Te koop KINDERFIETS, leeft. 8-11 jr.
Zwarteweg 58.
Te koop prima MOTOR, Zündapp 250
cc. J. Leunk, Rietgerweg 7, Warken,
Warnsveld.
Te koop KAPTEIN
MOBYLETTE.
Wullink, 't Hoge 76.
PREIPLANTEN te
koop en tevens een
partij mooie SLAKROPPEN.
H. Broijl, Rietgerweg
4, Warken.
Te koop jonge KONIJNEN. Nieuwstad
21.
Te koop jonge KONIJNEN bij G. J.
Klein Lebbink, Dorpsstraat 40.
Te koop mooie jonge
HENNEN aan en tegen de leg»
D. Klein Geltink,
Klein Garmel.
Te koop 100 jonge
HENNEN, W.xR.
L. H. Visschers, Galgengoor C 111.
Te koop 90 jonge
HENNEN, W.L.x
Reds, 9 weken oud.
E. H. Janssen, Ruurloseweg D 18.
Te koop jonge HENNEN, W.xR.enSussex
H.Burkink,„deSticht"
Wichmond.
Aangeboden jonge
HENNEN,
W.xHamps. Opfokbedrijf Robbertsen, Delden.
Te koop 2 tomen
BIGGEN bij J. G.
Wassink, b.d. Bramel
Te koop r b. dragende MAAL. G. Hofs,
Dorpsstraat H.

^F^^^»J^^<»^^^^^^^»*^^^^^^^^^^»^^%fc^^^^.^^^^^^^^*^^^<^^^^^^fc^^^^.^^

Jan Kuypers

A.s. maandag 1 juli
is onze zaak wegens inventarisatie de gehele dag

en
Gerrie Klein Nulent

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te
geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaats hebben op woensdag
3 juli om 10.30 uur.
Kerkelijke inzegening om 11 uur
in de Herv. Kerk te Vorden
door de Weleerw. Heer Ds. J.
Langstraat.
Juni 1957.
Vorden, Dorpsstraat 12
Laren-Gld., Burg. Rengersweg A 44
Toekomstig adres: Dorpsstr. 12,
Vorden.
Receptie van 4 tot 5.30 uur in
zaal Bakker te Vorden.

GESLOTEN
Fa. J. W. Albers

D.V. hopen op zaterdag 6 juli onze
lieve ouders en grootouders

Wullink'
s
Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Nieuwstad, Telefoon 232

Blauw-witte
gymschoenen*
Een ideale dracht voor de
zomer.
In hoog en laag model steeds
voorradig bij:

W. G. Ruiterkamp

Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

en

Te koop 75 jonge
HENNEN, W.xR.,
zeer billijke prijs.
B. Koers, Kranenburg
Te koop nuchter r.b.
MAALKALF. Hissink
bij Kerkhof.
Te koop droog HOOI
en prima HAVERSTRO.
J. Peppelman, Kerkhofweg D 7a.
Te koop een toom
BIGGEN.
D. Nijenhuis, bij het
zwembad.
Te koop AQUARIUM
60x40x40, op ijzeren
voetstuk, inclusief opbergruimte. Compleet
met planten en vis,
verl., verw., vangklok
en verdere benodigdheden, f 60.—. Zeer
geschikt voor school
of verenigingsgebouw.
Mevr. Nipius, Laarstraat 5. Zutphen.

J. H. Ruiterkamp-Nijland

hun 40-jarige echtvereniging te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.
Vorden, juni 1957.
„Bannink" D 86.
Receptie van 2*30—4 uur aan huis.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
geliefde Vro^. Moeder, Behuwd-,
Groot- en Ch^frootmoeder
HARMINA LUIJMES
echtgenote van J. Norde

in de leeftijd van 78 jaren.
Uit aller naam:
J. N O R D E
VORDEN, 22 juni 1957.
E 21.
De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 26 juni op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

X
X
U
Q
Q
\
X
X

Padvinders, Verkennersbeweging en
Muziekver. „Concordia" zeggen allen,
die belangeloos hun medewerking ver- W
leenden bij de openstelling van „de i
Wiersse" op Hemelvaartsdag, harte- Q
lijk dank.
Mede door hun zeer gewaardeerde
hulp werd het bekende resultaat bereikt.

^ ^ • ^ ^ ^ " ^ ^ ^ " ^ * ' ' ^ ' ^ ^ ^ ^ " ^ " ' ' ' ~

•

De oudercommissi^ran de O.L.S. (dorp)
Vorden, maakt laflQr deze weg bekend.dat
het hoofd van de school, de Heer J. G.
Vedders, 19 juli de school met pensioen
gaat verlaten.
Al diegenen die ea|^>ijdrage willen geven
voor het afscheidsSweau aan hem, worden
verzocht deze te willen storten of brengen
bij de Coöp. Boerenleenbank Giro 862923
de Nutsspaarbank Giro 515294 of bij de
leden van de oudercommissie;
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"

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

Heden overleed, nog onverwachts,
onze lieve Moeder, Behuwd-, Grooten Overgrootmoeder
JOHANNA HENDRIKA DOORNINK
weduwe van J. B. Uenk

in de leeftijd van bijna 75 jaar.
Vorden, A. W. Uenk
H. Uenk-Bretveld
Vorden, H. Uenk
J. Uenk-Bretveld
Zutphen, L. Wagenvoort-Uenk
H. Wagenvoort
Eibergen, R. Schutte-Uenk
G. Schutte
klein-en achterkleinkinderen
VORDEN, 26 juni 1957.
Nieuwstad 67.
De begrafenis vindt plaats zaterdag
29 juni om 2 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Ook in vakantietijd deelt VIVO de
lakens uit!
250 gr. Kattetongen
vederlicht koekje
10 punten
67 Ct
Appelstroop
per beker
5 punten
52 et
3 blikjes Italiaanse
tomatenpuree
5 punten

58 Ct

Slaolie
het bekende merk
30 punten
f 1.78
Bij een pakje „Locarno" margarine

a 39 et
Altijd 5 punten
Sappige magere ham
150 gram
78 Ct
200 gram snoep

39 et
250 gram amandelspeculaas

5 x K

49 et

250 gr. vermicelli geen
24 maar 21 et.
5 Kinderrepen geen 35
maar 25 cf.

Limonadesiroop
vanaf

85 et
per fes

3 pak margarine geen 117maar
99 et.

SMIT

OLBA, ondanks de brand, 1 groot
blik Gehakt geen 138 maar 119 et

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds l

1 grote ontbijtkoek
maar 44 et.

Zutphenseweg
Telefoon 281

geen 51

Steeds vaker

KISTEMAKER

Geen grijs
haar
wanneer u Crème Marchal
gebruikt. Onschadelijk.

Drogisterij De OldeMeuile

Al onze Zomerjaponnen
10°/0 korting in Sparzegels
voor méér vakantieplezier!

voor Dames en Meisjes

met 20 pCt. korting,

De grote DRIE
van De Spar:

H. LUTH

250 gr

Koffie 218*44*i*

't Is goed besteed, door LUTH gekleed!

100 gr

Thee

Bupro-gas

Heden zaterdag 29 juni

Margarine pakje

DANSEN

De

in zaal Langeler te Hengelo-G.

S par-

kolen wensen te ontvangen voor de laagste prijs, kunnen deze
nog heden opgeven.
Wacht dus niet te lang

voor autorijlessen.
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Tijd. Telefoon 344.
Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met
lichte emaillebe-

koopjes:

Degenen, die nog

„De Reiger"

Adverteert in

Contact.

ChOC. hagel, 250 gram

. . . . 65 et. 13 z.

Bij 1 00 gram KAAS naar keuz*:

Stella's, knappend en
vers, 250 gr. 59 et, 24 z.

In jus

slechts 95 et, 19 z.

Ham punt, 100 gram

52 et, 10z.

Hele hampunt, 100 gram . . .48 et, lOz.
Choc. repen, dik en
zwaar, 7 stuks. . 100et

ChOGO-boter, per pakje . . . . 58 et, 12 z.

Uw voordeel!
Spar zomerreis naar
Duitsland. Grijpt deze
kans. DeSpar helpt
u sparen.
Profiteert van

Telefoon 261.

Voor RIJLE&EN

Agar Vruchtenstaafjes,200 gr. 45 ct, 9z.
Kr'lStalfruit, ananas, 1 00 gr. . . 32 ct, 6z.

Bonbons Duchesse, 1 oo gr. . . 60 ct, 12 z.
Zeer fijne smaak!
MonaCO WafelS, 250 gram

. . 65ct, 13z.

Droogkokende Spamjst, prachtige
grote korrel, per pak 500 gram . 62 ct. 1 2 z

Autorijschaol TheO VEH ESS6H

Ijsbaanstraat 11, Tel. 4776
* Instructeur sinds 1947.
Gediplomeerd

Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

i

G. Remmers, Kieuwstad

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 1 juli t.e.m. 8 juli.
Administratiekantoor

Zaterdag 6 juli, 8 uur
De veelbesproken en gedurfde
Franse film

GERVAISE
met: Maria Schell, Europa's beste
aktrice.
Vervaardigd naar de beroemde roman
van Emile Zola, „De Kroeg".
Meesterlijk spel, onvergetelijke scènes,
een belevenis.

C

w*

Voor de boterham

ibi. LEVERPASTEI . . . .lechts58et. 12 z.
of 1 blik ballen GEHAKT

Gebr. Barendsen

Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

(27 juni-3 juli)

Appelmoes, goudgeel
per blik . . 80 et, 1 6 z.

schadiging,

gloednieuw met garantie f 145.—; centrifuges
f 150.— ; langzaamwassers f 259.'—.
Desgewenst afbetaling.

Deze week EXTRA goedkoop:

drie

Aanvang 7 uur. Prima orkest.

Vorden, Telefoon 283
is Uw adres voor
Pluimvee.

41 et, 8 zegels

Prijswijzigingen
voorbehouden

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles. ter gelegenheid v.d. verjaardag van Prins
Bernhard

Weiilen Kranenbarg
W. Rossel

90 et, i8ie9eis

Toegang 18 jaar

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

Huizinga, „'t Hoetink", Vorden
Net MEISJE
gevraagd. Hoog loon.
Hotel „de Konijnenbult'
Voetbalver. „Vorden"
vraagt

INCASSEERDER
voor de contributie, donateurs en
eventueel aan de Kassa, tegen vergoeding
Aanm. tot 6 juli bij H. J. Lijftogt'
Molenweg.

H.H. Landarbeiders.

NIEUW!
Nylon Theezeefjes 95 ct.

Gebr* Barendsen

Voorinlcvering vakantiezegels
op maandag l juli tussen 7 en 8 uur
bij G. J. Martinus, penn. A.N.A.B.
Laatste inlevering vakantiezegels '56-'57
Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen /

J. H. W. Eskes, Delden

v.v.v.
Maandag l 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 2 juli Oriënteringsrit
voor rijwielen, langs prachtig natuurschoon. Vertrek 7 uur n.m. van het
Marktplein.
Dinsdag 2 juli Concert
in de muziektent, te geven door de
muziekver „Concordia". Aanvang 8
uur. 7.30 uur vertrek marktplein met
kleine rondgang. Zegt het uw gasten!
Woensdag 3 juli Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding
Vertrek l .30 u. n.m. van het Marktplein

Ver, voor Veilig Verkeer Vorden
Dinsdag 2 juli Veiligverkeersrit voor
wielrijders.
Woensdag 3 juli Veiligverkeersrit
voor auto's en motoren.
Donderdag 4 juli Veiligverkeersrit
voor bromfietsen.

Alle ritten start 7 uur,

Marktplein.

