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VOETBAL
JUBILEUM-WEDSTRIJD VETERANEN

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat N.S.U.,
het elftal van de Ned. Spoorwegen uit Utrecht,
voor het eerst in Vorden kwam voetballen
tegen Vorden I. De spelers van beide elftal-
len zijn op een enkele uitzondering na, in-
middels reeds lang veteranen geworden.
En deze veteranen hebben de traditie ge-
handhaafd om elkaar elk jaar nog weer eens
op het grastapijt te ontmoeten. Dit jaar zal
het de 25e keer zijn en aangezien het voet-
ballen voor de meeste veteranen wegens de
gevorderde leeftijd te bezwaarlijk wordt, zal
deze wedstrijd tevens de laatste zijn, althans
hier in Vorden.
De wedstrijd wordt a.s. zaterdagavond om 7
uur gespeeld en aangezien nog verschillende
prominente krachten uit vroeger dagen mee-
spelen, kan het nog wel een aardige wed-
strijd worden. Tevens zal N.S.U. wel revanche
trachten te nemen op de vorig jaar geleden
3—l nederlaag.
Na afloop wordt er in zaal Bakker een feest-
avond gehouden, met diverse attracties, als
goochelaar, humoristen e.d. Ongetwijfeld zal
dit sluitstuk aan zulk een lange periode van
genoeglijke ontmoetingen, een waardig feest
worden.

WONINGBOUW KAN DOORGAAN
Ged. Staten hebben het raadsbesluit tot in-
trekking van het oude uitbreidingsplan goed-
gekeurd, waardoor de bouw van 17 wonin-
gen en de aanleg van een weg op het Hoge,
doorgang kunnen vinden. De aarden baan voor
de weg is inmiddels gereed gekomen.
kan met de bouw der woningen worden
gonnen en daarna de klinkerbestrating op de
weg worden aangebracht.

ORIENTERINGSRIT VOOR WIELRIJDERS
In het kader van het V.V.V.-zomerprogram-
ma werd zaterdagavond door de Auto-
Motorclub een oriënteringsrit voor
ders gehouden, waaraan 58 personen deelna-
men. De rit ging door de buurtschappen Hack-
fort en Veldwijk. Bij de prijsuitreiking in ho-
tel Brandenbarg bracht de heer Groot Bramel
dank aan de heer Meulenbrugge voor het uit-
zetten van de rit en aan de controleurs voor
hun medewerking.
Prijswinnears waren: l en 2 de heer en mevr.
De Vries, 9 str.pt., 3 en 4 de heren De Greeff
en Pardijs, 12 str.pt., 5 en 6 de heren W. Pol-
man en A. Bello, 16 str.pt., 7, 8 en 9 de dames
A. Rouwenhorst en Van Til en de heer B.
Rouwenhorst, elk met 19 str.pt.
Voor de competitie klasseerden zich tevens
W. van Til, 19 str.pt., mej. D. Buskamp en de
heren Th. Eckhardt, Joh. J. van Dijk en J.
Sessink, elk met 22 str.pt., alsmede de heer
H. Meijerman met 23 str.pt.

AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling welke maandagavond
j.l. in het kader van het V.V.V.-programma
werd gehouden namen 25 personen deel. De
route ging dit keer langs het kasteel Het
Kieftskamp en de buurtschap Delden.

POLITIEHONDEN DEMONSTRATIE
Woensdagavond j.l. vond in het Vordense bos,
daartoe welwillend afgestaan door de eige-
naar Baron v. d. Borch, een demonstratie van
politiehonden plaats, zulks in het kader van
de V.V.V.-actie. Een groot aantal belangstel-
lenden woonden deze demonstratie bij. De
aanwezigen kregen weer knappe staaltjes van
hondendressuur te zien. Een ieder keerde dan
dan ook zeer voldaan huiswaart.

GESLAAGD
Mej. D. Klein Geltink slaagde aan de Vak-
school voor Meisjes te Zutphen als kostuum-
naaister.
Voor het middenstandsdiploma slaagden M. J.
van Asselt, G. J. Brummelman, mej. T. Brum-
melman. J. Dalstra, H. F. G. Robbertsen, P. J.
Wellink en mej. J. H. Hoornenborg.
Onze plaatsgenoot, de heer J. G. Gosselink,
Linde E 79a, slaagde te 's Gravenhage
voor het diploma assistent-belastingconsulent.

KERKDIENSTEN zondag 29 j u l i .
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. M. S. J. de Jong,
van Noordwijkerhout

Mcdlerscfiool.
10 uur Ds. }. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. H. Bade,

van Valthermond

R.K. Kerk
l uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R K. Kapel l en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 28 jul i van 5 uur tot en met
zondag 29 ju l i Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgel ijke stand van 19 ju l i t.m. 26 j u l i
Geboren: z. van A. R. J. Zents en M. B.
J. Zents-Willemsen; z. van J. H. Eilander
en J. Eilander-Steeman; z. van A. C. D.
Ringlever en H. C. Ringlever-Bijenhof; z.
van B. de Bruyn en G. F. de Bruyn-Schol-
ten.
Ondertrouwd: G. Huetink en A. J. van
Gijtenbeek; G. J. Tichelman en J. G. Groot
Wassink.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 55.— per
Handel was vlug.

UITSTAPJE FIRMA J. W. ALBERS
Woensdag maakte de firma Albers het jaar-
lijkse uitstapje met personeel en afnern(|^
naar het Bergisch land in Duitsland. ^
Via Doetinchem ging de tocht bij 's Heeren-
berg over de grens en verder over Wezel en
Dinslaken naar de autobaan. Hier werd ge-
stopt en koffie gedronken. Daarna ging het
via Essen (de stad van Krupp) naar de Bal-
deney See. Dit is een meer door een prachti-
ge natuurschoon omgeven, waarop een aardi-
ge boottocht werd gemaakt. Daarna ging de
reis via de stad Wuppertal naar Burg. In
Wuppertal werd de hangende zweefbaan met
belangstelling gadegeslagen. In Burg werden
in restaurant „Alt Bergisches Haus" de mede-
genomen boterhammen bij een kopje koffie
genuttigd. Daarna bezichtiging van het oude
slot met zijn prachtige muurschilderingen en
zijn vele. antiek. Hier maakten ook velen ge-
bruik van de Seilbahn. Hierna werd een be-
zoek gebracht aan de Müngstener Brücke, een
spoorbrug van 107 m hoogte en 488 m lengte
in één overspanning.
De terugtocht werd aanvaard via Solingen (de
messenstad) naar Rees waar de dag met een
gemeenschappelijk diner werd besloten. In
de beste stemming kwam het gezelschap weer
in Vorden aan, dankbaar voor al het genotene
op deze stralende zomerdag.
In verband met de grote deelname (180 per-
sonen) is ook donderdag hetzelfde reisje on-
dernomen.

GEMODERNISEERDE WINKEL
Woensdag j.l. herdacht de heer H. Hartman,
Brood- en Banketbakkerij annex IJs het feit,
dat hij 25 jaar geleden zijn zaak begon.
Ter gelegenheid van dit feit werd de winkel
geheel vernieuwd en gemoderniseerd en kan
nu zeker wedijveren met een moderne zaak
uit de stad. In de keurige vitrine-toonbanken
komen de gebaksoorten, bonbons en andere
lekkernijen bijzonder goed naar voren. De
wandvitrines zi jn uitgevoerd in mahonie en
gelakt lichtbruin eikenhout, terwijl ook de
etalage een doeltreffende verandering onder-
ging. Ook werd een nieuwe ijsmachine aan-
geschaft, waardoor men in staat is, de klanten

• l i n a l i g vers ijs te leveren. Bijzondere zorg
is besteed aan de verlichting. Op de openings-
dag sierden tientallen bloemstukken het fraaie
interieur.

BEDRIJFSVOETBAL
Op het gemeentelijk sportpark vond dinsdag-
avond j.l. de beslissingswedstrijd plaats tus-
sen de ploegen Leerlooiers I en Empo I. De
uitslag was in het voordeel van Empo I n.l.
2—0. Het was een zeer sportieve wedstrijd,
waarvoor tamelijk veel belangstelling be-
stond.
Na de wedstrijd had de prijsuitreiking plaats
in café De Zon. De voorzitter van de perso-
neelsvereniging van De Gems sprak een har-
telijk welkomstwoord tot de aanwezigen en
hoopte dat dit bedrijfsvoetbal nog menig keer
zou mogen worden gespeeld, niet alleen om
elkanders krachten te meten, doch ook om-
dat daardoor de vriendschapsband versterkt
wordt.
De scheidsrechter, de heer Eckhardt, dankte
de personeelsvereniging De Gems en de leiders
van de diverse bedrijfsvoetbalelftallen voor
het in hem gestelde vertrouwen voor de 26
wedstrijden, die hij als scheidsrechter heeft
mogen leiden.
De direkteur van De Gems reikte de prijzen
uit. De wisselbeker kwam in het bezit van
De Gems, de lauwerkrans ontving Empo I en
de medaille ging naar de Leerlooiers. De heer
Emsbroek, direkteur van De Gems, dankte aan
het slot alle medewerkenden voor hun spor-
tieve medewerking, terwijl de scheidsrechter
uit zijn handen een enveloppe met inhoud in
ontvangst mocht nemen. Ook de heer Jansen,
terreinknecht, viel dit buitenkansje ten deel.
Onder gebruik van een gratis consumptie
bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

GESLAAGD
Voor het Mulo-diploma A met de aantekening
middenstandsdiploma slaagden te Groenlo on-
ze plaatsgenoten mej. H. Schoenaker en de
heer H. Folmer. Onze oud-plaatsgenoot, de
heer J. Folmer, Eindhoven, behaalde het di-
ploma Spaanse Handelscorrespondentie.
Aan de R.K. Huishoudschool ten plattelande
te Baak slaagden voor het diploma 2-jarige
primaire opleiding de dames A. W. M. Boer-
kamp en M. E. Besselink.

RATTI-NIEUWS
Zondag j.l. werden op het Ratti-terrein de
eerste nederlaagwedstrijden gespeeld. De te-
genstanders waren K.D.C. I en II uit Lochem,
die beiden de overwinning mee naar Lochem
namen.
Het was goed voetbalweer, toen om 12 uur
de wedstrijd Ratti II—K.D.C. II begon. In de
eerste helft werd er vlot gespeeld en bleek
de Lochemse ploeg over een goed combine-
rende voorhoede te beschikken, die reeds met
rust voor een O—3 voorsprong zorgde. Ook in
de tweede helft scoorden de K.D.C.-reserves,
die een klasse hoger spelen in de competitie,
nog 4 maal. De Ratti linksbuiten wist daar
een fraai doelpunt tegenover te stellen, waar-
door de eer was gered. Eindstand l—7 voor
K.D.C.
In de ontmoeting Ratti I tegen K.D.C. I (4e kl.
K.N.V.B.) kwam de thuisclub met een geheel
gewijzigde opstelling in het veld, doordat de
ploeg 4 invallers telde o.m. door ziekte van
enkele spelers. Nadat beide partijen geduren-
de een half uur beurtelings in de aanval wa-
ren geweest, kwam Ratti naar voren en wist
Tolkamp een fraaie voorzetbal te geven, wel-
ke door H. Jansen in een doelpunt werd om-
gezet l—0. Tien minuten later maakte K.D.C,
echter weer gelijk, waarmee de rust inging.
Na de thee was het spel der gasten over het
algemeen beter en kregen zij ook vele sco-
ringskansen. Er werd echter slecht geschoten
door de bezoekers. Slechts eenmaal wist de
K.D.C, middenvoor door de breken en schoot
hard en hoog in de touwen, waarmee K.D.C,
een kleine l—2 zege had behaald.
Begin augustus zullen de nederlaagwedstrij-
den worden voortgezet o.a. met ontmoetingen
tegen Pax en Ruurlo.

HERWONNEN LEVENSKRACHT
Ten bate van de R.K. Vereniging ter bestrij-
ding van t.b.c. „Herwonnen Levenskracht"
werd een speldjesverkoop gehouden, welke
ruim ƒ 49.— opbracht.



SCHOOLSPORTDAG
Op het gemeentelijk sportterrein bij het zwem-
bad werden weer de jaarlijkse sportwedstrij-
den gehouden voor de Vordense schooljeugd,
om de jeugd te testen op haar lichamelijke ge-
oefendheid.
's Morgens vonden in het zwembad „In de
Dennen" de wedstrijden plaats voor het di-
ploma-zwemmen, waarbij verschillende diplo-
ma's werden uitgereikt.
Onder leiding van de Consulent voor de Licha-
melijke Opvoeding, de heer Battenberg uit
Doetinchem, vonden 's middags de vaardig-
heidsproeven plaats, waaraan door 225 kin-
deren werd deelgenomen. De proeven beston-
den uit balgooien (met kastiebal), waarvan
voor de meisjes de eis varieerde van 12 tot
25 m en voor de jongens van 16 tot 40 m. Bij
het hardlopen over een afstand van 60 m
was de eis voor meisjes van 14 tot 10,4 sec.
en voor jongens van 14 tot 9,6 sec.
Voorts was er verspringen en moest als laat-
ste proef aan ds behendigheidswedstrijd wor-
den deelgenomen, waarvoor tevoren niet kon
worden geoefend, daar deze wedstrijd telken-
jare verschillend door de heer Battenberg zelf
wordt samengesteld. Over het geheel geno-
men werden er goede prestaties behaald en
konden de meeste leerlingen een A, B of
C-diploma in ontvangst nemen. Het E-diplo-
ma, waarvoor de eisen het zwaarst waren,
werd slechts door 4 kinderen behaald en wel
3 leerlingen van de O.L. Dorpsschool en l
leerling van de Chr. School, 't Hoge.

WATERPOLO
De dames van V.Z.V. schijnen het goede voor-
beeld van de heren, die vorige week kam-
pioen van hun afdeling werden, te willen vol-
gen, want zij stevenen nu ook recht op het
kampioenschap af. Na de mooie 5—3 zege
onlangs behaald te Brummen, werd in Voorst
het dames-zevental van Vogel met liefst 8—O
aan de zegekar gebonden. De wedstrijd zelf
was erg eenzijdig, doordat de Vordenaren de
gehele wedstrijd door het initiatief in handen
hadden.
A.s. zaterdag 28 juli kan V.Z.V. definitief
kampioen worden door thuis te winnen van
Neptunus II uit Zutphen, dat dan op bezoek
komt. Daar de dames onlangs te Zutphen met
3—O van deze ploeg wonnen, liggen de kan-
sen voor V.Z.V. wel heel gunstig.
In het kader van het V.V.V.-programma zal
V.Z.V. zaterdag 4 augustus a.s. haar jaarlijkse
waterpolo-tournooi organiseren. Aan dit tour-
nooi zullen deelnemen D.J.K. I uit Zutphen,
Berkel I uit Lochem, W.Z.C, uit Wijhe en
B.Z. en P.C. uit Borculo. Er kunnen dus span-
nende wedstrijden worden verwacht.
Voor de winnaar is een fraaie beker beschik-
baar gesteld. Voorts zal het V.Z.V. dames-
zevental een vriendschappelijke wedstrijd spe-
len tegen de dames van Berkel I uit Lochem.
Het geheel zal worden opgeluisterd met pit-
tige muziek. Het tournooi begint om 6 uur n.m.
Met de Knupduukskes naar N.W. Wales.

II
Door onze haast in Londen is er geen tijd ge-
weest iets te gebruiken, maar tijdens de nu
volgende treinreis van 450 km zou er wel ge-
legenheid zijn om wat te eten, dachten we. Dat
blijkt echter een vergissing te zijn. Onze trein
is bijna geheel gevuld m»t deelnemers aan het
festival en tot onze spijt is er geen kop koffie
of thee te krijgen — niets -- niets! De Vor-
dense sinaasappels zijn al lang geconsumeerd.
We hopen bij een of ander groot station onder
weg onze dorst te kunnen lessen, maar zelfs in
de^stad Birmingham (ter grootte van Utrecht)
is 'geen wagentje met ,,koffie om mee te ne-
men". We wandalen de trein door en het is
vermakelijk om te zien hoe de Roemenen,
Spanjaarden, Hollanders, Tsjechen, Italianen
en Fransen elkaar in gebarentaal aan het ver-
stand trachten te brengen dat ze dorst hebben.
Naarmate we meer naar Ret westen reizen
wordt het landschap mooier en bergachtiger.
Opvallend is, dat in tegenstelling mot Midden-
en Zuid-Europa, de bergen bijna alle onbebost
z i jn ; grote, slecht begroeide grasvelden, mot
honderden schapen en slechts zelden een paar
koeien of kippen. En dat nog wel in het land
waar elke morgen je ontbijt bestaat uit „ge-
bakken eieren met spek!"
Precies 7 uur 's avonds zijn we aan het eind-
punt van onze reis — Llanglollen — waar ons
een hartelijke ontvangst wacht. Nu eerst thee,
met een goede maaltijd, die zich uitstekend
laat smaken.
Per autobus worden we naar onze verblijven
gebracht, bij particulieren in de wijk Pen-
neng. Nu zijn we dus allemaal met de taal op
ons zelf aangewezen en zullen we dus groten-
deels wel moeten overgaan tot gebarentaal.
Ook vorige jaren zijn in deze wijk de Hollan-

ders in pension geweest. Ze hebben er een
goede herinnering achtergelaten en wij zullen
trachten deze te bevestigen.
Dinsdag. De morgen wordt gebruikt ter ver-
kenning van de naaste omgeving, deze is
schitterend. Prachtige watervallen in en bij
het stadje, aan de rivier de Dee.

(Wordt vervolgd)

ACHTKASTELENTOCHT
Aan de woensdagmiddag j.l. onder leiding van
burgemeester van Arkel gehouden achtkaste-
lentocht werd door 72 personen deelgenomen.

K.A.V. OP STAP
De onlangs opgerichte plaatselijke afdeling
van de Kath. Arb. Vrouwenbeweging maakte
een uitstapje. Het gezelschap vertrok 's mor-
gens om 8 uur per bus en reisde via Zutphen
en de prachtige Veluwezoom naar Arnhem,
het einddoel van de tocht. Hier werden de
omstreken bezichtigd met haar schone en rijke
natuur. Verder werd een bezoek gebracht aan
Burger's Dierenpark en het bekende Open-
luchtmuseum, 's Middags maakten de dames
van de gelegenheid gebruik om te gaan win-
kelen en werd er op diverse gezellige terras-
jes, heerlijk genoten van het fraaie zomer-
weer. Zeer voldaan kwam men om 10 uur
weer in Vorden aan.

(jtedenavond
„The Moodchers"

in het Nutsgebouw

HEDENAVOND

STERRIT
•

voor leden der Buurtver*
„Delden"*

Aanvang half acht bij M. H. Gotink In-
leggeld 25 et.

Oud-Papier actie Concordia
Het Bestuur van Concordia wijst U op het
volgende.
Onze oud-papier inzameling geschiedt uit~
sluitend op zaterdagsmiddags. welke data
dan in Contact vermeld worden.
Het is voorgekomen dat er oud-papier in-
gezameld wordt in naam van Concordia en
wat NIET op de juiste plaats kwam.

Niet één wcekt
maar altijd de laagste prijzen!

250 gr. Picnic, heerlijk koekje 63 et
200 gr. Parijse wafels 65 et
Grote pot pindakaas 69 et
l gr. fles gezoete bessensap 68 et
l pot pruimenjam 55 et
l busje nootmuskaat, 50 gr. 56 et

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, boerenmetworst en
ontbijtspek, samen 150 gr. 69 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Het adres voor

Gazonmotor- en Handmaaimachines
is H E N K VAN ARK

Electrische kousenreparatie
Wegens vakantie gesloten van 4
t,e.m, 11 augustus»

[gnnie Harmsen, Enkweg 15
Contact wordt in 1185 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 550 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!

KEUNE, Stationsweg, Vorden
Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Heden zaterdagavond
7 uur:
Veteranen-wedstrijd

Vorden - N.S.U.
Sportterrein „ Vorden "
Donateurs en leden
GEEN vrije toegang.

Er moet een goede reden zijn

waarom zovelen reeds

Shell Butagas
aanschaften.

*Er zijn zelfs vele goede redenen voor,
om juist de bekende blauwe fles te
kiezen, o.a. de zuinigste apparaten
en de beste vakkundige service.

Onthoudt u vooral, dat een fles Butagas 13
kg. vloeibaar Butaan bevat en afgehaald
f 8.55 kost, dus rond f 0.66 per kg.

iUitsluitend voor industrie leveren
wij Shell Propaan met een flesin-
houd van 10^ kg. welke afgehaald

f 7.25 kost.

G. Emsbroek & Zn. c.v.
VORDEN



Met grote blijdschap
en dankbaarheid ge-
ven wij U kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

André Bernardus

B. de Bruyn
G. F. de Bruyn-

Scholten
Anneke en

Fransje

Vorden, 25 juli '56.

VERLOOFD:

Stien Janszen

en

Geale Lourens

Vorden, Ruurlosew.39
Zutphen, Wilgenstr. 22

Zondag 5 aug. 1956.

Receptie van 3 —5 uur,
Ruurlosew. 39, Vorden

Onze hartelijke dank
aan allen, voor de vele
gelukwensen die wij
mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons
25-jarig huwelijksfeest,
waardoor deze dag
ons tot een onvergete-
iijke dag is geworden.

Fam. Rouwenhorst
„Biesterveld"

Vorden, juli '56.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
onze 25-jarige echt-
vereniging ondervon-
den.

Fam. Gosselink

Vorden, juli '56.
Linde E 79 a.

A.s. dinsdag
31 juli

wegens sterfgeval
gesloten.

G. J. Barink
Rijwielhandel

Te koop of te ruil
voor stro, enige karren
MEST, geschikt voor
de weide. G. Arendsen
Brandenborch.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor G n S
naar

KEUNE

Seesing
voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

f\
Onze lieve ouders

J. A. Berenpas

en

C. Berenpas-van Voorthuisen

hopen D.V. 29 juli a.s. te herdenken,
dat zij voor 25 jaar in het huwelijk
zijn getreden. Dat zij nog lang voor
elkaar en voor ons gespaard mogen
blijven is de wens van hun dankbare
kinderen.

Riet en Arie
Eef en Daan
Ab

Vorden, juli 1956.
't Hoekske.

Receptie op woensdag l augus-
tus as. van 3.30-5 uur in „De
Zon", Vorden.

A. J. van Holst

en

F. J. N. Berenpas

hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking
D. V. zal plaats vinden woensdag
l augustus a.s. te 10.30 uur op
het Gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke bevestiging te 1 1 uur
in de Gereformeerde Kerk door
de Weieerwaarde Heer Ds. E.
J. Duursema.

Rotterdam, Wildbaan 24

Vorden, t Hoekske
juli 1956

Receptie op woensdag l augus-
tus a.s. van 3.30-5 uur in „De
Zon", Vorden

X X

X Op dinsdag 31 juli a.s. hopen onze u
\io\re> r»iir1<>rc f ?lieve ouders

G. Koerselman

en

H. B. Koerselman-Holmer

K
X
X
X
X

hun 25-jarig huwelijksfeest te herden- ^
ken. Dat ze nog lang voor ons ge- W
spaard mogen blijven is de wens van \j
hun dankbare kinderen

Ans, Mies en Gerrit

Heden nam de Here
lieve Man, Vader
de Heer

tot Zich onze
Grootvader,en

Barink

in de ouderdom van 59 jaar.

Vorden: J. A. Barink-Kreunen
Vorden: G. J. Barink

B. G. Barink-Schoonman
Almen: C. Beltman-Voskamp

H. J. Beltman
Voorst: H. Kelder-Barink

H. Kelder
en kleinkinderen

Vorden, 27 jul i 1956.
Nieuwstad 24.

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op dinsdag 31 juli om 13.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 30 juli t.e.m.
3 augustus

*H. WEUSTENENK, 't Hoge 31

Houdt zaterdag 4 aug. vrij

Groot Polo-tournooi
van V.Z.V. in het Zwembad
„In de Dennen".

Aanvang 6 uur.

Heden zaterdag
zolang de voorraad strekt

500 gram vet spek 80 et
200 gram leverworst 30 et

Om 5 uur gesloten wegens vakantie.

M. Krijt - Dorpsstraat

ONZE ZAAK IS

GESLOTEN
WEGENS ̂ KANTIE

van 30 juli t.e.m. 4 augustus

M. Krijt -Dorpsstraat

v.v.v.

f l
K

l

(

l
X
X
X
X

•S

5
X
X

Maandag 30 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 l aug. Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n.m van het Marktplein.

Woensdag l aug. Avondwandeling
met controle-posten. Vertrek 7 uur
vanaf 't Marktplein. Inschrijfgeld 75 et

•k
Zaterdag 4 aug. Waterpolo-tour-
nooi in het zwembad „In de Dennen".
Aanvang 6 uur n.m. Muziek aanwezig.
Na afloop dansavond in Hotel "'t
Wapen van Gelderland".

Te koop een twee-
schaar stoppelwend-
ploeg en veedrinkbak,
600 Itr. J. Korenblik.
C 5, Hackfort.

Te koop DAMESRIJ-
WIEL, ook geschikt
voor meisjesrijwiel.
Insulindelaan 27.

Te koop l TRAN-
SPORTRIJWIEL,
prima in staat. H. J.
Teunissen, Medler,
D 100. N.o.z.

Te koop z.g.a.n. BAS-
CLJLE, draagvermo-
gen 100 kg., of ruilen
voor zwaardere.
Joh. Wesselink,
Kranenburg.

Te koop NIEUWE
AARDAPPELEN,
tevens PREI- en AN-
DIJVIEPLANTEN.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg
Telefoon 508.

Te koop zware BIG-
GEN bij G. Vliem,
Linde E 32.

Te koop 25 are
ROGGE en 25 are
HAVER.
G. Klein Geltink,
Hackfort, Vorden
Telefoon 229.

Te koop ± 1-25 ha.
ROGGE in 2 perc. en
in massa, en i 70 are
Adelaar HAVER in
2 perc. en in massa.
Briefjes worden inge-
wacht tot en met 31
juli. E. J. Voskamp,
Linde E 38.

Uw jonge hennen niet
in orde?
Schrijf Osmonds

vert.

A. Oosthof, Lochem

Uit voorraad
leverbaar

Ruime sortering

Gazelle of
Rudge rijwielen
Keuze uit meer dan 150
toer-, sport- en kinder-
rijwielen in diverse kleu-
ren en modellen
Kinderrijwielen vanaf
f 69.50.

Fa. K. Siersma
Overwelving 3
Spoorstraat l
Telefoon 2824

ZUTPHEN

Vakantieregeling smeden
A* J* Eykelkamp, 30 juli—4 aug*

G* J* van Ark, Wildenborch,6—11 aug*
A* F* Wiggers, 27 aug,—l sept.

G* Groot Obbink 6 Zn,t 3—8 sept,



VA
voor 't laatst krijgt U nog

10 pCt. korting.

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

Wegens vakantie
GESLOTEN
van 30 juli t.e.m. 4 aug.

6. Weulen Kronenborg
BRANDSTOFFENHANDEL

Bupro-gas wordt deze week
WEL afgeleverd.

Steen voor steen vordert onze
nieuwbouw.

Tot zo lang is onze ruimte zeer beperkt,
wat ons echter niet belet om u steeds
het beste en het nieuwste te bieden op
het gebied van uurwerken, goud, zilver
en optiek.

FIRMA HARTENS,
Horloger — Opticien

Adres : Zutph.weg - hoek Decanijeweg

Chexn. reinigen Verven

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 30 juli t,m* 4 augustus

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191
Stoppage Enz. enz.

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 4 augustus 8 uur

De dolurolijke vakantiefilm

De Zigeunerprinses
met: Stan Laurel en Oliver Hardy.
De „dikke" en de "dunne" zijn twee
zorgeloze leden van een zigeunerkamp,
maar „Ollie" wordt door zijn vrouw
bedrogen . . . .
U zult U kostelijk amuseren — Stan
en Ollie verslaan gehele regimenten.
Oerkomische scènes. U zult schateren
van het lachen.

r Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

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

Ook in
Ned. Nieuw Guinea
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Héineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kenten op Blak
• Helneken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd
• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
blijft

In Lochern

„Je bent aangewezen voor Nederlands Nieuw Gul-
nea", zei de divisiechef. En kort daarna stond de
matroos op Schiphol, op weg naar Biak, een basis
van de Koninklijke Marine.

sta je op Schiphol en zó zit je aan ,,het andere eind
n de wereld". Hoe héél anders iwas het daar. Niets

deed hem denken aan Holland. Ja, toch één ding:
Heineken's Bier! Als hij z'n ogen dicht deed en proef-
de was het of hij nog in Lochem zat. Zó precies het-

fde smaakte het hem.

Dat kan kloppen! Want in Barchem en Biak, in Buurse
en Buffalo, in Borculo en Bombay, overal wordt precies
hetzelfde bier gedronken: Heineken's Bier. Van het
hoge bierverbruik in Nederlands Nieuw Guinea is
75 % ... Heineken. Ja, ja. Niet voor niets is Heineken
de grootste exporteur van Pilsener bier ter wereld!

u c

* Toen hij weer terug was, deed onze matroos ieder-
een die het horen wou het grootse verhaal van z'n
reis en verblijf. Een glas Heineken's heffend, zegt
hij: „Kijk, dat dronken de jongens déi&r ook en Zo
zijn er net zo gek op als wij."

Heineken's Bier

Bupro-gas
Een 2 vlm. comfoor, ge-

heel compleet een gas-

fabriek in huis voor

slechts

f 39.50

Kranenbarg
Ruurloseweg, Telefoon 217

HEDEN ZATERDAGAVOND

Dames-kampioenspolowedstrijd
V.Z.V. - Nept.

Aanvang 8 uur in het zwembad.

CENTRA
l Sprinterkoek a f 0.65
l Oranjeade koek a f 0.52

Samen voor f 1.—

Rijst Siam, Ie soort, 500 gr. 48 et
Pruimen, 250 gr. 50 et
Vruchtengries, 100 gr. 18 et
Gehakt per blik 108 et
Limonade per fles 89 et
Gazeuse per grote fles 28 et
Bier Pils, per fles 40 et
Bier donker, per fles 35 et
Lollie's, 7 stuks 25 et
Pennywafels, 3 stuks 29 et
Rumbonen, 100 gr. 32 et

Bovendien profiteert U ook van ons spaar-
systeem, voor iedere f 10.~ die U spaart
ontvangt U f 12.50 terug, of meer waarde
artikelen.

T. van der Lee
't Hoge

Tel. 420


