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BLOEMENSHOW WIERSSE.

Mogen we u nog even opwekken morgen
de prachtige rhododendronlanen in 't park
van huize de Wiersse te gaan bezichtigen? Had u al een ander reisplan gemaakt?
Welnu, dat kan uitgesteld worden tot 'n
andere dag, maar de tuinen van de Wiersse zijn maar l dag in het jaar open! De
rhododendrons zijn dit jaar bijzonder mooi,
dus laat deze kans niet voorbij gaan.
DE BEJAARDEN HADDEN 'n PRACHTIGE REIS
Zelden zullen de Vordense bejaarden ,op
hun jaarlijks uitstapje zulk een schitterend
weer getroffen hebben als vorige week zaterdag.
Onder auspiciën van de Oranjevereniging
werd aan 140 Vordense inwoners boven
de 70 jaar in 49 auto's een tochtje aangeboden naar Nijmegen e.o. Om l uur werd
gestart bij de Zuivelfabriek, waarna de
tocht via Zutphen en Arnhem ging naar
Eist, waar de eerste pauze werd gehouden.
Hierna werd naar Nijmegen gereden en
vandaar naar Berg en Dal en Groesbeqk.
In het dit voorjaar geopende Park Tivoli,'
een uitspanning annex speeltuin werd de
grote rust gehouden en de meegebrachte
boterham genuttigd. Via Arnhem, Doesburg, Hengelo-G. bereikte de colonne tegen 8 uur Vorden weer, waar Concordia
aan de Hengeloseweg de bejaarden met
muziek verwelkomde.
Met Concordia voorop ging het door ons
dorp, waar honderden belangstellenden de
intocht langs de weg gade sloegen. In het
Nutsgebouw kwamen allen bijeen, waar gedienstige handen koffie en broodjes serveerden en waarbij de heer Tjallings voor
muzikale afwisseling zorgde op zijn accordeon.
Namens de bejaarden bracht de heer \\ .
te Slaa het Oranje-comité dank voor
de prachtige- tocht, waarin hij ook de ordonanseii cu de automobilisten betrok, l Jij
spoorde de aanwezigen aan. als tegenprestatie lid van de Oranjevereniging te worden, voorzover zij dit nog niet waren.,
De heer H. Wesselink, bestuurslid van de
Oranjevcreniging, bedankte de heer Poessc
voor het uitzetten van deze mooie rit en
verder allen, die er aan medegewerkt hadden om deze tocht zo goed te doen slagen.
Met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus werd deze uitstekende geslaagde
middag besloten.
ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD.

Zondagmorgen, dus op de eerste dag van
het nieuwe hengelseizoen, hebben 36 leden van de Hengelaarsvereniging „De
Snoekbaars" in het Kanaal een onderlinge
langelwedstrijd gehouden. Om 5 uur werd
er geloot in café „de Zon", waarna er van
b tot hall' acht gevist werd. In café „dd
Zon" had ook de prijsuitreiking plaats,
wat door de voorzitter de heer A. Bello
geschiedde. Er was maar weinig vis gevangen. Kr was voor de eerste vis, welke
in dit seizoen gevangen werd, een extra
prijs uitgeloofd, welke gewonnen werd door
de heer G. Sloot.
De uitslag was ditmaal als volgt: l J. Koster, 3 voorns, 135 gr.; 2 G. Sloot, 135 gr.;
3 G. Hellewegen, 105 gr.; 4 J. Krauts, 100
gr.; 5 P. Hoevers, 58 gr.; 6 J. Hekkers, 55
gram.
De volgende onderlinge wedstrijd vindt
plaats op zaterdagavond 28 juni.
Sigarenmagazijn Hassink heeft een wisselbeker beschikbaar gesteld voor het lid, dat
in de 4 onderlinge hengelwedstrijden totaal, het grootste aantal vissen vangt.
MELKEXAMEN „DE WIERSSE"
Voor het Gelders Melkexamen cursus '57'58, uitgaande van de Coöp. Zuivcilabnek
„De Wiersse" alhier slaagden de volgende
candidaten: de dames Mej. G. J. Lichtenbarg en Mêj. B. W. Menger. De heren J.
H. Esselink, A. Walgemoet, G. B. Nordr,
E. J. Haytink, G. J. Vruggink en II. W,
Dijkman.
Deze candidaten werden opgeleid door de
heer B. H. Weenk te Barchcm.
De examens werden gehouden op de boerderijen van de heren G. J. Weenk, Linde
en J. W. Boeyink, Barchem.

KERKDIENSTEN zondag; 8 juni.

BIOSCOOP

Als een charmant meisje in Parijs verliefd is, schijnt het hek wel van de dam
te zijn; zij deinst voor geen enkele intrige
terug. Zij weet zich in te dringen in de
slaapkamer van de man waarop zij haaf
zinnen gezet heeft en wanneer haar vader
zijn dochter daar aantreft eist hij dat deze
man haar zal trouwen. Het meisje is erg
lieftallig en daarom maakt de toekomstige
schoonzoon niet al te veel bezwaren.
Dan zijn de moeilijkheden echter nog niet
overwonnen; zij verdenken elkaar van ontrouw en er komt nog heel wat kijken voor
zij beiden beseffen dat alles toch wel in orde is.
Het is op en top een Franse film, vrolijk,
gedurfd en pikant.

Hervormde kerk.
8.30 uur Ds J. H. Jansen
10 uur Ds J. Langstraat
Medlerschool
10 uur Ds J, H. Jansen
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema

Taxi?
Belt George 3-5*8
VOETBAL

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 7 juni van 5 uur tot en met
zondag 8 juni Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI

Zondagsdienst dierenartsen.

Vorige week donderdag wera het bedrijfsvoetbal met enkele spannende wedstrijden,
voortgezet.
O.a. Gems I—Coöperatie I welke in een
8-2 overwinning voor de Gems eindigde.
Hierna kwamen twee sterke ploegen in
het veld enwel Leder I—Vleesfabriek 1.
Er werd over alle linie's goed voetbal te
zien gegeven, en gaven elkaar geen duimbreed toe. Dank zij een handsbal in het
strafschopgebied, wist de Leder de toegekende strafschop te benutten en deze
wedstrijd te winnen met 1-0.
Maandagavond moest de Leder de jstrijct
aanbinden tegen Zuivel 1. Dank zij goed
opgezette aanvallen wisten zij ook (deze
wedstrijd te winnen en wel met 5—O.

Zondag 8 juni Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-566.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 131 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 53.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 5 4 1 .
Burgelijke stand van 30 mei t.m. 5 juni.
Geboren: z. van W. Slob en A. D. van Gils
z. van E. te Velthuis en G. J. ten Have
Ondertrouwd: Geen
Gehuwd: L. A. Hekkelman en E. J.Teerink
Overleden: L. J. Zwiers, vr., echtgen. van
J. Klein Brinke, 75 jaar, overl. te Zutphen

Van de b Vorden elftallen waren alleen
2 junioren-ploegen zaterdag in aktic. Vorden b trok naar Lochem c en wist hier 'n
2-2 gelijkspel te behalen. Overigens geen
slecht resultaat. Vorden c ontving op eigen
terrein De Hoven a en wist opnieuw te
winnen en wel met 5-2. Jammer dat zij
niet de volledige competitie kan uitspelen,1
want ongetwijfeld hadden de benjamins
dan nog een goede gooi naar het kampioenschap jgedaan.
A.s. zondag speelt Vorden a 's morgens
in Ruurlo een vriendschappelijke wedstrijd
tegen Ruurlo a. Voor de rest zijn alle
elftallen vrij.
EXCURSIE C.B.T.B.

Begunstigd door prachtig zomerweer werd
een excursie gehouden naar Holten waar 't
Museum en het Ere-kerkhot bezocht i
werd. Daarna ging de reis naar de K.I.stallen te Almelo wat zeer interessant was
voor de fokkers. In Enschede werd dé Synagoge bezocht CH het prachtige Gemeentehuis bezichtigd. De terugtocht naar Vorden
ging via de uitspanning „De Waarbeek"j
RIJKSPOSTSPAARBANK.

Aan het postkantoor is alhier in de maand
mei ingelegd f 62.773,47 en terug betaald
f 47.263,12.

TENT-C

te VORDEN op de Bleek
van vrijdag 13 juni t.e.m. zondag 22 juni.
Aanvang der samenkomsten iedere avond om 8 uur.

Deze evangelisatie-aktie, uitgaande van 't BRANDPUNT, is beslist interkerkelijk en wordt
gesteund door verschillende predikanten uit onderscheidene kerken.
Vaste medewerkers de Evangelisten:
J. KITS
Rev. G. A. BRUCKS
A. A. ESMEIJER Jr.

IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM.
WATERPOLO-COMPETITE GESTART

Voor de Vordense Zwem- en Waterpolovereniging V.Z.V. is maandagavond de
competitie begonnen met een thuiswedstrijd
voor de Vordense dames.
Hun partners waren de dames van Neptunus l uit Zutphen. Beide zeventallen komen uit in de 3e klas K.N.Z.B.
Na 4 min., toen V.Z.V. ook reeds enkele
tevergeefse aanvallen op het Neptunus-doel
had ondernomen, wist Nepturius via een
straf worp de score te openen 0-1.
ünmiddelijk hierna trok Vorden ten aanval en Mevr. Kistcmaker, wist na een felle
spurt, het leder met een prachtige worp
in de linkerhoek te deponeren, waardoor de
stand 1-1 AVUS.
In de tweede helft kwam V.Z.V. meer opzetten. Na enkele mislukte pogingen was
het Joke Brandenburg, die met een hard
schol V.Z.V. de leiding gaf.
Vorden wist deze voorsprong nog net voor
het einde te vergroten, wederom door goed
cornbinatiespel van de voorhoede (3—1),
waarmee het einde kwam.

GELD. MELKEXAMEN
VORDENSE ZUIVELFABRIEK.
Uitgaande van de Coöp. Zuivelfabriek te
Vorden wera op de bedrijven van de heren
B. G. Lichtenberg, „Waarle'! en B. Wesselink op j,Hiddink" de examens afgenomen van de cursus Gelders ( Melkexamen
1957-'58.
Alle onderstaande candidaten behaalden
het diploma: de heren Th. Nijenhuis, Baak;
H. KI. Kranenbarg, Almen; R. W. Tjoonk,
Baak; J. Bluemink, Vorden; Joh. Pardijs;
„Lange End" Vorden; Winkels, Galgengoor
W. Berendsen, Vorden; B. Groot Jebbink,
„Sophia-hoeve", Vorden; J. W. Krijt, üelden; J. Reintjes, Mossel en R. .Wesselink,
Vorden.
Als voormelkers traden op de heren A.
Lichtenberg Jr. en W. Lichtenberg „Waarle". Namens het Rijkszuivelconsulentschap
te Arnhem was vertegenwoordigd de heer
Ten Brinke, Hoofdassistent, terwijl de heer
A. J. Huurneman, directeur der fabriek
eveneens van zijn belangstelling blijk gaf.

Contact is HET blad voor Vorden!

verdwijnt door

PUROL
Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!
CONTACTAVOND
De toneelvereniging D.E.V. hield een onderlinge
contactavond in café „De Zon" onder voorzitterschap van de heer Joh. Harmsen. In zijn openingswoord heette hij in het bijzonder welkom
de bestuursleden van Vordens Mannenkoor en
vervolgens wees hij er op dat de toneelclub vóór
13 jaar werd opgericht. Spr. gaf vervolgens een
overzicht van de afgelopen periode en zei dat de
club een goede plaats bij de ingezetenen had
ingenomen welke men moest trachten te behouden. Met het gemeentebestuur alsmede met
het Vordens Mannenkoor bestaat een goede verstandhouding. De voorzitter van het Vordens
Mannenkoor, de heer A. Bielderman, bood zijn
gelukwensen aan en overhandigde een enveloppe met inhoud. De avond werd verder op gezellige wijze doorgebracht o.a. door het houden
van een onderlingen verloting waarvoor mooie
prijzen beschikbaar waren.

l
UIT DE OUDE DOOS.
Ter gelegenheid van het 75-jarig ^bestaan
van de Koninklijke Nedcrlandsche Toeristenbond A.N.W.B., is een jubileum-nummer van „De Kampioen", het maandblad
van deze bond, verschenen. Er worden
enkele karakteristieke krantenknipsels uit
vroeger tijden in aangehaald en het leek
ons wel aardig onze lezers hiermee in kennis te brengen.
In het Algemeen Handelsblad van april
1892 stond te lezen:
ROEKELOOS WIELRIJDEN.
,,Kan de Wielrijdersbond geen krasse
maatregelen nemen tegen het roekeloos rijden van wielrijders; zoo wordt
ons herhaaldelijk gevraagd".
Voor zoover wij weten doet de Wielrijdersbond wat hij kan. Bijna in elk nummer van het Bondsorgaan wordt de leden
op het hart gedrukt, toch voorzichtig
te rijden en te bedenken, dat de openbare weg niet uitsluitend voor wielrijders,
maar in de eerste plaats voor voetgangers
gemaakt is.
En in „De Kampioen" van januari 1900:
AUTOMOB1L1ÖME.
In verband met de duizelingwekkende
snelheid, waarmede sommige automobielen in Frankrijk langs de wegen vliegen,
soms 50 ot 60 K.M. per uur, heeft de
Minister van Openbare Werken, die 'n
voorstander van de moderne voortbeweging is, verklaard, dat, afs in dezen
staat van zaken geen verandering komt,
hij genoodzaakt zaf wezen, strenge maatregelen te nemen: 6Ijv. door den constructeurs te verbieden automobielen van
grooter snelheid dan 30 K.M. per uur te
vervaardigen.
Het kan verkeren!
TREK ER EENS OP UIT
Onder dit motto hebben een drietal Vordense zakenmensen in zaai Bakker 'n show
gehouden van allerlei benodigdheden, welke men tijdens de vakantie nodig kan hebben.
De fa. Martens liet in een keurige kollektie
tenten zien dat men op deze wijze een
goedkope en toch wel comfortable vakantie
kan houden. Ook allerlei kampeerbenodigdheden en toepasselijke kleding kon
men er zien, zodat men ^heus niet naar
de stad hoeft om de uitrusting tot in de
puntjes verzorgd te hebben. De heer Fr,'
Smit, exposeerde met allerlei levensmiddelen in blik, welke men nu eenmaal nodig
heeft als men gaat kamperen. Men kan er
een zeer smakelijke maaltijd mee bereiden
En tenslotte, alle goede dingen in drie, de
motor-, bromfiets- en rijwielhandel A.
Tragter had hier een keurkollektie (Vervoermiddelen bijeengebracht, waarop men
zich comfortabel kan verplaatsen en die
voor velen onmisbaar zijn om van een goede vakantie te genieten. Drie dagen achtereen werd deze show gehouden en heel wat
Vordenaren en ook vreemdelingen hebben
er k ennis van genomen.
EXCURSIE BIJZ. LAG. LANDBOUWSCHOOL
Onder leiding van het personeel van de
Bijz. Lag. Landbouwschool alhier maakten de leerlingen van de hoogste klassen
een excursie naar de Rijn en het Ahrdal.
De eerste dag werd een bezoek gebracht
aan de Deutsmachinefabriek waar de leerlingen een aanschouwelijk onderwijs ontvingen hoe een tractor en dergelijke machines vanaf ruw ijzer tot aan het klaar
gekomen produkt werden gefabriceerd, l^e
direktie onthaalde hen rijkelijk. Via Bonn
waar de regeringsgebouwen en de Universiteit werden bezichtigd trok men naar
Altenahr, alwaar de nacht werd doorgebracht. De volgende dag ging (het gezelschap per boot via Remagen naar Köningswinter. Hier werd de Drachenfelg
beklommen en genoten de leerlingen met
volle teugen van het prachtige uitzicht.
De terugtocht werd via Keulen (Dombezichtiging) genomen en passeerde men bij
's Heerenberg de grens.
De laagste klassen maakten een excursie
naar Boxmeer waar de „Hendriks" veevoederfabriek en proefbedrijf werden bezichtigd. Via 's Hertogenbosch ging de reis
verder naar Kaatsheuvel. Bezoek aan de
„Efteling" en het „Sprookjesbos". Hoogst
voldaan arriveerde men 's avonds in onze
woonplaats terug.
JAARVERGADERING A B.T.B.

ring, die goed bezocht was.
De secretaris, de heer A. (J- Meyer,1 gaf
naar aanleiding van de aanslag Lnadbouwschap, hetwelk velen erg tegenviel, een uiteenzetting over de wijze, waarop deze aanslag lot stand was gekomen. In t' kort besprak de heer Meyer hierna de toekomst
van de boerenstand, de bedrijfsuitkomsten,
die aan verschillende omstandigheden onderhevig zijn en het zuiveloverSchot.;
Op voorstel van het bestuur werd hierna
besloten om een bedrag van |f 10.— te
schenken voor het Gemeentewapen, dat
binnenkort in de gevel van het Gemeentehuis zal worden aangebracht.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer H.
Mullink bij acclamatie herkozen.
Vervolgens kwam de viering van het jaarlijks St. Isidorusfeest ter sprake. Besloten
werd om deze viering dit jaar uit te stellen
in verbana met het 40-jarig /bestaan der
A.B.T.B. begin 1959 en de hoge kosten, die
deze herdenking met zich meebrengt. Hel
Patroonsfeest zaï dus worden gecombineerd
met dit 40-jarig jubileum en tevens het
40-jarig bestaan der Boerenleenbank, Kranenburg. Een feestcommissie zal worden
gevormd, die een en ander nader zat uitwerken.
Aan het slot bracht de oud-voorzitter, de
heer H. F. Helmink dank ^aan alle leden
voor het prachtige geschenk, dat hij namens allen haa ontvangen bij zijn afscheid
als voorzitter in 1957.
GESLAAGD.

Bij de op de Rijks-kweekschool te Deventer gehouden examen voor onderwijzer,
slaagde onze plaatsgenoot de heer J. Lenselink, Dorpsstraat l alhier.

WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
voor opleiding in diu. afdelingen
fabriek.
Leeftijd H t.m. 18 jaar.

Gems Metaalwerken
VORDEN

Burgemeester en Wethouders der Gemeente Vorden, zullen in het openbaar aanbesteden het onderhoud van het

buiten-schilderwerk
van 2 scholen en 110 woningen, volgens
bestek nr. w.v. l, op maandag 16 juni '58
v.m. 11 uur in het Gemeentehuis.
Bestekken verkrijgbaar bij het Bureau Gemeentewerken te Vorden, Tel. 06752-541.
Vorden, juni 1958.
De Gemeente-architect
M. Terpstra

f ""Nutsgebouw"*
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

WALA corset met zijsluiting
en corrigerend Flexfront.
Import-coutil, met elastieken
inzet voor volledige bewegingsvrijheid, „aanpassende"
veter in de rug, ook in wit
14.95
ROMAN A beha Cup Dl 3-95

LOOMAN
VORDEN
Telefoon 231

BEJAARDENMIDDAG.

Woensdagmiddag was de koffiekamer van
het Nutsgebouw goed bezet, toen de heer
H. B. Emsbroek voor de oudjes kwam vertellen over zijn reis naar Canada. Op een
kaart wees hij de plaatsen aan welke hij
bezocht had. Het was een interessante middag, die zeer goed in de smaak is gevallen.
Allen kregen een kopje thee met een koekje. Ds^Aisrii sprak namens de aanwezigen
een wdMr van dank tot de heer ^Emsbroek.

lOxamen doen?
Bent U enige dagen voor die tijd
reeds onrustig, neem dan MijnZenuwtabletten, dan ont U reeds van te voren
rustig, beheerst en heiderdenkend U er door wordt en blijft.

RATTI-NIEUWS
De belangrijke ontmoeting, wefke "het 1ste
Ratti-eïftal zondag speelde tegen fiet l>ezoekende Keïjeiiburgse Boys l, \ver3 v een
grote 1-7 nederlaag voor He Rattianen.
Over het geheel genomen werd er tamelijk
goed gespeeld maar Ratti toonde een groot
jbrck aan schotvaardigheid.
l spoedig was het 0-2. Hierna kwam er 'n
periode van wisselend spel. H. Dostal kon
na een half uur de eer redden door uit een
voorzet van rechts de bal zuiver in te schieten. (1-2). De Boys kwamen nu fel naar voren en wisten voor rust tweemaal te scoren
1-4.
JNa de hervat l ing bleken de bezoekers ook
het beste deel van het spel te hebben. Zij
scoorden nog 3 maal 1-7. Het laatste half
uur speelde Ratti met tien man, daar een
der voorhoedespelers wera geblesscerd.
Ratti 2 speelde op eigen terrein tegen de
Keijenburgse Boys 3. Ook hier waren de
gasten die de toon aangaven. Het werd <-en
2-7 zege voor de Boys. Derksen scoorde de
tcgengoals voor Ratti.
Ratti b kon zaterdagmiddag in Zutphen
een mooie 3-4 overwinning behalen op
A.Z.C. e.
A.s. zondag speelt het eerste haar laa,tste
competitie wedstrijd, eveneens tegen de
Keijenburgse Boys I, nu echter te Iveijenburg. Dit is de ontmoeting, die moest worden overgespeeld. De eerste ontmoeting
toendertijcl tegen de Boys eindigde in een
1-1 gelijkspel, doch daar de Boys hier nu 'n
puntje meer uit kunnen halen is dit voor
hen zeer belangrijk, daar zij hierdoor gelijk
kunnen komen met de leider, l j ax uit Hengelo-G.
Ratti 2 en de Junioren hebben de competitie beëindigd.

de prachtige en vrolijke film
in kleuren

Schön ist die Welt
met: Rudolf Schock - Renate Holm Rudolf ^pel.
Vervaaf^fd naar de gelijknamige
operette van Franz Léhar.
Liefde - humor - muziek - zang en
prachtige natuur-opnamen.
f~~

. Toegang alle leeftijden

Entree: FT.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

slankheidsmiddel

OVERGEPLAATST

wat u met succes kunt
gebruiken f
•^
^

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad

Vorden

Pijprokers!
Halflange rooktabak,
Amerikaans import.
Prima kwaliteit,
f 1.50 per % pond.
ALLEEN BIJ
Sigacenmagazijn

Olthuys

EINDELIJK HET

f

Per ingang van l juli is de post Vorden der
Onder voorzitterschap van de heer A. F. J. belastingen opgeheven. De behulpzame heren
Waarle, hield de Alg. Boeren- en Tuin- G H. Maatkamp en B. Veldkamp zijn overdersbond bij Schoenaker haar jaarverga- geplaatst resp. naarBrummenenHengelo-G.

Voor al uw

Zaterdag 14 juni, 8 uur

Geen gewaagde hongerkuur en
toch succes!

„De Reiger"

voor autorijlessen.
H. Diesvelt
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.

Copravit

erkend instructeur.

op cocosbasis, een kuur van
3 weken,
Vraagt u bij ons vrijblijvend

inlichtingen

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Voor alle soorten
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters

-

Vorden

NEEM NU

Bupro-gas!
2-vlams gasstel geheel compleet met fles gas en regelaar
voor slechts f 39.50.

G. Weulen Kranenbarg

Natuurlijk...
A. WOLSING
VORDEN

Met grote vreugde ge- iWi»i i«^Si *iNi f^* IJTT^ ^TNi f\r^ i^ïïVi i^HW-. JH^_ _iJffc _^fc_ _^^ _^%__i^lW_ *vtm
ven wij U kennis van u
^ Op vrijdag 13 juni hopen onze ge- ^
de geboorte van onze
liefde ouders
V
A
zoon
^
G. J. Reintjes
^
BOB OLAF
K
e»
H
^
M. E. Reintjes-Schutten
)(
B. Bakker
H. S. BakkerX hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. X
Schriefer X Dat ze nog lang voor elkaar en voor X
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GEVONDEN in onze
winkel f 32.50, verm.
door dame die Japanse
kamfer heeft gekocht.

DROGISTERIJ
„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal
Gediplomeerd Drogist
Te koop gele knolraapplanten.
D. Eskes, De Hoeve
C 71.
EETAARDAPPELS
te koop en jonge KONIJNEN. Lijftogt
Kranenburg
Te koop prima EETAARDAPPELS, rode
ster. A. J. Langeler,
Linde
Te koop EETAARDAPPELS (noordeling),
H, Hogeslag, Hackfort C 44.
Te koop ongev. % h.a.
HOOIGRAS bij
G. v. Veldhuizen, Delden B 104.
Bij inschrijv. te koop
2 perceeltjes hooigras.
Wed. A. J. Marsman.
Zutphenseweg C 67.
Te koop ong 25 are
HOOIGRAS bij
J. Groote Haar, E 19,
Linde.
4 perc. HOOIGRAS
te koop. Briefjes inlev.
heden zaterdagavond
voor 8 uur bij G. Btandenbarg, „Mombarg"
E 49,
Te koop perceel hooigras. A. L. Grotenhuis,
B 7.
Te koop l h.a. HOOIGRAS, in 4 perc.
Briefjes inl. donderdag
12 juni 's avonds 8 u.
H. Huitink, tuinbaas
huize Medler.
Te koop BIGGEN.
J. Koerselman, 't Joostink.

Hengelsport-artikelen

„Jan Hassink"
Wie wil

bijverdienen

Te koop in pr. st. z.
HARKMACHINE.
D. Beek, 't Hoge 61.

L

in de ouderdom van 81 jaar.
Vorden, fatn. B. Aalderink-Harmsen
Utrecht, Wed. A. Hamer-Harmsen
Vorden, fam. H. J. KI. NengermanHarmsen
„
fam. G. Noppert-Harmsen
„
Wed. H. Harmsen-Denkers
Lochem, Wed. J. Harmsen-Denkers
Den Helder,
A. Cornegoor
en kinderen

Vakantieregeling Slagers.

Kwaliteits artikelen
voor lage prijzen!
2 rol Pieriks beschuit m ^ .
van 58 voor Hrw Cl
250 gram Biskwie

*

geb. Zwiers
in de ouderdom van bijna 76 jaar.
J. Klein Brinke
H. Klein Brinke
M. G. Klein Brinke-Gotink
H. J. Klein Brinke-Braamkolk
A. J. Wisseborn-Klein Brinke
J. L. Wisseborn
J. L. Klein Brinke
H. Klein Brinke-Wesselink
en kleinkinderen
VORDEN, 5 juni 1958.
Hackfort C 45.
De begrafenis zal plaats hebben op
dinsdag 10 juni 1958, om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

150 gram Preskop

™fr / Cl

fluto-verhuur zonder chauffeur.
All. Ris. verz. voor binnen- en hititcnldiid

H. A. Groot Jebbink
Staringstraat 9, Vorden
Telef. 221 (8 tot 17.30 uur)

Pedicure
Voetonderzoek

H. G. Wullink, Dorpsstraat 4
-^ Behandeling uitsluitend na
^ afspraak.
Heden zaterdag 7 juni

tasje voor
M.

•

"
" ^^

Tarvobrood,
Gezondheidsbrood!

Zutphenseweg

Schurink

Elke week iets nieuws, '
altijd wat goeds

bakt het voor U!

Biggen te koop bij
G. J. Zweverink, Wildenborch.
Te koop 3 a 4 biggen.
H. Horstman,
D 88.

N.O.Z.

Het beste
voor de laagste

fa. G, W. Luimes, Tel. 421
Vorden

zon . . .

Van winter zonnewarmte
door onze

brandstoffen.
Gaarne noteren wij Uw bestelling.
NU tegen speciale uoorjaarsprijzen.
Steeds tot uw dienst.

Brandstoffenhandel, Tel. 217

Zaterdag 14 juni

dansen
in zaal Concordia te Hengelo-Gld.

Nodiphterit-Habé
DE ENTSTOF
voor Uw pluimvee.
Goedgekeurd door de Rijksserum-inr.

Tegen infectieuze Bronchitis
I.B. 46 door voeder
Microst verstuiven.
Acute Coccidiosis
Noxaline.
Chronische Coccidiosis
Coxyl.
Ondersteunende behandeling
I.B. 46.

in zaal Langeler, Hengelo-Gld.

Verkrijgbaar bij:
Drogisterij „De Olde Meulle'*

Te koop toom biggen
bij H. Decanije, Galgengoor.

prijs!

250 gr. Pic-nic, heerlijk koekje 59
59
250 gr. Italiano's „
„
39
250 gr. prima biskwie
48
l beker prima appelstroop
69
l pot heerlijke pindakaas
55
200 gr. tutti frutti
3 p. Koopmans pudding, div. sm. 48
l grote fles gezoete bessensap 98
95
l blik aardbeien op sap
98
l qroot blik ananas
69
200 gr. prima Zaanse cacao
Als extra reklame:
Boterhamworst, boerenmetworst
en ontbijtspek, samen 150 gr. 59

Wij verhuren tenten 2-, 4- en 6-persoons
en luchtbedden. Verder leveren wij al uw
kampeerbenodigdheden, vraagt prijzen.
Ook leveren wij nieuwe tenten, eigen fabrikaat, de prijs valt heus mee en SOLIED.
Koop en huur ze bij de man, die ze ook
'repareren kan.

Gedipl. Drogist

BIGGEN te koop,
keuze uit 4 tomen.
J. W. Weenk, Vosheuvel, Linde.

Daardoor krijgt u een 10
voor uw gezondheid.

SMIT

J. M. v.d. Wal

30 jonge HENNEN
te koop, L.S., H weken
oud. Boersbroek, C 53
Vorden.

ïarvobrood eten!

3 pakken Pré, wasmiddel, van 1*35 voor

Alle geneesmiddelen van Dr. de Zeeuw.

met schoon w e r k ?
Zend briefkaart onder Profiteer van de lage advertentieprijzen
letter S bur. dezes.
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Medler

Goed eten betekent

Maxwel busjes poeder- 1 ,•
koffie van 2 AS voor 1 1

« de

30 jonge HENNEN
te koop, P x R , 4 mnd.
W. H. Ruiterkamp,

Daar wordt niet mee bedoeld,
dat er véél wordt gegeten!

Ui

DANSEN
Orkest The Modians. Aanvang 7 uur.

JONGENSFIETS te
koop, leeft. 10—15 jr.
Z. Smeenk, Ruurl.weg

Het gezonde gezin zegt,
wij eten er goed van . . . .

Bij 200 gr* snoep naar
keuze, een leuk kinder- O ^ pt

G. Weiiien Kranenbarg
Vakantie plannen?
Een dagje uit?

zwembad.

per fles I

De vakantie nadert,
gaat U kamperen?

Lammerdina Johanna Klein Brinke

Te koop g.o.h. KINFIETSJE, 26xP/ 2 ,
H. Bosman, bij het

M. Krijt
27 juli t.e.m. 5 aug.

l fles rode zoete wijn l 1+
Franse Landwijn

Te koop gevraagd:
wasmachine (geen
elektr). H. Houtman,
Kranenburg, Vorden.

W. Kieskamp
13 t.e.m. 22 juli

28 Ct

Vorden, 3 juni 1958.

Heden nam God vrij plotseling tot Zich
onze innig geliefde vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder

M. G. Jansen
22 t.e.m. 29 juni

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Zutphenseweg

—

Telefoon 415

Te koop:
6 Hooischudders, ook oliebad;
6 Hooiharken;
2 één-paards-maaimachines, Cormick
oliebad J
3 Geulentrekkers;
2 Cultivators, 7-tands;
l Lslie-harkkeerder, 3 punts ophanging;
l Maaibalk, passende aan Ford-Diesel;
l Twee-paards-maaimachine, in zeer
goede staat (Viking) passend achter
tractor (Krup);
l M. Corm. Harkkeerder-schudder, in
zeer goede staat;
l Twee-scharige wentelploeg, voor
paard, (Veldkoning);
3 nieuwe hooischudders, f 140.—. onder de nieuw prijs.

B. A. SEEGERS
DREMPT - Tel. K 8334-575

Voor zaterdag:
200 gr. ham 100 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram Berliner 70 et
200 gram gebraden gehakt 70 et
100 gram gebraden rosbief 70 et
100 gram gebraden rollade 70 et
100 gram varkens fricandeau 70 et
2 pakken vet 90 et.
500 gr. spek 80 et
500 gram rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Zwaar nuchter stierkalf te koop bij J. Mokkink, Mossel D 90.

Wekelijks te koopt
zware stierkalveren,
voor het mesthok.
et A. Cornegoor, Lanklorsterstr. Hengelo-Xj.

> GROOTENBOER
^

Te koop een drag.
VARKEN, 2e worp,
aan de telling 4 juli.
H. W. Gal, D 36c,
bij het zwembad.

Voor

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink"
Wij betalen voor
slachtkippen (alle

(rassen!)
f 2,05 p. kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 283

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor
tialf één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
PllCk

de zuivere

Latex Badmuts
zeer dun en licht
wordt onder garantie
verkocht,
slechts f 1,05
in kleuren rood - witblauw - orange - groen
geel en rose.

DROGISTERIJ
De Olde „Meulle"
}. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Doe meer,
MET MINDER GELD!!
Bij aankoop van een fles limonadesiroop
(alle smaken) a 98 et
200 gr» zomersnoep van 49 et voor 38 Ct
Choco-hagel, 200 gram
Pindakaas» grote pot
Margarine, 3 pakjes voor

39 et
69 Ct
89 Ct

Zuivere bloemenhoning, per pot

110 ct

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

rta

Bezoekt zondag 8 juni
het park van „de Wiersse" te
Vorden.
Een zee van Rhododendrons in
volle bloei.

met toch J0% korting:
M SPAR

Een unicum in Gelderland.
„DE KEUKENHOF VAN HET OOSTEN".

Minimum entree 50 ct.
Kinderen van 6—14 jr. 10 ct., beneden 6 jr. vrij, (alleen
onder geleide,
X De opbrengst is geheel ten bate voor diverse verenigingen
te Vorden en Kranenburg.
De tuinen geopend van 2.30'— 5.30 uur. Concert i.h. park.
Honden worden niet toegelaten.
V Kaarten in voorverkoop bij Sig.mag. Eijerkamp.

v a n 5 - 1 2 juni

DUBBEL Sparzegels bij:

l i

X

pcsnfc*

E*»*-:! Ui**! W-Ï»JK

1O%

Hierbij een rol beschuit voor 5 Ct
Ovaaltjeslekkerkoffiekoekje,250gr* 59 Ct
Haagse leverworst, 200 gram
Reklame-aanbieding augurken
deze week per pot

45 Ct

Vakantieregeling Bakkers

79 Ct

Door de Vordense Bakkersvereniging zijn voor dit jaar de
vakantie's als volgt vastgesteld:

van 16 tot en met 23 juni a.s. zijn
gesloten Schuppers en Schurink;

GRATIS

van 14 tot en met 21 juli a.s. zijn
gesloten Scholten, Ter Huerne en
Voskamp;

een pakje shampoo bij 2 stukken
toiletzeep a 32 Ct

Grole Luchtvaart-Show
te Hengelo-GId.

Tijdens de hierboven aangegeven vakantieweken wordt er
door de Vordense bakkers GEEN brood bezorgd, dus wordt
beleefd uw medewerking gevraagd, door he^brood te willen halen. Doet u dit 's zaterdags vroegtijd^^dit voorkomt
wederzijdse teleurstelling.

op zondag 15 juni a.s. op het Pax-terrein.
Aanvang 2 uur.
Ballonopstijging van Nederlands nieuwste ballon door het
populaire echtpaar Boesman uit Den Haag.
Kabelopstijging tot op 100 meter hoogte (toeschouwers
loten om plaatsen om mee op te stijgen).
Grote politiehondendemonstratie.
Massale ballonnenwedstrijd voor de jeugd tot 15 jaar
(ballon wordt gratis verstrekt bij toegangsbewijs).
Stuntdemonstratie met draadloos bestuurd vliegtuig.
Wedstrijden in hoogte en afstand schatten.
Hiervoor prijzen als: 2-daagse reizen naar Valkenburg en
Brussel.
Tot slot grote vossenjacht per rijwiel.
Muziek en tamboers op het terrein,
i Entree: staanplaatsen f 1.50, zitplaatsen f 2 . — , kinderen f 0.50.

Waarschuwing.
Wij geven hoge prijzen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, antiek, ouderwetse mahoniemeubels, kabinetten, enz. Roemecman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

HOOIPERSEN.
lage drukpers beschikbaar,
voldoet goed, en kost minder.

Tevens touwen, touwzakjes en een paar
vaten te koop.
Aanbevelend,

J. W. Seesink, 't Hoge 5, Vorden

Vloerbedekking
is één der moeilijkste problemen.
Wij kunnen U aanbieden:
a

Balatum 200 cm. breed per m f 1.53
Balalux „
„
f 2.25
Linofeld „
,,
f 3.45
Linoleum „
„
f 5.95
f 6.30
Cocostapijt 100 cm.
Twistedmat 91 „ „ p. mtr.v.a. f 3.15
Jabotapijt 100 „ .„ per nr f 5.95
Haarbouclètapijt 100cm.br.p. „ f 11.50
Ronyveldtapijt 150cm.br. per „
vanaf f 18,75
Wollen moquette's in verschillende
prijzen.

Ziekenvervoer
een taxi van

GEORGE SEESING
leden

van

Ziekenfonds

TAXI NODIG?
Belt George
3-5-8

UTINA POMP!
Laat uw vee zelf pompen.
Neem een Utina weidepomp.

Altijd fris water*
In voorraad bij

S. OELEN

Nu is het tijd voor het schilderen
van uw buitenwerk.

Luister elke morgen om precies half
elf naar het radioprogramma van
De Spar over radio Luxemburg,
208 meier

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

MPOYriJwIelen

Gebruik hiervoor het beste

Supralux Goudmerk
Supralux Standverf
speciaal voor buitenwerk.

Drogisterij
„De Olde Meulle"
't Is een voldongen feit,
v.d. Wal verkoopt kwaliteit.

Volleybal ,,Sparta"
In verband met gebrek aan belangstelling,
zien wij ons genoodzaakt een

Vergadering

Nu ook voor

(Ook voor
O.G.Z.O.)

100-io%
97-10%
130-10%
82-10%
75-10%
83-10%
58-10%
68-10%

Namens de Vordense Bakkers,
Het Bestuur.

Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234 Naast de Balenpers, nu ook een

Meubi leerinrichting
Vorden, Telefoon 314
fa. A. Polman

Alles t oor 'n fijne salade
Slasaus
50% olie
SI3SSUS
25%o!ieLunchwcrst blik340gam
Lunchworst blik 200 gram
Haring in Tom. saus
39Mayonaise
tube 59 /pot
90Augurken
98Uitjes

van 8 tot en met 15 sept. a.s. zijn
gesloten Scholten, Ter Huerne en
Voskamp.

Nieuwstad 5, Vorden

„Het Binnenhuis"

ao%

GEV. WIENERS 200 gram 58-24 zegels
FROU FROU
250 gram 63 - 26 zegels
DESSERTPUDDING 2 p. 60 - 24 zegels
CAKEMEEL
pa k 47 - 1 8 zegels
NATUURAZIJN
fles
45 - 1 8 zegels
ZACHTE ZEEP
pot 49-20 zegels
RUNDVLEES b!. 350 gram 130-52 zegels

van 18 tot en met 25 aug. a.s. zijn
gesloten Schuppers en Schurink;

Fa. J. W. Albers

Regelink voor uw Rijbewijs

100 gr. jonge KAAS volvet voor l O ct

bij 150 gram BOERENMETWORST 80 ct

te beleggen op woensdag 11 juni a.s. in de
Bibliotheek van het Nutsgebouw. Aanvang
8 uur.
Bij onvoldoende opkomst liquideren we de
afdeling.
Er wordt getraind onder deskundige leiding
Het Bestuur.

Zomerschoenen
die bij U zeker in de smaak
zullen vallen, vindt U bij

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

De vakantietijd
is spoedig aangebroken. Veel mensen
zullen met fiets, trein of bus er op uit
trekken om eens een andere omgeving
te zien. Beladen met rugzakken, tassen,
pakjes en koffers gaan ze naar de plaats
van bestemming!
Wanneer u dit jaar uitgaat, denk er
dan vooral om dat in uw rugzak of tas
lekkere broodjes zitten.
Kadetten, puntbroodjes of krentenbollen, gebakken door Schurink!
In het deeg voor deze broodjes gebruiken we melk; daardoor blijven ze
langer vers en ... de smaak is heerlijk.
Daarom zijn onze broodjes bijzonder
geschikt om op lange tochten mee te
nemen. U heeft die dag dan geen broodzorgen en u eet lekker!

•
Speciaal voor de vakantie:
WEEKREKLAME
(vandaag tot en met a.s. zaterdag)
200 gr. zandkoekjes
55 ct
150 gr. ruitwafeltjes
(bijzonder lekker en licht) 50 ct
5 gevulde koeken
70 ct
l heerlijke cake
98 ct
•
Proef ons brood en gebak en u zult zeggen:

Wat is dat lekker!

Bakkerij Schurink, Telef. 384

