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V.V.V.-WEEKPROGRAMMA
Zoals ieder jaar heeft V.V.V. voor de
maanden juli en augustus een programma
van diverse attracties in elkaar gezet, met
het doel de pensiongasten wat verstrooiing
te bieden.
A.s. maandag wordt gestart met de avondwandeling. Deze staat weer onder leiding
van de heren D. Norde en ^3. V^ogman.
Iedere maandagavond trekken deze heren
er op uit om de gasten de weg te wijzen
naar de vele mooie plekjes welke Vorden
rijk is. De pensionhouders zullen er goed
aan doen hun gasten aan te sporen ^deze
tochten mee te maken, want hierdoor komen ze op plaatsen die ze alleen bijna niet
vinden. Er wordt een kleine vergoeding
gevraagd -van 25 cent per deelnejmer.j
Woensdagmiddag zal de eerste achtkastelentocht voor wielrijders in dit seizoen
worden gehouden. In het voorseizoen is
het aantal deelnemers nooit zo groot, maar
daardoor kan men de explicaties welke gegeven worden, zoveel te beter volgen. Ook
hiervoor is een bijdrage van 25 cent verschuldigd.
Voor verder in het seizoen vermeldt het
programma een ruiterdemonstratie, openluchtfilm, openluchtbal, touwtrekken en
oud-Vordense markt, een zoekwedstrijd,
gymnastiekdemonstratie, waterpolotoernooi, toneeluitvoering van D.E.V. een demonstratie van de Hilversumse zwemclub
„De Robben" en een concert door het Zutphens Muziekcorps „Symphonia".
Er zijn nog geen datums vastgesteld waarop de Vordense zang- en muziekverenigingen een concert zullen verzorgen. Dezse
zullen waarschijnlijk in onderling overleg
nog tussengevoegd worden. Het is altijd erg
moeilijk om zo lang Vooruit een datum vast
te leggen, daar juist in de vakantietijd de
verenigingen bijna nooit compleet zijn.
En dat is voor een goede uitvoering toch
een eerste vereiste.
Een grote handicap is ook steeds't wisselvallige weer. Vaak moesten immers concerten afgelast worden door de slechte
weersomstandigheden. Vorig jaar zijn proeven genomen met concerten in het Nutsgebouw, maar daarvoor blijkt bij het publiek maar weinig animo te bestaan.
Vorden is niet de enige plaats die met deze
moeilijkheid te kampen heeft. In verschillende plaatsen, waar men voor enige jaren
terug openluchttheaters gebouwd heeft,
weet men niet meer hoe men financieel fle
eindjes aan elkaar moet knopen. Zo erg
is het hier gelukkig niet, maar toch is het
jammer dat de muziekfent, die destijds
door veler medewerking gebouwd kon Avorden, zo weinig gebruikt wordt,
ledere zaterdag zal in dit blad een advertentie met het weekprogramma van V.V.V.
worden geplaatst. Daarin kan men dan zien
of zich nog wijzigingen hebben voorgedaan. Ook de juiste aanvangstijden worden
daarin vermeld. We willen de hotel- en
pensionhouders dan ook gaarne aanraden
deze advertenties onder de aandacht van
hun gasten te brengen.
NAAR HET CONCOURS

Vordens Dameskoor zal zondag b juli deelnemen aan het zangconcours te Nijmegen.
De muziekvereniging Concordia gaat zondag 13 juli naar het federajtief muziekconcours te Eibergenl
GESLAAGD.

in Den Haag slaagde voor het Staatsexamen l (lichamelijk opvoeding) mej. G.
N. Bolt.
Voor het vakdiploma „Huishoudelijke artikelen' slaagde te Amsterdam mevr. J.
Nijhuis-Barendsen.
Jenny Norde slaagde voor het eindexamen
van het Baudartius Lyceum te Zutphen,
afd. H.B.S. A.
ZEER GESLAAGDE RODE KRUIS COLLECTE
De huis-aan-huis collecte ten bate van het
Nederlandse Roode Kruis heeft opgebracht
f 1956.76.
Een schitterend resultaat. Niet alleen het
Comité, doch bovenal de honderden gewonden en de duizenden invaliden, brengen hartgrondig dank aan de talrijke, enthousiaste collectanten en de gulle gevers.

mede de secretaris, voor het vele werk dat
zij hadden verricht in verband met de
raadsverkiezing. Wij mogen op een goed
eindresultaat terugzien, aldus spr.
De secretaris, de heer G. Potman, gat vervolgens een kort verslag van de te Arnhem
gehouden vergadering van het Provinciaal
Comité.
Bij de bestuursverkiezing, waarbij aftredend waren de heren H. Ellenkamp en G.
Potman, werd eerstgenoemde herkozen,
terwijl in de plaats van laatstgenoemde,
die zich niet weer herkiesbaar kon stellen,
werd gekozen de heer H. J. Berenpas,)
(jNieuwstad.
'Hierna vond een uitvoerige bespreking
plaats van de verkiezings-uitslag gemeenteraad 1958.
De voorzitter dankte aan het slot de scheidende secretaris voor al het werk dat deze
in de 10 jaar van zijn secretariaat voor de
vereniging had verricht.
BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI
Deze week werd gespeeld de ontmoeting:
Zuivel l tegen Gems 2. Hierbij bleek, dat
de Zuivel wel 't meest in de melk te brokkelen had, want zij won liefst met 6-0.
Hoewel de Gems-reserves in het begin
nog moedig weerstand boden, moesten zij
zich geleidelijk wel gewonnen geven. Toen
de stand 5-0 was kreeg Zuivel nog een
strafschop te nemen, die ook feilloos in
een doelpunt werd omgezet, 6-0. Zuivel
dankte deze overwinning voornamelijk aan
haar aktieve voorhoede.
Hierna kwamen Empo l en Vleeswaren l
tegen elkaar uit. In deze ontmoeting stond
er meer op het spel. Het werd een ener!verende strijd, waarbij Vleeswaren, die
met enkele invallers uitkwam tenslotte
met 2-0 aan het kortste eind trok. De
Empo-ploeg Avas inderdaad beter en won
dan ook verdiend.

KERKDIENSTEN zondag 29 juni.
Hervormde kerk.
8.30 en 10 uur Ds J. Langstraat, Bed. Hl.
Avondmaal
Geref. Kerk
9.30 uur Ds J. Kleine, Apeldoorn
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
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 28 juni van 5 uur tot en met
zondag 29 juni Dr. Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 29 juni Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-566.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 117 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45.— tot f 55.— per stuk.
Handel was redelijk.
Brand melden: no. 5 4 1 .
Burgelijke stand van 20 t.m. 26 juni.
Geboren: z. van C. W. Koers en F. van
Ginkel; z. van L: van Olst en H. Evink
Ondertrouwd: G. H. Ruesink eri D. Steenblik
Gehuwd: H. Hol en A. A Langeler; J. H.'
Bosch en H. J. Nijenhuis; P. Nengerman en
A. J. W. Boxum
Overleden.' A. van Voorst, v r , wed. van
H. Rijkse, oud 90 jaar

Taxi ?
Belt George 3-5BIOSCOOP

WATERPOLO.

M^

IJsvermaafc in de zomer . . . 5at bclceïtflp
men zondagavond in de bioscoop, door de
prachtige kleurenfilm: „Symphonie in
goud". Men ziet de Weense ijsrevue en hun
solisten, benevens balletten en het grote
Rias Dansorkest.
Het is een groots opgezette revue-schowfilm met bekende sterren, Avaarvan Hans
Moser, in zijn rol als trainer, zorgt voor
lachen aan de lopende band.
WAAR IN 't MALSE KORENVELD

Er moge dan in Limburgs dreven, volgens
het welbekende volkslied, het lied d>>r
leeuwerik in het malse korenveld klinken,
in Vorden Aveerklinken de kreten van de
jeugd in de korenvelden, die deze vaak
als haar speclterreiii beschouwt. Men kan
er zo heerlijk verstoppertje spelen en het
plukken van korenbloemen blijkt vaak
aanleiding te zijn om er complete wandelpaden in aan (e leggen.
Dit geldt in liet bijzonder voor de korenvelden op de kamp voor het kasteel Vorden. Van een dezer velden toebehorende
aan de heer W., is een groot gedeelte vortrapt. Er is een Avare doolhof van gangen
in aangebracht, terwijl blijkbaar ook minnende paartjes hier gaarne verpozen.
Intussen zit de eigenaar met de strop, want
hier is minstens 15 vim rogge verloren gegaan.
Men verzoekt ons dan ook om de jeugd
er op te wijzen, dat korenvelden ge. en
•peelterreinea zijn en ook voor minnende
paartjes telt onze gemeente lommerrijke
plekjes genoeg, waar zij zonder de eigenaars schade aan te doen, ongestoord kunnen verpozen.
Er werd ons vroeger geleerd: „iedere roggeaar is een f l i n k e snee roggebrood". Als
een ieder dit in zijn oor knoopt zal men
heus wel behoedzamer met dit kostbaregraan omspringen.
LEDENVERGADER. A.R. KIESVERENIGING
Maandagavond hield de /V.II. kiesvereniging „,[Nederland en Oranje onder voorzitterschap van de heer A. J. Lenselink,
een algemene ledenvergadering in Irene.
Na een kort; welkomstwoord dankte de
voorzitter de propaganda-commissie, als-

Ook de tweede competitiewedstrijd heelt
de damesploeg van V.Z.V. '54 de volle
winst gebracht. Donderdagavond Avera n.I.
in Lochcm de uitgestelde wedstrijd gespeeld tegen de dames van de Berkel 1.
V.Z.V., toonde reeds voor de rust haar
sterkte en wist met een uitstekend doelpunt de leiding te nemen.
Na rust Avist de Berkel de stand gelijk te
maken, door een doelpunt van Mej. Wegener 1-1, doch hierna kwam V.Z.V. geAveldig
opzetten en slaagde er in het Lochemse
doel nog 5 maal te doorboren, zodat de
eindstand kwam met 1-4 voor V.Z.V.
De Vordense heren speelden donderdagavond eveneens een uitwedstrijd en AVCI1
tegen O.K.K. l uit Eerbeek. Deze eerste ,
oompetitiewedstrijd ging voor de Vordenaren verloren, daar de stanü bij het eind
7-ü aangaf voor de thuisclub. Het Vordense herenteam speelt dit jaar met een vijftal debutanten, meest jonge spelers, die
nog niet de nodige ervaring en wedstrijdroutine hebben opgedaan, zodat een nederlaag dan ook te verwachten Avas. Het pleit]
[Voor V.Z.V., dat zij met rust tegen het
pterke O.K.K. team nog met 0-L gelijk
stonden.
Na de hervatting echter wisten de tegenstanders, die veelal groter en ouder waren,
dank zij hun uithoudingsvermogen, tenslotte zeven maal het V.Z.V. net te doorboren.
In de bondscompetitie 3e klas K.N.Z.B,
speelde het V.Z.V. dames-zevental een uitwedstrijd tegen't sterke A.Z.C, l te Apeldoorn. Hier kregen de Vordense dames
hun eerste nederlaag te incasseren. Het
werd 5-0 voor de Apeldoorners. Voor V.Z.V.
was het een ernstige handicap, dat Hia
Touw als keepster moest worden vervangen, zodat de verdediging het zwakste punt
was.
Deze week werden 'n aantal thuiswedstrijden afgelast wegens de abnormale lage
temperatuur van het water, doch maandagavond a.s. zullen de Vordense dames
thuis spelen tegen de Berkel l uit Lochejn,
w a a r b i j waarschijnlijk de puntjes wel in
Vorden zullen blijven. Hopenlijk zullen
ook verschillende supporters de Vordense
dames, die tot nu toe in de K.N.Z.B, goed
mee kunnen komen, aanmoedigen.

VERKIEZING AMBTSDRAGERS

Tot ouderlingen in de Geref. Kerk alhier
werden gekozen de heren J. W. Addink pr.
en J. W. Heyenk sr., tot diaken de heer
H. Bouwmeester.
V.Z.V. SUCCESSEN
J.l. zondag namen enkele V.Z.V.-leden,
deel aan de voorronde van de Selectiewedstrijden der Kring Twente-IJsselstreek, georganiseerd door de Zwemver. „Weusthag' :
te Hengelo-Ov.
Joke Brandenbarg wist zich op de 100 m.
vrije slag als eerste te plaatsen in de uitstekende tijd van 1.15.2, terwijl Jans Brandenbarg op de 200 m. schoolslag een tijd
noteerde van 3.57, eveneens een goede
prestatie.
A.s. zondag vindt in Hengelo de finale
plaats van deze selectie-wedstrijden, waarbij V.Z.V. met diverse dames en herenleden tegenwoordig zal zijn.
O.a. starten de dames op de 5x50 m. estafette, Joke Brandenbarg op de 100 m.
vrije slag en de 100 m. vlinderslag, Jans
Brandenbarg op de 100 m. schoolslag en
G. Bijenhof op de 100 m. rugslag.
Ook de heren nemen deel aan de estafette
5x50 m. vrije slag, terwijl H. van Ark
eveneens uitkomt op de 100 m. vrije slag
heren.
RATTI-NIEUWS
Voor alle Ratti-elftallen is thans de bondscompetitie geëindigd zodat momenteel 't
zomerprogram kan worden afgewerkt. Beide seniorenploegen zijn 'a.s. zondag vrij,
maar de junioren hebben een drukke dag
daar de Pax-jeugd uit Hengelo-G. op bezoek komt.
Pax a, b en c spelen resp. vriendschappelijke wectotrijden op het sportveld alhier
tegen Ratti a, b en c. Dat het een spannende en sportieve middag zal worden is wel
zeker.

Doe meer bij ons,
MET MINDER GELD!!
Jams, alle smaken, per pot

AJ.P. Pudding, 2 pakjes voor 45 et
(l pakje voldoende voor l liter pudding)
hierbij een fraai bowlglas GRATIS.
Ananas, grote blikken van 1*18 voor 86
Gemengde zandkoekjes, 250 gram 59
Pinda Chocolade rotsjes
(melk of puur) 100 gram 49
Heerlijke Gelderse Ham, 150 gr.
79
Grote blikken Leverpastei*
eerste kwaliteit 55
Jonge volvette Kaas* per 500 gr. 98
A.s.

et
et
et
et
et
et

maandag 30 juni wegens

inventarisatie gesloten.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst af betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.
Laat uw stoelen, divans, matrassen
door ons stofferen,
overtrekken en
bijvullen.
Komt netjes in orde
en p r i m a ! !

fa» G* W. Luimes
Vorden, Telefoon 421
Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestd ruppels
Rheuma l ruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 80 cc.
franco p. post, na ontvangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippenhokken, liggende ra- Gaat U kamperen???
batplanken en glas-in- Wij verhuren tenten
schuifbare valramen.
en luchtbedden.

G. H. Scholten

fa G. W. LUIMES
Timmerman, Hengelo-G. Telefoon 421, Vorden
Telefoon 561

Vanaf heden . . . .
op alle japonnen en
blouses

Profiteert van onze

20 pCI. korting.

lage prijzen!
Het Plaatselijk
blad komt binnen,

*

Wees er als de kippen bij»

de regelmatige, welkome brenger van alle
nieuws uit de eigen
omgeving. Juist op het
platteland en in de
provinciesteden is er
een grote gehechtheid
aan de eigen streek.
HET PLAATSELIJK
BLAD IS EEN DEEL

H. Luth, Vorden
Nutsgebouw™1
Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Publicatie nn de Ned«rl«nd«cb«
Nieuwsblad Pera

VAN HET

VOLKSLEVEN t

Zaterdag 5 juli, 8 uur
DE SUPER-WESTERN (in kleuren)

Het geweten van het Westen
met Lex Barker - Mala Powers.
Een fel-spannende aktie-film uit de
woeste en wilde jaren der goudzoekers.
Een film vol pittige en opwindende
scènes.
Toegang 14 jaar.

55 et

Wasmachine fabriek
heeft

j

Entree: f l .20. f O 90, f O 60 (bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

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 3.20 p. jaar

CONTACT
de parel van Vorden

•
•
•
•
•
•
•

250 gr. cocosbanket,
heerlijk koekje
250 gr. vruchtenkoekjes
l pak heerlijke wafelkoeken
250 gr. vruchtencaramels,
lekker snoepje
250 gr. prima tutti-frutti
l grote pot grove mosterd
l pak Momento rijst.
rijst zonder koken
3 grote rollen closetpapier

59 et
59 et
58 et
49 et
55 et
55 et
54 et
33 et

Bij aankoop van 6 stukken
prima schoonheidszeep, één
badtas GRATIS*
Als extra reklame:
150 gram prima Boterhamworst 37 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg

—

Geslaagd ?
Dan is het mooiste geschenk een

Empo
Rijwiel!
-k EMPO CALYPSO, de fiets voor de moderne jeugd!

Telefoon 415

Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Alette Henriëtte
(Alette)
M. L. de Grip
E. J. W. de GripAlbers
Marinus

X. .

Zo de Here wil en zij leven hopen
W. Bouwmeester

en

X
u
}
Q
A
u

Q

Ku

J. M. Bouwmeester-Veltkamp
met hun kinderen en kleinkinderen op W
donderdag 3 juli te gedenken dat zij |
voor 50 jaar door de band des huwelijks Q
werden verbonden.

u

Gelegenheid tot feliciteren van (
3 tot 4.30 uur 's middags.

Overschild, 21 juni '58
Meerweg I3a.

w Vorden, Linde E 88.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijksfeest ondervonden.

Wilt u een goed en zelfstandig bestaan
opbouwen f Dan ligt hier uw kans.
Voor Vorden en omgeving zoekt een verzekerings-maatschappij

G. J. Reintjes
M. E. ReintjesSchutten

u

een vertegenwoordiger.
Voor aktief persoon steun en mogelijkheden aanwezig om op de duur een zelislandig assurantiekantoor op te bouwen.
Brieven onder nr. 5 Bur. Contact.

Vorden, Mostel D 106
Wegens mijn vertrek
naar Canada groet ik
langs deze weg al mijn
vrienden en kennissen.

Plastic
Kindermanteltjes
en capes.

Tandarts Hylkema
afwezig
van woensdag 2 juli
t m. donderdag 24 juli.
Voor spoedgevallen:
Tandarts van Dijke te
Hengelo-G. Spreekuur
9-10, behalve zaterd.
MEISJE gevraagd, 't
liefst vrijdags- en zaterdagsmorgens, of anders nader te regelen.
R. G. J. Kuypers.
Dorpsstr. 12, telef. 393
Gelegenheid voor
SLAPERS,
Tevens
huiswerk gevraagd.
Brieven onder letter S
Bureau Contact.
G.o.h. KINDERWAGEN te koop.
Molenweg 30.
Te koop i. g. st. verk.
elektr. WASMACHINE, oud model.
R. G. J. Kuypers, Vorden. Dorpsstraat 12,
telef. 393.
Te koop B.S A., 500
c.c., goed onderh. bil).
prijs. G. Muytstege,
Delden B 40a. Vorden
BOERENKOOLPLANTEN te koop,
J. Lenselink, Mossel.
Te koop i 30 partn,
red H E N N E N , 3 mnd.
oud. H. Teunissen,
Medler.
25 jonge H E N N E N
te koop, reds. 4 mnd
oud. B. Antink, Linde
E 18, Vorden. N.oz.
Te koop ± 150 jonge
HENNEN, w x r .
H. Beumer, Linde E 42

Hengilsport-artikelen

„Jan Hassink"
200 jonge HENNEN
te koop, w Xr. A. J.
Wentink, Linde.
100 W.L. HENNEN
te koop, 10 weken oud,
keuze uit koppel van
350 stuks, ook bij gedeelten. J. B. Vreman
Linde E 35, telef. 567

LOOMAN
VORDEN
Chem reinigen

Verven

Ondergetekende maakt nogmaals bekend,
dat hij om zeer dringende redenen de
dienstbetrekking met de N.V. Hoekseinu
heeft verbrokeri^üaar h.ij nu zcli'standig
voortgaat, vcrzJHt hij u uw bestellingen
op o t al' te gevenraan:

Sprongstraat8,Tel.K6750-3572
Vraagt u bij bestellingen s.v.p. naar Hendriks.
^*
Beleefd aanbeve^md,

H. Th. Hendriks, Zutphen
100 pCt. verzekerd tegen diefstal, transport en brand. Gratis halen en bezorgen.
enz. enz.

Stoppage

Maandag 30 juni avondwandeling

Te koop een toom
BIGGEN. W. Regelink, Wildenb. D 73.

langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor een ieder zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek half acht van
het Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.

Woensdag 2 juli achtkastelentocht
per rijwiel onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur n.m. v.h. Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.

Gevraagd leerjongens
leeftijd 14 tot 18 jaar, 5-daagse werkweek.
Opleiding als plaatwerker, draaier en planeur. Aanmelding:

„GEHA" N.V.
kantoor Burg. Galléestraat 48, Vorden.

Plastic Mantels

Zo juist ontvangen:

Richard Haverkamp

v.v.v.

13 beste BIGGEN te
koop. G. W. Winkel,
„Gazoor"

Aan onze geachte clientèle!
Van 7 juli t.m. 12 juli zijn
we gesloten wegens vakantie.

voor dames en kinderen.
Zeer voordelig bij

H. LUTH
Hiervan moet u profiteren!
Volvette romige

graskaas
500 gram 98 et.

Smit, Ziflllienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon^Sl.

Ideaal voor vakantie
of werk!
Een week kunt U profiteren
van deze aanbiedingen.

l
Damesblouses, div. kleuren
| maten 40, 42, 44 f 4.50

Wollen Damesvesten
in diverse maten
kleuren en modellen
Serie I Serie II
III
12.50
16.75
21.50

Meisjes badpakken

I
1

leuke modellen, frisse kleuren
vanaf f 1.75

Als Vivo-klant stelt'u prijs op de bekende
VIVO-PÜNTEN, KISJEMAKER is die
week wel geopend en staat tot uw dienst.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Wollen
meisjeszomerpullovers

Extra voordelige

Kinderpullovers,
tricot vanaf f 1*75

Werkschoenen
met rubber zolen. Prima pasvorm
en kwaliteit, l f i n fl
Slechts l l 4. O U

Wullink's schoeiende!
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"
Heden zaterdag 28 juni

DANSEN
in zaal Langeler, Hengelo-Gld.
Ockest „De Zwervers". Aanvang 7 uur.

Dekrijpe B.B. ZEUGJES te koop en ROGGESTRO in balen.
Vruggink, „Riethuis".
Delden.
Te koop r.b, VAARSKALF. T. Brummelman, Medler.
Te koop jonge KONIJNEN, Witte VI.
Reus. H. J. Kettelerij,
Nieuwstad 44.
± 100 jonge HENNEN te koop, w. Xr.
8 weken oud.
D. A. Lenselink,
„Specop", telef. 571.
EETAARDAPPELS
te koop. B. Verkerk,
achter station, Vorden
Te koop 9 zware
BIGGEN. H. Wiltink
D 58 Wildenborch.

N.O.Z.

Vorden

Voor onze eierenle ver anders en de
mers van onze veevoederartikelen hebben wc een apurle regeling g e t r o f f e n ,

SMIT, Zutphenseweg

BIGGEN te koop.
D.Pardijs, Kranenburg

3/4 mouw, diverse kleuren,
vanaf f 4«85

kleine stijging per maat

Sokjes en sportkousen
grote sortering, vanaf 80 et
kleine stijging per maat.

Tropical werkhemden de ideale
zomerdracht nu f 4.85.

Voor deze kwaliteitsartikelen natuurlijk . . .

A. WOLSING
Textiel, Vorden

Te koop SOLEX.
M. J. Kroneman.
8 beste BIGGEN te
koop, gekruist.
A. J. Eggink, Boskamp
GEVRAAGD:
jongste bediende
voor kantoor en magazijn.
Aanmelden GEHfl N.V.
Burgem. Galléestr. 48

Retëxtürtngsbedrtff
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Laat uw vakantiekleding tijdig door ons

Chem. reinigen, Drijmastern.
Tevens uw adres voor
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:

H. Luth, Nieuwstad
Tel. 396.
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 diverse kleuren
en modellen.
Overwelving 3
Telef. 2824
ZUTPHEN
Inruil

- Verkoop
Verhuur

H.H. Landbouwers.
Voor de regen,
regenpakken,
korte jas en broek
f 24.75.
fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421
Wie kan grote aantallen adressen typen?
Brieven onder motto
Med. no. 4 aan Bur.
Contact.

Wij betalen voor
slachtkippen (alle
(rassen!)
f 1,95 p. kg.

Speciale juni-aanbiedingen.
Fabrieksrestant katoenen onderjurken en jupons, met zeer fraaie
kant.
Normale prijs 6.95, nu slechts 4.9O.

Pluimveehandel
Vorden
Telef. 283

Het gas voor iedereen
Prijs ( 7.50 per fles.

mooie dessins, normale prijs 2.95
nu slechts 1.95

Weulen -Kranenbarg

normale prijs 3.50, nu slechts
2 paar 3.9O

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

2.25

„De Reiger"

voor autorijlessen.

*
Heren Plastic jassen
prima import kwaliteit, 9.5O

H. Diesvelt

L. Schoolderman
C.B.P.B.

C.J.B.T.B.

Ring Hengelo-G.
Donderdag 3 juli

Wedstrijdmiddag
TE VORDEN terrein Th. Nijenhuis bij „'t Zwaantje", aanvang
1.30 uur.
's Avonds 6.30 uur

Kaartleestocht
te voet.

8 uur Grote Bonte avond
in „Irene".
Opvoering van het blijspel

„Gebroeders Kalkoen"
door de C.J.M.V. Leesten.
Niet leden ook van harte welkom.

Concord ia Hengelo-Gld.
Zaterdag 5 juli

dansmuziek
Aanvang 7 uur.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Emmers l

NIET te komen voor haar knippen!
Wiekart - kapper

en het 2e paar GRATIS.

H. LUTH, VORDEN

Schoenreparatie?
NATUURLIJK

WULLINK
Ver. voor Veilig Verkeer, afd. Vorden
Veiligverkeersritten
voor auto's 011 motoren op woensdag
2 juli a.s.
Start om 7.30 uur nabij de O.L. Schooi
in het dorp.
Voor bromfietsen en fietsen donderdag «i juli zelfde tijd en pluuts. Inleggeld resp. t fU50 en t 0.75.

Emmers!

Vertinde conisch model en ook cylinder,
vanaf 6 tot 25 Itr. inhoud. Zonder tuit en
ook met een tuit.
Met vaste maatschaal of met een drijvende
maatschaal. Normaal ongeijkt, (op bestelling
de geijkte soorten).
Spec. half conisch, lage melkemmers no. 1214.
Roestvrij stalen emmers, onverwoestbaar
en zuurbestand!
inkte werkemmers voor veevoer enz.
licht en handig in aluminium.
Nieuw! Plastic-emmer, 12 Itr., met maatschaal zover voorhanden voor f 3.70.
Handel bekende korting. Bij k w a n t u m op
aanvrage.
bijzondere bedrijfsdoeleinden vervaarn wij in metaal, volgens uw wens.

„GEHA" N.V.,

Vorden

Toonzaal Burg. Galléestraat 48
Werkd. geopend tot 16 uur.
's Woendags en zaterdags tot 12.30 uur.
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Blauw-wit gymschoenen
Ideaal voor uw vakantie.
Voorradig in hoog en laag model.

Wullink's Schoenhandel
Daar onze medewerker die dag niet
aanwezig kan zijn verzoeken wij U
beleefd zaterdag 5 juli

met ladderstop in ^J ^^^ £JT
boorden teen p.p ^^«^^^^

Bupro-gas

Restant partij Baddoeken

zeer fijne geminderde nylons

Prachtige Nylons

W.ROSSEL

*

*
Gelegenheidskoopje

Zolang de voorraad
strekt

Onbetwist,

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl. Hengelo G., Tel.06753 234

Verschillende fabrikanten stelden ons in
staat U te laten profiteren.

Bakviszomerjaponnen
7.50
•
12.50
(normale prijs f 20.- — f 25.-)

Nylon japonnen
19.--

VISSER * VORDEN

zil. want ieder kledingstuk wordt volledig gegarandeerd.

VOLLE GARANTIE . oersterke stol . tengere levensduur
• beier wasbaar

Uw schoenenspecialist

errassend
oordelig

Alj U K L M -werkkleding koopt, wéét U dat U goed

Laat uw auto van binnen opnieuw bekleden,
nieuwe hoezen over
de zitting en rugleuning.

Vraagt prijzen. Uitsluitend vakwerk.
fa. G. W. L U I M E S
Vorden, Telef. 421.
Voor

Vulpenreparatie
naar

. weinig verstelwerk

• maximale bewegingsvrijheid

• alle naden 3x gestikt

. extra versterkte zakken

Eis met klem
merk KLM, want.
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•• Ifl WERKKLEDING

Kan langer Mee

Verkrijgbaar bij:
Fa» Visser - Vorden
Burg* Galléestraat 5

„Jan Hassink"
Tijdelijke
aanbieding!
10 prima kwaliteit
sigaren voor slechts
f 1.70.
Sig.mag.

Olthuys
(D. Boersma)

Ciir. Landboüwhuishoudschool Vorden
DAME GEVRAAGD
die tijdens de middagpauze toezicht « i l
uitoefenen.
Enige bekendheid niet jeugdwerk s t r e k t
lot aanbeveling.
Soll. en iril. bij de directrice.

