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Foto van de Chr. Gemengde
Zangvereniging „Excelsior"

genomen ter gelegenheid van
haar 20-jarig bestaan in 1904.

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Mijnheer de Redacteur,
Gaarne zou ik onderstaand stukje in Uw Blad
opgenomen willen zien:
Zaterdagavond j.l. had ik het genoegen in
Vorden te zijn, en zo was ik in staat het
Openingsconcert van de diverse plaatselijke
Zang- en Muziekverenigingen bij te wonen.
Alhoewel het gebodene gemiddeld op hoog
peil stond en ik van verschillende vertolkin-
gen heb genoten, moet mij toch van liet h a r t ,
dat er aan de organisatie wel het een en ander
ontbrak!
Als ik ju is t ben ingelicht gold het hier een
concert onder auspiciën van V.V.V., waaraan
de diverse Verenigingen belangeloos mee-
werkten.
Was het clan niet op /ijn plaats als één van
de bestuursleden van V.V.V. een woord van
welkom sprak? Waarschijnlijk was men clan
ook meer op t i j d begonnen! Of was het te
laat beginnen gevolg van het niet op tijd aan-
we/ig / i jn van stoelen en standaards voor de
muziekverenigingen?
Jammer ook, dat er zo weinig banken stonden
voor het publiek! Het l i j k t me toe dat er heel
wat meer mensen zouden komen indien er
voldoende zitplaatsen waren. Vooral voor
ouderen valt het niet mee zo lang te staan.
Dit stukje is niet bedoeld als zuiver critiek,
doch meer als suggestie voor een eventueel
volgende uitvoering. Ik vind het zo jammer
dat het geheel zo rommelig was!
U, mijnheer de Redacteur, dankend voor de
verleende plaatsruimte.

Hoogachtend,
Een Oud-Vordens ingezetene.

POLOCLUB V.Z.V.
De Berkel II (Lochem) - - V.Z.V., Vorden:
0—6. De Vordense heren schijnen 't goede
voorbeeld van de damesploeg te willen vol-
gen, want / i j hebben ditmaal een grote (i—O
overwinning weten te boeken op de Berkel II
uit Lochem. De wedstrijd werd Zondagmorgen
gespeeld te Lochem. Van 't begin ai aan
toonden de Vordenaren zich sterker en zowel
op technisch gebied als wat snelheid betreft
waren zij in de meerderheid. In de Ie heli t
wist Vorden 'n kleine 1—0 voorsprong te
nemen, doch na halftime kwam de thuisclub
er practisch niet meer aan te pas. De Vordense
doelverdediger had het wel heel gemakkelijk
en behoeide slechts twee aanvallen, die ove-
rigens weinig gevaarlijk waren, ai' te weren.

FA. ALBERS OP REIS
Maandag j.l. werd door de Firma f. W. Albers
a lh ie r een excursie georganiseerd voor Clien-
tèle en Personeel naar de E 55 Rotterdam.
De reis werd gemaakt in twee bussen en een
luxe auto. Na een kopje koffie aan de Kra-
lingse Plas en een bezichtiging van de Maas-
tunnel werd de E 55 bezocht waar men de
gehele dag doorbracht.
Tegen de avond werd het gezelschap weer
verzameld en na een gezellig diner arriveerde
men tegen kwart over elf in de beste stemming
hie r ter plaatse.

GEVONDEN VOORWERPEN
f) portemonnaies, l beitel, l zakmes, l bril-
étui, l zakdoekje, l pr. schoenveters, 6 flessen
limonade, l meisjeshoedje, l actetas, l leeg
biervat, l pr. dameshandschoenen, l draagoog
van paardentuig, l dameshandschoen, 3 munt-
biljetten van ƒ L—, l capuchon, l armband
van polshorloge, l hoofddoek.

VERLOREN VOORWERPEN
j zadeltasje, l gouden halskettinkje, l kinder-
tasje, l regenjas, l belastingkaart voor brom-
fiets, 2 portemonnaies, l jongensslipover, l
hoj^en opzet van vrachtauto, l motortas, l
z^^pibroek, l schooletui, l jongensportefeuille
met inhoud, l bril in etui.

AAN KOMEN LOPEN
l bruine langharige teckel (reus).

WEGGELOPEN
l hond (bouvier).
Ji^Bhtingen op het Groepsbureau der Rijks-
pc^ffie te Vorden op werkdagen van 14—17 u.

OUD GEMEENTE-ARCHITECT
OVERLEDEN

Dinsdagmorgen overleed alhier in de ouder-
dom van 79 jaar de heer G. J. Meilink, die
vanaf l April 1914 tot l Januari 1945 ge-
meente-architect is geweest.
De overledene was op het gebied van wegen-
en boerderijenbouw een deskundig persoon.
Veel gebouwen zijn door hem tot gereedheid
gebracht en zijn tot op heden nog een sieraad
in onze plaatselijke gemeenschap.
Vele verharde wegens werden door hem aan-
gelegd en zijn op zeer deskundige wijze ge-
reed gekomen, waardoor de belangen van alle
inwoners, vooral ook de landbouwers, buiten-
gewoon gediend werden.
Verder deed de overledene veel voor het tot
stand komen van mooie lanen en bossen, waar-
door het natuurschoon bevorderd werd.
Bij zi jn 25-jarig jubileum op l April 1939
werd h i j op hartelijke wijze gehuldigd.
In de raadsvergadering van 13 Mei 194(i werd
of f i c i ee l van hem afscheid genomen (in ver-
band met de oorlogsomstandigheden kon dit
niet eerder geschieden) waarb i j hij als erken-
telijkheid voor z i j n vele werk een tuinameu-
blement in ontvangst mocht nemen.

ORIENTERINGSRIT V.V.V.
Ondanks het minder gunstige weer waren er
Dinsdagavond nog 42 deelnemers voor de
o) i c i i t c i - i n g s r i t per r i jwiel , uitgeschreven dooi-
de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer.
De start vond om 7 uur plaats op het markt-
plein. De lengte van de rit, die door de
pracht ige omgeving van Vorden en de buurt-
schappen leidde, was W km, terwijl er met
een gemiddelde snelheid van 1^! km per uur
moest worden gereden.
De finish was bij Hotel Bakker, waar de heer
W. Kamperman namens V.V.V. de prijzen
uitreikte.
De uitslag was als volgt:
Dames: 1. [o Barcndsen met 4 1 s t r a lpn t . ;
2. Annie Jansen, 4(i stralpnt.; 3. Gerda Rou-
wenhorst met 17 stralpnt .
Heren: 1. Hans Mcyerman met 39 strafpnt.;
2. I), f. Pardi j s met l ( i s t rafpnt . ; 3. B. Rouwen-
horst met 47 s trafpnt .

KERKDIENSTEN Zondag 10 Juli .
IRENE

9 uur Ds R. Riphaagen, van Zutphen..
10.30 uur Ds J, H. Jansen.

Medlerschool
9 uur Ds J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds B. Bouma, van

Noordwijk aan Zee.
R.K. Kerk

7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 9 Juli van 5 uur t.e.m.
Zondag 10 Juli Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van l t.m. 7 Juli.
Geboren: d. van H. Rothman en G. M.
Rothtnan-Ribbink; d. van B. Klumpenhouwer
en W. G. Klumpenhduwer-Klein Ikkink.
Overleden: T. H. Nicaise, vr., echtg. van
F. Uenk, 84 jr.; G. J. Mellink. m. 79 jr.;
M. F. Garritsen, vr., wed. van H. W. His-
sink, 73 jr.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 89 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 46.—

Handel tamelijk vlug.

V.V.V. WEEKPROGRAMMA
Hielen Zaterdagavond vindt het waterpolo-
^Rnooi plaats, waarover we vorige week
reeds uitvoerige mededelingen hebben gedaan.
Maandagavond is er de avondwandeling.
Dinsdagavond hee l t het openingsconcert
plaats ter ere van het zang- en muziekcon-
cours dat hier Woensdag en Donderdag wordt
»uden. In een speciale concourscourant

u hierover nadere bijzonderheden lezen,
willen wc nog extra w i j z e n op het s l u i -

tingsconcert dat Donderdagavond wordt ver-
zorgd door het prachtig geüniformeerde Zut-
phens muziekcorps Symphonia en het man-
nenkoor Harpe Davids uit Doetinchem.
Het optreden van de boerendansersgroep „De
Knupduukskes" is vooral voor de vreemde-
lingen een extra attractie.
Woensdagmiddag wordt de Achtkastelentocht
voor wielrijders weer gehouden.
Dan z i jn er Zaterdag 10 J u l i 's avonds ruiter-
demonstraties.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

JUBILEUM BIJ EMPO RIJWIELFABRIEK
Zaterdag 2. J u l i wapperden de vlaggen van
de beide Empo fabrieken in Vorden ter ere
van de Heer Muis, die deze dag 25 jaar ver-
bonden was aan het bedr i j f .
In het b i j z i j n van de f i r m a n t e n , de procuratie-
houder, de Heer Scholten, allen met hun
dames, werd de j u b i l a r i s toegesproken door
de Heer H. B. Emsbroek die memoreerde hoe
de Heer Muis a ls boekhouder begon en daar-
na opklom tot procuratiehouder en hem dank
bracht voor de plichtsbetrachting en het grote
verantwoordelijkheidsgevoel waarmee hij
steecis de belangen van de firma behartigde.
Na het overhandigen van de traditionele enve-
loppe sprak de Heer Emsbroek een persoon-
l i jk woord als vriend tot de Heer Muis.
Hierna huldigde het bestuur van het Empo
pensioenfonds de Heer Muis en brach t hem
d a n k voor al het werk dat deze als secretaris-
penningmeester jarenlang in zi jn vrije tijd
voor het fonds deed.
M c1 j u f trouw Boerstoel en de Heer v. d. Berg
boden namens het gehele- personeel Mevrouw
M u i s bloemen aan terwi]! de j u b i l a r i s een
cadeau ontving.

MILITIE
Voor de Lichting 1957 hebben zich 50 per-
sonen laten inschrijven.



„ONS BELANG" OP REIS

Begunstigd door buitengewoon prachtig weer,
maakten een aantal leden van de C.L.V. „Ons
Belang" te Linde met hun dames, totaal 90
personen een uitstapje naar Rotterdam.
Allereerst werd een prachtige boottocht ge-
maakt door de havens en daarna een bezoek
gebracht aan de E 55; een twee-tal „reis-
leiders" van een Rotterdams reisbureau /.org-
den de gehele dag voor rondleiding en een
goede explicatie, hetgeen door de deelnemers
zeer op prijs werd gesteld. De coöperatie „De
Vooruitgang" te Rotterdam zorgde voor een
goede ontvangst! Alvorens te vertrekken, werd
door het gezelschap nog een bezoek gebracht
aan de Maastunnel; hoogst voldaan werd de
terugreis aanvaard en arriveerde het gezel-
schap tegen ruim elf uur weer in Linde.

GESLAAGD
Aan de R.K. H.B.S. „Marianum" te Grocnlo
behaalden onze plaatsgenoten, de heren Bert
Hartelman en Tonny lansen het diploma
H.B.S.-A.

EERSTE H. COMMUNIE
In de parochiekerk op de Kranenburg hebben
18 meisjes en 16 jongens Zondag j . l . hun
Eerste H. Communie gedaan. Onder f e e s t e l i j k
klokgelui en begeleid door een stoet van
bruidjes trokken de communicantjes naar de
kerk. Pastoor H. Ponsioen O.F.M, droeg de
Plechtige Hoogmis op, terwijl Z.E. onder de
H. Mis in treffende bewoordingen ui tweidde
over de betekenis van dit leest. De plechtig-
heid werd luister bijgezet door het R.K. Zang-
koor „Canicmus Domino". Na de H. Mis ver-
zamelden de kinderen zich aan de koiï ietafel .

Hierbij plaatsen we de foto's van twee pioniers uit
het Chr. zang. en muziekleven te Vorden. Links de
heer Reind Beeftink, die bij de oprichting van „Excel-
sior" als lid toetrad en in menig zangnummer de bas-
partij vertolkte. Rechts de heer K. G. Rouwenhorst,
mede-oprichter van „Sursum Corda". Vele jaren heeft
hij de voorzittershamer gehanteerd en thans is hij
erevoorzitter.

CONCERT
Zaterdagavond hebben onder auspiciën van
V.V.V. alle Vordense zang- en mu/iekkoren
het openingsconcert in de mu/iektent ver-
zorgd. De temperatuur lokte helaas nog niet
tot een groot bezoek, wat wel jammer was,
daar zowel de muziek- als de zangkoren uit-
stekende prestaties leverden, die een hartelijk
applaus kregen.
De heer E. J. van Tongeren dankte de zang-
en mu/iekkoren tenslotte namens V.V.V. voor
de/e goede in/et van het /omerprogramma,
en maakte / i j n excuus voor de slechte orga-
nisatie.

AUTOTOCHT BEJAARDEN A
Met een aantal auto's hebben de bejalRien
van Vorden, die onlangs niet meegeweest / i j n
naar de bollenvelden, Zaterdagmiddag een
tocht gemaakt naar Nijmegen en Arnhem.
Dank zij het goede weer, hebben zij een schit-
terende tocht gehad en de organisatie mider
leiding van cle heer Poesse liet ook d^wal
niets te wensen over. De tocht geschieude^weer
onder auspiciën van de Oranjevereniging.
Tegen half acht keerden de tochtgenoten zeer
voldaan in Vorden terug, waar Sursum Corda
hen opwachtte. Een amateur orkestje zorgde
binnen nog voor een vrolijke verpozing.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

PUROL
Voeten en oksels Iris door Purol-poeder

SCHOOLREISJE O.L.S. LINDE
Begunstigd door goed weer hebben de leer-
lingen van de 1ste, 2de en 3de klas der O.L.S.
te Linde hun jaarl i jks schoolreisje gehouden
met als einddoel Arnhem.
Per luxe touringcar startte 't gezelschap om
9 uur en ging via Zutphen naar Arnhem, waar
het Burger's Dierenpark werd bezichtigd.
Vanaf de Westerbouwing werd hierna een
boottocht over de Ri jn gemaakt tot Arnhem,
waarvan de kinderen erg genoten.
In 't park Sonsbeek werd de waterval bezocht
en ging de terugtocht via de Posbank, waar
de jeugd nog 'n ge/ellig uurtje doorbracht.
In Dieren had men nog 'n leer/aam ogenblik,
daar j u i s t bij 'L passeren de koppelslui/en in
werking' gingen. Voldaan en dankbaar voor-
liet genotene arriveerde men om 7 uur weer
op 't Medler.

GIDSEN-FEESTDAG
Zaterdag vierden de Gidsen en Kabouters van
de „Maria-Gorettigroep" ge/.amenlijk het leest
van M a r i a Visi tat ie . Reeds 's avonds van te
voren was er door de aalmoe/enier een avond-
wake gegeven. Zaterdagmorgen werd de ker-
k e l i j k e viering ingc/.et met 'n Groepsmis om
7 uur, waarna Mariaopdracht. Aan allen werd
hierna 'n margriet uitgereikt, 't symbool van
reinheid, welke bloem, die dag /o goed moge-
l i jk in ongerepte staat /on moeten worden
bewaard.
Hierna was er 'n gezamenlijk ontbijt in 't
c lubhuis , 's Avonds was het kampvuur, waarbij
velen van hun belangstelling b l i jk gaven. Met
afwisselend /.ang, voordracht en declamatie,
vormde dit ge/el lige kampvuur een waardig
slot aan deze Gidsen-feestdag.

R.K.S.V. „RATTI" HERDENKT 10-JARIG
BESTAAN

Op 26 Juli a.s. hoopt de R.K. Sportvereniging
„Ratti" haar 10-jarig bestaan te herdenken.
Door bij/.ondere omstandigheden is de feeste-
lijke herdenking vervroegd en /al plaats vin-
den op heden Zaterdag 9 J u l i a.s. 's avonds
om 7 uur in zaal Schoenaker, waar leden,
oud-leden en donateurs met hun dames y. i jn
uitgenodigd. Het cabaretge/.elschap ,,De Hei-
kneuters" uit Aalten /al op de/e feestavond
optreden, terwijl van 7—7.30 uur de ge-
nodigden in de gelegenheid /uilen worden
gesteld, bestuur en spelers te complimenteren.
De kerkelijke viering vindt plaats op ^fcdag
31 Juli a.s. terwijl op die middag een sport-
festijn /al worden georganiseerd. Voor de
Junioren /al op een nader vast te stellen
datum een attractie worden verzorgd.
De stoot tot de oprichting van een R.K. Sport-
vereniging werd in 1945 gegeven du^ de
heren B. Schoenaker, J. Huitink en R^pliol-
ten. De oprichtings-vergadering vond plaats
in de spreekkamer van de R.K. School, waar-
bij 'n bestuur werd gekozen, bestaande uit de
heren B. Schoenaker (voor/.), R. Scholten
(secr.) en H. Huitink (penningm.). Een 25-tal
leden traden tot de vereniging toe. Geestelijk
Adviseur was toendertijd Pater Olivier Joosten
O.F.M.
De eerste oefenwedstrijden werden gespeeld
in de weide van de heer Eijkelkamp te Linde.
Thans speelt men reeds 'n 7-tal jaren op 'n
terrein van de heer Schoenaker. Ratti startte
in de 3e klasse G.V.B, en was daar steeds een
gevreesde, maar ook gerespecteerde tegen-
stander van de andere clubs. Sedert een 6-tal
jaren speelde Ratti in de 2de klasse G.V.B, en
nam 't eerste elftal hier steeds een behoorlijke
plaats o]) de ranglijst in. Reeds voor 3 jaar
geleden werd 't eerste elftal kampioen, doch
verloor de promotie tegen Eibergse Boys.
Voor enige weken kon dan eindelijk de kroon
op het werk worden gezet en werd de 1ste klas
bereikt, na 't winnen van de promoties tegen
Vios I, Beltrum. Ook het reserve-elftal en de
Junioren A behaalden l x 't kampioenschap.
Er is in de/e 10 jaren véél bereikt, o.a. werd
er m.m.v. de leden 'n nieuwe kleedkamer ge-
bouwd, kwam er 'n clubblad „Rattil l i tsen" en
waren ook de traditionele serie-wedstrijden
steeds succesvol. Verder getuigt een grote ver-
zameling voetbalbekers, kransen en medail les
dat Ratt i op vele tournooien pri jzen wist te
behalen. Naast de/e jaren van voorspoed,
waren er echter ook jaren van tegenslag en
inzinkingen, waardoor 't al of niet bestaan
van de vereniging soms aan een /ijden draad je
kwam te hangen.
Ook de/e minder prettige gebeurtenissen en
moeilijkheden wist men te overwinnen door
gezamenli jk op de bres te staan en te werken
voor de belangen van Ratti. Thans telt de
vereniging ca. 100 leden, een vereniging, die
met 3 senioren en l junioren-e l f ta l aan de
competities deelneemt.

Kies voor het domein van de keukenprinses
Shell Butagas-reinheid in de blauwe fles.

Leden, Oud-leden en Donateurs
van „RATTI"

worden hierbij herinnerd aan
de

feestavond
hedenavond 7 uur in zaal Schoenaker

De Advies-Commissie Woonruimtewet 1947
maakt belanghebbenden, die van mening
zijn in aanmerking te komen voor een nieuw-
bouw woning, bekend, dat het geen zin
heeft voor dit doel te verschijnen voor die
Commissie op de eerstkomende zitting,
daar het aantal beschikbare woningen nog
niet bekend is.

Namens de Advies-Commissie,
de Secretaris

- G. H. van der Peijl.

Waterpolotournooi
op HEDEN Zaterdag, aanvang 6 uur.
Muziek aan het bad. Leden en donateurs
vrije toegang op vertoon van kaart.
Niet-leden f 0.50. Kinderen tot 14 jr. f 0.25.
Om 8 uur prijsuitreiking en BAL in
Hotel Bakker met medewerking van de.
bekende band „Songs and Rhythm".
Toegang leden en donateurs f 0.75.
Niet-leden f L—.

V.V.V.
Zaterdag 9 Juli Waterpolotournooi

en zwemdemonstratie in 't zwem-
bad. Aanvang n.m. 6 uur.

Maandag 11 Juli Avondwandeling
onder deskundige leiding. Vertrek
7.30 uur van het Marktplein.

Dinsdag 12 Juli Openingsconcert
v. het zang- en muziekconcours,
Aanvang 8 uur. Terrein nabij
Huize Vorden.

Woensdag 13 Juli 8-kastelentocht
per rijwiel, onder deskundige lei-
ding. Vertr. 1.30 uur v.h. Marktpl.

Woensdag 13 en Donderdag 14 Juli
Zang- en Muziekconcours
nabij Huize Vorden. Voor bijzon-
derheden zie de aanplakbiljetten.

Donderdagavond 8 uur Avondconcert
door een muziekver. en een man-
nenkoor, afgewisseld door demon-
staties van de folkloristische dans-
groep „De Knupduukskes".

Zaterdag 16 Juli Ruit er demonstra-
ties door de Land. Rijvereniging.
Aanvang half acht. Terrein bij de
Bleek.

Wij garanderen snelle, grondige en
correcte opleiding voor Uw

RIJBEWIJS
Regelink's Erkende Bondsautorijschool

Gediplomeerd Instructeur
Varsselseweg l — HENGELO GLD

Telefoon 06753 - 234

Rubberstalmatten
fabrikaat van de Indiana Rubber-
fabrieken te Roosendaal.

A. R. WAGENVOORT
Hackfort, Vorden - Tel. 259

H.H. Pluimvee!).!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen
en jonge hanen, alle
soorten.
Worden van huis afge-
haald en contant betaald

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

Let op het juiste adres

Te koop zware BIG-
GEN, w.o. b.b. zeug-
jes. T. Roeterdink,
B 21.

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters
Nieuwstad 12



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

Margje Aaltje
(Margje)

J. Oukes
J. A. Oukes-

Pardijs
Gerrit

Vorden, 6 Juli '55.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele bewijzen
van belangstelling, bij
ons zilveren huwelijks-
feest ondervonden.

H. J. Begieneman
J. M. Begieneman-

Oosterink

Vorden, „Strodijk"

Onze zeer hartelijke
dank aan allen, die
ons 30-jarig huwelijks-
feest tot een onverge-
telijke dag hebben ge-
maakt.

fam. Winkels

Vorden, Veldwijk.

Voor ons vertrek naar
Canada gelegenheid
tot afscheid nemen
op Dinsdagavond van-
af 7 uur in café „De
Uitrusting" te Eefde.
fam. B. Brummelman
te Beilen.

Wij hebben plaats
voor een f l i n k meis-
je in de huishouding,
van 8—4 uur.
Op Maandag van 8-6
uur, 's Zondags vrij.
Wiekart, Vorden.

Wie heeft op Zondag
26 Juni op het Zwem-
bad mijn steunzool-
tjes meegenomen?
Gaarne terug bezor-
gen bij Wim Zweve-
rink, Hengeloseweg 15

Dr. K. H. de Vries
met vacantie

afwezig
vanaf heden tot en
met Woensdag 27
Juli.
Dr. Lulofs neemt waar

Nutsbibliotheek
Vorden
geopend Zaterdags
4—5.30 uur.
Dinsdags 4.30—5.30
uur. 5 et. per boek
per week.
Engelse boeken.

Te koop JONGENS-
FIETS, leeftijd vanaf
4 jaar. Zutph.weg 45

Te koop een prima
jonge WAAKHOND
bij J. W. Denkers,
Hackfort, C 36.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen
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Heden behaagde het de Heere van
ons weg te nemen, onze inniggelief-
de Broeder en Zwager

GERRIT JAN MELLINK

in de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: A. G. MELLINK
H. M. MELLINK
Wed. D. W. MELLINK-

ROSSEL

VORDEN, 5 Juli 1955.
Raadhuisstraat 22.

De begrafenis zal plaats hebben Za-
terdag 9 Juli op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden om 1.30 uur.
Vertrek van het sterfhuis om l uur.

naHeden overleed zacht en kalm,
een kortstondig doch geduldig gedra-
gen lijden, onze zo inniggeliefde Moeder,
Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder
MARIA FREDRIKA^RRITSEN

, ^1weduwe van H, Hissink

in de ouderdom van ruim 73 jaren.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden, G. L. HISSIN^
F. H. HISSINWDAMHAAR

Zelhem, A. J. JANSEN-HISSINK
J. J. JANSEN

Vorden, A.BRINKERHOF-HISSINK
J. BRINKERHOF

Vorden, H. J. MENNINK-HISSINK
G. J. MENNINK
kleinkinderen, achterkleinkind
en verloofden

VORDEN, 6 Juli 1955.
„De Koppel"

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op Zaterdag 9 Juli om 12.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden

Wegens sterfgeval

HEDEN Zaterdag GESLOTEN
L. SCHOOLDERMAN

Raadhuisstraat

Morgen Zondag 10 Juli

Oriënteringsrit
voor Bromfietsers.
Gem. snelh. 20 km.

Start n.m. 2 uur bij Hotel Michels,
Hengelo-Gld. Inschrijving vanaf l uur

Evangelie-verkondiging
Hedenavond zal er weer een straatpre*
diking worden gehouden in de Julianalaan
Spreker: de heer B. Verkerk uit Tienhoven
Onderwerp: „De gebonden ezel".
Aanvang uur.

En wilt u zeker zijn dat het pakt,
Adverteer dan week'lijks in Contact!

Neem eens mee:
Tomatensoep, Kalfssoep Hoogen-
straaten, kant en klaar per L.blik 68 et
Gevulde kantkoek 100 gram 13 et
Kreyenbroek's Hartjes,

lekker koekje, 250 gr. 59 et
Mooie abrikozen, 100 gram 35 et
Groot blik gehakt van

Ant. Hunink f 1.12
Grote fles Sinaasappel-limonade

met prachtig Bowlglas f 1.25

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232.

touiv mee.'
We hebben nog een restant lucifers over-
gehouden.
Deze bieden we de komende week (11-16
Juli) huis aan huis te koop aan voor 10 et
p. pakje. Onze blokhut moet er komen!

Verkenners en Welpen
v.d. St. Michaelgroep Vorden

(Achter de wolken) Schijnt de ZOn !

Dan een opticiens ZONNEBRIL, de
beste bescherming voor uw ogen.

FA. MARTENS,
• de opticien die altijd voor u klaar staat!

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

^DENSDAG
13 Juli

(Kermis)

tejengelo (Gld.)
Marktverenig.

CENTRA
Bij tenminste f 5.— boodschappen
eenmaal l pak Centra puzzle-
lucifers van 25 voor 12 et.
Closetpapier, 3 rol 35 et
Haring in tomatensaus gr. blik 69 et
Haring per pot, 8 stuks 85 et
Zalm, per blik 85 et
Sardines, per blikje 58 et
Leverpastei, per blik 44 et
Chocomel-Melk, per fles 34 et
Boterhamkorrels, 200 gram 25 et
Gazeuse, 2 flesjes 25 et
Gehakt, per blik 500 gram 104 et
Favorietjes (lekker koekje)

250 gram 59 et

T. van der Lee - 't Hoge 56

In een moderne tijd
verandert er ook op het platte-
land veel. Een van de belang-
rijke verbeteringen is Shell Buta-
gas in de blauwe fles. Uw kleine
gasfabriek met grote mogelijkhe-
den, 't Was vroeger anders, 't
blijft niet zoals 't was. Waar U
ook woont; modern comfort
brengt U

Shell
Butagas!

Te koop ROGGE-
STRO bij G. H.
Visschers, Veldwijk.

9 weekse hennen en
slachthaantjes te
koop bij Radstake,
Burg. Galléestraat 23.

Te koop ± 20 are
ROGGE bij E. J.
Woessink, „den Bra-
mel".

Te koop toom zware
BIGGEN en een dr.
ZEUG bij J. Spitho-
ven, bij 't Zwembad.

Toom zware BIGGEN
te koop bij H. van
Gijtenbeek, Boggelaar

Te koop toom BIG-
GEN bij G. J. Eijer-
kamp, B 35.

Toom BIGGEN te
koop. Wassink,
Nieuwstad.

Te koop toom BIG-
GEN. B. Rouwenhorst,
den Kerkhof.

Zware BIGGEN te
koop. G. J. Wagen-
voort, Grote Veld.

XNIHflHOS
UBA poojq

poojg
Te koop electrische
WASMACHINE, z.g.
staat. J. Beek, 't Hoge
61.

Te koop een jongens-
rijwiel, damesrij-
wiel en een haksel-
machine.
E. Hendriksen,
Noordink, Hengelo-G

Gratis af te halen 5
ton kippenmest,
meerdere liefhebbers,
meest biedende.
Dorpsstraat 16.

Te koop BIGGEN.
B. Wagenvoort,
„Timmermanshuis"
B 92.

Te koop beste BIG-
GEN, gekruist.
G. Vliem, Linde

Te koop mooie BIG-
GEN bij D. Pardijs,
Kranenburg.

Te koop toom BIG-
GEN. W. Rietman,
„Oldenkamp", Hack-
fort.

Publicatie.
Om onze, reeds al
grote omzet in leren
jassen nog groter te
maken, hebben we be-
sloten 'n jaar lang al de
normale onderhouds-
kosten voor onze re-
kening te nemen.
Koopt ze alzo bij de
man, die ze ook repa-
reren kan.

Aanbevelend
G. W. L U I M E S

Telefoon 421.



Nutsgebouw™^
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer l

Zaterdag 16 Juli, 8 uur

De nieuwste kolder-klucht

(in prachtige kleuren)

Pas o p . . . val niet
met: Dean Martin en Jerry Lewis,

(Amerika's beroemdste komiekpaar)

Ze zijn niet te houden . . . Dean en
Jerry door het dolle heen, want . . .
zij raken verzeild in een harem vol
exotische schoonheden.

Toegang alle leeftijden

Entree: 1,20-0.90-0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

WEGENS VACANTIE

GESLOTEN
van 9 tot 16 Juli

S. OELEN

Ontvangen
een pracfit sortering

POPELINE KINDER- EN*
BACKFISH REGENMANTELS

*In diverse kleuren en
maten. Zeer voordelig.

G. H. STRUIK
v. h. Firma Looman

't Rijwiel naar Uw wens koopt U in
onze zaak

In 't model naar Uw wens en de kleur
naar Uw smaak.

A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

Voor rijlessen
naar

Erkende

Autorijschool

Theo van Essen
Gediplomeerd instructeur sinds 1949
Boompjeswal 6 ZUTPHEN

Telefoon 2215

Poplin Zomerrokken
Alle kleuren.
Vanaf f 9 95

TEL. 381VISSER

Volgende week
Zaterdag 16 Juli a.s.

begint de
opruiming bij

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

Wie niet adverteert wordt vergeten.

Wij worden echter niet zo
gauw vergeten, want bij ons
kan men het voordeligst te-
recht voor

Rijwielen, Bromfietsen, Autoverhuur,
enz.

BARINK'S Rijwielhandel
Nieuwstad, Vorden — Tel. 274

KERMIS HENGELO-G.
ALLEEN Woensdag 13
Juli a.s. de gehele dag

DANSMUZIEK
in verschillende gele-
genheden.

'Ni Donderdag
CONCERTMUZIEK.

Óieeds lage prijzen!

250 gr. pindamoppen (Kreijenbr.) 63 et
250 gr. macaroni 19 et
pot tomatensoep met rijst 55 et
grote pot piccalilly 45 et
500 gr. zuiver rundvet 54 et

Lunchschotel. Ontbijtspek, Boterham-
worst en Boerenmetworst, 150 gr. 61 c

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Een vol jaar geblokt
en het resultaat . . . . geslaagd !
Met uw hartelijke gelukwensen wilt u
uw zoon of dochter zeker ook een
blijvende herinnering schenken.
Geef hem of haar een goed horloge,
één van die aardige modellen die wij
steeds voor u in voorraad houden.
Geef een PRISMA JUNIOR (vanaf f 45.—)
en uw kinderen blijven bij de tijd.

Firma MARTENS
heeft ze voor U! _.

Het Gemeentebestuur van Vorden wenst
te verkopen 2 Percelen zware Petk. rogge.
Perceel 1. Staande naast de Bijz. Land-
bouwschool, groot plm. 9 are.
Perceel 2. Staande aan de Zwarteweg,
groot plm. 15 are.
Inlichtingen en aanwijzing geeft de heer
A. J. Klein Ikkink.
Briefjes in te leveren uiterlijk Donderdag
a.s. op het Bureau van Gemeentewerken.

Vandaag extra reclame

2 pakken vet
500 gr. spek
200 gr. boterhamw.

Beleefd aanbev.

98 et 200 gr. leverworst 30 et
85 et 2(^Lgr. tongeworst 50 et
55 et 2(^J|r. gek. ontbijtspek 60 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32.

De opruiming waar een ieder
op heeft gewacht,

begint a.s. Vrijdag 15
t.e.m. Zaterdag 23 Juli.

^ Koopjes in alle afdelingen

-^ Coupons tegen uiterst lage prijzen

^- Alle artikelen die buiten de opruiming
vallen 20 pCt korting.

G. H. S T R U I K
v.h. Wed. H. H. Looman

Bakkersvacantie
De vacantieregeling voor de Vordense bakkersvereniging
is als volgt vastgesteld:

11—16 Juli

Voskamp, Scholten en Ier Huerne
Het publiek wordt er aan herinnerd, dat in deze week
door alle aangesloten bakkers geen brood wordt bezorgd.

De medewerking van de clientèle wordt beleefd doch
dringend verzocht en wel speciaal op ZATERDAG, door
het brood vroegtijdig te halen, dit voorkomt teleurstelling.

het volmaakt
zittend Iduna
Pas-Tunette
corset
kant en klaar
bij:

Garantie. Wij, maken zonder
prijsverhoging' «en maafcorsei
voor iedere vrouw, die met een
Pas-TuneHe niet .slaagt.

Verkrijgbaar bij

H. Liilli - Vorden
Voor de uacctntie,
al uw benodigdheden
Fietstassen, Weekend-
tassen, Koffers, (Ten-
ten en Luchtbedden
ook te huur), Fiets-
riemen, Kampeerbe-
nodigdheden, enz.

Aanbevelend
G. W. Luimes

Tel. 421 — Vorden


