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SCHOOLREISJE O.L. SCHOOL LINDE
Het weer was als uitgezocht, toen vorige week
vrijdagmorgen in de vroegte een bus met plm.
40 leerlingen en hun begeleiders een reisje
ondernamen naar Rotterdam. Via Zutphen ging
het in de richting Dieren, waar even de nieuw
in aanbouw zijnde koppelsluizen in ogen-
schouw werden genomen en vervolgens langs
de prachtige Veluwezoom naar Arnhem.
In Wageningen gekomen werden alle kinderen
verrast met een portie kersen uit de eerste
hand, wat zeer in de smaak viel.
Na dit korte oponthoud reed de bus over
Rhenen naar Leersum. waar even gepauzeerd
werd en het jonge volkje hun „stijve" leden
konden ontspannen op één van Utrechts mooie
heuvels, de ,,Donderberg". Een glaasje limo-
nade lieten ze zich hier goed smaken. Nu
kwam Doorn aan de beurt met een korte be-
zichtiging van Huize Doorn, waar de voor-
malige Duitse keizer gewoond heeft.
In Utrecht volgde even een kijkje bij de Dom,
postkantoor en Jaarbeursgebouw, waarna
diverse versnaperingen volgden in een gezel-
lig Cafetaria. Tenslotte full speed naar het
einddoel Rotterdam. Een korte rondrit hier
door de stad met zijn tal van bezienswaardig-
heden en moderne bouwkunst.
De kinderen konden enige tijd vertoeven in
de Bijenkorf en maakten van de gelegenheid
gebruik om een of ander souvenir te kopen.
De bekende diergaarde Blijdorp had als van-
zelf grote belangstelling. Na nog een wande-
ling door de Maastunnel volgde een rondvaart
door de enorme havens, waar o.a. oceaan-
stomers van alle naties te zien waren.
Op de terugtocht werd tussen Amersfoort en
Voorthuizen de bekende ontspanning ,,De Bar-
neveldse Kip" nog even aangedaan, waar de
kinderen hun hart konden ophalen in de speel-
tuin. Moe. maar voldaan arriveerde de jeugd
weer in Medler.

INSCHRIJVING NUTSKLEUTERSCHOOL
Op verzoek van vele ouders wordt
dag alsnog een inschrijving van
voor de Nutskleuterschool gehoudenl^Voor
bijzonderheden wordt men naar achterstaande
advertentie verwezen.

GESLAAGD
Onze plaatsgenote, mej. A. Lebbink, is ge-
slaagd voor het praktijkdiploma Ster^^afie,
Nederlands.
Voor de Staatsakte N.A., leraresopleiding 2e
deel, slaagde mej. J. M. Sessink.
De heer H. Weustenenk, leerling van de Chr.
Muloschool te Zutphen, slaagde voor het eind-
examen, dat in Deventer werd gehouden.
Ook Alie Kamperman behaalde het Mulo-
diploma.

DE KNUPDUUKSKES IN ENGELAND
Zondagavond omstreeks zes uur zijn de Knup-
duukskes per bus vanaf het Marktplein ver-
trokken voor hun reis naar Engeland. Met de
nachtboot ging het gezelschap de Noordzee
over. We kregen bericht dat ze prachtig weer
hadden en 's morgens om 7 uur voet aan wal
zetten. De ontvangst in Engeland was zeer
hartelijk.
We hopen volgende week uitvoeriger over
hun belevenissen te kunnen schrijven.
De Vordense Boerendansers zullen na hun te-
rugkomst uit Engeland nog een demonstratie
van oud-Gelderse dansen geven in Eelde bij
Groningen op 21 juli. Op 26 juli treden zij
op in Loenen op de Veluwe.

V.V.V. PROGRAMMA
Vanavond om half acht wordt door de gym-
nastiekvereniging „Sparta" een demonstratie
gegeven op het terrein achter de O.L. School.
Maandag, als gewoonlijk, de rondwandeling
en woensdagmiddag de Achtkastelentocht
voor wielrijders.
Woensdagavond treden de sterke mannen van
Vorden weer aan om hun krachten te meten
met het touwtrekken. We zijn benieuwd welke
ploeg dit jaar kampioen van Vorden zal
worden.

Poly-gas
a f 7.45 per fles, verkrijgbaar bij

Fa. van Ark, Wildenborch
Fa. G. Brummelman, Delden
Filiaal Coöp. „De Boggelaar"
Fa. Ruiterkamp, Linde
N. J. Keune, Stationsweg l

Vraagt inlichtingen.

KERKDIENSTEN zondag 15 juli.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

Bed. H.A.
R.K. Kerk

7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 14 juli van 5 uur toten met
zondag 15 juli Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 5 juli t.m. 12 juli
Geboren: z. v. J. Stokkink en J. Z. Stok-
kink-Golstein.
Ondertrouwd: A. J. van Holst en F. J. N.
Berenpas; H. Lauckhart en J. Dijkstra.
Gehuwd: H. Bargeman en H. J. R. Won-
nink; J. B. Rouwen en ƒ. B. M. Hartelman.
Overleden: A. Kooij, wed. v. J. Broek-
huizen, oud 81 jr., vr., wonende te Ede.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 97 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52.— tot f 60. ~ per stuk.
Handel was traag.

Blijf meester.
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

KOE GEDOOD
Tijdens het onweder van j.l. maandag werd
een koe van de landbouwer Wesselink op de
Kranenburg door het hemelvuur getroffen en
gedood. Jh|

NUTSBOEKHOUDCURSUS
Bij het Nutsbestuur bestaan plannen om bij
voldoende deelname deze winter een boek-
houdcursus te geven, die onder leiding zal
staan van de heer W. Kuijper, leraar M.O.
Boekhouden. Deze cursus zal aanvangen met
oktober en opleiden voor het praktijk-diploma
boekhouden. De deelnemers kunnen dan in
december '57 het praktijkexamen afleggen. Het
ligt in de bedoeling clubjes te vormen van niet
meer dan 5 a 6 leerlingen, die gedurende een
uur per week les krijgen.
Nadere bijzonderheden zullen begin augustus
bekend gemaakt worden.

OPENINGSCONCERT V.V.V.
In het kader van het V.V.V. programma werd
woensdagavond het eerste concert gehouden
in de verlichte muziektent. De uitvoerenden
waren ditmaal de Chr. Gemengde Zangver-
eniging „Excelsior" en de muziekvereniging
„Concordia".
,.Concordia" maakte eerst met de drumband
voorop een muzikale rondwandeling door het
dorp, hetgeen ongetwijfeld de belangstelling
voor dit concert stimuleerde, want ondanks
het minder fraaie weer was er vrij veel
publiek.
De heer E. van Tongeren, bestuurslid van
V.V.V., sprak vooraf woorden van dank tot de
beide verenigingen om deze avond te willen
verzorgen.
Beide verenigingen brachten hierna 4 num-
mers ten gehore.
„Excelsior" zong ,,De Perelkens van de hei",
„'t Is lang geleên", „Nederland" en „Hollands
Glorie", welke goed gezongen werden en ge-
tuige het aandachtig gehoor en het hartelijk
applaus na afloop, zeker bij de aanwezigen in
de smaak zijn gevallen.
„Concordia" bracht 4 muzieknummers, w.i. 2
pittige marsen, die eveneens veel bijval ver-
wierven. Het geheel was een concert dat op
behoorlijk peil stond en dat een waardige
opening vormde van de reeks, welke V.V.V.
nog hoopt te brengen.
De heer van Tongeren sprak ook het slot-
woord en overhandigde aan beide verenigin-
gen een enveloppe met inhoud. Dit werd door
de verenigingen natuurlijk in dank aanvaard
en was oorzaak dat de koorleden ondanks
koude voeten toch met een verwarmd gemoed
huiswaarts keerden!
Onder leiding van de heer Eijerkamp namen
des middags 9 personen deel aan de Acht-
kastelentocht per fiets.

ZUSTER NIJENHUIS HAD EEN DRUKKE
DAG

Op „De Decanije", het Herstellingsoord van
Spoor- en Tramwegpersoneel, wfcrd vrijdag op
indrukwekkende wijze het jubileum herdacht
van Zr. J .Nijenhuis, die op deze dag 25 jaar
in dienst was van deze instelling,
's Morgens om 8 uur bij het ontbijt werd de
jubilaresse toegesproken door de directrice,
Zr. Stradling, die haar namens het personeel
en de aanwezige patiënten een enveloppe met
inhoud overhandigde.
In de conversatiezaal, die feestelijk versierd
was. werd 's middags een receptie gehouden,
waar allereerst het dagelijks bestuur van „De
Decanije" Zr. Nijenhuis kwam gelukwensen bij
monde van de voorzitter. Deze huldigde haar
als een zeer hulpvaardige, bekwame en vrien-
delijke kracht, die bij alle patiënten en het
personeel in hoog aanzien staat. Een en-
veloppe met inhoud vergezelde deze waar-
derende woorden.
Hierna kwamen talrijken haar nog de hand
drukken, o.a. de beide plaatselijke doktoren
en vele oud-patiënten die uit alle delen van
het land waren overgekomen.
Door de aanbieding van tientallen bloemstuk-
ken was de receptiezaal als 't ware in een
bloementuin herschapen. Ook de vele andere
geschenken, schriftelijke gelukwensen en tele-
grammen getuigden van haar grote popu-
lariteit.
De patiënten en het personeel hadden gezorgd
voor een feestelijk programma. Zij hadden een
alleraardigst cabaret-programma in elkaar ge-
zet, dat met eigen krachten werd opgevoerd.
Er was muziek en er werd gedanst, zodat het
een dag is geworden, waarop zowel de
jubilaresse als de overige aanwezigen nog
lang me* genoegen op kunnen terugzien.

WATERPOLO
Zaterdagavond speelde het herenteam van
V.Z.V. een thuiswedstrijd tegen „de Berkel"
III uit Lochem. Dank zij het fraaie weer was
er veel publiek. Voor de rust was deze ont-
moeting uiterst spannend. Elbrink kon Vorden
voor de rust een l—O voorsprong geven. Na
de hervatting had V.Z.V. het beste deel van
het spel en zorgden Elbrink, Smit en Huurne-
man er voor dat de stand geleidelijk tot 4—O
opliep. Lochem wist hier slechts een tegen-
puntje tegenover te stellen.
De Vordense Junioren speelden vooraf een
ontmoeting tegen de Berkeljunioren. De gas-
ten, die veel sterker en ouder waren, wonnen
met l—7.
Maandagavond speelden de V.Z.V. dames in
de beker-competitie een wedstrijd te Hengelo
(O.) tegen H.Z.C., welke ontmoeting echter
met 5—l werd verloren, waardoor V.Z.V.
werd uitgeschakeld. Wat snelheid betreft
waren de Vordenaren zeker iets vlugger, doch
de baltechniek liet veel te wensen over. Ge-
zien het grote klasseverschil was het voor
V.Z.V. evenwel geen slecht resultaat.
Woensdagavond werd alhier in het kader van
de beker-competitie een wedstrijd gespeeld
tussen het herenteam van D.J.K. II uit Zut-
phen en de reserves van Berkel uit Lochem.
Lochem bleek over uitstekende spelers te be-
schikken, want elke speler wist een doelpunt
voor zijn rekening te nemen, zodat Berkel met
6—O won.
A.s. zaterdagavond speelt het herenteam van
Vorden de uitwedstrijd tegen Berkel III
(Lochem). Wint V.Z.V., dan zijn zij kampioen,
doch wordt het een draw, dan staan zij ge-
lijk met D.J.K. Zutphen. Het is te hopen, dat
beide punten meegaan naar Vorden, zodat de
heren dan de vlag in top kunnen hijsen!
De Junioren zullen de strijd aanbinden met de
Berkeljunioren en zondag a.s. spelen de dames
de return wedstrijd te Brummen tegen B.H.W.

EXCURSIE B.O.L.H. EN B.O.G.
Een aantal leden van de B.O.L.H. en B.O.G.
maakte per touringcar een excursie naar
Duitsland. O.m. werd een bezoek gebracht aan
Tecklenburg en Osnabruck, waar een metaal-
fabriek annex ijzer gieter ij werd bezichtigd. Na
een bezoek aan de Rodelbaan te Ibbenburen
werd de terugreis naar Nederland aanvaard.
Na een pauze in Diepenheim keerde het gezel-
schap voldaan in Vorden terug.

RATTI-NIEUWS
De nederlaagwedstrijden zullen niet, zoals aan-
vankelijk was besloten beginnen op zondag
15 juli a.s.. doch volgende week zondag.
K.D.C. I en II zullen dan resp. een wedstrijd
spelen tegen Ratti I en II.
Voorts worden op de zondagen 12 en 19
augustus de volgende wedstrijden gespeeld.
Aan de nederlaagwedstrijden nemen deel
K.D.C. I en II, Pax I en II en Ruurlo I en II.
Door bijzondere omstandigheden kon de voet-
balvereniging Lochem niet deelnemen.



BEDRIJFSVOETBAL
In het bedrijfsvoetbaltoernooi speelden op het
gemeentelijke sportpark de elftallen van de
Zuivelfabriek I en Gems II een wedstrijd tegen
elkaar, die door de Zuivelfabriek met 2—O
gewonnen werd.
De Zuivelfabriek opende de score een kwartier
na aanvang met een hard schot, dat de Gems-
keeper liet glippen. Hierna kwam de Gems ge-
ducht opzetten, doch zag geen kans om te
scoren.
In de tweede helft was de Zuivelfabriek over-
wegend sterker en wist even voor het einde
nog een doelpunt aan de score toe te voegen.
Doordat woensdag a.s. de touwtrekwedstrijden
gehouden worden, zullen de laatste wedstrij-
den van het bedrijfsvoetbal-toernooi op a.s.
dinsdag gespeeld worden.
Verder bestaat de mogelijkheid dat de kam-
pioenen van de bedrijfstoernooien in Hengelo
(G.) en Lochem een wedstrijd tegen elkaar zul-
len spelen op het gemeentelijk sportpark al-
hier. Ook het elftal van de N.V. Dullaert & Co.
uit Zutphen, heeft een aanvrage ingediend om
waarvoor echter nog geen datum is vastge-
steld.

TELEFOON IN HET NUTSGEBOUW
Binnen korte termijn zal het Nutsgebouw aan-
gesloten worden bij het Vordense telefoonnet
onder nummer 500.

R.K. ZANGKOOR MAAKTE UITSTAPJE
De leden van het R.K. Zangkoor ,,Cantemus
Domino" maakten j.l. zondag met hun echt-
genoten en verloofden, benevens de Z.E.
Kapelaan Polanen het jaarlijkse uitstapje,
's Morgens werd de dag begonnen met een
H. Mis om 7 uur, waarna een koffietafel volgde
in café Schoenaker. Tegen half ne.^en ging het
uit 42 personen bestaande gezelschap van start
en ging het per touringcar via Zutphen naar
Apeldoorn, waar het paleis 't Loo werd be-
zichtigd. Hierna werd Vaassen bereikt, waar
het oude kasteel ,,De Cannenburgh" werd be-
zocht. Hier viel zeer veel antiek te bewonde-
ren uit de 16e en 17e eeuw, de ridderzaal,
kerkers etc. In het oude koetshuis van het
kasteel werd vervolgens koffie met koek aan-
geboden, waarna het gehele gezelschap op de
gevoelige plaat werd vereeuwigd. •»
Via Nunspeet ging het naar Harderwijk, waar
in Hotel „Baars" een kostelijk diner wachtte
en alle eer werd aangedaan. Nadat men de ge-
bruikelijke boottocht langs de Zuiderzeewer-
ken had gemaakt, werd in Putten een korte
pauze gehouden bij het Oorlogsmonument.
Op de terugreis werd in de heide bij Stroe een
gemengde handbalwedstrijd gespeeld tussen
de ploegen van de heren Heerink en v. Snel-
lenberg. Het team van de heer Snellenberg
slaagde er in een verdiende 17—3 zege te be-
halen. Via Apeldoorn kwam men tegen 9 uur
weer in Vorden, waar tenslotte in café „de
Zon" een koffiemaaltijd werd genuttigd. Het
was voor allen een genoeglijke en prettige
dag.

f™ Nutsgebouw
VORDEN

l Exploitatie Jac. Miedema - Deve

Zaterdag 21 juli» 8 uur

De gedurfde en fel-spannende
film

MANNEQUINS VOOR RIO
met: Hannerl Matz - Scott Brady.

Een ongewone film over de handel
in blanke slavinnen. De strijd van 'n
meisje tussen moraal en zonde.

Er was hun een paradijs beloofd, doch
zij kwamen in een ware hel terecht!

Toegang 18 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

Voor een pracht keuze
Trouw- en Verlovingsringen en
een uitgebreide sortering Dames-
en Herenpolshorloges

van de beste Zwitserse merken, vindt
U het voordeligst bij

Fa. B. Wentink £ Zn.
Horlogerie - Vorden

Voor GAS
naar

KEUNE
3 zware BIGGEN te
koop bij H. Wiltink,
Wildenborch D 58.

N.o.z.

Te koop BOEREN-
KOOL- en KNOL-
RAAPPLANTEN bij
H. C. Kettelerij.
Hengeloseweg B 25.

Te koop BOEREN-
KOOLPLANTEN,
grove krul, G. Berend-
sen, C 125.

Te koop toom BIG-
GEN bij H. Besselink
„Schutterij".

Te koop BIGGEN bij
H. A. Pellenberg

Te koop een toom
BIGGEN, keuze uit
2 tomen. G. Rossel,
„Vroessink".

Een toom zware BIG-
GEN te koop.
H. Hogeslag, Hack-
fort C 44.

2 tomen BIGGEN te
koop. Lettink, Linde.

Te koop 75 are ROG-
GE, staande aan de
Hengeloseweg.
Briefjes in te leveren
in 2 percelen en in
massa, voor of op
zaterdag 21 juli bij
G. J. Bouwmeester,
„Voorschotje", Linde
Vorden.
Tevens te koop l
drag. VARKEN, a.d.
telling 27 juli.

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

nemen

Advertenties
aan voor alle

couranten,
zonder prijsverhoging

NEEM

Bupro-gas
Het is uw voordeel.

Prijs f 7.— per fles.

Woensdag 18 juli a.s.

GESLOTEN
Barink's

Rijwielhandel

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Moderne stalinrich-
ting
door ons te leveren.

Hangriemen
Hangkettingen

Aanbevelend,
G. W. LUIMES

Telef. 421

Niet alleen met uw
fiets,

maar ook met
uw bromfiets
uaar

Barink's
Rijwielhandel

Reparatie's vlug en
billijk.

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluim veehandel,
Vorden, Telefoon 283

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

De vakantie' s
naderen.

Huur een tent.
Koopt een rugzak.
Koopt een leer of
linnen rijwieltas.
Koopt een reistas of
koffer.
G. W. L U I M E S
Vorden. Telef. 421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumad r tippels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Rubbermatten
voor koeien, door ons
te leveren.
Zeer aanbevelings-
waardig !

G. W. Luimes
Telefoon 421

Seizoen

p 16 juli t.e.m. 28
Wij ruimen op alle goederen

met 10 pCt. korting.

Ook dU seizoen brengen tv ij

vele koopjes!

A. Wolsing
ba

Raadhuisstraat 26 — Vorden

imi= J.

Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons dochtertje

Martha
(Mary)

A. H. Bello
A. Bello-

Polman

Vorden, 13 juli '56.

Tijd.: Alg. Ziekenhuis
Zutphen.

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Niet één week, maar altijd lage
prijzen!

l grote ontbijtkoek 39 et
1 pot appelstroop 39 et
3 pakjes pudding, div. smaken 45 et
3 repen chocolade 49 et
2 pak zeeppoeder van 82 voor 69 et

ALS EXTRA RECLAME:
200 gr. heerlijke leverworst

voor 49 et

Een lunchschotel van
Boterhamworst, leverw orst en rook-
vlees, samen 150 gr. 57 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJ F

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Voor goed verzorgd DRUKWERK

Drukkerij Wolters, Nieuwsled, Tel. 404

Ook in Zomerschoenen
heeft

WULLINK
extra voordelige koopjes
voor U in de opruiming.

Wij beginnen a.s. maandag 8 uur*

Op naar het park Je Wiersse"
BIJ VORDEN l

Primeur. Schitterende Rozentuin.
Waterpartijen. Riante Vergezichten.
Muzikaal Genot.

Het Comité meent er goed aan te doen U
de attenderen op het artikel in Contact van
de vorig week en op de dezer dagen huis
aan huis bezorgde folders. Komt en geniet!
Tot ziens op „de Wiersse" op zondag
15 juli tussen 2.30 en 5.30 uur.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
onze 25-jarige echtver-
eniging ondervonden.

fam. Weenk

Vorden, juli 1956.
B 47.

Voor de vele bewijzen
van deelneming, be-
toond bij het over-
lijden van onze lieve
moeder

Gerharda Alberta
Kieskamp

wed. van H. W. E. Raat
betuigen wij onze har-
telijke dank.

J. W. Plomp-Raat
A. Plomp

Dr. K. H. de Vries
met vakantie

afwezig
vanaf vrijdagavond 20
juli t.m. zondag 5 aug.
Dr. Lulofs neemt waar

Wie kan ons helpen
aan het lied, „Wat
zou de wereld zonder
vrouwen/mannen zijn"
Bureau Contact.

Woningruil.
Wie wenst woning te
Vorden of Zutphen te
ruilen voor prima wo-
ning te Rotterdam.
Te bevr. bij Gems
Metaalwerken Vorden

Tehuis gezocht voor
2 jonge POESJES.
Zutph.weg 33.

Te koop een Waldorp
RADIO, in goede staat.
Joh. Kreunen, Wilden-
borch Vorden.

Te koop goed onder-
houden KIN DER WA-
GEN, tevens jonge
HENNEN. Te bevr.
Zutph.weg C 81.

Jonge HENNEN te
koop, W. xHamps,
H. Ruumpol, Zutph.
weg C 62.

Te koop EET AARD-
APPELS, noordeling
en libertas. J. Hiddink
bij 't Veerehdaal.

Te koop een perceel
ROGGE. Briefjes in
te leveren tot 20 juli
bij J. Doornink, C 142

Te koop ± MJ ha.
ROGGE. Briefjes in
leveren tot woensdag
18 juli. J. B. Gerrit-
sen.

Te koop 35 are ROG-
GE bij J. H. Bekken,
D 147 Kranenburg.
Briefjes inleveren don-
derdag 19 juli 8
namiddags.

uur

Bij inschrijving te koop
50 are zw. ROGGE
Briefjes in te leveren
voor 21 juli.
G. Dijkman, C 67 c,
Zutphenseweg.

11 BIGGEN te koop
bij G. W. Wasseveld
Linde E 59.

Te koop beste r.b.
dragende VAARS,
met driehoeks stempel,
melkl. ter inzage.
A. J- Vruggink, „Riet-
huis", Delden.

Dinsdag 17 juli as. hopen onze ge-
liefde ouders en kinderen

D. J. Rouwenhorst
en

J. G. Rouwenhorst-Eggink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
V denken. Dat zij nog lang voor elkaar V
W en voor ons gespaard mogen blijven, W
- is de wens van hun dankbare kinde- -

ren en moeder:

Toos en Wim
Henk en Annie
Jan
Opoe

Q Vorden, juli 1956.
Q „Biesterveld"

Receptie van 3.30-
zaal Lettink.

'4.30 uur in

X

Het gas voor iedereen.
Voor f 13.50 een
complete gasfabriek
in huis.

J. Lenselink, Prins Bernhardweg
6. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg

Telefoon 217

Degenen, die nog mee willen gaan met
de

Spar^Zomerreisr^Zc
i^ichkunnezich opgeven tot

uiterlijk zaterdag 21 juli
bij de spar- winkelier s :

Eskes Remmers

TANK NU

Super Shell-Benzine
mei I.C.A.

Let op de pomp
met de blauwe
ballon.

(garage
Telefoon 393

/V/ ers

Nutskleuterschool
Inschrijving van nieuwe leerlingen
op maandag 16 juli a,s. 's middags
van half 4 tot half 5» Trouwboek-
je meebrengen*
De leerlingen moeten de leeftijd van 4 jaar
bereikt hebben.

Vandaag extra reclame!
200 gr, boterhamworst 60 et
200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et
500 gr. spek 90 et

Steeds vers voorradig Berner Braad-
worst en panklaar Gehakt.

M. Krijt, Dorpsstraat 32
Vorden

Vanaf 1 6 juli
verkopen wij onze

gehele voorraad

Bedrijfskleding,
Werkhemden en

Kamgaren broeken
vanaf f 21.90
met 10 pCt.

korting.
Fa. K. Bodde l Zn,

Bedryfskledinghuis
Groenmarkt l, Zutphen,
Telefoon 2595 (K 6750)

v.v.v.
Zaterdag 14 juli Turn- en Gym-
nastiekdemonstratie's
door de Gymnastiek ver. „Sparta".
Aanvang 7.30 uur. Terrein achter de
O.L. School. Entree volw. 50 cent.
Kinderen 20 et.
Maandag 16 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 18 juli Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek l .30 u. n. m van het Marktplein.
Woensdag 18 juli J^uwtrekken.
Touwtrekken om h^rk a m pi oenschap
van Vorden. Aanvang 7.30 uur bij
café „de Zon", Zutphenseweg.

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

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. vloei-
baar Butaan bevat en afge-
haald f 8.55 kost, dus rond
f 0.66 per kg.

Uitsluitend voor industrie leveren
wij Shell Propaan met een fïesin-
houd van 10 ' 2 kg. welke afgehaald
f 7.25 kost.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
VORDEN

H.H. Pluimveehouders.
Van 21 t.m. 28 juli
is de zaak met vakantie

GESLOTEN
Pluimueehandel

A. Bruggeman, Telefoon 316, Vorden
J. Bruggeman, Lochem
Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

De Smitto zon
brengt een fantastische
warmte en infra-rode stra-
ling in Uw huis voor slechts
5 cent aan gas per uur*

PRETTIG VOOR KILLE DAGEN.

Keune, Stationsweg

KEUNE, Stationsweg, Vorden

Vanaf a*s+ maandag 16 juli 8 uur
kunt U bij ons in de

OPRUIMING
weer vele voordelige koopjes halen
in Dames-, Heren- en Kinderschoenen

*Damesschoenen vanaf 4.95; Herenschoenen nu
extra voordelig met half jaar garantie zool voor
slechts 17.9O; Kinderschoenen vanaf 2.95, 3.95 enz.

Alles prima kwaliteit!

Op alle schoenen buiten de opruiming 10 pCt. korting.

Wullink's Schoenhandel - Vorden
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"



G. EMSBROEK & ZN. c.v.
VORDEN

vraagt voor diverse af-
delingen

PERSONEEL
Elektr* Installatiewerk

bekwaam of halfwas elektriciens
en leerlingen.

Centrale verwarming
monteurs, hulpmonteurs en leer-
lingen.

Loodgietersafd*
bekwaam loodgieter en leerlingen.

Fabriek
elektr. lassers, plaatwerkers, bank-
werkers of jongelui en ongeschool-
den welke herschoold of opge-
leid willen worden tot metaalbe-
werker.

Wij bieden aantrekkelijke lonen en
sociale voorwaarden en bovendien
ruime gelegenheid om goed vakman
te worden.

VARA Reisvereniging
Er zijn voor het volgend jaar nog enkele
plaatsen beschikbaar. Gemakkelijk spaar-
systeem.
Aanmelden bij het bestuur: H. Stapper,
Burg. Galléestraat en G. Weekhout, Burg.
Galléestraat.

nu extra voordelig in
de opruiming bij

Wullink
Heden zaterdag

Gymnastiekdemonstratie's
door de Gym*ver, „Sparta"
achter de CXL* School,
Aanvang 7.30 uur.

Entree volw. 50 et. Kinderen 20 et.

Ook in Caracas
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

Een retourtje

's Heerenberg-Caracas

De docent aan de Universiteit ruilde (tijdelijk) het
lieflijk 'sHeerenberg voor de wereldstad Caracas,
hoofdstad van Venezuela. Dat wetenschappelijk
congres móest en zou hij meemaken

Goed, goed. Dan naar het congres. Maar dus ook een
ver en vreemd land alen. Hij liep de hele week met
open ogen van verbazing. Eén keer viel z'n mond erbij
open. Dat waa toen hij een g-las bier bestelde en Heine-
ken's voor z'n neus kreeg. „Asjemenou". dacht ie.
„dat t|̂ k niet durven dromen."

DroomWgerust van! Heineken heeft niet voor niets
zelfs in Venezuela een eigen brouwerij! In Barchem
en Biak, in Buurse en Buffalo, in Borculo en Bombay,
overal wordt precies hetzelfde bier gedronken:
Heineken's Bier.

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

• • • geheim kent
• Heineken 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

~v^v

„Ik heb veel interessants gehoord", vertelde onze
docent bij thuiskomst. „Bijzonderheden van mijn reis?
Jazeker - schenk nog eens in - dit bier dronken de
mensen daar ook.Aineken, spraken ze uit, maar ze
wisten best wat ze bedoelden. Net als wij trouwens..."

Heineken's Bier

VOOR

Gascomforen
-fa prima kwaliteit
-Jt lage prijzen

NAAR

Kranenbarg - Telefoon 217

Nutsbibliotheek
Wegens vakantie wordt de Nuts-
bibliotheek gedurende de maand
augustus gesloten.
De lezers worden beleefd verzocht
de geleende boeken zaterdag 21 en
en 28 juli terug te brengen.

Wij geven vanaf maandag 16 juli
10 pCt. korting op alle voorradige
artikelen (met uitzondering van
maatwerk).

Opruiming volgt nog.
Mombarg, Kranenburg, Telefoon 279

• f
•
•
•
•
•
•

•
•
•
*•

•
•
•
•

Maandag 16 juli
ruimt Jansen op!

SLA UW SLAG!

Fantastisch goedkoop en toch
kwaliteit.

Damesschoenen tegen
zolen- en hakkenprijs.
Meisjesschoenen f 7.95
en f 8.95.

Kinderschoenen, uitzoe-
ken maar!
Onze bekende dozen met
prachtige stappertjesf 2.95,
f 3.95 en f 4.95.

Zolang de voorraad
strekt, uetschoenen met
geheel rubber onderwerk
a f 10.05.

Reuze koopjes in jon-
gens- en herenschoenen

Ziet onze etalage. Alles a contant. Geen zichtzendingen.
Op goederen niet in de opruiming 10 pCt. korting.

A. JANSEN - 't Schoenenhuis
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