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V.V.V. PROGRAMMA
Hedenavond zou het zomerprogramma van
V.V.V. worden geopend met een concert door
de Chr. zangvereniging „Excelsior" en de mu-
ziekver. ,,Concordia". Door familie-bmstandig-
heden zijn enkele muzikanten echter verhin-
derd en is dit concert tot nader bericht uitge-
steld. Hopenlijk wordt het weer in die tussen-
tijd ook beter, zodat men niet meer met de
winterjas aan 's avonds buiten behoeft te zit-
ten!
Maandag 2 juli wordt gestart met de wekelijk-
se avondwandeling. De heren Norde en Van
Roekei weten wel wegen te vinden waar men
van de koude wind niet zo licht hinder onder-
vindt. En door een fikse wandeling wordt men
ook bij najaarstemperaturen spoedig warm
Dinsdagavond wordt de tweede oriënterings-
rit voor wielrijders in het kader van het VVV-
programma verreden. Er zal stellig weer een
sportieve strijd geleverd worden om tot de
best geklasseerde 15 deelnemers te behoren
voor het uiteindelijk kampioenschap 1956.
Woensdag 4 juli wordt de eerste achtkastelen-
tocht voor wielrijders weer gehouden, 's Mid-
dags om half twee wordt vanaf het marktplein
gestart.

Electr. Kousenreparatie.

ames l
HANNIE HARMSEN
haalt vlug en voordelig de
ladders uit uw nylons, zijden-
en elastische kousen.
Spoedgevallen dezelfde dag
klaar.

Enkweg 15 (naast de Empo), Vorden

HET DAMESKOOR OP REIS
Zondag maakten de meeste leden van het Vor-
dens Dameskoor, in gezelschap van hun heren
en enkele supporters een zeer geslaagd reisje
naar het Wuppertal in Duitsland.
In Wesel werd 's morgens koffie gedronken en
in Essen werd de villa van Krupp bezichtigd.
Het bleek dat het maken van oorlogstuig aan
deze fabrikant lang geen windeieren had ge-
legd.
In het Wuppertal werd o. a. de Müngstener
Brücke bekeken. Dit is de hoogste brug van
Duitsland (107 m) en hij verbindt de steden
Solingen en Remscheid. Het is een prachtig
staaltje van bouwkunst. Daarna werd nog een
bezoek gebracht aan het slot Burg. Hier vielen
de prachtige muurschilderingen op en kon
men een schat van antiek bewonderen, o.a.
kasten, koper- en tinwerk, ridderharnassen en
schilderijen.
's Avonds werd in Laag Keppel van een wei-
verzorgd diner genoten en even voor twaal-
ven kwam het gezelschap hoogst voldaan
weer in Vorden terug.

UITSTAPJE MEDLERSCHOOL
Begunstigd door goed weer maakten de leer-
lingen der laagste klassen van de O.L.S. Med-
ler per bus een uitstapje naar Hengelo (O.).
Via Lochem en Laren ging de reis naar Hol-
ten, waar het Canadeze Kerkhof werd bezocht.
Na een ongedwongen spelletje op de Holter-
berg kon de jeugd het Piet Bos-museum be-
wonderen met tal van bezienswaardigheden
op natuurgebied. Vervolgens ging het naar de
Waarbeek in Hengelo, waar de kinderen naar
hartelust konden genieten in de speeltuin met
zijn diverse attracties. Op de terugreis werd
nog een kijkje genomen bij het prachtige
kasteel Twickel in Delden, met in de buurt de
watertoren. Voldaan en in de beste stemming
kwam men tegen half zeven weer in Medler
aan.

Examen Rustig denken
M i j n h a r d t ' s

z e n u w t a b l e 11 e n

WELVERDIENDE RUST
Op l juli a.s. zal het 53 jaar geleden zijn dat
de heer Koerselman als notarisklerk in dienst
trad bij notaris Numans, welke daarna opge-
volgd werd door notaris Rombach. Op l juli
zal de heer Koerselman voorgoed zijn ambt
als notarisklerk neerleggen. Iedereen, die met
de heer Koerselman in diens functie te maken
heeft gehad, zal aan hem een prettige herinne-
ring blijven bewaren als een zeer behulpzaam
beambte, die velen met raad en daad terzijde
stond. Nog vele jaren van welverdiende rust
zij hem toegewenst.

AANBESTEDING
De aannemer V. J. Dostal was de laagste op
de aanbesteding van betegelde trottoirs aan
de weg naar Laren en Leeuweriklaan te Zut-
phen met een bedrag van ƒ 25.800,—.

KERKDIENSTEN zondag l juli.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat.
10.30 uur Ds. J. Langstraat. Jeugddienst.
Onderw.: „Bent U ook bang?"

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

Geref. Kerk
9.30 uur Ds. C. Verspuij, Legerpred.

te Amersfoort
3 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
Van zaterdag 30 juni van 5 uur tot en met
zondag l juli Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 21 t.m. 28 juni.
z. v. A. J. Wentink en G. Wentink-van
der Veen; z. v. J. M. Wuestenenk en B.
Wuestenenk-Wesselink; d. v. }. W. Bijen-
hof en A. ƒ. Bijenhof-ter Beest.
Ondertrouwd: H. Bargeman en H. J. R.
Wonnink; G. H. Bouwmeester en H. ter
Muil.
Overleden: G. ƒ. Groot Jebbink, m., oud
61 jaar.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 109 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52.— tot f 58.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

BEJAARDEN VAN VORDEN OP STAP
Onder auspiciën van de Oranjevereniging
werd zaterdagmiddag de jaarlijkse tocht voor

jaarden gehouden. Begunstigd door uitste-
nd weer vertrok de stoet van 49 auto's met

ruim 150 oudjes tegen l uur vanaf de
Zuivelfabriek in de richting Almen, over het
Twente-Rijnkanaal naar Laren en vandaar
over de Wippert naar Holten. Even buiten
Holten werd bij het Losse Hoes l1^ uur gepau-
feerd en de deelnemers koffie aangeboden.
Ret alleen dat het Losse Hoes voor de be-
jaarden al een attractie op zich zelf was, ook
het bekende natuurmuseum van Piet Bos trok
hier de belangstelling. Vol interesse werden
de opgezette vogels en de hier in het wild
levende dieren bezichtigd, welke door de na-
tuurliefhebber en -kenner Piet Bos in de loop
der jaren tot een indrukwekkende verzame-
ling hier bijeen werd gebracht. De meeste be-
jaarden maakten tevens gebruik van de ge-
legenheid om het op 10 min. afstand van het
museum gelegen Canadese kerkhof te bezich-
tigen. Vervolgens werd de tocht voortgezet
over de Holterberg in de richting Hellendoorn,
waarbij volop genoten werd van de prachtige
vergezichten, welke deze tocht biedt. In de
uitspanning ,,De Elf Provinciën", werd op-
nieuw koffie aangeboden. Hier werd ge-
noten van de verschillende attracties, zoals
de doolhof, de sprookjestuin en de speeltuin,
terwijl zij, die rusten wilden, volop genoten
van het prachtige uitzicht dat dit hotel biedt
op Nijverdal en omgeving. De terugtocht ging
over Rijssen naar Markelo, langs de in aan-
bouw zijnde televisietoren en via Verwoolde
weer naar Vorden, waar Concordia de stoet
verwelkomde met pittige marsen. In het ge-
bouw Irene bleven de deelnemers nog enige
tijd gezellig bijeen. Er werd koffie en broodjes
aangeboden, terwijl een accordeonist voor de
muzikale afwisseling zorgde. Namens de
Oranjefeestcommissie dankte de heer A. J.
Huurneman allereerst de heer H. G. Poesse,
die ook thans weer deze prachtige rit had uit-
gestippeld en de leiding van de tocht heeft
gehad, hoewel hij zelf al niet zo jong meer is.
Verder dankte hij de autobezitters, die hun
tijd en wagen voor de Vordense bejaarden
weer beschikbaar gesteld hadden, de Vorden-
se politie voor haar onmisbare hulp, de muzi-
kanten en allen, die op enigerlei wijze hadden
medegewerkt tot deze zeer geslaagde tocht.
Aan het bestuur van de Oranjecommissie
komt zeker een woord van dank toe voor de
vele moeite om de ouden van dagen zo'n ple-
zierige middag te bezorgen.

COLLECTE BLINDENHULP
De collecte voor de gezamenlijke blindenver-
enigingen „De fakkels bijeen" heeft hier het
mooie bedrag van ƒ527,81 opgebracht.

NUTSFLORALIA
A.s. dinsdag 3 juli wordt de eerste les in
bloemenschikken gegeven door mej. Gootje
Hermsen. Ook degenen die verzuimden zich
op te geven kunnen de cursus nog volgen.
Zie advertentie.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 10.30 uur spreekt Ds. J. Lang-
straat over het onderwerp: «Bent U
ook bang?"

*
De samenzang begint om 10.20 uur

EXCURSIES
De gediplomeerde leerlingen van de bijzonde-
re lagere landbouwschool alhier maakten een
driedaagse excursie naar Brabant en Zeeland.
De eerste dag werd een bezoek gebracht aan
de ,,Vredepeel" een nog zeer jonge ontginning
van 650 ha in De Peel. Daarna ging het via
Kruiningen-Perkpolder naar Axel waar in de
jeugdherberg werd overnacht. De tweede dag
werd een bezoek gebracht aan een vlasserij
en aan een paardenfokker in Zeeuws-Vlaan-
deren. Via Breskens en Vlissingen naar West
Kapelle, waar de zeedijk in ogenschouw werd
genomen. Lopende langs het strand arriveerde
men in Domburg. Op de derde dag werd een
voorbeeldbedrijf op Walcheren bezocht als-
mede het veredelingsbedrijf van de heer Ten
Have in Rilland-Bath. De terugtocht werd on-
dernomen langs de ,,Efteling" te Kaatsheuvel.
De jongens verklaarden aan het einde van
deze excursie dat ze veel gezien en geleerd
en bovendien veel plezier hadden gehad.
De leerlingen van de tweede klas brachten een
bezoek aan de N.O.P. Aldaar werd een ge-
mengd bedrijf van de heer Groot Roessink te
Rutten bezocht, via Urk werd Marknesse aan-
gedaan waar het diepploegen werd bewon-
derd. De terugtocht werd over Hellendoorn
genomen. Als toegift volgde nog een bezoek
aan het museum van Piet Bos te Holten. Voor-
al dit laatste viel bij de jongeren zeer in de
smaak.

Tere
Babyderm-zeep

GESLAAGD
p een te Amsterdam gehouden examen
aagde mej. A. Wesselink, „Klein Helger", als
edisch analyste (Ie gedeelte).

Voor het eindexamen H.B.S.-B van het Bau-
dartius Lyceum te Zutphen slaagden Riek
Smeenk, Henny Scholten en Truus Muis.
Na gehouden examen werden tot de eerste
klas van dit Lyceum toegelaten de volgende
leerlingen van de school met de bijbel aan
Het Hoge: Willy Luimes, Dick Langstraat,
Gijs van Roekei en Bert Schouten.
Op een te Zwolle gehouden examen voor ta-
baks-detaillist slaagden mej. Jo Barendsen en
de heren H. Bogchelman en D. Boersma. Voor
het praktijk-examen machinaal melken slaag-
de mej. H. Lenselink, E 58a Linde met 194 pnt.

BENOEMD
Het hoofd der bijzondere Lagere Landbouw-
school alhier de heer G. J. van Roekei is met
ingang van l sept. a.s. benoemd tot leraar,
tevens onder-directeur van de Chr. Land-
bouwwinterschool te Doetinchem. Hierdoor
ontstaat een vacature in de Gemeenteraad
(C.H.U.) en is in diens plaats aangewezen de
heer M. H. Gotink (A.R.).

Zeer belangrijke mededeling.
De flessen Poly-gas van f 7.45,
welke verkocht werden door Fa.
N. J. Keune en Fa. G. Weulen
Kranenbarg, worden thans
ALLEEN NOG geleverd door

N. J. Keune, Tel. 289 Vorden
RUPSENPLAAG

De omgeving van Vorden wordt momenteel
ernstig geteisterd door een rupsenplaag. Zo
ondervindt men op de Kranenburg veel last
van de rupsen, die het vooral gemunt hebben
op diverse eikenbomen. Vooral de Eikenlaan
even voorbij de kerk ziet er uit of het mid-
winter is geworden. De naakte takken steken
hoog in de lucht en de vogels, die hun nesten
veilig tussen de bladeren hadden gebouwd,
zitten plotseling zomaar in de ruimte. De rups
van de wintervlinder is hier aan het werk ge-
weest en zelfs in boomgaarden en het ziet er
naar uit, dat de vraatzuchtige dieren hun hon-
ger voorlopig nog niet hebben gestild. De
boeren, die fruitbomen in de onmiddellijke
omgeving hebben staan, gaan met man en
macht aan het spuiten om nog te redden wat
te redden is. maar voor enkele bedrijven is het
al te laat. Daar kan de appeloogst niet goed
meer worden.



VEILIGVERKEERSRIT VOOR AUTO'S
EN MOTOREN

Woensdagavond werd de jaarli jkse veiligver-
keersrit voor auto's en motoren verreden. De
rit die een lengte had van 25 km, werd ge-
deeltelijk op verkeersborden, gedeeltelijk aan
de hand van in de routebeschrijving voorko-
mende verkeerssituaties gereden. In vergelij-
king met vorig jaar was de rit aanmerkelijk
zwaarder. Na de ritt moesten de bestuurders
van de voertuigen zich onderwerpen aan een
schr i f t e l i j k examen. Over het algemeen brach-
ten de cursisten het er goed af.

De wisselbekers van de auto- en motorclub
werden gewonnen door de heren H. W. C.
Havenkamp (auto) en D. J. Rouwenhorst
(motor) met resp. 13 en 30'strafpunten. De
tweede prijs voor de motoren was voor B. Aal-
derink met 46 strafpt. De tweede en derde
pr i j s voor auto's werd gewonnen door de he-
ren M. Terpstra en E. Langeler met resp. 51
en 52 strafpt.
De wisselbekers van de vereniging voor veilig
verkeer werden gewonnen door de heren Bur-
gers uit Hengelo (G.) (auto) en Pardijs uit
Vorden (Motor).
Namens het verbond voor veilig verkeer reik-
te de heer Joh. J. van Dijk de prijzen uit
Tot besluit vari de veilig-verkeersactie werd
donderdagavond voor de bromfietsers een
verkeers-examen afgenomen. Dit examen be-
stond uit een praktisch gedeelte, waarbij de
rijders in het daartoe met borden uitgezette
parcours werden getest op hun gedragingen
in het verkeer, alsmede een theoretisch gedeel-
te, waarbij in hoofdzaak de voorrangsegels, als-
mede een groot aantal andere verkeersvragen
werden behandeld. Na afloop kon aan een
vijftal cursisten een door het Verbond voor
Veilig Verkeer ingesteld diploma worden uit-
gereikt. De geslaagden zijn Mevr. D. Aalde-
rink-Heijink en de heren L. Dedden, D. J.
Pardijs, H. Lijftogt en F. J. Wolsing.
Bij de uitreiking bracht de heer J. J. v. d.
Peijl, namens het verbond, een woord van
dank aan de rijkspolitie en de controleurs
voor hun medewerking aan het welslagen van
de veiligverkeersactie 1956. Een bijzonder
woord van dank kreeg de heer Joh. J. van
Dijk voor het vele administratieve werk aan
het organiseren van deze rit verbonden. Met
een kort propagandistisch woord en een op-
wekking tot de leden om het verbond zijn
werk ter bevordering van de verkeersveilig-
heid te steunen werd de actie gesloten. Rest
ons nog te vermelden dat zich meerdere per-
sonen nog als lid opgaven.

BEDRIJFSVOETBAL
De elftallen uitkomende in het bedrijfsvoetbal-
toernooi raken meer en meer ingespeeld, het-
geen duidelijk te merken is aan het betere
spelpeil. Vooral het elftal van de Chroom-
lederfabriek blijkt in kracht gewonnen te heb-
ben en is een geduchte tegenstander. In de
wedstrijd tegen de Zuivel I, dat toch heus niet
zo zwak is, gaven zij goed en pittig spel te
zien, dat uiteindelijk resulteerde in een ver-
diende 6—2 overwinning voor de Chroom-
lederfabriek.
De woensdag gespeelde wedstrijd tussen
Gems II en Empo I eindigde in een zeer ver-
diende 4—l overwinning van de Empo-
mannen.

BENOEMD
Door het Hoofdbestuur van de Kon. Ned. Mij
voor tuinbouw en plantkunde en de Hoofd-
besturen van de centrale Onderwijscommis-
sies voor de Hoveniers- en Bloemistenoplei-
ding werd in de nieuwe Vakcommissie, voor
de Tuinbouwschool „Drietelaar" (Leo-stich-
ting, Borculo) benoemd, onze plaatsgenoot, de
heer W. H. Ruiterkamp, Medler als secretaris.

MEJ. HAARHUIS VERTREKT
Met ingang van l juli a.s. zal Mej. Haarhuis,
onderwijzeres aan de R.K. School op de Kra-
nenburg, Vorden gaan verlaten. Zij werd in
gelijke functie benoemd aan de R.K. School
Ie Lattrop (Gem. Denekamp).

WATER-POLO
Zowel het dames-team, als het heren-zevental
van de Vordense Zwem- en Polovereniging
,,V.Z.V." hebben thans hun tweede overwin-
ning in successie behaald. In de thuiswedstrijd
tegen de Brummense Waterratten (dames)
wisten de V.Z.V.-dames een kleine, doch ver-
diende 2—l zege te boeken. Beide Vordense
doelpunten werden gescoord door Joke Bran-
denbarg, die bijzonder goed op dreef was.
Het herenteam kreeg bezoek van D.J.K. uit
Zutphen. Hoewel V.Z.V. met enkele invallers
verscheen werd er goed gespeeld, vooral in
de tweede helft. Voor de rust werden de tal-
rijke toeschouwers een beetje teleur gesteld,
omdat de reserve-doelman van V.Z.V. twee
houdbare ballen doorliet, doch in de tweede
helft wist Vorden door twee fraaie schoten
van Oudsen en Smit de stand gelijk te maken
2—2. Met een welgemikte worp zorgde Oud-
sen er voor, dat de puntjes tenslotte in Vor-
den bleven 3—2.
De V.Z.V.-junioren, die dit jaar voor de eerste
maal in competitieverband spelen, moesten
het opnemen tegen de Bempte-junioren uit
Groenlo, een door en door geschoolde ploeg.
De Vordenaren moesten het tegen hun veel
grotere tegenstanders afleggen en verloren
met O—7.

R.K. SPORTVERENIGING „RATTI"
De R.K.S.V. „Ratti" hield in zaal Schoenaker
een goed bezochte ledenvergadering welke
thans voor de eerste maal werd gepresideerd
door de nieuwe voorzitter, de heer A. Wope-
reis. De voorzitter memoreerde in zijn ope-
ningswoord de gang van zaken in het afge-
lopen jaar, speciaal betreffende het eerste elf-
tal, dat voor de eerste maal in de 1ste klas
G.V.B, uitkwam en een eervole 3de plaats van
boven voor zich wist op te eisen. Als eerste
agenda-punt kwam de feestavond ter sprake.
Getracht zal worden deze eind augustus, be-
gin september te houden. Het zomerprogram
werd als volgt vastgesteld: Op 15 en 22 juli
en 12 en 19 augustus zal Ratti nederlaagwed-
strijden organiseren, waarvoor diverse clubs
zijn aangezocht. Op 29 juli zal het eerste elftal
deelnemen aan het K.D.C. Koolhazentoernooi
te Lochem, terwijl Ratti II op dezelfde dag
deelneemt aan de series der V.V. Baakse Boys
te Baak.
Voorts zal er op 26 augustus een grote Sport-
dag op de Kranenburg worden gehouden met
diverse voetbalwedstrijden, handbal, gymna-
stiekdemonstraties etc. Twee elftallen uit de
2de klas K.N.V.B. zullen ter opluistering een
voetbalmatch spelen. Alle leden zegden spon-
taan hun medewerking toe om een en ander
zo goed mogelijk te doen slagen.
Inplaats van de heer A. A. A. Boerkamp, die
wegens vertrek naar elders zijn functie als
administrateur moest neerleggen, werd als zo-
danig benoemd de heer B. Hartelman.
Besloten werd voortaan strenge maatregelen
te treffen tegen die spelers, die zich tegenover
de vereniging misdragen o.a. door wangedrag
tijdens wedstrijden, het niet-spelen in compe-
titie-wedstrijden zonder kennisgeving etc. Er
werd een commissie benoemd, bestaande uit
de heren J. Jansen, P. B. H. Schoenaker en H.
Wiggers, die voorkomende gevallen zullen
onderzoeken. De Geest. Adv. Kap. Polanen,
hield hierna een korte toespraak, waarin hij
de heer Hartelman welkom heette in het be-
stuur en de scheidende administrateur, dhr.
Boerkamp hartelijk dank bracht voor zijn ijve-
rige en plichtsgetrouwe arbeid. Hij wenste het
bestuur een volledig succes met de a.s. sport-
dag en hoopte, dat allen hun medewerking
zouden geven. Tijdens de rondvraag stelde de
heer B. Schoenaker voor wederom de maande-
lijkse contactavonden te beleggen, ter bevor-
dering van het onderlinge contact tussen be-
stuur en leden. Getracht zal worden deze elke
eerste zaterdag der maand te houden.

Het openingsconcert van he-
denavond is tot nader datum
u^bsteld.

Maandag 2 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.

Dinsdag 3 juli Oriënteringsrit
voor rijwielen, langs prachtig natuur-
schoon. Vertrek 7 uur n.m. van het
Marktplein.

Woensdag 4 juli Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek l .30 u. n.m. van het Marktplein.

HEDEN ZATERDAGAVOND

Polowedstrijd V.Z.V.-Vogel (dames)
Aanvang 19.30 uur.

Alle kampeerart. doar ons te leveren
Rugzakken, Fietstassen, Tenten, Plunjezak-
ken, Bijlen en Schoppen.
Wasbakken, Luchtbedden, Slaapzakken,
Hangmatten, Vouwstoeltjes. Petroleumver-
gassers, Pannen, Fluitketels, Messen en
Vorken, Veldflessen, Boterdozen, Thermos-
flessen, Batterij lampen, Kaartentassen, Val-
helmen, Fluiten, Alarmpistolen enz,

G. W. Luimes, lei. 421, Vorden
Te koop jonge hen-
nen, WLxHamps.
H. Bouwmeester,

E 80 Linde

Hooigras te koop, in
3 perc. Briefjes in le-
veren maandagavond
8 uur bij café 't

Zwaantje.
G. M. Jansen, Delden

Te koop perc. hooi-
gras bij A. L. Groten-
huis, B 7 Vorden.

Biggen te koop bij B.
Korenblik, Wildenb.

Te koop een toom
biggen bij H. Tjoonk
Garmel

Bakkersvakantie
De Vordense Bakkersvereniging maakt hun geachte
clientèle bekend, dat de vakantie voor dit jaar als
volgt is vastgesteld:

van 9 t.m. 14 juli zijn gesloten

Schuppers, Schurink,
Hoornenborg
van 20 t.m. 25 aug. zijn gesloten

Voskamp, ter Huerne,
Scholten

U wordt er op attent gemaakt, dat in de genoem-
de vakantie-weken geen brood wordt bezorgd.
Beleefd wordt uw medewerking gevraagd door het
brood vooral 's zaterdag vroeg te halen, dit voor-
komt wederzijdse teleurstelling.

Vordense Bakkersvereniging

De Algemene Kunstzijde Unie N.V.
vraagt voor haar fabriek aan de Tivolilaan

te Arnhem

Mannelijk Personeel
van 18 tot 45 jaar

VOOR OPLEIDING TOT PRODUKTIEARBEIDER IN
PLOEGENDIENST.

Vervoer per eigen bus langs de route Epse,
Gorssel, Zutphen, Arnhem of de route Leesten,
Vierakker, Wichmond, Vorden, Warnsveld,

Zutphen, Arnhem*

Sollicitanten kunnen zich op iedere werkdag van 8.30'—12
uur v.m. bij de fabriek aanmelden.
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan Alge-
mei^fCunstzijde Unie N.V., Personeelafdeling T.A., Vel-

perweg 76, Arnhem

Bovendien bestaat er gelegenheid tot
aanmelding off tot het vragen van inlich-
tincten op dinsdagavond a.s. om half acht
in wafé-restaurant „De Wijnhuistoren"
(voorheen Hotel „Het Rad"), Groenmarkt

te Zutphen.

Te koop gevraagd een
g.o.h. KINDER-
FIETSJE, klein model.
H. J. Koniug,

Stationsweg 13.

Wie heeft mijn groe-
ne regenjas vrijdag-
avond of zaterdagmor-
gen van het schoolhek
meegenomen? Gaarne
tegen beloning terug
te bezorgen bij J. van
Amerongen. Medler-
school.

Te koop een meisjes-
fiets, 2 4 x 1 % bij B.
te Kamp, a. café Let-
tink, C 86.

Te koop 'n tandem,
in prima staat. A. Len-
tink, Landweg 20,
Warnsveld.

Biggen te koop bij H.
J. Memelink, Linde
E 8.

Biggen te koop bij
M. Gr. Wassink,
Galgengoor C 107

Te koop een toom
zware biggen. V. J.
Dostal, E 82.

Te koop nest mooie
B.H. honden, m.st.b.,
v. certificaat politieh.
J. Vlogman, C 123

Te koop 4 a 5000
oude metselstenen, ge-
woon formaat. Te be-
vragen bij café „de

Zon"

Te koop zware big-
gen. }. Mokkink,
Mossel.

Te koop r.b. dragen-
de vaars, hoge prod.,
abortus vrij, teil. 29
juni. A. J. Vruggink,
Riethuis, Delden

Te koop tuinbank en
een grote vlag.
Zutphenseweg 79.

Voor GAS
prijs f 7.— per fles

naar

G. Weulen
Kranenbarg

J. Lenselink,
Prins Bernhardweg

Heden af te ge-
ven ongeveer 200
mestkuikens a
f 0*40*

H. Burkink,
Wichmond
Tel. K 6754-324

De Tandpasta N?l
Altijd schone tanden. Altijd frisse mond

Heeft u Poly-gas
houdt dan Poly-

gas I
Het is uw voordeel

KEUNE
Bestellingen

voor doperwten en
tuinbonen voor de
weck worden weer
aangenomen.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg
Tel. 508

KOOP
leren jassen

bij vakmensen, f 125.-
Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telef. 421



Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van ons zoon-
tje en broertje

Hendrik Albertus
(Henk)

G. Koning
L. W. Koning-

Seesink
Joke

Barchem, 24 juni '56.
N 17.

Mede namens weder-
zijdse ouders, betuigen
wij U onze hartelijke
dank voor Uw be-
langstelling, betoond
bij ons huwelijk.

J. L. Harren
H. J. Harren-

Groothedde

Voorst, juni 1956.
Klarenbeekseweg 14.

Mevrouw Staring, de
Wildenborch, zoekt
wegens a.s. huwelijk
der tegenwoordige, te-
gen l aug. of l sept.
een KEUKENMEIS-
JE of een MEISJE
dat wil leren koken.
Tel. Vorden 06752-
297. Bromfiets aanw.

Gevraagd flink MEIS-
JE v.d. huish., liefst
R.K., zelfst. kunnende
werken. Voor goede
kracht flink salaris.
Zondags vrij en één
middag per week.
Aanb. Mevr. v. Soest,
Turfstraat 16, Zutphen
Tel. 4223.

Gevraagd wegens hu-
welijk van de tegen-
woordige in gezin van
2 pers. een MEISJE,
voor dag en nacht,
zelfst. kunnende wer-
ken en koken.
Mevr. A. Struijck,
Coehoornsingel 72,
Zutphen.

Wordt gevraagd een
flink MEISJE voor
avondwerk, goed kun-
nende typen.
Brieven onder letter
B bureau Contact.

Examens
achter de
Geniet dan van uw
vakantie met een

Gazelle of
Rudge rijwiel

van

Fa. K. Siersma
Keuze uit meer dan 150
roer-, sport- en kinder-
rijwielen in diverse kleu-
ren en modellen

Overwelving 3
Telefoon 2824

Inruil - Verkoop
Verhuur

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor GAS
naar

KEUNE

Seesing
rijlessen

„'t Groenedal"
Telef. 358 — Vorden

Heden nam de Here plotseling uit
ons midden weg, mijn inniggeliefde
Man en der kipderen zorgzame Vader

Garrit Jan Groot Jebbink
echtgenoot van P. B. Groot Jebbink

in de ouderdom van bijna 62 jaar.

Diep betreurd door ons allen.
Dat zijn heengaan vrede was troost ons

in dit zware verlies.

P. B. Groot Jebbink-
Groot Jebbink

Kinderen en Verloofden

Vorden. 27 juni 1956.
„'t Haller"

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben maandag 2 juli op de Algemene
Begraafplaats te Vorden 's middags
1.30 uur.

Heden werden wij getroffen door het
plotseling overlijden van de heer

Garrit Jan Groot Jebbink

die onze vereniging als commissaris
veel dienst heeft bewezen. Wij zullen
hem in dankbare herinnering blijven
gedenken.

Bestuur en Commissarissen
van de Werktuigenver.
M.E.D.O.

Vorden. 27 juni 1956.

Spreekuur loco-burgemeester
Naar aanleiding van het aan de Burge-
meester toegestane verlof van 3 t.e.m. 17
juli a.s. zal de Heer A. J. Lenselink, oud-
ste wethouder, gedurende dit tijdvak als
loco-burgemeester fungeren.
De Heer Lenselink zal iedere werkdag, 's
v.m. H uur ten gemeentehuize
publiek te spreken zijn.

Ondanks de beperkte ruimte
id enis onze collectie in uurwerken, gouc

zilver zeer uitgebreid.
Denkt u even om ons veranderd tijde-
lijk adres.

FA. MARTENS,
Zutphenseweg - hoek Decanijeweg

Aan den Heer G. W. Luimes,
Burg. Galléestraat, Vorden

Dank voor uw felicitatie.
Op uw vraag of het verkeerd is voor de
inwendige mens om te kamperen en op
luchtbedden te slapen, kan ik U, mede
namens mijn kamergenoten, de Heren Zijl-
stra en Simon de Wit, mededelen dat dit
zelfs zeer bevorderlijk is voor de inwendige
mens.
Minister in 't Suur voegde er aan toe, dat
de juiste voeding ook een woordje mee-
spreekt, waarop Minister Velthof speciaal
TARVOBROOD kon aanbevelen!
U kunt dus rustig doorgaan met het ver-
huren van tenten en luchtbedden, het wordt
door de Ministers zelfs zeer op prijs gesteld.
Maakt U er echter Uw huurders op attent,
TARVOBROOD te eten, daar de veran-
dering van slaapruimte en bed enige weer-
stand vraagt.

Met de meeste hoogachting,

G. J. Schmink, Telefoon 384
Wegens inventarisatie

zijn onze winkel en
maalderij a.s. maandag
2 juli

de gehele dag GESLOTEN.
Fa. J. W. ALBERS

Telefoon 232, Nieuwstad 5

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Ook dit jaar zijn we weer van \
] plan een uitstapje te maken met

onze clientèle en wel op

woensdag 25 juli a.s.
naar het Bergische land in
het Ruhrgebied.

Wie gaat er mee?

Inlichtingen en opgave zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk zaterdag 7 juli a.s. ö

Fa. J. W. Albers J

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 7 juli, 8 uur

De dolle kolder-klucht
(in kleuren)

met: Dean Martin en Jerry Lewis
(de beroemde Amerikaanse komieken)

Ze lachen weer . . . ze zingen weer
. . . en ze doen weer heel gek in hun

nieuwste kolderfilm!

De grootste dosis lachpillen, U ooit
in één film toegediend!

*- N
Toegang alle leeftijden

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

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

Wij f e veren nu cr/fe

D O E L M A T I G E
vloeren

Behalve linoleum leggen wij thans ook de
moderne cumaronhars en plastic-asbest tegel-
vloerbedekkingen van het betrouwbare fabrikaat
Linoleum Krommenie. Vooral bestemd voor
winkels, kantoren, café's, kerken en voor gangen,
keukens, badkamers en halls in woningen.

Vraag om kleurenfolders

cumaronhars tegels jn 1 7 fraaie

gemarmerde kleuren door endoor,
waarmee talloze combinaties
mogelijk zijn.

plastic-asbest tegels soepe, en toch

slijtvast; grote bestendigheid tegen
zuren, alkaliën en vetten. In 10
aantrekkelijke kleuren.

FABRIKAAT KROMMENIE

TEL 381VISSER*

Wij helpen U graag bij de kleurenkeuze l

Een geslaagde kleurencombinatie maakt
Uw interieur extra gezellig. En juist met
de fraaie tinten van linoleum is zo veel
te bereiken. Op deskundig advies kunt U
rekenen, bij de keuze uit onze rijke collectie.

LINOLEUM K R O M M E N I E
Wij leveren linoleum, 2 meter treed,
af vanaf f 6/45 per vierkante meter
en Linofelt (met bitumen in plaats
van jute rug, maar OOK met
kleuren door en door) zelfs
vanaf f 3/95

VISSER - VORDEN
Altijd een bezoek waard!

De N.V. Noorder Spaar- en
Levensverzekering Maatschappij
vraagt voor haar afd. Spaarkassen

Hoofdagent voor Vorden
Hiervoor komt in aanmerking algemeen
ontwikkeld persoon, die geen volledige
werkkring ambieert. Vaste vergoeding.
Brieven aan het Hoofdkantoor, Leidse-
gracht 3 te Amsterdam-C.

Steeds de laagste prijzen!
250 gr. cocosknappertjes,

heerlijk koekje 63 et
l pak heerlijke wafelkoeken 58 et
500 gr. zuiver rundvet 55 et
1 grote fles slasaus 69 et
3 pakjes pudding,

diverse smaken 45 et
2 pak custard 48 et

ALS EXTRA RECLAME:
Boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, samen 150 gr. 57 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Wij maken nu reeds bekend, dat
onze zaak van

maandag 9 juli t.m.
zaterdag 14 juli
wegens vakantie is
gesloten.

Wij verzoeken u beleefd hiermede a.s.
week reeds rekening te willen houden.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Aan alle abonné's
van Bupro-abonnementen
a f 6.50, afgesloten door
Firma Kranenbarg en
Fa. Keune, wordt mede-
gedeeld, dat Bupro-gas
a f 7.— per Hes, UIT-
SLUITEND wordt gele-
verd door

Hoofddepöt

6. Weulen Kranenbarg, Iel. 217
Depot

J. Lenselink, Prins Bernhardweg



Dinsdag 3 juli a.s.

Oriënteringsrit
voor wielrijders»

Start Marktplein 's avonds 7 uur.
(Tweede competitierit).

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

4e
of een zojuist behaald
diploma

een nieuwe fiets
of bromfiets??

R. G. J. KUYPERS
Dorpsstraat 12

Telefoon 393

Orcon's Kledingindustrie
vraagt voor haar atelier

te Hengelo-Gld»

bekwame naaisters en
leerling-naaisters

Aanmelden Wichmondseweg no. 2
dagelijks van 9—12 en 2—5 uur.

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

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken1:

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

Een retourtje

Doetinchem-Londen
Hij is werkzaam op een export-kantoor in Doetinchem.
In Londen was plotseling kans op een mooi afzetgebied.
„Gauw naar de overkant", zei z'n directeur, ,,en zorg
dat het voor-elkaar komt."

.Londen! Big Ben, Westminster Kathedraal, de Thames.
Hij had er zoveel van gehoord en gelezen en nu stond
hij er middenin. Moe van het wandelen bestelde hij
een glas bier. De ober was een man met mensenkennis.
..Heineken?", vroeg hij. ,,Yes Heineken". antwoordde
onze stomverbaasde exporteur.

Dat moet je meemaken: Heineken's Bier in Engeland,
het land van de Ale. Ja, waarom niet? Heineken is
niet voor niets de grootste exporteur van Pilsener
Bier ter wereld. In Barehem en Biak, in Buui^kn
Buffalo, in Borculo en Bombay, overal wordt prwnes
hetzelfde bier gedronken: Heineken's Bier.

,,Ik heb wel een extra glas Heineken's'verdiend", üei
hij bij terugkomst tegen z'n baas. „De markt is<voor
ons. Wat een stad dat Londen. Proost. Die Engelsen
vinden ons Heineken's Pilsener een welkome afwisse-
ling voor hun eigen Ale. Nou, ik kan het me voor-
stellen ..."

,

Heineken's Bier

VOOR

Gas en
Gascomforen
slaagt U beter en goedkoper
bij

KEUNE - Tel. 289
Wij kunnen ze ook repareren
voor U.

Is uw dochter of

Qeefnaar of hem een nieuwe

FIETS
vin A. G. Triller
Zutphenseweg

Empo Tourrijwielen vanaf f 148.50
Empo Sportrijwielen vanaf f 181.—
Union Sportrijwielen met velgremmen
en 3 versnellingsnaaf vanaf f 209.—
ook met trommelremmen of remnaaf
Goedkopere rijwielen vanaf f 121.50.

Betaling eventueel In overleg.

Het belang voor Uw ogen . . . .
eist het beste.

Onze brillen munten uit door goede
pasvorm en moderne modellen.

FIRMA HARTENS,
de opticien, die altijd voor u klaar staat.

Adres : Zutph.weg - hoek Decanijeweg

Nuts-Floralia
Cursus Mej. Hermsen aanvang dinsdag 3
juli. f 3.50 de 5 lessen van 2L/2 uur.
Aanvang half acht. Bloemen en vaasjes
meebrengen. Men kan nog deelnemen.

Kinderuitzending
GROENE KRUIS

Er bestaat gelegenheid voor uitzending
van Kinderen naar vakantiekolonie te
Egmond aan Zee van 26 juli - 2 sept.
Diegene die hiervoor in aanmerking
wensen te komen, gelieve zich op te
geven bij de Huisarts voor zaterdag
a.s. 7 juli 1956.

Het Bestuur.
V >

H.H. Middenstanders en Zakenlieden!
In verband met de te houden Sportdag van
Ratti op 26 augustus a.s., zullen een dezer
dagen enkele leden u bezoeken voor het
plaatsen van een advertentie in het pro-
grammaboekje. Mogen wij op uw mede-
werking rekenen?
Bij voorbaat onze dank.

Het Bestuur.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
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

H.H. Landbouwers
Wij vragen kippen en
hanen en willen sterk
bewijzen, dat wij be-
talen de hoogste prij-
zen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283
Telef.kosïen worden
vergoed.

Hardboard
in verschillende ma-
ten, koopt U het
voordeligst bij

BELTMAN,
Boslaan 13, Warns-
veld.

Beleefd verzoeken wij
onze afnemers van gas
hun lege flessen (Poly)
bij ons in te leveren*

G. WEULEN KRANENBURG

Wij ontvingen
zojuist Heren- en Jongens-
schoenen met de bekende
„Durable Plasticzool.

Onze „Multi-step" schoenen zijn
door anti-slip o.a. uitstekend ge-
schikt voor autobestuurders.

Steeds het adres voor alle
soorten reparatie.

H. G. Albers
Schoen- en Tassenhandel

A.s. zondag 2.30 uur

PROMOTIE WEDSTRIJD

PAX l - DEKEN l
Terrein Kastanjelaan Hengelo-Gld.


