Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar MANNENKOOR BEHAALDE Ie PRIJS

Door in Gaanderen op het zangcoucours zaterdag in de ereafdeling beslag te leggen op een
eerste prijs met 230 punten, is het Vordens
Mannenkoor gekomen in de hoogste afdeling,
nml. de superieure.
De zangers werden bij hun terugkomst op de
Nieuwstad opgewacht door Concordia en de
drumband. De zangers schaarden zich hier achter de muziek en vergezeld van vele supporters
ging het in optocht naar hotel Brandenbarg. De
voorzitter van het Vordens Mannenkoor, de heer
A. Bielderman, sprak hier een speciaal woord
tot de dirigent, de heer D. Wolters, en bood hem
een attentie aan. Mevr. Wolters ontving een
bloemenhulde. Hij wees op de moeilijke omstandigheden waaronder in Gaanderen gezongen
moest worden, het was nml. in een snikhete
zaal. De prestatie, om toch nog een eerste prijs
te behalen, was er des te beter om, temeer daar
het Vordens Mannenkoor slechts 23 zangers telt.
De voorzitter der jury, de heer Simon Terpstra,
had na afloop de zangers van Vorden nog speciaal op het hart gedrukt om de repetities trouw
te blijven bezoeken, dat is de dirigent, de heer
Wolters, beslist waard, aldus de heer Terpstra.
De heer Bielderman deelde verder nog mede dat
het in de bedoeling ligt om dit jaar nog op een
concours uit te komen met dezelfde zangnummers van dit concours, nml. ,,'k Heb mijn wagen
volgeladen" van J. Koetsier en „Nachtmusikanten" van Willy Sendt.
Namens het Vordens Dameskoor kwam mevr.
van Til-Klumper haar gelukwensen aanbieden.
Zij vond het een pracht prestatie om tot superieure afdeling door te dringen. Zij hoopte dat
het dameskoor, dat a. s. zondag aan een concours in Epse zal deelnemen en daar in de
superieure afdeling uitkomt, eveneens zulk een
succes zal behalen.
De voorzitter van Concordia, de heer J. Smit,
bracht het koor en dirigent eveneens hulde voor
het behaalde resultaat. Beiden overhandigden
een enveloppe met inhoud.
In zijn dankwoord was de heer Bielderman nog
zeer erkentelijk voor de muzikale hulde, welke
Concordia, het Vordens Mannenkoor had gebracht.
CHRISTEN VROUWENBOND OPGERICHT
In het gebouw Irene is een oprichtingsvergadering van de Christen Vrouwenbond gehouden,
waarvoor een goede belangsteling bestond.
De gewestelijke propagandiste mevr. Monshouwer-Gerritsen uit Nijmegen, gaf een uitvoerige
uiteenzetting van het bondshuishouden en haar
werken en streven.
In de pauze gaven zich een 60-tal dames als lid
op. Hieruit werd vervolgens een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de dames LuimesGroot Enzerink, Jansen-Ormel, Berenpas-te
Kamp, Kieft-Begieneman, Pos-Groeneveld en
Luichies-Stoelhorst.
Voorlopig zal dit bestuur een jaar aanblijven.
Mevr. Monshouwer prees de nieuwe afdeling
Vorden gelukkig, dat ze met dit ledental mocht
starten en hoopte dat de afdeling gestadig zou
groeien. De eerste ledenvergadering zal in september gehouden worden.
De presidente van de af d. Zutphen, me j. Kaneman, die met de penningmeesteresse mevrouw
Hoekstra, aanwezig was, beloofde haar hulp bij
de eerste moeilijke stappen van de nieuwe afdeling en uitte haar blijdschap door haar felicitatie gepaard te laten gaan met het aanbieden
van een nieuwe ledenregister en een presentielijst ( alsmede een enveloppe met inhoud. Mevr.
Monshouwer sprak een kort slotwoord.

GESLAAGD
Aan de R.K. Kweekschool tot Opleiding voor
Kleuter-onderwijzeres te Enschede behaalde
onze plaatsgenote mej. B. Wolbert 't diploma A.
RATTI-NIEUWS
Na een lange tijd non-actief te zijn geweest
speelde Ratti I j.l. zondag weer een vriendschappelijke wedstrijd thuis tegen een Paxcombinatie. Het werd een sportieve en aantrekkelijke ontmoeting, waarbij de gasten, die hun
club hadden samengesteld uit spelers van het
eerste, tweede en derde team het niet gemakkelijk hebben gehad. Bij Ratti was op de r.-binnenplaats de oudspeler H. Hartman opgesteld,
die momenteel met vakantie uit Amerika over
is en zich weer uitstekend in de Ratti-gelederen
thuis voelde.
De eindstand werd 2—2, waarmee de verhouding goed was weergegeven.
A.s. zondag zal er wederom een vriendschappelijke wedstrijd worden gespeeld tegen Baakse
Boys I. Het kan een goede krachtmeting worden tegen deze oude tegenstander van Ratti.
Ook de Junioren komen weer eens in touw en
wel in Vierakker, waar Ratti a speelt tegen
Socii a Ratti b tegen Socii b.
Het c-elftal speelt ook zondagmiddag thuis om
l uur tegen Baakse Boys Junioren.

CONTACT

HET NIEUWS*

Zaterdag 25 juni 1960
22e jaargang no* 13
Verschijnt éénmaal per week

EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters. Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404.

KERKDIENSTEN zondag 26 juni.
Hervormde kerk.
8.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Bediening H. Avondmaal.

Koopjes uit vele
vindt u in onze

Medlerschool.
9 uur Ds. M. S. J. de Jong van Lochem.
öeref. Kerk

„Zonneklaar" aanbieding /

9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.

Zo zonneklaar,
dat u er beslist gebruik van moet maken

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.30 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.

R K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Zomerjaponnen
charmante modellen 9.75 - 19.75-29.75

Meisjesjurkjes
in diverse voordelige prijzen.

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon1288.

Regenmantels vanaf 27.50

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag*
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420.

Herencolberts vanaf 36.50

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen

varieerden van i 38,— tot f 43,— per stuk.
Handel was flauw.

Burgelijke stand van 17 t.m. 23 juni.
Geboren: d.v. G. Berendsen en H. J. Eggink ;
d, van J. J. van Dijk en G. A. Hartgers.
Ondertrouwd: A.Horstman en H.B.Bosman.
Gehuwd: W. Rietman en G.W. Maalderink.
Overleden: G. J. Hassink, m., 86 jr., weduw-

naar van H Hassink.

Gezondheid
en genezing
de.

DE RONDE VAN VORDEN
Naar we vernemen bestaat er van de zijde der
jeugdige wielrenners zeer veel belangstelling
voor de eerste Ronde van Vorden. Niet alleen
uit eigen plaats hebben zich reeds deelnemers
aangemeld bij het bekende adres, A. Gossink,
Molenweg 17, Vorden, doch ook uit Zutphen,
Voorst, Laren, Hengelo, Ruurlo e.a. plaatsen
zullen op 26 juli renners aan de start verschijnen.
Na 2 juli, de sluitingsdatum voor aanmelding,
zullen er ploegen geformeerd worden, zoals
deze op 26 juli in diverse kleuren en voor verschillende firma's zullen starten.
Het ligt in de bedoeling rondom het circuit een
geluidsinstallatie aan te leggen, zodat het publiek langs de gehele ronde van het verloop
van de strijd op de hoogte gehouden kan worden.
De wedstrijden zullen ongetwijfeld van heinde
en ver toeschouwers trekken en vooral voor de
vele vakantiegangers in Vorden en omgeving zal
de Ronde van Vorden een prettige afwisseling
vormen. Door verschillende firma's zijn intussen nog mooie prijzen beschikbaar gesteld o.a.
als hoofdprijs een prachtig Empo-rijwiel waarvoor zeker hard gestreden zal worden.
POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"
De duiven van de postduivenvereniging „De
Luchtbode" hebben een vlucht gemaakt vanaf
Pürth, afstand 442 km. Er namen 14 duiven aan
deel. De uitslag luidt: l H. Doornink; 2 en 4
J. A. Eulink en 3 H. Zweverink.
R.K. VOLLEYBALCLUB IN ACTIE
De aanvankelijk op zondagmiddag j.L vastgestelde uitwedstrijden voor de R.K. Damesvolleyvereniging „De Kraanvogels" werden nu dinsdagavond gespeeld te Baak. De Kranenburgse
dames speelden in het kader van de onderlinge
competitie twee ontmoetingen t.w. Baak—
Kraanvogels I en Baak—Kraanvogels II.
De reserves kwamen het eerst in het veld. De
dames uit Vorden waren beduidend sterker en
bleken over een goed geoefend zestal te beschikken, zodat ze met O—3 wonnen.
Het eerste zestal van de Kranenburg kwam
hierna in het strijdperk tegen Baak. Ditmaal
ging het niet van een leien dakje. De Kraanvogels hadden in tegenstelling met de verwachtingen, de grootste moeite om hun normale spel
te ontplooien en hadden hun dag kennelijk niet.
Men kwam nog net met de hakken over de
sloot. De einduitslag werd l—2 in 't Toordeel
der Kraanvogels.

Pantalons (Trevira) vanaf 34.50

Kijken en keuren
bij

VISSER - VORDEN
GESLAAGD
Voor het diploma Baudartius Lyceum H.B.S. b
te Zutphen slaagden W. Ruiterkamp, mej. J. W.
Muis, J. W. Seesink en Z. Smeenk.
Alle leerlingen van de O.L. Dorpsschool, die aan
het toelatingsexamen voor het Stedelijk Lyceum
en het Baudartius Lyceum te Zutphen deelnamen, zijn geslaagd, te weten Fieneke Emsbroek,
Juul Lenselink, Marijke Raukema, Annemie de
Vries, Meta van Arkel en Milly Oudraad.
VOETBAL
De A-junioren hebben zondag de kans om het
kampioenschap te behalen van de Hoofdklassers
helaas niet weten te benutten. In Harreveld kreij van Neerlandia Boys een kleine maar
iende 3—2 nederlaag te incasseren.
Vooral in technisch opzicht waren de Harrevelders de geel-zwarten de baas. Er werd vlotter
samengespeeld en ook de spelopvatting was beter. Bij Vorden liep alles stroef, waardoor het
gedrukt werd. Er deden zich dan ook
el kansen voor om te doelpunten. Dat er
hiervan nog 2 benut werden, pleit wel voor de
kracht van de voorhoede. E. Eggink was de
maker van beide doelpunten. Zelfs maakte Vorden nog een derde doelpunt, dat helaas om
onbegrijpelijke redenen door de scheidsrechter
werd afgekeurd. Met rust was de stand l—1.
De Neerlandia Boys wisten de stand na de rust
op te voeren tot &—1, waarna Vorden nog weer
wist in te lopen tot 3—2. De Vordenaren hadden aan een gelijk spel reeds voldoende om de
kampioensvlag te kunnen hijsen.
Doordat Neerlandia Boys zich thans teruggetrokken heeft, gaat de beslissing tussen M.v.R.
en Vorden. Deze beslissingswedstijd vindt zondag op een neutraal veld, nml. dat van Doetlnchem (Lolaan) plaats. De Vordenaren zullen alles
moeten geven om te winnen, want M.v.R. zal
zich nu zeker niet zo gemakkelijk laten overrompelen als in Vorden. Alleen door van het
begin tot het einde in een hoog tempo te spelen,
zit er een kans in. Het zal er in ieder geval
spannen.
BIOSCOOP
Zondagavond draait er weer een zeer avontuurlijke oorlogsfilm in het Nutsgebouw. Het is een
episode uit de laatste wereldoorlog. Engelse soldaten doen een aanval op de Duitsers in de
Afrikaanse woestijn. De 600 km lange tocht
door de woestijn is zeer gevaarlijk, daar hun
weg door een mijnenveld voert.
Echt een film voor mensen die avontuurlijk zijn
aangelegd.
PADVINDERS VOERDEN JUBILEUMSPEL OP
Bijna 200 welpen uit Zutphen, Vorden en Gorssel verdeeld over 7 groepen hebben zaterdagmiddag nabij het kasteel Vorden het jubileumspel „Jacht op verre buit" uitgevoerd. Elke horde stelde bij dit spel een ander land voor. Er
waren Arabieren, Perzen, Turken, Chinezen,
Oostenrijkers, Schotten etc. Alleen spraken ze
stuk voor stuk de Nederlandse taal. De Chinezen voerden draagstoelen met zich mee, de
Perzen „vlogen" op vliegende tapijten, de Laplander op hun sleeën en zo had elk „volk" zijn
karakterstieke vervoermiddelen.
Er was een defilé voor de districtstcommissaris
Harenberg en Akela Hesselink van het district
Zutphen. Aan het slot werd er een gezellige
picknick gehouden met daarna een kampvuur,
waarbij allerlei kampliederen gezongen werden.
Het werd voor de jongelui een zeer prettige
middag, waaraan zij nog lang met genoegen zullen terugdenken. De voornaamste organisatie
was verzorgd door de Vordense Padvinders, de
Davld Alfordgroep, o.l.v. Hopman L. Rouwenhorst.

VOOR
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ZIJ spaart
sonder
l
moeite,

Fa. Martens

ttbete* VIT

want... het geld wordt haar
als 't ware in de schoot geworpen.

*&

A. Siemerink

Hoe dat kan? Ze is VIVOklant en ontvangt dus bij
ALLE boodschappen wekelijks zóveel VIYO-wapentjes
GEHEEL GRATIS, dat haar
VIVO-spaarboekjes razendsnel vol zijn.

Jacht- en Sportbandel
Telefoon 1272
Wilt u deze zomer
GEEN
vliegen vangen,

v. h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier

En... voor elk volgespaard
VIVO-spaarboekje krijgt ze
prompt ƒ 5.- in handen.

dan moet u NU

Muscaronstroken

SPECIALITEITEN
geldig van 23-30 juni
Koffiemelk

't Kopen bü de VIVO geeft
echter nog andere voordelen.
Wekelijks kan ze ook nog
profiteren van de 5 speciale
aanbiedingen voor extra lage
prijzen. Met de YlVO-wapen:j tjes er natuurlijk weer gratis
bij.

ophangen
Verkrijgbaar bij

Drogisterij
„De Olde Meulle"
J. M van der Wal
Gediplomeerd drogist

NOORDSTER
l fles
mef ÏO wapenf/M

Ananas
l blik.

82
52

Mambo
Melange

Wij VERKOPEN en
VERHUREN

Tenten en
Luchtbedden
De verhuur gaat
weer P R I M A ! !

19

100 gram
200 gram voor

Wilt u ook aan
snel-sparen toekomen? Let dan op
de wekelijkse VIVOfolder. Hij bevat talrijke
'aantrekkelijke aanbiedingen en de VIVOkruidenier is met
GRATIS wapentjes
zeer gul.

JUWEEL
VERF

Z. f. leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Bestel ze zo vroeg
mogelijk!!

. . . . 336
6

Kraanslangen
(met straalbreker)
plastic, 2 stuks

Prima
Rookvlees
100 gram

25
59

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-wapentjes

VIVO deeft de -Catwis uiï J
KISTEMAKER

Altijd voorradig bij:

IrrfMoniorc •

„Het Verfhüis"

WÜdenborch
» wudcnborcii

SMIT, Zutphenseweg

Zij, die

een dag met ons uit willen gaan
op woensdag 6 juli

(bij voldoende deelname) naar
Aalsmeer, Amsterdam, Volendam

worden beleefd verzocht zich voor
l juli op te geven bij uw kruidenier:
Of

UILAA1
OPLAAT,

Remmers

Kermis Keijenburg
Heden zaterdag Opening

NIEUW!

Prijs 9.80

(bij meer exemplaren korting)

Fire-Stop Brandblussers
• Goedgekeurd d de Rijksbrandweerinspectie.
• Blust direct
elk begin van brand, tot
4% m 2 oppervlakte.
• Is onschadelijk v. mens en materiaal.
• Binnen 3 seconden in aktie.
• DE brandwacht in keuken, kantoor,
werkplaats en auto.
• Uit voorraad leverbaar.
Vraagt prospectus of inlichtingen bij

i 18 uur van feestterrein en danszalen.

6EHA H.V. - Burg. Galléestraat 48

T

Onze toonzaal is voortaan op woensdag en
zaterdag na 12 uur gesloten.

m. en zonder chauffeur

George Seesing

lUmUCIIICl5. SCHOENAKER^Cranenburg

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Telef. 1523

Eskes

AUTOVERHUUR

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Wilt u afdoende bestreden
worden tegen vliegen
? ??
(ook daar waar resistentie aanwezig is)
Stelt u zich met ons in verbinding,
wij komen u vrijblijvend inlichten.
Eén en ander doen wij in samenwerking met de N.V. Orgachemia
te Boxtel.
C. J. MENSE
LOCHEM
Bedrijfshygiënische service
Gudulastraat l
Telef. 06730-1896

Zondag 26 en maandag 27 juni een

Pracht Lunapark
met talrijke attracties.
Diverse zalen.
Prima orkesten.

V
Komt U ook?

Welkom!
Comité en Zaal houders

Aanbesteding.

voor de zontdag!
Op donderdag 7 juli, n.m. 4 uur, zal door
ondergetekende in café E. J. Eskes aan de
Dorpsstraat te Vorden, namens het Bestuur
v.d. Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs in
de Wildenborch en Omgeving,
worden aanbesteed:

Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Telef 1553

Altijd een keur van merken

Sigaren • Sigaretten - Tabak
Een ruime sortering in
Ansichtkaarten en Souvenirs*
Chocolade.

Sprookjesijs.

Ons devies:
kwaliteit, verzorging, sortering

IETS LEKKERS

Het verbouwen en uitbreiden
van de Prinses Julianaschool
in de Wildenborch.
De inschrijving, alleen bestemd voor de
aannemers uit de gemeente Vorden en de
buitenleden v.d. Vereniging, kan geschieden
in percelen, ondermassa of massa.

Tulbandcake, vandaag 69 et
zolang de voorraad strekt.
Cake, 150
vandaag 125 et
Rozijnenbrood,
125 vandaag

98 et

Vrachtengebak, 25 et per stuk
vandaag 5 voor 98 et
Zie onze mooie sortering koekjes.

BAKKERIJ

Bestek met 2 tekeningen zijn tegen betaling
van f 15.— (rest f 10. — ) vanaf maandag
27 juni a.s verkrijgbaar aan het kantoor
van de architect.
P. BAKKER, arch. B.N.A.
Vorden, Zutph.weg 44a
Telefoon 1392

Telefoon 1384
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

•2IC2IC2IOIOIC3IC2IC*

Heden overleed, zacht en kalm, onze
lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
Gerrit Jan Hassink
in de ouderdom van 86 jaar.
Delden (O.): H. M. Bruil-Hassink
W. Bruil
Vorden: H. G. Schuerink-Hassink
H. J. Schuerink
C. Beerning-Hassink
kleinkinderen en achterkleinkind

Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
dochtertje en ausje
Margriet Aleida

(Margriet)
Joh. J. van Dijk
G. A. van Dijk
•Hartgers
Johnny, Bertie
Vorden. 22 juni 1960.
Julianalaan 2

Vorden, juni 1960.
„Bakkerij"
Wij zeggen allen hartelijk dank voorde vele
blijken van belangstelling. die we bij ons
zilveren huwelijksfeest
mochten ontvangen.
Fam.
Luesink
„Bolderhorst"
Gevraagd een dienstbode v. dag en nacht.
Klein gezin; veel vrij.
Adres te bevr. bureau
Contact.
Biedt zich aan net
MEISJE v.d. huish.,
15 jr., v. halve dagen
tegen half juli. Adres
te bevragen bureau
Contact.
Te huur gevraagd.
Echtpaar met l kind
zoekt tijdelijk voor de
wintermaanden woonruimte, 2 a 3 kamers,
met keuken of gebruik
van keuken (zomer'
huisje). Aanbiedingen
aan mej. A. Arriëns,
„De Kiwi", Vorden,
tel. 06752-1209.
ANJERFONDS
Op de loten, welke
door „Sursum Corda"
zijn verkocht, zijn prijzen gevallen op de no's
75798 en 75918
Te koop een blank
beuken UITSCHUIFEETTAFEL en een
oud-holl. KAPSTOK
met kleed.
Egbers
Ruurloseweg D 8 b

Bij 5 gulden aan boodschappen ontvangt u

een lekkere tutti frutti koek voor 30 cent
Bij een fles Siebrand Limonadesiroop a H9 et
een grote pot meikersen op sap voor 75 cent

Attentie!
Een dubbel pak Custard 56 et. Alleen deze week:

elk tweede pak voor 29 cent

VORDEN, 19 juni 1960.
Insulindelaan 10

Door dezen zeggen wij
allen hartelijk dank
voor de blijken van
belangstelling bij ons
huwelijk ondervonden.
D. G. Wesselink
A.H.W.WesselinkScheffer

Reken en oordeel. ..
Bij Albers uw voordeel

Groot blik Hawaiïan Ananas (schijven) van 150 voor 115
Litersblik Perziken op sap, bijzonder lekker,
voor 165
Mooie grote Pruimen, 250 gram
voor 45
Prachtige Abrikozen,
150 gram
voor 65

De teraardebestelling heeft plaats gehad
woensdag 22 juni op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.
DENKT U AAN DE

Heerlijke koekjes, keuze uit 5 soorten,
Droptoffee's, altijd gewild,

Hedenavond (bij gunstig weer) vanaf 7.15 uur
Starten bij Irene.

^

Wegens inventarisatie zijn

^

^

a.s. woensdag 29 juni

^

winkel, kantoor en pakhuis

Zure zult,
Kwart Edammer,

•
+

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers

•
+

* Fa. J. W. Albers +

Zomeravond-Concert
op a*s« woensdag 29 juni, om S uur
in de Herv* Kerk te Vorden,

.*. A . A . A . A . A . A . ^ . A . A . ^ . A . A . >k. ,

HLHL Landbouwers!

door de Chr. Gem. Zangver. „EXCELSIOR" te
Vorden (dirigent de heer F. F. Vente, Zutphen.

„MELKWAARDE" voor de opfok.
Een goed zakje melk, ook voor uw
kalveren. 13 et per liter.
Aanbevelend,

Ten gehore wordt gebracht het prachtige zangstuk

„Das Lied von der Glocke"

A. W. UENK en C. BONGERS
Zutphenseweg, Vorden.

met orkest (leden v.h. Zutphens Symph. Orkest)
en solisttfke medewerking van:
mevr. C^v. d. ING te Nijmegen, sopraan
de heer K. v. d. PUTTE te Ede, tenor
de heer R. BARENDS, te Arnhem, bas
mevr. J. NIJHUIS-GEELS, te Zutphen, piano
De heer|ft> WOLTERS zal verder ter afwisseling enkere fluitsoli geven.

Telef. 1327

Voor thuis
en op vakanti^
Een ideaal kampbed, tevens zonnestoel
in alle standen verstelbaar.

Diverse soorten kampeerstoelen.

Zang- en muziekliefhebbers,
wij verwachten u in groten getale!

Slaapzakken met deelbare rits,
als deken te gebruiken.

Voor direct gevraagd:

Luchtbedden in diverse prijzen.

Timmerlieden en Betonwerkers

•
Plastic Regenjassen

en Cape's.

•

De Speciaalzaak in Sportartikelen:

Fa. MARTENS
Telef. 1272.

v. nieuwbouw Silo coöperatie te RUURLO.
Aannemersbedrijf

Fa. H. J. G. HANNINK
Pijlhorenstraat 11. Enschede
telefoon 05420-10274
•en dagelijks op het werk te Ruurlo.

Te koop een r.b. drag.
VAARS, 10 juli a.d.
telling, van prima stal
W. Steenblik, B 59
Te koop een best r.b.

STIERKALF.
H. J. Willems,
Vorden

Linde

Nu is het de tijd

om uw

leren jas

Neem eens een proef met de

Te koop Jawa jr .. 150
cc, in goede staat.
Th. Hartman,
Ruurloseweg D 1 8
Vorden

- methode
DelfiDroog-biggen groeien zeer
gelijkmatig op en worden „harde" biggen.

Te koop 50 jonge
HENNEN, W.L.
A. Meenink, Zutphenseweg C 72, tel. 1573

Het probleem van de boventallige
biggen is opgelost.

Te koop een toom
BIGGEN.
H. Gal
bij 't zwembad.

• Voortaan 3 worpen biggen in de 13 maanden
• De kosten zijn niet hoger; bij
kleinere tomen zelfs lager.

BIGGEN te koop.
Wed. G. J. Zweverink
B l, Vorden.

Te koop nuchter r.b.
STIERKALF en een
r.b. VAARSKALF, 2
mnd. oud.
D. Klein Bramel,
C 1 12, Vorden

89 et

Nieuwstad 5, Vorden

gesloten

Zutph.weg, Vorden.

55
49

36 et

zoet of komijn,

de hele dag

Te koop een prima
RADIO, Erres.
G. Rensen, Graaf van
Limburg Stirumstr. 3

Te koop 5 dragende
VARKENS, a.d. teil.
7-8 juli. H. W. Mullink
D 155, Vorden

150 gram,

250 gram
200 gram

na te laten
zien
Verven
Nieuwe voering
enz. enz.

Fa. 6. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421
U kunt kijken waar
u wilt maar jonge
kippen kopen doet
u bij ons. Al onze
hennen zijn afkomstig van de hoogst
produktieve ouderdieren.

H. J. STOKKINK
Rietgerweg l
Warnsveld
Telefoon 06751-387

Vraag d* brochure over de DelfiDroog-mefhode!
Uw Delfia-handelaar zal U gaarne van advies dienen.
FABRIEKEN TE DELFT EN HOOGKERK
W-21-59

Vraagt inlichtingen bij de Delfia-handelaar:

J. B. GERRITSEN, 't Hoge 64, Vorden. Telef. 06752-1540

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbiink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Wegens vakantie gesloten van 27 juni tot en met 2 juli.

Het Bedrijfskledinghuis fa. K. Bodde & Zn.
GROENMARKT
V.Z.V. FLITSEN

V.Z.V. '54 heeft weer een drukke week achter
de rug.
De damesploeg bond de strijd aan tegen de
IJssel 3 uit Deventer en wist het stoute stukje
uit te halen om liefst met 10—0 te winnen van
de bezoeksters. Het werd een prima wedstrijd,
waarbij de dames Jans Brandenbarg, Nada Wesselink, Gerrie Dijkman e.a. voor de doelpunten
zorgden. V.Z.V. was over alle linies sterker en
leidde met rust reeds met 4—0.
De heren van het eerste 7-tal deden het ook
uitstekend en wonnen thuis met 6—4 van D.J.K.
I uit Zutphen.
Koos Oudsen scoorde tweemaal. Henk van Ark
zorgde voor het derde doelpunt, waarna de gasten tegen scoorden. Ruststand 3—1.
Koos Oudsen, die voor rust als zwervende middenvoor fungeerde ging na de hervatting achter
liggen. Dank zij goede dekking en keurig samenspel wist men het te klaren. De gasten
scoorden nog eenmaal en V.Z.V. driemaal, zodat
het einde kwam met een 6—4 zege.
Dinsdagavond speelden de V.Z.V. heren wederom
thuis, doch moesten nu in een spannende wedstrijd tegen de IJssel 2 uit Deventer de puntjes
aan de gasten laten. Het was een zeer goede
ontmoeting, met wisselende kansen en goed
aanvalsspel. Koos Oudsen scoorde voor Vorden,
maar de Deventernaren wonnen met l—2. Vooral het uitstekende spel van de debutant Tonnie
Dolphijn als r.-achter werkte stimulerend voor
de V.Z.V.-ploeg.
A.s. dinsdagavond spelen de V.Z.V.-ers thuis en
wel voor de heren de zware ontmoeting tegen
O.K.K. I uit Eerbeek en voor de dames O.Z.C. I
uit Olst.
Ingezonden mededeling.
Wij stellen u ervan in kennis dat wij besloten
hebben in Zutphen

een warenhuis
te gaan exploiteren
Het warenhuis zal worden gevestigd in de
Beukerstraat, waar tot heden de dameshoedenzaak van Fa. Wüstefeld was gevestigd.
Om de bewoners van Zutphen en omgeving zo
goed mogelijk van dienst te zijn, zullen wij
nauw samenwerken met de N.V. HEMA,
Nederlands populairste grootwinkelbedrijf.
Dit warenhuisconcern kan door zijn centrale en dus massale - inkoop, in samenwerking met
vooraanstaande fabrikanten over de gehele wereld,
hoge kwaliteitseisen bereiken en uiterst lage
prijzen bieden.
Daarvan zullen voortaan ook onze cliënten volledig kunnen profiteren.
Het genoemde pand zal op grootscheepse wijze
worden verbouwd en volgens de modernste eisen,
die aan een warenhuis worden gesteld, worden
ingericht.
Medio oktober a.s.
zal het feestelijk worden geopend.

KEIJSER N. V.
Zutphen, juni 1960.

BEDBIJFSVOETBALTOERNOOI

De Empo-ploeg speelde tegen de E.G.V./Looierscombinatie. Het was een aantrekkelijke wedstrijd, waarbij echter de E.G.V./Looierscombinatie de gehele wedstrijd met tien man moest spelen, daar een speler verhinderd was. Daarbij
speelde deze ploeg ook met enkele invallers. Ondanks haar numerieke meerderheid kon de
Empo-ploeg niet tot scoren komen daar de verdediging der E.G.V./Looiers goed spel liet zien.
Slechts enige minuten voor rust wist de Empoploeg van een misverstand bij de defensie der
tegenstanders gebruik te maken en leidde Empo
met l—O, waarin geen verandering meer kwam.
Volgende week kan de beslissing vallen in het
toernooi, daar zowel de Gems als Zuivel gelijk
staan.

ZUTPHEN
bijeenkomsten bij betreffende de ruilverkaveling, die binnenkort ook in Vorden zal aanvanHet bestuur van de Ver. tot Bev. van het gen. Voorts werden enige avonden belegd in
Vreemdelingen Verkeer heeft haar zomerpro- samenwerking met de plaatselijke landbouwgramma bekend gemaakt, dat vooral voor de organisaties.
vele vreemdelingen, die men dit seizoen ver- De penningmeester deelde mede, dat per 31 dec.
j.l. een batig saldo in kas was.
wacht, aardige attracties bevat.
Het programma begint met een zomeravond- In de vacature ontstaan wegens het overlijden
concert in de Hervormde kerk op a.s. woensdag van de heer H. W. Eykelkamp werd met grote
29 juni, waaraan naast het Chr. Gemengd Zang- meerderheid van stemmen als bestuurslid gekoor enkele beroepssolisten hun medewerking kozen de heer H. M. A. Helmink (Linde). De
zullen verlenen. De traditionele 8-kastelentocht beide aftredende bestuursleden t.w. de heren A.
per rijwiel vangt aan op woensdag 6 juli en zal F. J. Waarle (voorzitter) en H. W. Mullink werelke woensdag tot en met 31 augustus gemaakt den herkozen.
worden. Op de dinsdagen vanaf 5 juli tot en Als afgevaardigde naar de Kringvergadering te
met 30 augustus worden er door de mooie om- Arnhem werd benoemd de heer A. Schotsman.
geving van het dorp en de buurtschappen avond- Besloten werd in verband met bijzondere omwandelingen georganiseerd, onder deskundige standigheden dit jaar geen St. Isidorusfeest te
vieren, doch dit het volgende jaar te doen in
leiding.
In de maand juli is er voorts een Turn- en samenwerking met J.B.T.B. en R.K. BoerinnenGymnastiekdemonstratie, een Ruiterdemonstra- bond.
tie, oriënteringsrit voor wielrijders, een Gelderse
Boerenbruiloft met bruid en bruidegom en met
medewerking van de Boerendansgroep „De
Knupduukskes". Verder worden de eerste wedstrijden in het touwtrekken gehouden op het
De mooiste beloning:
terrein achter café De Zon, waaraan de beste
een bronsgroene EMPO BLES
ploegen uit de Achterhoek zullen deelnemen.
Na afloop hiervan wordt er op het Marktplein
Het EMPO-rijwiel, dat zich in een
een avond-markt gehouden met muziek en verkorte tijd zo'n geweldige populariteit
makelijkheden.
bij wielrijdend jong Nederland heeft
Op dinsdag 21 juli komt de muziekvereniging
verworven.
„Crescendo" uit Neede (ongeveer 100 muzikanten) op een terrein nabij Hotel „De KonijnenKom pens kijken in de toonzaal van de
bult" een Taptoe en een populair concert geven.
Op 25 juli zullen de Vordense Boerendansers op
het terrein achter de O.L. School een demonstratie geven met medewerking van vendelKeuze uit tientallen rijwielen.
zwaaiers.
Een belangrijk evenement is „De Ronde van
LEVERING via uw HANDELAAR
Vorden", welke op de avonden van 26, 27 en
28 juli gehouden wordt en waaraan jongens
van 11 t/m 17 jaar kunnen deelnemen. Hiervoor
bestaat al grote animo. Ook dit jaar wordt er
voor de kinderen op 30 juli een ballonnen wed1-1
strijd gehouden, waarbij weer een optocht geformeerd zal worden, die met muziek voorop
naar het terrein achter het gymnastieklokaal
Telefoon 1500
zal gaan, waar de ballonnen tegelijk losgelaten
VORDEN
zullen worden.
Voor d^Mfnaand augustus staat o.a. nog op het
Exploitatie lac. Miedema - Deventer
progrUPia de finale van het touwtrekken, welke op 3 augustus gehouden zal worden, evenZonc^j 26 juni, 8 uur
eens weer gevolgd door een avond-markt. Er is
voorts een oriënteringsrit voor auto's, motoren
de fantastisch spannende film
en bromfietsen, terwijl er verder op 10 augustus op^tatt terrein achte de o.l. school een openluchtbiBiehouden zal worden met medewerking
(Sea of sand)
van een boerenkapel. Ook treden de boerendansers in deze maand nog weer op.
met: Richard Attenborough
In de muziektent zullen in de zomermaanden
John Gregson - Michael Craig
verschillende concerten gehouden worden door
plaatselijke verenigingen met op 31 augustus
Taaie en dappere mannen, voorbereid
een speciaal sluitingsconcert.
op een gevecht van man tegen man.
De mogelijkheid bestaat dat er nog enkele attracties aan het programma worden toegevoegd,
dat er overigens al wel zijn mag.
Toegang 14 jaar
EEN UITGEBREID ZOMERPROGRAMMA
VAN V.V.V.

GESLAAGD?

Empo Rijwielfabriek
EMPO Rijwieliabriek - Vorden

N utsgebo u w ""

DEÏÖ-tours
MEERDAAGSE
VERZORGDE REIZEN
2
3
5
5
5
6

d. Bielefeld
I 38,—
d. Rijn-Ahr
i 67,—
d. Hessen Taunus 85,—
d. Sauerland
f 95,—
d. Parijs
f 112,—
d. Schwabisch Hall
f 115,—
7 d. Westerwald Taunus
f123,—
8 d. Zwitserland f180,—
10 d. Oostenrijk f 184,—
10 d. Gardameer
standplaats Garda f 195,—
12 d. Spanje
f340,—
o.a. 12 september
Geen pendeldiensten.
.Geen nachtritten.
Touringcars vanaf 20 pers.
Meerdere reizen naar
Oostenrijk, Spanje, Italië
Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland. Wij boeken
voor internationale treinvlieg-, boot- en busdienstlijnen.
Opgave bij Autorijschool
Seesing, Burg. Galléestr.
14, Vorden, tel. 1414
DETO-tours, Deventer,
tel. 5252 en 4004

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad

Vorden

Helftn van de woestijn

V.Z.V. NAAR OOSTELIJKE
KRINGWEDSTRIJDEN

Verschillende damesleden van de Vordense
Zwem- en Waterpolovereniging zullen a.s. zondag deelnemen aan de Oostelijke Kringwedstrijden, die te Hengelo-Ov. worden georganiseerd
door H.Z.C, aldaar. Men start zowel op de vrije
slag, schoolslag als estafette-nummers. Deelneemsters zijn o.a. Joke en Jans Brandenbarg,
Jannie Kamperman, Gerrie Dijkman en Truus
Everhardt.
GELDERS MELKEXAMEN „DE WIERSE"

Uitgaande van de Coöperatieve Zuivelfabriek
,,De Wiersse" werd dezer dagen het jaarlijkse
Gelders Melkexamen (handmelken) afgenomen
aan de cursisten van de cursus 1959—1960.
Alle kandidaten behaalden het diploma t.w.:
Mej. J. A. Wassink en de heren D. J. Mulderije,
J. H. Nijhoff, H. J. Ligtenbarg, H. Walgemoet,
H. Nijenhuis, B. A. A. Helmink, J. H. Nijenhuis,
G. D. Nijenhuis en G. J. Bats.
De cursisten werden opgeleid op de bedrijven
van de heren B. H. Weenk en J. W. Boeyink
G.W.zn. te Barchem, terwijl als voormelker funB.B. REDDINGSPLOEGEN IN ACTIE
geerde de heer B. H. Weenk.
Onder leiding van het kringhoofd, de heer v. d. Namens het Rijksveeteeltconsulentschap was de
Spek, hebben de reddingsploegen van Gorssel en heer Prinsen uit Zutphen tegenwoordig.
Lochem der Burger Bescherming vrijdagavond
JAARVERGADERING A.B.T.B.
achter en op het gebouw van de Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht" een interes- In zaal Schoenaker hield de plaatselijke afdeling
sante en leerzame oefening gehouden in het der A.B.T.B. dinsdagavond haar algemene ledenredden van mensen vanaf hoge gebouwen, welke vergadering, welke slechts matig bezocht werd.
niet meer langs de normale weg naar beneden Voorzitter de heer A. F. J. Waarle kon in zijn
gebracht kunnen worden. Daartoe lag er een openingswoord speciaal pastoor A. Bodewes
„gewonde" op het platte dak van de coöperatie, o.f.m. verwelkomen. Hij herdacht hierna op
welke man naar beneden getakeld moest wor- piëteitsvolle wijze het onlangs overleden beden. Met een pop werd eerst een proefafdaling stuurslid wijlen de heer H. W. Eykelkamp „De
gedaan, waarbij een aan dikke touwen bevestig- Weert" Linde, die vele tientallen jaren lang zijn
de brancard gebruikt werd. Toen dit goed lukte beste krachten had gegeven voor de afdeling.
werd „de gewonde" naar beneden getakeld, het De heer A. J. Meyer secretaris gaf een overzicht
geen door de vele aanwezigen met spanning omtrent de activiteiten van het afgelopen jaar.
werd gevolgd. Onder de toeschouwers bevond Hieruit bleek o.m. dat op 2 april van het vorig
zich ook burgemeester Van Arkel, enkele Vor- jaar de grootse viering plaats vond van het
dense B.B.-ers en het waarn. kringhoofd de heer 40-jarig bestaan der afd. in combinatie met het
Krijger uit Barchem. Na afloop drukte de heer 40-jarig bestaan der Boerenleenbank Kranenv. d. Spek zijn tevredenheid uit over het uit- burg, welke festiviteiten nog lang in herinnestekend slagen van deze oefening.
ring zullen blijven. Het bestuur woonde vele

D

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Porpsstr. 11, Tel. 1373.
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr)

Opgave
voor de

RONDE VAN VORDEN
uiterlijk zaterdag 1 juli a.s. bij
A. GOSSINK, Molenweg 17, Vorden

Er zijn zowel door de Junioren (14 tm.
17 jr.) als de Adsprianten (l l tm. 13jr.)

vele grote en mooie prijzen
te verdienen.
Hoofdprijs: 'n Prachtig Empo rijwiel
Dus: aanmeldingsformulieren halen en
uiterlijk 2 juli a.s. inleveren bij
bovengenoemd adres!

Wij kunnen u leveren:

Groot Roessink's
Timmerwinkel
Telefoon 1527

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.
Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

Bupro-yas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

prima kwaliteit Hooi

H. Lijftogt 't Hoge 57

v.d. N.O.P. Prijs f 120.—p. 1000 kg

Het adres voor
pluimvee en wild is:

Gedorst hooi f 67.50 p. 1000 kg

W.ROSSEL

Prijzen vrijblijvend. Franco boerderij.

Vorden
Telefoon 06752-1283.

Opgave gaarne zo spoedig mogelijk.

Halfwas konijnen

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad

Telef. 1232

te koop. Tevens een
nest met jongen.
B. Bekker, Vorden,
Almenseweg 24

