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Een dure tijd tegenwoordig . . .
en ook de huismoeders van Vorden en omgeving zullen, evenals alle huismoeders,
hierover wel eens zitten te klagen. Het
huishoudgeld is vaak vóór het einde van
de week al op.
Waarom nog langer tobben als de oplossing van dit probleem NAAST de deur ligt.
De bekende STURKA-Sportkledingateliers
te Zutphen hebben nog plaatsen vrij voor
meisjes, die opgeleid wensen te worden tot
Confectie-naaister of Confectie-handwerkster
en . . . . die moeder wil helpen de financieële problemen enigszins te verlichten.
Immers naast het leren van een mooi vak,
staat het verdienen van een goed loon.
Gaarne willen wij U alle mogelijke inlichtingen verstrekken en nodigen U daartoe uit
op Woensdag 6 Juli van 7—9 uur in
„'t Wapen van Vorden" (Brandenbarg)
alwaar onze Sociale Werkster en onze
Personeelschef aanwezig zullen zijn.

Op, naor 't konkoer!
In Vodden bnnt ze heel wat mans!
Van alles zet ze door op 't ende.
Bo wisse, goeie wien behoeft gin krans,
Toch kan 't gin kwaod as 'k et smiete
an de brende.
Noe kump ter weer een groot konkoer,
Door wödt meziek e maakt en ok ezongen.
Kloorloeter Kunst! Gin apenvoer,
Fris van de lever en uut volle longen!
Ok 't weer wödt goed, door kö'j op an,
M ie n kö'j geleuuen as gin ander.
Op naor 't konkoer dus wie 't moor efkes
kan,
En wie't ok bunt: 't zij borger, boer of
middenstander!
MAX HOLT

KERKDIENSTEN Zondag 3 Juli.
IRENE
9 uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur Ds F. Bannink, predikant van de
Jeugdgevangenis te Zutphen. Onderwerp:
„Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou gekozen!"

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J, H. Jansen.

Ned. Roode Kruis
Er ontbreken mij nog 9 collectelijsten.
Het is mij niet mogelijk deze collectanten te bezoeken, om hen er nog
eens aan te herinneren.
Mag ik dan diegenen, die het aangaat
vriendelijk vragen mij zo spoedig mogelijk de lijsten te doen toekomen.
Mevr. van Lennep,
„De Kiwi"
WEEKPROGRAMMA v.V.V.
Heden Zaterdagavond wordt het V.V.V.-Zomerprograinma geopend met een concert in
de muziekterit, waaraan alle Vordense muziek en zangkoren medewerken.
Maandagavond vindt de eerste avondwandeling van het seizoen plaats. Deze wandelingen,
onder de prettige leiding van de heren Norde
of van Roekei, leiden langs de mooiste plekjes en vinden ieder jaar meer deelnemers.
Dinsdag komen de wielrijders aan de beurt
voor een oriënteringsrit. Door middel van
deze ritten leren zelf vele Vordenaren hun
eigen woonplaats beter kennen.
De oriënteringsrit voor auto's en motoren,
welke op Zaterdagavond 9 Juli was vastgesteld, is verschoven tot Woensdag 20 Juli.
Woensdagmiddag wordt de achtkastelentocht
voor wielrijders gehouden; ditmaal onder leiding van Baron P. A. van der Borch.
Zaterdagavond 9 Juli vinden in het zwembad
waterpolowedstrijaen plaats en zwemdemonstraties.
Hieraan nemen twee verenigingen uit Zutphen deel, verder uit Dieren en Lochem. Dit
zal stellig een mooi tournooi worden en om
de uitgeloofde bekers en medailles zal hard
worden gevochten. Voor de nog jonge Vordense zwemvereniging zal het een stimulans
zijn als velen dit zwemfestijn bezoeken. Het
is beslist de moeite waard.
Na afloop volgt een gezellig bal bij Hotel
Bakker, met muziek van de bekende band
„Songs and Rhythm". Let u volgende week
op de advertentie.
OBLIGATIELENING GEMEENTE
VORDEN LENING B
De Gemeente-ontvanger van Vorden maakt
bekend da-t de per l Juli 1955 betaalbaar gestelde coupons ingewisseld kunnen worden op
de /itdagen Donderdag en Vrijdag van
9—12.30 uur; Zutphenseweg 46. Zij kunnen
ook bij de Bankinstellingen worden aangeboden.
Men wordt dringend verzocht de coupons aan
te bieden in de maand waarin zij betaalbaar
worden gesteld.
40-JARIG JUBILEUM
Op 5 Juli is het 40 jaar geleden dat de heer
W. Huilers werd aangesteld bij de Spoorwegen. De laatste jaren is hij werk/aam geweest
als onderploegbaas, l Augustus zal hij met
pensioen gaan.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds D. Zwart, v. Andijk (Oost)
R.K. Kerk

7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis
Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 2 Juli van 5 uur tot en met
Zondag 3 Juli Dr De Vries, telef. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

stand van 24 t. m. 30 Juni.
eboren: d. van F. M. J. Wellink en A. W.
Wellink-Hennigfeld: d. van H. Fokkink en
J. R. Fokkink- Wensink; z. van H. J. Boersbroek en S. Boersbroek-Lindenschot.

Weekmarkt
de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 85 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 42. ~- tot f 50. —
Handel traag.

Een mooi succes.
Bij de prijsvraag voor het ontwerpen van
een enbleem, uitgeschreven door de Centrale
van Schilderspatroons-organisaties, behaalde
de heer Jan Kost een 2e prijs.
BIOSCOOP
Vanavond wordt in het Nutsgebouw de interessante film „Het oerwoud roept" vertoond. Het is de verfilming van een expeditie
door de binnenlanden van Afrika. Men ziet
er luipaarden, hyena's, stekelvarkens, pinguïns en tal van prachtige vogels. Het is een
kleurenfilm, waardoor de exotische schoonheid van Afrika's ondoordringbare wildernis
nog beter tot haar recht komt.
Het is jammer dat deze filmvertoning samenvalt met het openingsconcert van V.V.V., zodat het j ni bliek moet kiezen tussen een bezoek aan de Nutszaal en een concert in de
openlucht. Het weer zal nu wel de doorslag
geven!
„KNUPDUUKSKES" NAAR DUITSLAND
Vanwege de federatie van folkloristische dansgroepen ontvingen de Vordense boercndansers
,,De Kmipduukskes" de uitnodiging om op
9 en 10 juli a. s. te Dusslingen Kreis Tübingen (Duitsland) ter gelegenheid van een altlaar te houden festival, enige folkloristische
dansen uit te voeren.
Op uitnodiging van V. V. V. te 's Heerenberg
hebben ile Kmipduukskes Woensdagavond aldaar een demonstratie gegeven. Zoals gewoonl i j k oogstten /ij ook nu weer veel bijval.
STIERENKEURING
Blijkens rapport van de keuringscommissie
voor de voorjaarskeuring van springstieren
in cle/e provincie werden uit deze gemeente
negen stieren goedgekeurd, t. w. één van de
heer W. Wagenvoort (Hackfort), één van de
fokvereniging Mossel, alsmede /even van de
K.I. vereniging Vorden. Er werd één stier afgekeurd.

LEDENVERGADERING VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING
Onder voorzitterschap van de heer G. f. Schurink hield de Vordense Winkeliersvereniging
in café „De Zon" Donderdagavond een ledenvergadering.
De voorzitter heette de aanwezigen hartelijk
welkom, inzonderheid de heer Stutvoet uit
Zwolle, bestuurslid der winkeliersvereniging
aldaar.
De voorzitter stelde vervolgens aan de orde
de te houden Zomeractie. Er zal een etalagewedstrijd worden gehouden waarvoor hij de
medewerking van de leden inriep. Het mooie
'van deze wedstrijd is, aldus de voorzitter, dat
het publiek de jury vormt. Hiervoor worden
een 4-tal prijzen beschikbaar gesteld, t.w. voor
de winkeliers Ie pr. een grote wisselbeker, 2e
pr. een kleine wisselbeker, 3e en 4e pr. een
vergulden medaille, voor het publiek Ie pr.
ƒ .50.-, 2e pr. ƒ 30.-, 3e pr. ƒ 20.- en 4e pr.
ƒ 10.—. Deze wedstrijd zal gehouden worden
in de z.g. feestweek van 24 t/m 30 Juli a.s.
De voorzitter vroeg vervolgens medewerking
van de leden voor de te houden Oud Vordense markt in het midden van deze feestweek.
Des avonds zal er gelegenheid tot dansen bestaan in het Nutsgebouw.
VOETBAL
Woensdag 6 Juli a.s. zal Vorden I een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen de onlangs
opgerichte nieuwe vereniging O.N.G. I m
Warnsveld. Het is de ploeg van het Oude en
Nieuwe Gasthuis.
Vorden II speelt Donderdagavond tegen
O.N.G. II in Warnsveld. Voor de veteranen
staat binnenkort een uitstapje naar Utrecht
te wachten tegen N.S.U. veteranen.
NAAR ANTWERPEN
heeft het personeel van de Coöp.
Landbouw Vereniging „De Eendracht" met
zijn dames een uitstapje gemaakt naar Antwerpen. De reis ging met twee bussen en er
is volop genoten.

Komt U Zondag naar de

JEUGDDIENST?
Om 10.30 uur spreekt in Irene:
Ds F. Bannink, predikant van
de Jeugdgevangenis te Zutphen,
over het onderwerp:
,^ltiet jij ficftt ^ïtlij,
jou ae/iozen "ll

maar 7)ft

fteft

ONDERLINGE HEN GEL WEDSTRIJD
Zaterdagavond hebben 32 leden van de Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" in het kanaal bij Eefde een onderinge hengelwedstrijd
gehouden. De vangst was zeer slecht want in
net totaal werden er maar 5 vissen gevangen.
In café De Zon, waar ook de loting gehouden
werd, werden na afloop de vangsten gewogen
en de prijzen uitgedeeld. Deze bestonden voornamelijk uit huishoudelijke voorwerpen. De
heer A. Bello, voorzitter, belastte zich met
deze taak. Hij deelde hierbij nog mede, dat
op 21 Augustus in Velp een nationaal hengelconcours gehouden wordt, waaraan hij de leden opwekte deel te nemen. Voorts wees hij
er op dat met l Juli a.s. weer nieuwe hengelacten aangevraagd moeten worden. Tot slot
dankte hij de controleurs, die er voor gezorgd
hadden dat de wedstrijd een goed verloop
heeft gehad. De uitslag van de wedstrijd is:
1 Henri Jansen met een blei van 358 gram,
2 G. Hellewegen, paling 80 gram, 4 Koster,
voorn 71 gram, 4 H. Nijland, voorn 63 gram
en 5 H. Bruggink, paling 42 gram.
De heer H. Jansen is door zijn eerste prijs
tevens de leider geworden van de onderlinge
competitie-wedstrijd voor de zwaarste vis, gevangen tijdens de onderlinge hengelwedstrijden.
In de competitie om de zwaarste karper heeft
de heer Job Vlogman de heer Sloot van de
eerste plaats verdrongen door de vangst van
een karper van 1400 gram.

Onze zeer hartelijke
dank aan allen, die ons
zilveren feest tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.
fam. Regelink
„Nieuw Gazoor".
Mevr. E. ter BeestWillemsen
Vorden
p.p.c.
Zutphen, 5 Juli
Weg n. Laren 31.
Rusthuis „'t Enzerinck"
vraagt noodh. werkmeisje, gedurende de
vacantie v.h. personeel. Aanm. bij de
Directrice.
Flink MEISJE gevr.
Mevr. Schiphorst,
„Nuova"
R.K. Onderwijzer zoekt
een

zit-slaapkamer,
met pension in Vorden.
Brieven onder no. 2
Bureau Contact.
Te koop gevraagd 'n
oud ONDERSTEL
van een kinderwagen,
voor een karretje.
Tonny Voskamp,
Molenweg.
Goed tehuis gezocht
voor jong hondje,
(klein soort). J. Kockelkorn, Hoekendaal,
Vorden,
Te koop KINDERWAGEN, z.g.a.n. Te
bevragen Zutp.weg 11
Te koop 30 are zware
ROGGE. Briefjes inleveren op Vrijdag 8
Juli 's avonds 7 uur
bij G. H. Janssen,
Hengeloseweg B 4,
„'t Wissel" Vorden.
Te koop 2 zware dr.
B.B. ZEUGEN, a.d.
telling 7 Juli, keuze
uit 3. Bij G. H. KI.
Bramel, Wildenborch

Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondige ziekte, onze
lieve vrouw, moeder en grootmoeder
THEODORA HELENA NICAISE
echtgenote van F. Uenk
in de ouderdom van 84 jaar.
Vorden, F. UENK
Twello, H. J. UENK
Vorden, J. UENK
M. C. UENK-BOERSTOEL
J. G. UENK
en kleinkinderen
VORDEN, 30 Juni 1955.
Almenseweg C 148
De begrafenis zal plaats hebben op
Maandag 4 Juli om half twee op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vertrek van het sterfhuis om 12.45 uur.

Te koop een dr. VARKEN, keuze uit 3. G.
Klein Lebbink, Brandenbarch.
Te koop een toom
zware BIGGEN. H.
Wagenvoort, achter
Buitenzorg, Warken,
Warnsveld.
Gelegenheid tot het
inweiden van 2 stuks
jongvee. G. J. Pardijs, Hackfort, B 84.
Voor iedereen

'n Wasmachine
op zeer gemakkelijke
condities. Brieven no. 8
Bureau Contact.

van Clientèle en Personeel

a.s. Maandag 4 Juli

Broodschalen 1*95
Botervloten L95
Kinderpapbordjes 0*25

de gehele dag GESLOTEN 6-deligc
Fa. J. W. ALBERS

nest schalen 3,75

KEUNE

Het plattelandsontwikkelingsproces
Beter —
Steeg door Shell Butagas, 't gas in de
blauwe fles.

Goedkoper

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

11—16 Juli

Voskamp, Schollen en Ter Huerne
22—27 Aug.

Zie in etalage en in winkel
onze pracht sortering

Verjaardag- en Gelegenheidsgeschenken
voor de jeugd iets heel bijzonders

Schuppers, Schurink en Hoornenborg
Het publiek wordt er aan herinnerd, dat in deze weken
door alle aangesloten bakkers geen brood wordt bezorgd.
De medewerking van de clientèle wordt beleefd doch
dringend verzocht en wel speciaal op ZATERDAG, door
het brood vroegtijdig te halen, dit voorkomt teleurstelling.

S M I T Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

(Achter de wolken) Schijnt de ZOPI !
Dan een op^dëns ZONNEBRIL, de
beste beschcü^Bg voor uw ogen.

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

Een „ja
U kunt Shell Butagas zonder
verplichting in uw huis proberen.
Als U na deze proef zegt: „Ja,
dat wil ik behouden", heeft uw
„ja" het perspectief van een
prettiger toekomst, waarin u zeker zult zijn veelzijdig gemak te
ondervinden, dat u dag aan dag
toevloeit uit de

Zomerjaponnen
Toppers _
Fietsjasjff
Zomernlouses
Kinderjuifts
TEL: 381

20
KORTING

VISSER

Bezoekt het

Te koop 6 mooie
BIGGEN en 25 jonge
HENNEN. H. Besselink, „Schutterij"
Mossel
5 BIGGEN te koop.
G. W. Assink,
Vordensebos

Wegens excursie

Groot Chr. Nationaal

Muziek- en Zangconcours

Steeds gemakkelijk lopen? Dat kunt
u als u uw schoenen laat repareren bij

op Woensdag 13 en Donderdag 14 Juli te
Vorden. Terrein Huize „Vorden".

Wullink's schoenhandel

Grote deelname in de hoogste afdelingen, met Tamboeren Pijpercorpsen, Drumbands enz.
Gemengde-, Mannen- en Meisjeskoren.

Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

H.H.

Veehouders!

Ondergetekende deelt U hierdoor
beleefd mede, dat hij de vertegenwoordiging heeft gekregen van de

Rubberstalvloerenfabriek
„INDIflNA"
te Roosendaal.
Inlichtingen over genoemde vloeren
zullen wij U gaarne verstrekken.

fl. R. Wagenvoort
Titnmerbedrijf — Wagenmakerij
Hackfort, Vorden - Tel. 259

Sluitingsconcert op 14 Juli door de
Harmoniever. „Symphonia" (Vaandelafd.)
te Zutphen en het Chr. Mannenkoor „Harpe
Davids" te Doetinchem afgewisseld door
het optreden van de bekende Vordense
Boerendansers de „Knupduukskes".

l/andaag extra reclame
2 pakken vet
500 gr. spek
200 gr. boterhamw.
Beleefd aanbev.

98 et
85 et
55 et

200 gr. leverworst
30 et
200 gr. tongeworst 50 et
200 gr. gek. ontbijtspekóO et

M. KRIJT

Dorpsstraat 32

GESLAAGD
De heer G. Golstein, werkzaam bij de C.L.V.
De Eendracht, is geslaagd voor het examen
vakbekwaamheid molenaar.
Me j. E. J. Berenpas slaagde aan de Groen
van Prinstererkweekschool te Doetinchem
voor de acte B.
Met einddiploma M.U.L.O. B behaalde Mej.
H. J. ten Broeke en de heer W. Steeman.
De heren P. Vogtlander en C. Mussen slaagden voor H.B.S. b.
Voor het toelatingsexamen van het Baudartius
Lyceum te Zutphen slaagden Hetty Eggink,
Coen Hartjes, Wim Ruiterkamp en Zwier
Smeenk, leerlingen van de School met de Bijbel, Dorp.
Voor het toelatingsexamen van het Stedelijk
Lyceum te Zutphen slaagden de volgende
leerlingen van de O.L. Dorpsschool: Alice
Albers, Johanna Tjoonk, Hanny Pardijs, Wim
Kuyper, Gerti Lenselink en Bert Veldhuis.
OUDERLING GEREF. KERK
Tot ouderling aan de Geref. Kerk is in de
plaats van de heer J. W. Heyink gekozen de
neer A. J. Lenselink. Tot diaken de heer
G. J. Luimers in plaats van de heer H. te
Hennepe.
WATERPOLO
Woensdagavond is het de Vordense damesploeg gelukt de bovenste plaats in de competitie in te nemen. In de uitwedstrijd tegen
de Vogels uit Voorst werd een 6—4 overwinning behaald. De Z.V.Z.-ploeg was op alle
linies sterker. Dit bleek wel met de uitworp,
waarbij Joke Brandenbarg steeds als eerste bij
de baï was. De eerste helft begon met een
doelpunt van Voorst, wat veroorzaakt werd
door slordig uitgooien van Visser, die de bal
achter de doellijn hield.
De rust ging in met2—3. Na rust was het uithoudingsvermogen van de Vordenaren groter,
wat hun nog 3 doelpunten opleverde. Door
dekkingsfouten van V.Z.V. kon Voorst nog 2
maal scoren.
BEVORDERD
Ingaande 30 Juni is de heer J. van Zeeburg,
wachtmeester der Rijkspolitie alhier, bevorderd tot wachtmeester Ie klas.
VEILIGVERKEERSDAGEN
Dinsdag en Woensdag stonden voor de gemeente Vorden in het teken van het veilig
verkeer.
Dinsdagmorgen werd door de leerlingen van
de hoogste klassen der diverse scholen het
practische verkeersexamen afgelegd. Door
middel van een groot aantal verkeersborden
was in de kom van het dorp een parcours
uitgezet, dat door de jeugd gereden moest
worden. Over het algemeen waren de resultaten niet ongunstig.
Des avond was er een rit voor de oudere
wielrijders. Naast een borden-parcours was er
een oriënteringsrit aan verbonden alsmede een
schriftelijk verkeersexamen. Aan deze rit namen 28'dames en heren deel. De winnaars
van de wisselbekers in 1954 t.w. Mej. Albers
en de heer K. van Houte mocht het niet gelukken deze beker wederom in hun bezit te
krijgen. Thans waren de gelukkigen Mej. A.
Rouwenhorst, 55 strafp. en de heer B. Aaltlerink, 37 strafp. De overige winnaars waren
de heren 2 F. Wolsing, 54 strafp.; 3 B. van
Zuilekom, 63 strafp.; 4 H. v. d. Weij, (>(>
stralp.; 5 A. H. Bello 78 strafp. Dames 2 Mej.
R. H. Oonk, 59 strafp.; 3 Mej. E. Albers, (ïl
strafp. Namens Veiligverkeer reikte de heer
[oh. [. van Dijk de prijzen uit.
Woensdagavond werd er een rit gehouden
voor auto's en motoren. Ondanks de gietbui
om 7 uur verschenen toch nog 28 deelnemers
aan de start. Deze rit die eveneens op borden
werd verreden en aan de hand van een routel)cs( hi ijving was lang niet gemakkelijk en velen hadden dan ook reeds in het bordenparcours met moeilijkheden te kampen.
Halverwege het parcours werden de deelnemers onderworpen aan een rijvaardigheidsu-st. Alle deelnemers waren vol lof over de
rit. De prijswinnaars waren auto's l en wisselbeker voor de leden H. W. C. Haverkamp,
2 (icl)r. Groot Bramel, 3 A. Plomp.
De wissel beker voor autorijders niet-leden
werd gewonnen door de heer E. Langeler.
Motoren l en wisselbeker voor leden: J.
Rouwenhorst, 2 R. Roerselman, 3 Bergsma,
Almen. De wisselbeker voor niet-leden werd
gewonnen door de heer Bergsma uit Almen.
De heren Plomp, Eijcrkamp, Westenbrink en
Elbrink, die vorig iaar de wisselbeker wonnen ontvingen een herinneringsbekertje.
Het was reeds laat toen de heer J. J. v. d.
Peijl in hotel Bakker de diverse prijzen uitreikte en hierbij dank bracht aan de controleurs en allen die hadden medegewerkt tot
het welslagen van deze ritten.

TAFELTENNIS
Zaterdagmiddag en -avond werden hier de
finales gespeeld van de jaarlijkse bekerwedstrijden van de afdeling IJsselstreek der Nederlandse Tafeltennis bond. Ondanks de vrij
warme temperatuur, die meestal de taf el tennissport niet ten goede komt, was het spelpeil
vrij behoorlijk. De vaak zeer aantrekken j ke
wedstrijden leverden talrijke spannende momenten op.
Het was een goede propaganda voor de tateltennissport.
Tegen drie uur werd er een aanvang gemaakt
met de verliezersronden. Vooraf sprak de heer
H. Wesselink, voorzitter van de organiserende
vereniging NTTC te Vorden een kort openningswoord, waar hij speciaal 't bestuur van
de afd. IJsselstreek, speelster en spelers van
harte welkom heette.
Om 8 uur kwamen de finalisten van de hoofd,
overg. klassen en de Ie en 2e klasse in de
winnaarsronden tegen elkaar uit.
De eindstanden in de verschillende afdelingen
waren:
Hoofd overg. klasse: l DTTC a Deventer, 2
Sprenger a Apeldoorn, 3 Sprenger b.
Ie klasse: l DTTC b, 2 SOA a, 3 Swift b.
2e kl. l St. Lebuïnus a, 2 Swift c, 3 DTTC d.
3e klasse: l Nedcos a, 2 de Brug a, 3 St. Lebruïnus b, 4 Swift d.
4e klasse: l DTTC I, 2 Blikboys b, 3 Avra a,
4 GWA a.
Damesklasse: l SOA c, 2 DTTC b, 3 de Toekomst.

Znnebruin
Crème en olie

RATTI-NIEUWS
Zondag speelden de reserves een vrienschappelijke ontmoeting in Baak tegen Baakse
Boys 1. Het werd een sportieve strijd, welke
een ruststand van 2—1 in Ratti's voordeel
weergaf. Na halftime kwam Ratti gevaarlijk
op/etten en presteerde het om de Boys tenslotte met 7—2 te verslaan.
De A-junioren waren ook meegegaan naar
Baak. Zij wonnen van Baakse Boys A met
3-2.
VIJFDE LEERKRACHT BENOEMD
In verband met de uitbreiding der R.K.
School op de Kranenburg door de toename
van het leerlingenaantal, werd m.i.v. l Juli
j.l. als vijlde leerkracht aan deze school benoemd, de heer J. W. M. ten Have te Ulft.
Voor deze betrekking hadden zich 78 sollici-^
tanten aangemeld.
GESLAAGD
Onze plaatsgenote Mej. A. Lichtenbarg
slaagde te Keijenborg aan de R.K. Huishoudschool voor de cursus koken, huishoudkunde
en wasbehandeling.
Te Zutphen slaagde Mej. B. Tielkes aan de
Vakschool voor Meisjes voor lerares in de
naaldvakken, Staatsacte NA 2e gedeelte.
ZELDZAME SCHILDPAD
In ons land worden nog wel eens sporadisch
voorkomende diersoorten aangetroffen. Zo
had Mej. H. op de Wientjesvoort dezer dagen
het geluk om een schildpad achter haar woning aan te treffen. Het diertje, een zeldzame
Europese landschildpad toonde zich zeer mak
en zocht schijnbaar de nabijheid van woningen op. De schildpad verhuisde later naar H.
aan de Wilhelminalaan, waar men het voedde met allerlei plantaardig voedsel, waar het
y.ich zeer wel bij voelde. Het diertje dat met
een kraai in een hok huist, geniet de belangstelling van de gehele buurt, vooral natuurlijk van de jeugd.
Te koop 3 tomen
Homoeopatische
BIGGEN. Eijkelkamp,
Aambeiendruppels
„de Weerd" Linde.
Hoestdruppels
Rheumadruppels

Te koop ingeschreven
Zenuwsterkende dekrijpe B.B. ZEUGdruppels
JES. B. G. Lichtenberg, 't Waarle.
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.

H.H. Pluinweelü

Drogisterij en
Wij betalen extra
Fotohandel
hoge prijzen voor
goede slachtkippen.
Worden van huis af- Laarstraat 5
gehaald en contant betaald.
W* ROSSEL
CONTACT
Pluimveehandel, Tel. 283 hét blad voor Vorden

P. C. Nipius, Zutphen

-fa Let op het juiste adres

Dinsdag 5 Juli a»s*

Oriënteringsrit
voor wielrijders. Start 7 uur Marktplein.
••••••••••+••••*»•••••••••••••••

: Voor het liefste . . . het beste!:
Dus ook voor Uw baby zo'n <

rvoninkliJK rijtuig J
van

: Joh. Heerink

Woninginrichting j

Zutphenseweg, Vorden
* De allernieuwste modellen zijn deze /wc/r ^
> weer binnengekomen.
*

In verband met de afwezigheid van
de Burgemeester is de loco-Burgemeester

voor dringende aangelegenheden
elke morgen van 11—12 uur op het
Gemeentehuis te spreken.

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

Firma MARTENS
heeft ze voor U!

Wilt U rijden op de fiets naar uw zin,
Schakel bij 't kopen onze zaak dan in!

A. G. TRAGTER

-

Zutphenseweg

Laat uw vacantie niet bederven
door pijnlijke voeten en
likdoorns.
Maakt U eens een afspraak
U krijgt gratis advies.
Een steriele en pijnloze behandeling
en zonodig steunzolen naar maat.
Levering aan
Ziekenfonds O.G.Z.O.

Meer genot
in uw leven,
Kan Fien Jansen
U geven.

[s. 3. JANSEN]

/VOETVERZORGING

Wat Grootenboer U biedt,
vindt U bij een ander niet!
12 Spritsstukken 49 cent
3 repen chocolade van Venz 49 et
250 gram toffee's 49 et
100 gram chocolaadjes 49 et
3 pakken Honigs pudding
v l % L. 49 et
250,gram verpakte huish.koffie 145 et

Lunchschotel
Boerenmetworst, Lunchworst en
Bloedworst, 5amen 150 gram 49 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg

Telefoon 415

U weet het toch
wel

KEUNE

Mans uut Twente's mening erover is

Beter — Goedkoper
Het valt mij niet mee ongecontroleerd de
deur uut te kom'n, mear 'n enkele keer wil
't wel eens luk'n. Bie Heineken goat gin
druppel bier ongecontroleerd weg. Al dat
bier stoat altied deur onder toezicht van de
grootste en modernste weet'nschaplijke ofdeling op dit gebied in de wereld. En wat
dacht U hiervan....
t

Mestkuikens.
Wij draaien nog door.
Laat u eens inlichten
over kuikensmesten op
contract, met vrije
keuze van voer.

Weenk's Broederij
Linde —

•

Heineken koopt veur al zien brouwerijen in
de wereld tegeliek de grondstoffen in. Kunst
dat de leverancier veur zo'n klant het allerbeste van 't beste reserveert.
l
d"e kroonkurk (ik zeg: döpke) betekent ne
snelle, massinale en hygiënische afsluuting van
dat kostelijke bier, dat zodönig ook veul langer
goed te hool'n is,
/
't Is aln's puur-natuur, kunst- en vliegmiddeltjes
wodt ter verafschuwd,
• Ze brouwt a zowat veerhonderd joar,- goa 's
noa wat ne ervaring,
j
• Heineken gunt zien bier, veurdat ie 't kriegt,
een langdurige rijpingstijd,
• Heineken hef de grootste wetenschappelijke
t afdeling van alle brouwers in Europa • wat
doar uutkomp l
f
• Ze werkt er met de zgn. Heineken's A-gist,
een special gistreincultuur, woarvan geeneen op
de wereld (behalve Heineken) het geheim kent

Tel. 559

Te koop

Aardbeien
voor de weck.
En enkele bestellingen voor Doppers
en Tuinbonen kunnen nog aangenomen worden.

Gebr. Kettelerij
Zutp.weg, Tel. 508
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

. de grootste wetenschappelijke

Heineken's Bier Gevraagd

v.v.v.

voor opleiding, afd. draaierij,
plaatwerkerij, centr. verw. enz.

Zaterdag 2 Juli
Openingsconcert in de muziektent. Aanvang 7.30 uur.
Medewerkenden zijn Vordens
Dameskoor, Excelsior, Vordens
Mannenkoor, Dubbel Mannenkwartet, Sursum Corda en
Concordia.

Maandag 4 Juli
Avondwandeling, onder deskundige leiding. Vertrek 7.30
uur v.h. Marktplein.

Dinsdag 5 Juli
Oriënteringsrit voor wielrijders.
Vertrek n.m. 7 uur v.h. marktpl.
Woensdag 6 Juli
Achtkastelentocht per rijwiel,
onder deskundige leiding. Vertrek 1.30 uur v.h. Marktpl.
Zaterdag 9 Juli
Waterpolo-tournooi en zwemdemonstratie in het zwembad.
Aanvang n.m. 6 uur.

^Leerjongens of gevorderde
tevens plaats voor

Monteur Centrale verw*
bij

€G E MS Metaalwerken
Voor uw binnen- of
buitenlandse
vacantietochten
hebben we een ruime sortering

"TT complete maaltijden
in blik.
Gaarne bezorgen wij U onze vacantiemanden-koffer bij U thuis.

Afdeling Vleeswaren

Wij leveren U een eerste klas

Empo of Union rijwiel
In bromfietsen het allerbeste en modernste wat er te koop is. Ook in
onderdelen en assessoires hebben we
flinke voorraad, tegen scherpe prijzen.
Regenpakken
vanaf f 29,50
*
Rundlerenjassen
nu vanaf f 122.50
enz.

enz.

150 gr. Boerenm.worst 69 et
150 gr. Boterhamworst 48 et
500 gr. Droog vet spek 92 et

Lonneker vakkleding
Een kwaliteitsproduct, prima
afwerking en pasvorm.
(Ook in jongensoveralls)

A. Wolsing, Vorden

J

Beleefd aanbevelend

A. G. Tragter, Zutphenseweg

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

De sensationele Oerwoudfilm

Het Oerwoud
(Below te Sahara)

„Elke week iets nieuws,
altijd wat goeds".

Zoekt U een rijwiel
of bromfiets?

Nutsgebouw
Heden Zaterdag 2 Juli, 8 uur

SMIT, Zutphenseweg

enz.

afdeling...

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

De geheimen van het Afrikaanse
Oerwoud onthult/ Sensationele opnamen van alle diersoorten, die in de
Afrikaanse ondoordringbare wildernis
leven, opgenomen vanaf zeer geringe
afstand.

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

Door goede vakkennis,
betere reparatie's!
Koopt uw naaimachine bij de
vakman.
Profiteert van zijn vakkennis.
Alléén vakkundige adviezen hebben
waarde.

Frans Lebbink — 't Hoge 33
't Adres van service en vakmanschap.

Van 4 t.m. 9 Juli
WEGENS VACANTIE

GESLOTEN
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal

Extra uitgave „CONTACT" - Drukkerij Wolters, Vorden

Zang- en Muziekconcours op 12,13 en 14 Juli 1955 te Vorden
C

)

Welkom!
Twee verenigingen, die zich in de loop der
jaren een eigen plaats hebben weten te
verwerven in het culturele leven ter plaatse,
te weten: De Gemengde Christelijke Zangvereniging „Excelsior" en de Christelijke

Muiiekvereniging „Sursum Corda", maken
zich op, ter gelegenheid van het 70-, respectievelijk 25-jarig bestaan hunner vereniging,

Georganiseerd door de Ring van Chr. Zangverenigingen

een tweedaags Zang- en Muziekconcours
te organiseren.
Uit het programma blijkt, dat tal van
zangkoren en muziekcorpsen uit verschillende streken des lands voor dit concours hebben ingeschreven. De zang- en muziekliefhebbers zullen twee dagen hun hart kunnen
ophalen aan cultureel verantwoorde zang
en muziek.
Het laat zich aanzien, dat velen het concours zullen bezoeken en dat Vorden de
komende feestdagen veel vreemdelingen
naar het prachtig gelegen concoursterrein,
nabij het kasteel Vorden, zal trekken.
Gaarne heet ik de deelnemende koren en
corpsen ej^iun supporters van harte welkom in d^P aan natuurschoon zo rijke gemeente.
De organisatoren van het concours, het
jubilerende „Excelsior" en „Sursum Corda"
wens ik toe, dat het concours mag worden
begunstigcL^loor mooi zomerweer, succes is
dan bij v^^baat verzekerd !
De Burgemeester van Vorden,
VAN ARKEL.

L.S.
Met genoegen wil ik namens de Gelderse bond van
Chr. Harmonie en Fanfare corpsen uw aandacht
vestigen op de dagen vol zang en muziek, die in
Vorden te beleven zijn. Nu er twee jubilea te vieren
zijn, is de mooiste weg dit gezamelijk te doen.
En er is alle reden voor een feestelijk gedenken.
Om bij de Muziekver. te blijven, kan ik u verzekeren, dat het pad van zo'n vereniging niet steeds op
rozen gaat. Tal van moeilijkheden doen zich voor,
waardoor de moed wel eens in de schoenen kan
zakken. Deze zwarigheden zijn van allerlei aard ; ik
noem maar enkele: gebrek aan belangstelling van
hen,- van wie we dit verwachten, gebrek aan enthousiasme bij de leden,
gebrek aan leerlingen,
gebrek aan financiën, die
voor 'n dure muziekver.
onontbeerlijk zijn, enz.
En wanneer dan een
mijlpaal bereikt wordt,
dan mogen we dit met
'n dankbaar hart feestelijk gedenken ! Tegelijk
is er de hoop in ons,
dat de medewerking,
die van alle kanten
ondervonden wordt bij
de regeling van deze
feestdagen geen strovuur zal zijn, maar dat
er een blijvende, een
groeiende belangstelling zal zijn, /ook na
dit feest, zowel in, als
buiten de muziekver.

„Gelderlands Ach

j r>
u
ubond
j van r-\.
•i
en de
Gelderse
Chr. KXMuziekverenigingen.

Dan zal deze ver. er de vruchten van plukken en
de viering van dit jubileum in dankbare herinnering houden.
Dat het werk van muziekver. in de belangstelling
staat zowel van rijk als van gemeente, is zeker een
reden tot blijdschap en een prikkel voor onze muzikanten om met inspanning van alle krachten op
de weg voort te gaan.
Deze belangstelling wordt getoond door rijkssubsidie aan de 4 landelijke federatie's -, en tal van gemeenten tonen het op dezelfde wijze.
Bij de Nederlandse federatie van Chr Muziekbonden
is ook de Vordense vereniging via de Gelderse
bond aangesloten.
Vindt deze belangstelling van rijk en gemeente haar
grond zowel in de culturele waarde van diletantencorpsen, als in' de waarde wat de vrije-tijd-bestedin^
betreft, voor onze Chr. corpsen komt daar nog
bij,
dat we steeds belangrijker plaats willen
geven aan onze koralen, geestelijke liederen en wat
daarmee in verband staat.
Geachte lezer(es), mag ik u langs deze weg opwek
ken, uw belangstelling in het mooie werk onzer
jubilerende vereniging en ook is dat van onze
Gelderse bond, te tonen, door zo mogelijk een bezoek te brengen aan het concours, dat op een
prachtig terrein, daartoe zo welwillend afgestaan,
te Vorden wordt gehouden.
Namens de Geld. bond v.n.,
J. J. VAN VELDEN,
Voorzitter
Gorssel, Juli 1955.

Directeur J. M. Garritsen.
Door de oud- en thans erevoorzitter van „Sursum Corda" werd reeds gezegd,
dat de heer Garritsen bij de oprichting werd benoemd.
Dat deze keuze van wijs overleg getuigd, bewijst wel het feit, dat hij nog
de dirigent is.
Vijf en twintig jaar een vereniging leiden, wil zeggen: bekwaamheid verenigen met stuurmanswijsheid. Anders „gaat" of de vereniging, of de directeur.
Optimist in slappe tijden, wist hij nuchter te blijven bij hoogconjunctuur.
Zo zijn deze twee tesamen gebleven. Moge dat nog lang zo blijven tot welzijn van het corps, tot voldoening voor haar directeur!
R.

L.S.
Het is rne een dankbare taak en een groot genoegen, een enkel
woord te mogen zeggen over het a.s. Muziek- en Zangconcours
te Vorden, 13 en 14 Juli.
Ik doe dit met te meer vreugde omdat aan dit „Gemengd-Concours" - een eersteling in onze Ring sinds haar bestaan H919) twee jubilea ten grondslag liggen. De Chr. Zangver. „Excelsior,,
herdacht haar 70-jarig bestaan en de Chr. Muziekver. „Sursum
Corda" bestond 25 jaar. Deze beide ver. hartelijk gelukgewenst.
Het was dus begrijpelijk dat het verzoek tot ons kwam, om te
trachten een Muziek- en Zangconcours te houden in Vorden.
Beide bonden namen het voorstel hiertoe aan en zo hopen we
dat 13 en 14 Juli voor beide koren, maar ook voor beide bonden, hoogtij dagen zullen mogen worden. Het is trouwens niet
voor de eerste maal dat de Ring in de mooie omgeving van
Vorden samenkomt. In 1932 en in 1939 mochten we in de nabijheid van Huize „Vorden" - ons toen en ook nu weer, onder
grote dank, welwillend afgestaan - bijeen zijn.
Ook nog in een ander opzicht is deze keuze gewettigd. Immers
de naam van de Heer de Regt, vroeger onderwijzer aan de
Chr. School te Vorden, is nauw met die van de Ringverbonden.
We mogen wel zeggen, de Heer de Regt was de oprichter van
de Ring in 1919. Hij was ook de eerste leider. En de geplante
stek (8 koren) is uitgegroeid tot een boom (48 koren). Dankbaar
gedenken we zijn arbeid.
En waar mij het voorrecht geschonken is, die groei, ontwikkeling en vooruitgang te hebben mogen meemaken, eerst als haar
Secretaris en later als Voorzitter, samen meer dan 30 jaar. is er
volop reden om zeer dankbaar te zijn. De groei ging niet alleen
uitwendig, (8—48) maar ook het peil van onze zang steeg aanmerkelijk. De resultaten van toegewijde studie om Gode het
beste tegeven wat men kon, zijn „hoorbaar" geworden.
Ook de Bond van Chr. Muziekver. mag er zijn en zo hopen we
samen de vele, naar we hopen, zeer vele luisteraars uit Vorden
en omgeving te doen genieten van wat God ons in de schone
gave van Muziek en Zang, 't rijk der klanken, geschonken heeft.
We gedenken dankbaar de grote medewerking van het Gemeentebestuur, ja van de hele gemeente Vorden.
't Is ook feest voor heel Vorden. Komt dan allen!
Laat de vlaggen vrolijk wapperen ! Laat de zangen blijde opklinken ! Laat de fanfare luide schallen!
En moge het in ons bewustzijn leven en naar buiten treden:
„God zij altoos op 't hoogst geprezen,
Lof zij Gods goedertierenheid".
A. PLOMP,
Voorzitter Concours en Rinp.
Lochem, Juli 1955.
Ingezetenen van Vorden ! Geeft Uw dorp tijden* liet
Zang- en Muziekconcours een feestelijk aanzien door
liet uitsteken van de nationale driekleur.

Komt naar Vordert!
Nog een paar dagen scheiden ons van het grote Muziek- en Zangconcours, dat op
Woensdag 13 en Donderdag 14 Juli te Vorden wordt gehouden, op het prachtig
gelegen terrein dichtbij Huize „Vorden". Door de grote deelname (het programma
vermeldt 13 muziek- en 19 zangkoren) is dit een van de grootste concoursen welke
ooit in Vorden plaats vonden.
Op beide dagen begint 's morgens om U uur de marswedstrijd op de Enkweg.
Om 12 uur vindt de officiële ontvangst ten gemeentehuize plaats van genodigden,
erecomité, Bonds- en Ringbestuur, Directeuren, enz. Daarna trekt men in optocht
naar het concoursterrein.
Woensdag begint de concertwedstrijd om 2 uur. Ook de hoogste afdelingen zijn
goed bezet: Advendo uit Lintelo komt uit in de Ereafd. Fanfare en Harpe Davids
uit Ridderkerk in de Ereafd. Harmonie. In de Ereafd. zang zingen Excelsior uit
Toldijk, 't Heidebloempje uit Zelhem en Gom nu met Sangh uit Lochem.
Donderdag begint de concertwedstrijd reeds om 1.30 uur. Deze dag komt de
muziekver. Jubal uit Nijmegen uit in de afd. Uitmuntendheid Harmonie, evenals
Excelsior uit Bredevoort en Prinses Juliana uit Klaaswaal. Dit laatste corps telt 49 leden.
In de Ereafd. zang zingt Excelsior uit Vorden en Looft den Heer uit Neede. In de
Superieureafd. Laus Deo uit Varsseveld. Zo men ziet: een lijst om van te watertanden.
Donderdagavond wordt het concours besloten met een groot avondconcert, te geven door de harmoniever. „Het Zutphens Muziekcorps Symphonia" onder leiding
van onze plaatsgenoot de Heer D. Wolters. Dit corps is aangesloten bij de Ned.
Federatie van harmonie- en fanfaregezelschappen en bereikte vorig jaar de Vaandel-

afdeling. Om half acht wordt een korte optocht door het dorp gemaakt. Symphonia
werd dit voorjaar in prachtige blauwe uniformen gestoken en vooafgegaan door
haar tamboercorps met tamboermaitre, zal het zeker een kranige indruk maken.
Men is voornemens op het concert o.a. een der concoursnummers uit de Vaandelafd. te spelen, n.l. I vespri Siciliana, van Verdi. Verder Versmade liefde van Paul
Lincke err Orpheus in der Unterwelt van Offenbach.
Ook het Chr. Mannenkoor „Harpe Davids" uit Doetinchem werkt mede aan het
avondconcert. Zowel voor de liefhebbers van zang als muziek zal er dus volop te
genieten zijn.
Als extra attractie zal de bekende folkloristische dansgroep „De Knupduukskes„
uit Vorden, enige oud-Gelderse boercndansen demonstreren. Het is dus een programma vol afwisseling, dat ongetwijfeld veel bezoek zal trekken.
Dinsdagavond om acht uur wordt het concours geopend met een concert aangeboden door de plaatselijke verenigingen: het Vordens Dameskoor, het Dubbel
Mannenkwarlet en het Vordens Mannenkoor.
De Dames zingen De nachtegaal van A. M. Grethy, O salutaris van André Caplet,
Sint Jans vier van Wierts, Sneeuwklokjes van Zijderlaan en Voermanslied van Evertse.
Door het kwartet zal worden uitgevoerd Piet Hein van Roeske, Vlaamse kermis
van Hullebroek, Steal Away (een negro spiritual) en Eens Meien morgens vroege
van F. Durma.
Het Mannenkoor zingt Het Geuzevendel van Roeske, Vrede van Kools en het
mooie Klokke Roeland.

De oprichting van „Sursum Corda"
door de oud- en ere-voorzüier

Chr.

Gemengde Zangvereniging „Excelsior'

De Heer Joh. B. Scholten
Directeur van „Excelsior"
Het was een waagstuk voor de Heer Scholten en voor het koor om, toen even
in de twintiger jaren de Heer de Regt Vorden verliet, samen verder te gaan.
Nadat de „meester" z'n discipelen had geleid, kreeg de jonge bakker met z'n
klanten te doen.
^^
Wie toen pessimist is geweest, heeft wel ^^ot ongelijk gehad. Met een variatie
op Huygens „Scheepspraef zouden we kunnen zeggen: 't Scheepje ging door
't zeesop schuren, of de Regt er nog aan stond !
Meer dan 30 jaren heeft de huidige directeur zijn koor geleid. Hoogtepunten
gekend met lof en eerste prijzen — door dalen gegaan met een 20-tal zangers
(essen) — weg van de successen.
Zonder versagen voortgearbeid, gaat het tjttcs bergopwaarts. Wij wensen hen
van harte toe, de top te bereiken ! En m<^Bhet dan en nog lang daarna zijn
onder leiding van directeur Scholten.
R.

„Eigenlijk moesten we zelf een muziekvereniging hebben."
Ueze opmerking werd gemaakt tijdens een discusie over het pas gevierde schooloranjefeest. Men was het er over eens dat het feest wel geslaagd was, maar zo zonder
muziek wel een beetje saai. Toen verhieven zich weldra stemmen die pleitten voor
oprichting van een muziekvereniging. „Het geeft niets", zeiden de pessimisten, want
vroeger hebben we ook een muziekver. gehad, die te gronde is gegaan, 't Is te
proberen zeiden de optimisten. En zo werd die losse opmerking waarmee dit stukje
aanvangt, omgezet in een streven waaraan talrijke vrienden hun steun en hun kracht
gaven. Besloten werd ten spoedigste een vergadering van voorstanders bijeen te
roepen. Inmiddels kreeg de commissie onverwacht blijken van belangstelling van
verschillende kanten. Al gauw melden zich verschillende personen aan als werkende leden. Toen er zekerheid was dat voldoende personen bereid waren lid te worden, moest er een actie worden ingesteld om gelden te verzamelen voor muziekinstrumenten. En we hadden de wind in de zeilen. Een collecte door de gemeente
had een verrassend resultaat. Ruim achthonderd gulden werd verzameld, voldoende
voor een matige bezetting.
Gelukkig kregen we de medewerking van een viertal personen die lid waren geweest van een muziekvereniging. Zij vormden de ruggegraat van Sursum Corda,
zoals we onze vereniging noemden. Een aantal leerlingen die van „toeten noch blazen"
wisten, werd hieraan toegevoegd. Het bestuur trok er op uit om instrumenten te
kopen en binnen een paar maanden waren we zover, dat 'sZaterdagsavonds uit het
grote lokaal van de Chr. School aan de Baakseweg u de vrolijke tonen van de muziek
bereikten, Het bestuur was zo gelukkig in de persoon van de heer Oarritsen een
man te vinden, die met opgewektheid en tact de repetities kon leiden.
Moeilijke dagen braken voor de vereniging aan toen we „burenvisite" kregen van
de overzijde van de „streep". Maar ondanks dat alles is de vereniging blijven bestaan
en neemt zij met ere haar plaats in onder de verenigingen van ons dorp.
Moge ook het komende concours een waardige herdenking zijn van haar 25 jaar
bestaan.
A
K. G. ROUWENHORST

Een woord van een oud-oprichter
Toen mij als mede-oprichter van de Chr. Zangver. „Excelsior" in Vorden door het
bestuur werd gevraagd om een enkel woord voor de concourscourant te willen
schrijven, gingen mijn gedachten als vanzelf naar die eerste tijd terug. Hoe blij waren wij, dat er zo iets was, want u begrijpt wel dat er in 1884 niet veel ontspanning voor de jeugd was. Meester Bösecke en Meester de Regt waren de directeuren
zolang ik op zang ben geweest. Ik zong graag.
Enige jaren later ging ik naar Warnsveld wonen, maar bleef lid van „Excelsior" en
liep dan elke week 7 a 8 km., dat was in de winterdag vast geen hapje, maar ik
had het er graag voor over. In al die 70 jaar is „Excelsior" bijna nooit zonder een
Beeftink geweest. Na mij, zijn al mijn kinderen lid geweest. Nu nog zijn een dochter en zoon met vrouw en kleindochter lid van de zang. Ik ben dankbaar dat het
mij gegeven is dit feest mee te mogen maken. Ik wens „Excelsior" toe, dat het
haar gegeven moge zijn nog vele jaren het Christelijk lied uit te mogen dragen en
velen tot zegen mogen zijn. Ik wens „Sursum Corda" en „Excelsior" een rijk gezegend concours toe.
REIND BEEFTINK, Burg. Qalléestr. Vorden

en verrassing voor

Het adres voor:
it
-fc
it
^
it

Radio
Televisie
Stofzuigers
Wasmachines
en alle andere Electrische
apparaten

Teclin. Bur. P. Dekker, Tel. 253, Vorden
Electr. Installaties op elk gebied

H.H.

Veehouders!
Laat nu uw stalvloeren beleggen met
de warmtehoudende

STALLITTEGELS
en voorkomt hiermede rheuma en dikke benen bij uw veestapel.
Uitvoerige inlichtingen verkrijgbaar bij uw aannemer en bij

NV. v.h. Wed.

J. Wesselink & Zn.

Bouwmaterialen - Betonwaren

Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda'

Zutphen - Vorden

Vraagt ook ome koelbakken, groenuoersilo's, drinkbakken, etc., etc.

Leuke japonnen, rokken en blouses
voor speciale prijzen, die ook U in
de feeststemming brengen/
Komt eens zien en passen.
NYLONS — NYLONS

BON voor
een paar nylons
Waarde f 3.75

NU voor f

2.95

BON
NYLONS -

NYLONS

H. LUTH - Manufacturen - Confectie - Tel. 396 - Vorden
Naar Noord of Oost, naar Zuid of West
per JLÏij stertour s reist It net best l
Ons wagenpark is wederom met een
nieuwe moderne 48-persoons Touringcar
uitgebreid.
Daarom voor iedere koers

de

LIJSTERTOURS
Telefoon K 8342 - 383 - ZELHEM

Koopt bij ons Uw

Voor de vacantie

Voor al uw

Manufacturen
naar het oude vertrouwde adres:

L SCHOOLDERMAN
v.h. A. G. Meilink

Vorden — Brood- en Banketbakkerij
Specialiteit in Zwaanhalzen en Bazelkoekjes.
Ruime sortering in Koekjes, Chocolade en
Suikerwerken.

voor de extra lage prijs vanaf f 9.75,
onder volle garantie. Ziet onze etalage
per iix'ck f 1.50.

Foto Dolphijn - Vorden

Neemt eens proef met ons heerlijk Krentenbrood.

Voor een rijwiel, bromfiets of motor
naat

Het adres voor
winkelbetimmering

*

Kistemaker
VORDENSE

Coöp. Zuivelfabriek
Opgericht 1893

Uitsluitend Ie kwaliteit
zuivelproducten
van t.b.c.-vrije melk

Coup. Landtaouwver. „De Eendracht"
te Vorden
Filiaal „de Boggelaar" Warnsveld
Voederartikelen - Kunstmeststoffen
Brandstoffen - Zaai- en Pootgoed
Bestrijdingsmiddelen - Landbouwwerktuigen
Wij fabriceren en leveren uitsluitend
C.L.O. Mengvoeders

BELASTINGCONSULENT
Dorpsstraat 40, Vorden
Tel. K C752-455
Boekhoudbureau — Belastingzaken

Telefoon 443

S* Oelen, Loodgieter

Wij hebben keuze uit meerdere
merken bromfietsen!

Levering van alle soorten pompen, ook de
Electr. Rensonpomp, die water geeft door
het omdraaien van de schakelaar.
Verder huishoudelijke artikelen, Landbouwgereedschappen, Inmaakflessen. enz.

Kaptein S l f 325.—, Kaptein S 2 f415. — ,
Kaptein S 3 f 465.—, N.S.U. in verschillende kleuren f 535.—, Batavus Bilond F.P.
50 f 585.-, Idem G 50 in de kleuren olijfgroen, lichtgroen f 664. — .

l

X
X
X
X
X
X
X

Kom eens met ons praten, het verplicht u nergens toe.

0

Vorden en omgeving.
Telefoon

232

Shell Butagas

. W. KLEIN LEBBINK

0

Het oude en vertrouwde adres voor

Er moet een goede reden zijn
waarom zovelen reeds

RIJWIELEN :
Empo - Gazelle - Locomotief
BROMFIETSEN :
Sparta - Locomotief
MOTORRIJWIELEN:
Sparta - Jawa

STEEDS VAKER

Ruime sortering

Levensmiddelen - Mengvoeders - Brandstoffen
Zaaizaden - Zaaigranen - Kunstmeststoffen
Bestrijdingsmiddelen - Pootaardappelen - enz.

Ruime keuze in de merken:

Telefoon 216, Vorden

O

Fa. J. W. Albers - Vorden

R. G. J. Kuypers, Tel. 393

FA. H. N. A. BIJENHOF & ZN.

X
X
X
X

Uw winkelier zal U gaarne bijzonderheden verstrekken.

Fa. B. H. Groot Bramel £ Zn., Vorden

Box-camera's 6-9
Ook camera's te huur per weekend f 0.75,

Fa. H. J. Scholten, 't Hoge 24

Gotische Huiskamer

Als speciale reclame, zolang
de voorraad strekt, goede
metalen

aanschaffen.
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. vloeibaar Butaan
bevat en afgehaald f 8.55 kost,
dus rond f 0.66 per kg.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Chem. reinigen
Verven
Voor chemisch reinigen, verven, slopfcage en coupe-fast maken enz. enz.
is het juiste adres

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen
^
Telefoon K 6750-3191
"s Maandags voor 9 uur bericht, wordt
dezelfde dag gehaald.
P.S. Coupe-fast maken kan alleen na chemisch
reinigen.
Stoppage

Enz.

Bezoekt
gedurende de concoursdagen

Hotel „'t Wapen van Vorden'

Beleefd aanbevelend

Moderne snitten

Gebr. Brandenburg
*

H. W. Groot Enzerink

Tegenover de kerk.

Gemakkelijke pasvorm

Telefoon K 6752 - 254

3 punten die steeds meer dames er
toe brengen hun schoenen te kopen bij

Garage A. B. Wolsink

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

Ontwerpen en uitvoering van alle
reclame-objecten

* JAN KOST
Raadhuisstraat 7, Telefoon

enz.

Tel. 256 - HENGELO-GLD.

Levensmiddelen
en ook voor
fijne vleeswaren.

Modern ingericht bedrijf

SMIT - Zutphenseweg

Shell-doorsmeerstation

Elke week iets nieuws, altijd wat goeds

239, Vorden

Peugeot-Service
Olie - Banden - Benzine
Dealer: Peugeot

B.S.A.

Adler

Voor textiel naar

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26,
Tel.

514, Vorden

EMPO-rijwieleu
GARANDEREN

EEN LANGERE LEVENSDUUR!

EMPO-VORDEN

SEIZOEN-OPRUIMING
met opbouwkoopjes tegen af braakprijzen !

Wij starten

Door de jaren heen hebben wij U bewezen, dat wij onze aanbiedingen eerlijk en oprecht
brengen. Wij bieden U géén minderwaardige goederen in de vorm van „imitatie koopjes".
Wanneer wij koopjes bieden dan zijn dit inderdaad goedkope aanbiedingen en kwaliteiten.

Dinsdag 19 Juli
's morgens 8 uur

VISSER

J
eciaaizaa
Izaalz

VORDEN

voor gescimennen l
Souvenirs, Zonnebrillen en andere Zomerartikelen
Luxe en huishoudelijke artikelen

Burg. Galléestr. 12 - R. J. KOERSELMAN - Telefoon 364
uw

VRAAGT UW WINKELIER NAAR

Dansen leren?
^

Matrassen!

Wij geven

snel-privé-les.

Fa. H. W. E. Raat

Vorden

Dansstudio

Th. H. HOUTMAN
Vorden
Het aangewezen adres
voor uw privé- en
clublessen.
't Hoge 8. Vorden.

Matrassenfabriek

Vorden

BEST BROOD,
SCHURINK

A. JANSEN

Interieur matrassen
Kapokmatrassen
Schuimrubbermatrassen

Dansschool M. L Kroneman, Vorden

dat Brood van

Schoenwinkelier

Administratie's
Belastingzaken

HOTEL

„Het Wapen van Gelderland'

B. de Bruyn

Vorden - Telefoon 312

Schoolstr. 13, Vorden
Telefoon 516
Voortreffelijke keuken.

Fa. B. Wentink & Zn. - Horlogerie - Vorden

Een luchtbuks kopen is
een zaak van vertrouwen
Onder volle garantie
kunnen wij u uit voorraad aanbieden:

Moderne zaal beschikbaar voor diners,
bruiloften en vergaderingen.

Het beste adres voor alle Uurwerken, Goud
en Zilver. Tevens vakkundige reparatieinrichting.
Beleefd aanbevelend.

Aanbevelend W. BAKKER
J

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist
Dorpsstr. 9, Vorden, - Tel. 301

* voor al uw Specialité's,
Is het adres
Drogerijen, Chemicaliën, Scheer- en
Toiletartikelen, Parfumerieën, Borstelwerk, Glas, Verf en Behang.

Gedurende Uw fietstocht even uitrusten in

ajé „ de

Groen is veilig!

Bupro-gas

in de groene fles,
kost slechts f7.45. Statiegeld f 6.50

Koopt bij
Wapenhandel

/s op elk comfoor te gebruiken.

dan is U verzekerd
van kwaliteit.

Hoofddepöt voor Gelderse Achterhoek:

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 217

N. Keune

VORDEN
Telefoon 289
BUPRO-GAS - Beter - Goedkoper

Marlens - Vorden

Borstelfabriek
Gebr. Haverkamp c.v.
Opgericht 1910.
Burg. Galléestr. 67,
Vorden-Gld.

Rijwielen, Bromfietsen, Motoren, Automobielen.
Vakkundige reparatie-inrichting.
Benzine, Olie, Banden, enz.
Luxe verhuur met of zonder

Borstelwerk voor

chauffeur.

Huishouding, Ambacht,
Industrie en Lamlbouir.

Garage en Rijwielhandel A. G. Tragter, Tel. 256, Vorden

G. REMMERS
Uw levensmiddelen leverancier

Sigarenmagazijn

Fa. Jörissen l van Bodegom

Vorden, Telefoon 379

Radio's, Stofzuigers,
Electr. art.

Diana buksen vanaf f 15.tot f 210.-, Krico cal. 4.5
en 5.5 m.m., met getrokken
loop f 82.50.B.S.A. Haenel,
Weihrauch buksen uit voorraad.

Huishoudelijke

Fa. Slager, Vorden - Telefoon 365

•
•

Schilders- en Behangersbedrijf
Verkoop van Verfwaren, Glas en Behang
Rijksgediplomeerd Meesterschilder V. V A.

••
•

„'t Centrum"
De Speciaalzaak.

G. W. Eijerkamp,
Vorden

* + * en voor Dameshoedent Kroneman-Jörissen - Vorden

