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UITREIKING EINDDIPLOMA'S BIJZONDERE
LAGERE LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

Onder grote belangstelling van ouders en ande-
ren werden in de Bijz. Lagere Landbouwhuis-
houdschool de einddiploma's uitgereikt.
De avond werd geonend door de voorzitter van
het schoolbestuur, de heer A. J. Lenselink. Spr.
wees er op, dat het een verblijdend verschijnsel
is voor bestuur en personeel dat zo velen door
hun tegenwoordigheid blijk geven van belang-
stelling. Hij wenste de thans gediplomeerden ge-
luk met hun behaalde succes en hoopte dat zij
op hun verdere levensweg, waarop God hun
plaats bepaalt, tot een zegen mogen zijn.
De leerlingen brachten onder leiding van het
schoolpersoneel enige zangnummers, gedichten
en een paar toneelstukjes voor 't voetlicht, wel-
ke zeer in de smaak vielen.
Alvorens tot de uitreiking van de diploma's
over te gaan wenste de directrice de leerlingen
en de ouders geluk met het behaalde resultaat.
Wij hopen, aldus spreekster, dat wij bij het ver-
laten van de school de leerlingen iets mee heb-
ben kunnen geven op hun verdere levensweg.
Het diploma werd uitgereikt aan de navolgende
meisjes:
Uit Vorden: Ineke Groot Roessink, Nardi Len-
selink, J. Nijenhuis, Hennie Pardijs, Johanna
Ruiterkamp, Betsy Buunk, Dinie Eggink, Dinie
Ellenkamp, Aaltje Groot Wassink, Rikie te
Kamp, Beppie Korenblek, Annie Lettink, Ali v.
d. Linden, Jannie Meijerink, Rieki Rietman,
Dini Tjoonk, Mientje Zuurveld, Gerda Boers,
Agnes Burger, Hermien Bijenhof, Gerrie Dijk-
man, Jopie Groot Jebbink, Gerda Jansen, Annie
Kettelerij, Rikie Norde, Gerrie Winkel, Annie
Kieft en Evelien Klein Brinke.
Uit Hengelo (G.): Hanneke Bosman, Willy El-
lenkamp, Gerrie Groot Jebbink, AlLda Groten-
huijs, Hennie Hiddink, Gerrie Kelholt, Jootje
Lenderink, Dini Roenhorst, Gerda Scheffer, Di-
neke Schuerink, Gerrie Schuerink en Betsie
Enzerink.
Uit Warnsveld: Willy Blikman, Bep Breunissen,
Jannie Harmsen, Betsie Meulenbrugge, Wille-
mien Olthof, Rikie. Ouderdorp, Minie Smeenk,
Betsie Stokreef, Gerrie Klein Kranenberg en
Rikie Meijerink.
Uit Zutphen: Margreet Potasse, Minie
Toos Rhebergen, Harmien Scholten en Cnrista
Wissink.
Uit Ruurlo: Bertha Bats.
Deze ontvingen het getuigschrift voor de pri-
maire opleiding.
Het getuigschrift Assistente in de huish^ding
ontvingen: fl)
Uit Vorden: Rikie Beek, Margriet beumerr An-
nie Hofmeijer, Truus van der Linden, Gerrie
Meijerink, Anneke Roeterdink, Dini Romville,
Gerrie Sloetjes en Hennie Weekhout.
Uit Hengelo (G.): Marietje Boers, Hennie
Lebbink en Bertha Momberg.
Uit Warnsveld: Welna Altena, Minie Bargeman
en Alie Rietman.
Uit Barchem: Gerrie te Bokkel.
Aan 37 leerlingen werd een getuigschrift voor
een gevolgde naaicursus uitgereikt.
Vergezeld gaande van dank voor het genoten
onderwijs boden enige leerlingen cadeaus aan.
Na enkele zangnummers en een z.g.n. mode-
show, sprak de secretaris van het schoolbestuur,
de heer A. G. Mennink, een kort slotwoord.
Hierbij bracht hij dank aan het personeel van de
school voor het vele werk in de afgelopen
periode verricht en hoopte dat Gods zegen op
hun arbeid moge rusten.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er een amusante kleuren-
film, „De vierling van de V.V.V.". Deze vierling
is tweemaal een tweeling, maar terwille van het
toeristenbezoek gaan ze voor een vierling door.
Hans Moser speelt als de oude kellner een
prachtige, komische rol. Een film vol humor,
muziek en charme.

SLUITING NUTSBIBLIOTHEEK
Daar de vakantie van de Nutsbibliotheek op
l augustus begint, worden de lezers vriendelijk
verzocht hun boeken dinsdag 21 en zaterdag 25
juli terug te brengen. De bibliotheek moet
schoongemaakt worden en de boeken, die uit de
band liggen moeten opnieuw gebonden en ge-
kaft worden. Daarom verzoekt het bestuur om
de boeken op tijd terug te brengen. Het is an-
ders niet mogelijk om de bibliotheek de eerste
zaterdag in september wederom open te stellen.

DAMMEN
De beide jeugdleden, P. van Ooyen Jr. en G.
Harmsen Jr., van de Damclub „Vorden" zijn
opgesteld in het Gelders Jeugdtiental, dat a.s.
woensdag 23 juli in Arnhem tegen het zeer
sterke Noordholandse Jeugdteam zal spelen.

BENOEMD
Tot lerares in de Huishoudvakken aan de Bijz.
Lagere Landbouwhuishoudschool alhier is por
l september a.s. benoemd mej. F. Zeilstra te
Sneek.

KERKDIENSTEN zondag 19 juli.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. F. v.d. Heyden, van Lochem.
10 uur Ds. J. J. van Zorge, Bed. Hl. Doop.

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

Oeref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. E J. Duursema.

R.K. Kerk
7uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .
Brand melden: no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 110 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 6 , — tot f 5 4 , — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 10 juli t.m. 16 juli.
Geboren: z.v. A.J.Teerink en F. Weggemans.
Ondertrouwd: W. J. Domhof en W. J. Sloot.
Gehuwd: G. J. Lijftogt en B. Stapper.
Overleden: E. Groot Jebbink, vr,, 56 jaar.

V.V.V.-PROGRAMMA
Heden, zaterdagmiddag, Ballonwedstrijd. De
kinderen trekken in optocht vanaf café „De
Zon" naar het terrein achter 't gymnastiek-
lokaal, waar de ballonnen zullen worden losge-
laten.
Maandag a.s. Avondwandeling o.l.v. d^^eren
.Norde en Vlogman, vertrek 19.30 uur vaPË het
Marktplein.
Woensdag a.s. Achtkastelentocht per rijwiel.
Vertrek half twee vanaf het Marktplein.
Om 8 uur 's avonds demonstratie van de Vor-
dense Boerendansers ,,De Knupduukskes" op
het terrein achter het gymnastieklokaal. Mede-
werking verleent de Boerenkapel.
Zaterdag, 25 juli Optreden voor de kinderen van
de bekende goochelaar, de heer Denink, uit Den
Haag in het Nutsgebouw 's middags om 3 uur.

VERGADERING IMKERSVER. M.V.K.
Onder leiding van de heer J. W. Kuenen, ver-
gaderde de Imkersvereniging M.V.K. in het café
Lettink.
De voorzitter wees er op, dat, indien de honing-
winning op de heide niet geheel tegenvalt, 1959
een bevredigend jaar belooft te worden. De ver-
koopsprijs van de voorjaarshoning is: slinger -
honing per pot ƒ 1,50, raathoning ƒ 2,— per
V2 kg.
Het bestuur zal trachten een geschikt heide-
terrein te vinden op de Veluwe. Voor plaatsing
op de hei in het a.s. najaar werden reeds ruim
60 kasten geboekt.
Op voorstel van de voorzitter zullen ter stimu-
lering van het verenigingsleven in het a.s. win-
terseizoen enige onderlinge praatavonden wor-
den belegd.

Huidgenezing
H_u_i d z uiverheid-Huidgezondheid

F» U R O L.
Voeten en oksels fris door Purol-poeder

GYMNASTIEKDEMONSTRATIE
Op het terrein achter het gymnastieklokaal gaf
zaterdagavond de gymnastiekvereniging „Spar-
ta" in het kader van het V.V.V. programma een
demonstratie. Van de zijde der ouders bestond
voor de demonstratie veel belangstelling.
Met tromgeroffel van de Drumband van „Con-
cordia" werd in optocht vanaf het Marktplein
naar het gymnastiekterrein getrokken, waar de
jeugdige gymnasten tal van nuttige en vaak
fraaie oefeningen lieten zien.
In zijn kwali tei t als voorzitter van V.V.V. dank-
te burgemeester Van Arkel „Sparta" voor hot
optreden en de gemeente voor het beschikbaar
stellen van het terrein.

JAARVERGADERING M.E.D.O.

In café „'t Wapen van 't Medler" hebben de
leden van de Coöp. Werktuigenvereniging
M.E.D.O., een druk bezochte jaarvergadering
gehouden, onder voorzitterschap van de heer A.
F. J. Waarle.
Uit het verslag van de secretaris-penningmees-
ter, de heer F. H. Bouwmeester, bleek dat de
vereniging op l mei j.l. 86 leden telde. In het
afgelopen boekjaar was een nieuwe grondfrais-
machine aangekocht voor ƒ 1700,—. Met enkele
ogenblikken stilte werd het overleden bestuurs-
lid, de heer Lenselink, herdacht. Zijn nagedach-
tenis, aldus de secretaris, zal in dankbare herin-
nering voortleven, zowel bij de leden als het be-
stuur, daar de overledene een zeer actief be-
stuurslid is geweest.
Besloten werd het overschot van het boekjaar
1958/'59 aan het reservefonds toe te voegen. Na
afschrijving bedraagt dit bedrag ƒ 183,42. Het
reservefonds bedraagt thans ƒ 1409,48.
Aan de beide machinisten, de gebr. Voskamp,
die tot volle tevredenheid hun werk hebben ver-
richt, werd dank gebracht.
De leden werd medegedeeld dat men zich tijdens
het a.s. dorsseizoen strikt aan de eenmaal vast-
gestelde route zal houden, zodat men - - be-
houdens uitzonderlijke redenen — op zijn beurt
moet wachten. Er zal in overweging worden ge-
nomen een nieuwe pers aan te schaffen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren A. F. J. Waarle, G. J. Sloetjes en J. W.
Weenk en de aftredende commissaris, de heer
H. J. Eggink, herkozen.
In plaats van wijlen de heer H. Lenselink, werd
gekozen de heer E. Gotink.

„ONS BELANG" OP REIS
Begunstigd door buitengewoon prachtig weer,
maakten leden van de C.L.V. „Ons Belang" te
Linde, met hun dames, in een tweetal autobus-
sen een uitstapje naar Rotterdam.
Allereerst werd een bezoek gebracht aan het
Centraal Bureau aldaar, waar het gezelschap
onder deskundige leiding in de gelegenheid werd
gesteld, de bedrijven van deze instelling met
haar grote magazijn- en siloruimten te bezich-
tigen. Hierna werd een rondrit door de stad
Rotterdam gemaakt, waarbij een explicatie werd
gegeven t.a.v. verschillende bezienswaardig-
heden en o.m. ook door de Maastunnel werd ge-
reden. Tot besluit werd een boottocht door de
havens van Rotterdam gemaakt en mede door
het mooie weer, was deze tocht uitermate leer-
zaam en interessant.
Hierna ging het naar Alpen a/d Rijn waar een
bezoek werd gebracht aan ,,Avi Fauna", het be-
kende vogelpark.
Hoewel de terugreis wat vertraagd werd door
onweers- en regenbuien, keerde het gezelschap
hoogst voldaan over dit uitstapje in Linde te-
rug.

M.R.Y. EN F.H. FOKVEEDAG
Op zaterdag 29 augustus a.s. zal er in de weide
van de heer Zuurveld een gecombineerde fok-
veedag worden gehouden van het M.R.Y. en F.H.
veeslag.
Voor deze fokveedag, waarvoor geen inschrijf-
geld wordt geheven, kunnen inschrijven de leden
van de aangesloten fokverenigingen, van de
Centrale van Fokverenigingen en de leden die
melk leveren aan de Vordense zuivelfabriek.
De vraagprogramma's worden aan de leden toe-
gezonden.
De organisatoren hopen, dat zij, die daarvoor in
aanmerking komend vee hebben aan de fokdag
zullen deelnemen. Naast geldprijzen zullen ere-
medailles worden beschikbaar gesteld.

BEKROONDE PAARDEN
Op de te Almen gehouden premiekeuring voor
paarden werden de dieren van de volgende eige-
naren uit Vorden bekroond.
Gelders type: 1-jarige merries: B. H. Koning, H.
J. Eggink, G. J. Groot Jebbink en B. Wagen-
voort, allen met een 3e premie.
2-jarigen: G. W. Winkel (aangewezen voor Ben-
nekom), B. Wagenvoort en B. Berenpas, beiden
met een 3e premie.
3-jarigen: B. H. Koning, E. J. Knoef en B. H.
Norde (allen aangewezen voor Bennekom), G.
H. Wuestenenk en J. A. Berenpas, beiden met
een 3e premie.
6 a 7-jarige merries met veulen: F. Toorneman
(aangewezen voor Bennekom), H. J. Eggink, 3e
premie.
Groninger type: 1-jarige merries: A. J. Zweve-
rink, Steenkamp (aangewezen voor Bennekom).
2-jarige: J. Koerselman en G. Bochgelman, 3e
premie.
4 a 5-jarige merries met veulen: D. A. Lense-
link, 3e premie.

UITSTAPJE G.M. v. LANDBOUW
De afd. Vorden van de G.M. v. L. maakte per
bus een uitstapje. Er werd een bezoek gebracht
aan de nieuwe Flevopolder, Kampen, de olie-
boringen in Schoonebeek en turfgravingen. In
Diepenheim werd de warme maaltijd gebruikt.



GESLAAGD
Aan de r.k. school voor Ambacht en Techniek
te Borculo slaagden: L. R. J. Eykelkamp en H.
B. Horsting voor het diploma Houtbewerker en
Fr. J. A. Wiggers voor het diploma Metaalbe-
werker.
Aan de r.k. V.G.L.O. school voor meisjes te
Zutphen behaalden het diploma: Marietje Be-
rendsen, Ria Greuters, Willie Reintjes en Mar-
tha Waenink.
Het diploma costumière: Mary Woltering en
idem kinderverzorgster eveneens Mary Wolte-
ring.
Te Zutphen slaagden voor het einddiploma Mid-
delbare Meisjesschool Baudartius Lyceum me j.
M. Haring en mej. H. P. v. d. Hoek.
Me j. Nipius slaagde voor het te Apeldoorn ge-
houden examen Kinderverzorgster van de Cen-
trale Raad voor Kinderuitzending.
Voor het Mulo-diploma A slaagden te Deventer
de heren J. Bosch en H. E. Knoef en voor Mulo
A met tevens het Middenstandsdiploma H. J.
Kettelarij en P. Rozendahl.
Onze oud-plaatsgenoot, de heer H. Potman.
slaagde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht voor
het kandidaatsexamen Sociale Geografie.
De heer A. Meijer, werkzaam ten kantore van de
Coöp.Landbouwveronigiiiü: „Ons Bekmt,'" te Linde,
slaaodo ir Zutphen voor het diploma Coöperatieve
Organisatie- en Bedrijfskennis 2e gedeelte.

SCHIETWEDSTRIJDEN
Op de schietbaan „Hameland" van de Fa. Wed.
Martens, werden zaterdagmiddag de jaarlijkse
door de firma georganiseerde wedstrijden ge-
houden. Ondanks de warmte waren toch nog
velen naar Vorden gekomen om een kansje op
een der banen te wagen.
De wisselbeker voor de hoogst geplaatste schut-
ter op de vrije baan werd voor de derde maal in
successie gewonnen door de heer J. Poortman
uit Goor, die thans definitief bezitter is ge-
worden.
Na afloop reikte de heer C. Martens in hotel
Bakker de prijzen uit.

ONDERLINGE SCHOOLWEDSTRIJDEN
De o.l. school (dorp) hield onderlinge zwemwed-
strijden in het zwembad alhier. Gezwommen
werd in twee leeftijdsgroepen, A tot en met 11
jaar en B 12 jaar en ouder en wel op de school-
slag, rugslag en crawl.
De volgende winnaars kwamen uit de bus:
Meisjes A, schoolslag: 1. Erna Janssen; rugslag:
1. idem; crawl:!, idem. Kampioen Erna Janssen.
Meisjes B, schoolslag: 1. Jetje Smit; rugslag: 1.
idem; crawl: 1. Lieneke Kamperman. Kampioen
Jetje Smit.
Jongens A, schoolslag: 1. Karel Kamperman;
rugslag: 1. Arie Gossink; crawl: 1. idem. Kam-
pioen: A. Gossink.
Jongens B, schoolslag: 1. Jan Rouwenhorst;
rugslag: 1. Alex Braakhekke; crawl: 1. Hans
van Ark. Kampioen: Hans van Ark.

Tere
Babyderm-zeep

SPORTDAG VORDENSE SCHOLEN
Op het gemeentelijk sportterrein bij het zwem-
bad werden de jaarlijkse sportwedstrijden ge-
houden voor de leerlingen der 5e, 6e en 7e klas
der Vordense Lagere Scholen.
In de morgenuren werden er slagbalwedstrijden
gehouden, welke werden bijgewoond door de
Rijksconsulent der Lichamelijke Opvoeding, de
heer J. Batenberg uit Doetinchem. Elke school
nam met een 12-tal hieraan deel. De uitslag was
als volgt:
1. O.L. Dorpsschool; 2. Prinses Julianaschool,
Wildenborch; 3. Chr. Nat. School, 't Hoge; 4.
R.K. School, Kranenburg; 5. O.L. School, Linde.
's Middags werden de wedstrijden gehouden in
verspringen, hoogspringen, GO m hardlopen, kas-
tiebal en behendigheidsois.
Voor iedere wedstrijd kon men maximaal 20
punten k r i jgen , zodat hoogstens een puntental
van 100 kon worden toegekend. Was het vroeger
zo, dat elke leerling een A, B, C, D of E-diploma
kon verwerven, door het toekennen van punten
voor elke wedstrijd heeft de heer Battenberg
thans bereikt, dat iedere pivslalh1 naar waarde
wordt beloond.
Van de diverse scholen werd het hoogste aantal
punten behaald door:
O.L. Dorpsschool meisjes: M. Menk, 100; R.
Bakker 97 Va, H. Harwig 97V2, L. Kamperman
97V2, A. Ong 97V2, B. E. Jansen 97J2 punt.
Jongens: Besselink 100, H. v. Ark 97V-2, B. Harm-
sen 97Vi>, A. G. Braakhekke 971/?, J. H. Koren-
blik 97 VJ, G. H. Wuestenenk 92 Vj, J. G. v. d.
Linde 95 punt.
Chr. Nat. School 't Hoge: Meisjes: B. E. Jansen
100, J. G. Ooyen 100, J. H. Aalderink 100, E. J.
Mennink 10Q, C. A. Slager 100 punten.
Idem, Jongens: A. A. van Zorge 95, G. Hogen-
doorn 100, G. J. Jansen 100 punten.
R.K. School Kranenburg, Meisjes: M. J. Jansen
90, T. B. G. Jansen 82 M>, S. A. Schoenaker 80 p.
Idem Jongens: E. E. S. Eykelkamp 90, W. H.
van Kesteren 87 Va, L. A. Bluemink S.rï punten.
Prinses Julianaschool, Wildenborch, Meisjes: J.
J. Braakhekke, 95, A. H. Bannink 97 VL>, A. J.
Berenpas 92V1> punten.
Idem Jongens: H. Pardijs 100, W. G. A. Ruiter-
kamp 95 punten.
O.L. School, Linde, Meisjes: A. H. Grotenhuis
< ) 7 ' ; ; , H. G. Mulderije 92 V», G. W. J. Huurneman
5)2 ' - punten.
Idem Jongens: H. J. te Veldhuis 92 V a , J. W.
Wentink 90, D. G. Nijenhuis 85 punten.

UITSTAPJE O.L. SCHOOL LINDE
De leerlingen van de 1ste, 2e en 3e klas der
o.l. school te Linde, met de toekomstige leerlin-
gen der eerste klas en het onderwijzend per-
soneel, maakten verleden week dinsdag hun
jaarlijkse uitstapje.
In Arnhem werd geruime tijd zoek gebracht in
Burgers' Dierenpark, terwijl hierna in Nijmegen
e.o. amusante uren werden beleefd. In Berg en
Dal werd Hotel Erica bezocht met de speeltuin,
lachspiegels, de flying-enterprise e.a. attracties.
Donderdag was het de beurt aan de leerlingen
der 4e, 5e, 6e en 7e klas, welk uitstapje eveneens
werd begunstigd door prachtig weer.
Behalve het onderwijzend personeel maakten
ook de leden der oudercommissie deze tocht
mee. Het einddoel was Rotterdam, waar het
Groothandelsgebouw werd bezocht en daarna de
Diergaarde „Blijdorp", met zijn aquarium, hal-
len, de uitzichtoren van 342 treden met een im-
posant vergezicht over de havens en de stad.
In het paviljoen en de speeltuin werden nog
enkele prettige uren doorgebracht,
's Middags werd een rondvaart gemaakt door
de havens, waar o.a. de „Karel Doorman" was te
aanschouwen en verdere interessante en zeer
leerzame objecten.
Op de terugtocht werd 's avonds nog lekker ge-
zwommen in het Bosbad te Apeldoorn.

RATTI-NIEUWS
Tijdens de finale van het voetbaltoernooi tussen
de Ratti-junioren en het voetbalteam van de
Leo-stichting te Borculo is Ratti B erin geslaagd
dank zij een verdiende 10—3 zege de beschik
baar gestelde beker te winnen. Vooral de voor-
hoede was voortreffelijk op schot, waarbij het
duo T. Lichtenberg en B. Takkenkamp wel de
uitblinkers waren. In de achterhoede verrichtte
J. Haverkamp uitstekend verdedigingswerk.
A.s. zondag zullen zowel RattiA als B in Lich-
tenvoorde enkele vriendschappelijke wedstrijden
spelen tegen de jeugd van Longa.

WATERPOLO
Het gaat nog steeds crescendo met de waterpolo-
competitie van V.Z.V. '54. Zowel de dames- als
herenploegen hebben deze week een overwin-
ning weten te boeken.
Dinsdagavond speelde het dameszevental thuis
togon O.Z. & P.C. uit Olst en won met 4—3. Ook
de reserve-keepster, mej. Jansen, weerde zich
uitstekend en heeft in deze overwinning een
werkzaam aandeel gehad. Mevr. Kistemaker—
Stijl scoord 2 maal, evenals Joke Brandenbarg.
De herenploeg zwom eveneens dinsdagavond
thuis en wel tegen Neptunus III uit Zutphen.
Voor deze nog jonge Vordense ploeg was het
ongetwijfeld eeji prestatie om met 3—l over de
gasten te zeg^^ren. Henk van Ar,k was goed
op dreef en nlm twee doelpunten voor zijn re-
kening, terwijl G. Kamperman de score op 3—l
bracht, waardoor de volle winst in Vorden bleef.

V.Z.V. FLITSEN
In Apeldoorn heeft Joke Brandenbarg deel ge-
nomen aan ^fcpelectiewedstrijden voor de sa-
menstelling vl^de landenontmoeting Nederland
—Engeland. Zij zwom in het „Bosbad" aldaar de
100 m vrije slag, waarin de beste Nederlandse
zwemsters op dit nummer starten. Van de 12
deelneemsters wist Joke de 9de plaats voor zich
op te eisen in de mooie tijd van 1.9.8.
Door deze prestatie zal zij voorlopig in de Neder-
landse kernploeg blijven opgenomen.
V.Z.V. zal zaterdag en zondag 18 en 19 juli deel-
nemen aan de jaarlijkse Kringkampioenschap-
pen van de Kring Twen the—IJsselstreek, welke
gehouden zullen worden in het „Casto'rbad" te
Hengelo (O.).
Zaterdag zwemt de Vordense jeugd (tot 16 jaar)
en neemt hier o.a. deel aan de 50 m rugslag
(Truus Huizinga en Annie Sloot), 100 m school-
slag (Nada Wesseling), 50 m vrije slag (Jannie
Kamperman en Gerrie Dijkman), terwijl boven-
genoemden ook starten op de 5 x 50 m vrije
slag.
Op zondag 19 juli starten de oudere meisjes
boven 16 jaar, o.a. Jans Brandenbarg op de 200
m schoolslag, Joke Brandenbarg op de 100 m
en 400 m vrije slag en wordt ook deelgenomen
aan de 5 x 50 m vrije slag dames. Bij de heren
zwemt Koos Oudsen de 100 m vrije slag, terwijl
ook de heren starten op de 5 x 50 m vrije slag.

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram gebraden gehakt 70 et

200 gram tongenworst 55 et
200 gram kookworst aan stuk 60 et

Gesloten wegens vakantie vanaf
19 juli tot en met 28 juli,

maar onze diepvries blijft open
van 8 uur v.m. tot 's avonds 10 uur

M. Krijt, Dorpsstraat
V.Q.M.C. „De Graafschaprijders"

Vakantie-weekend
in Duitsland op 8 en 9 aug. a.s.

Voor deelnemende leden, bespreking toeht
op woensdag 22 juli as. 's avonds 8 uur
in Hotel Bakker.

Gesloten wegens

vakantie
vanaf 19 juli t.e.m. 28 juli

Maar onze diepvries blijft
open van & uur v.m. tot

's avonds 10 uur.

Slagerij M. Krijt

Chem. reinigen Verven
Wegens vakantie gesloten van 20 tot en

met 25 juli.

H. Th.,Hendriks, Zutphen
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstraat 23, Tel. 06750-5197.
Stoppage enz. enz.

Wij vragen voor direct

een Verkoopster
of een Leerling-Verkoopster

Wij bieden U een prettige werk-
kring en een goed salaris.
Komt U eens met ons praten,

na slui t ingst i jd: Rosmolensteeg 12.

V.D. POORT
De zaak voor Wol, Babykleding enz.
Spoorstraat — Dupopassage, Zutphen

Souvenir- en
Geschenkartikelen

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12 Telef. 1364

Geslaagd?
Dan is mt mooiste ge
schenk een

EMPO
RjJWIEL

EMPO CALYPSO

de fiets voor de
moderne jeugd !

*EMPO
Sportrijwielen
vanaf f 148.-

Strandballen vanaf 90 cent
Badtassen

Zwemvliezen
Snorkels

Duikbrillen

•

De speciaalzaak in sportartikelen

Fa. Martens J

Wij gaan door met de

Opruiming
*

Elke dag nieuwe koopjes!

*
Goederen niet in de opruiming

10 pet. korting.

Toom BIGGEN te
koop. D. Pardijs,

Kranenburg

Te koop ingeschreven
drag. VARKENS, be-
gin aug. a d. telling.
B* G. Lichtenberg,

't Waarle

Inmaak-
en

Diepvries-
artikelen

heeft

G. Emsbroek £ Zn.
Luxe en huishoudelijke

artikelen
VORDEN TELEF. 1491

Gaat U kamperen??

Wij verhuren

Tenten en
Luchtbedden

Trek er op uit,
geniet van de natuur.

fa. G. W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

.Mocfernej
man

*-*- — T ^ ^ ^ J

erbanl
Elba—No Iron
London—Sanfor
Metro—San for
Vasto.—No Iron
Tempo—No Iron
Sabo—Sanfor
Luxor—No Iron
Scala—No Iron

9.90
10.90
11.90
11.90
11.90
12.90
13.90
15.90

IpAMESBLOUSESl
16.90 -8.90-10.901

Muscaron
vliegenstroken

in uw stal.
Brengen
de hele zomer
alle vliegen ten val.

Drogisterij
„de Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

f 1,60 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakeri j
Rozenhof! l , Zutphen
Telefoon 2264.

Bupro-gas
liet gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
A U T O - V E R H U U R

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink.

Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1300

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Er is maar (>('n
CONTACT!



Met grote dankbaar-
heid en blijdschap ge-
ven wij U kennis van
de geboorte van ons
dochtertje

Albertien Jeanet
(Jeanet)

F. H. Groot Wassink
G. Groot Wassink-

Langeler

Oostvoorne, l O juli'59.
Schelpenweg 8

Bij deze betuigen wij
onze hartelijke dank aan
allen, die ter gelegen-
heid van ons 40-jarig
huwelijk, de 4e jul i tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

H. N. A. Bijenhof
G. C. Bijenhof-

Leemkuil

Vorden, juli 1959.
Zutphenseweg 40

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan familie, buren,
vrienden en bekenden,
Dr. Lulofs, Zr. Stoop,
voor de hulp en
deelneming tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve
man, vader, behuwd-,
groot- en overgroot-
vader
Albert Jan Zweverink

Uit aller naam:
wed. A. J. Zweverink

Mevr. Janssens-
von Heijden, Joppe-
laan 68, Gorssel, vraagt
per 15 aug.in gezin met
4 kinderen, van 9-3 jr.,
een flinke HULP voor
d.e.n., liefst R K.

Nette WERKSTER
gevraagd voor donder-
dag of zaterdag.

Bakkerij Scholten

. Hylkcma
TANDARTS

AFWEZIG
van woensdag 29 juli
t/m. woensdag 19aug.

Spoedgevallen:
Tandarts van Dijke

Hengelo (Gld.)
Spreekuur 9 —10

behalve zaterdags

Te koop 2 mooie jonge
HONDJES, Herders,
bij G M. Brunsveld,
Dennendijk l

Warnsveld

Jonge KONIJNEN te
koop; witte VI. reus.
Hilfer ink, Almenseweg

Te koop prima jonge

hennen WLxReds
SussexXReds en WL
A. BLIKMAN.
Driesteek l, Warns-
veld. Tel. 06750-4765

Toom BIGGEN te
koop bij A. J. H.Mee-
nink, B 79. Vorden.

Te koop een toom
BIGGEN. H. Hissink
achter 't Verendaal.

Te koop 3 toom zware
BIGGEN en een drag.
B.B. GELT.a.d. telling
G. J. Klein Ikkiok,
Blokhuis. N.o.z.

Te koop 6 BIGGEN
Tevens een goed spe-
lende radio met anode
(Philips), wegens aan-
schaffing van elektrisch
H. J. Veenhuis, B 78,
Vorden.

Heden overleed in de verpleeginrichting
„Het Enzerinck" te Vorden, na een
langdurige ziekte, onze geliefde zuster,
schoonzuster en tante

•
Everdina Groot Jebbink

in de ouderdom van 56 jaar.

Uit aller naam:
Fam. Knoef
G. A. Groot Jebbink

Vorden, 12 juli 1959.
„'t Weverink" Linde.

Heden overleed na een kortstondig
geduldig gedragen lijden, in het Alge-
meen Ziekenhuis te Zutphen, onze
inniggeliefde broer en zwager

Berend Weustenenk
weduwnaar van J. G. Verstege

in de leeftijd van 69 jaar.

Hengelo-Gld.:
A. Weustenenk
C. H. Weustenenk-Maalderink
Vorden:
G. J. Lebbink-Verstege
B. H. Lebbink
Vorden:
Wed. D. Verstege-Teunissen

In onze winkelzaak hebben wij plaats voor
een

winkeljuffrouw.
Enige winkelervaring strekt tot aanbeveling.

G. EMSBROEK & Zn. c.v.
Luxe- en Huishoudelijke artikelen

Vorden, Telefoon 1491

Zo spoedig mogelijk gevraagd

Conciërge
voor het gebouw „Irene".

Inlichtingen bij
't Hog

Scholten,

Vakantietijd
Vliegertijd

Gratis zo'n wonder vlieger bij één
fles Vetter Limonade a 1.49.

Ook los verkrijgbaar voor 50 et.

Nu nog jampot appelmoes voor 29 et

2 pak Pré (wasruiddel),
de derde gratis

Groot blik Haring in
tomatensaus 74 et

Pot rode Bieten 45 et

150 gr. Boerenmetworst voor 78 et

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

SOLEX,
RAP,

PUCH,

levering - reparatie - onderhoud
inruil - financiering.

A. G . T R A 6 T E R
Telefoon 1256 Vorden

GEVONDEN een
vulpen, groen gevlekt
merk Boston. Tegen
advert. kosten terug te
bekomen bij G. J. Pel-
grum, Linde. Tel. 6686

Te koop zware drag.
B.B. GELTEN, waar-
van l Gr. Yorkshire,
bijna aan de telling.
G. Heerink, Wichmond

Te koop een volbloed
neurende m.r.ij. vaars,
met melklijsten en vier-
kant stempel.
G. Berenpas, Mossel
D 108, Vorden.

Te koop een partij
prima uitgeschud

rogge-dekstro
G. Nijenhuis. Galgen-
goor, D52 b , Vorden.

Te koop perceel zware
HAVER met gerst.
Briefjes voor a.s. dins-
dagavond 9 uur.
Tevens handkar op
luchtb. L. Velhorst.bij
het Herstellingsoord.

Het adres voor EET-
AARDAPPELEN
(Doré) is B. Verkerk
achter 't station.

Te koop RAAT- en
SLINGERHONING.
H. Jansen, koster,
Kranenburg.

Te koop KABINET,
vlak model, f 150, — .
Praebsterkamp 28,

Zutphen

Maakt u reeds gebruik van de vele voordelen
die zelfbediening u biedt f

Deze week een grote zuidvruchtenkoek
voor de helft van de prijs geen 78 et
maar 39 et, (U hebt nog nooit zo'n fijne
koek geproefd),
bij aankoop van l pak Hotel Goud Kof*
fie a 174 et.

Dit is een bijzonder voordelige traktatie
250 gram rijkgesorteerde snoepjes van

69 et voor 59 et
Lucifers, 2 pakken 39 et
Tomatenpuré, 3 blikjes 49 et
Puddingsaus, verschillende smaken

2 flesjes 49 et
Allerhande, zeer bijzonder

lekker koekje, 250 gram 59 et

Bij elke 2 pakjes AJ»P* pudding
(Lekkerbek'Serie), een paplepel gratis
Zolang de voorraad strekt, bij elke tube
Prodent tandpasta, een wereldkaart gratis

Wij ontvingen weer een grote partij Pré,
het betere wasmiddel, bij elke 2 pakken
het derde gratis,

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

•

(j JONGELUI!!

S HASSINK
heeft voor julli^p

Nfr .je-

u complete Vliegers, Vliegerpa- w
w pier, Vliegertouw.

A. Bruggeman,%orden
en

J. Bruggeman, Lochem
Pluimveehandelaren

zijn van 18 t.m. 25 juli met vakantie

V.V.V.
Zaterdag 18 juli Ballonnen wedstrijd

voor kinderen t.m. 14 jaar.
Voor bijzonderheden zie aparte adver-
tentie.
Maandag 20 juli Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de heren D. Norde en B.
Vlogman. Vertrek 19.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et. p.p.
Woensdag 22 juli Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et. p.p.
Boerendansen.
Demonstratie van onvervalste folklore
door de „Knupduukskes" uit Vorden,
afgewisseld en aangevuld door |de
Boerenkapel. (Zeer originele avond).
Terrein achter Gymn.lokaal, Nieuwstad.
Entree f 0.50 p.p. Kinderen tot 14 jaar
f 0.25. Bij eventueel slecht weer in
het Nutsgebouw. Aanvang 8 uur.
Zaterdag 25 juli Optreden van de
bekende goochelaar
de heer Denink uit Den Haag, met
frappante goocheltoeren voor de kin-
deren. Aanvang 3 uur. Zaal Nutsge-
bouw. Entree f 0.25.

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Ondergetekenden delen hierbij mede,
dat zij vanaf heden de wasserlj heb-
ben overgedaan aan de heer B. SIE-
BELINK, en bevelen hem in uw gunst
aan.

fam. BRANDENBARG

Ondergetekende deelt hierbij mede,
dat hij de wasser ij van de fam. Bran-
denbarg overgenomen heeft, hopende
door goede bediening ieders gunst
waardig te worden.

B. SIEBELINK

Vanaf heden worden ook
weer nieuwe klanten aan-
genomen !

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 18 en 25 juli

Dansmuziek
Orkest ,,The Moodchers"

Vakantie Bouwvakken
van 18 tot en met 27 juli

Het bestuur N.A.P.B. afd. Vorden

ONZE

Opruiming
duurt nog t.m. zaterdag

25 juli.

*Profiteer nu van de

10 pet. korting.

*
Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342



l ONZE

OPRUIMING
duurt voort tot

zaterdag 25 juli.
Profiteert nu nog van de enorme koopjes en

de 10 pet. korting.

A. JANSEN
„7 Schoenenhuis"

Ballonnenwedstrijd
voor kinderen van 4 t.m. 14
jaar op zaterdag 1 8 juli.

De ballonnen kunnen gratis in ontvangst genomen
om 3 uur achter café „de Zon".
Na de uitreiking gaat men in optocht met muziek naar het
terrein achter het Gymnastieklokaal, waar de ballonnen
onder leiding zullen worden losgelaten. De labels die op
de scholen zijn uitgereikt moeten meegebracht worden!
Talrijke leuke prijzen.

Kinderen, die geen labels ontvangen hebben
kunnen deze op het terrein nog bekomen.

De ballonnen worden gratis aangeboden
door de Lexington sigarettenfabriek.

Nutsbibliotheek Vorden
Dinsdag 21 juli van 4.30—5.30 uur en
zaterdag 25 juli van 4—5.30 uur inleveren
van geleende boeken.
Gedurende de maand augustus is de biblio-
theek gesloten.

Zaterdag, maandag,
dinsdag en woensdag

T
kunt u nog profiteren

van diverse koopjes
en 10 pet. korting op

al ons overige goed.

A
Looman - Vorden

Vakantieregeling •
Smeden

A. J. Eykelkamp van 20 t.m. 25 julW

Wed. van Ark, Wildcnborch
van 20 t m. 25 juli

Henk van Ark, van 27 juli t.m. l aug.

J. Oldenhave van 10 t.m. 15 aug.

A. F. Wiggers van 17 t.m. 22 aug.

Fa. Groot Obbink van 24 t.m. 29 aug.

A. Lettink van 24 t.m. 31 aug.

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

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

Bouwstenen

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

R+ J+ Koerselman
Burg. Galléestraat 12 — Telefoon 1364

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 2O tot 25 juli.

H. Weustenenk - 't Hoge 31

Ze zijn er weer de

TRITYL
BADMUTSEN

Bestand tegen chloor, vet, olie enz.

Plakken en kleven niet.

Drogisterij „De Oldc Meulle"

T. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Te koop bij inschrijving:

Huis met tuin
groot 9 are 50 ca., gelegen te Vorden,

Kerkstraat 19, eig. B. A. Borgonjen.

Te bezichtigen vanaf zaterdagmiddag 18 ju l i .

Nadere inl . en voorw. vers t rekt het Admi-
nistratie-Makelaarskantcor Chr. Eggink,
Vorden, Telef. 1489.
Gesloten briefjes inleveren bij voren gemeld
kantoor ui ter l i jk 25 ju l i as. des n.m. 8 uur.

Aanvaarding voorjaar 1960.

^"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 19 jul i , 8 uur
de vrolijke amusementsfilm

in schitterende kleuren

De vierling van de V.V.V.
(Vier Madels aus der Wachau)

met: Isa en Jutta Günther - Hans
Moser - Oskar Sima.

Een f i lm vol hartverwarmende humor,
muziek en romantiek.

r
Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

-k Regelink voor uw Rijbewijs •¥•
Synagojjestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

• H H

lDezeweekbij!
Spar i

met tóch 10% korting:

3 pakjes Spar-margarine
van 126 voor 100 et

bij 1 blik gestoomd gehakt è 139 et

met tóch 10% korting:

10 LOLLIES — 25 *
bij 1 fles limonadesiroop è 140, 165 of 190 et

geldig van 16 tot 23 juli

Dubbel Vakantie-voordeel!
welkome aanbiedingen waar u dubbel op spaart

TOMBOLA
brusselse kermis

SPIRALO's
fijn snoepje 2OO gram

CHOC. HAGEL puur 250 gr.
CHOC. HAGEL melk 250 gr.

EIERBESCHUIT rol

BESSENSAP flesje 0.36 Hr

BESSENSAP flesje 0.29 Itr

PRONTOgeconc. wasm. fl.

TARWEGRIES pak

RIESLING moezelwijn fles 25O -100 zegels

BOERENMETWORST 100 gr. 58 - 24 zegels

pakje 55 - 22 zegels

64 - 26 zegels

8O - 32 zegels

85 - 34 zegels

3O - 12 zegels

1O5 - 42 zegels

78 - 32 zegels

85 - 34 zegels

42 - 16 zegels

Dit
spaart u

liet

13 et
16 et

17 et

6 et
21 et

16 et

17 et

Set

5Oct

12 et

Sparkoekje met 1O % :

Dl
25O gram 68 - 1O%

Da Spar verzorgt de Tour de France D. ver. i
zorging van de rennen van da Tour de Franc* If dit :-4
jaar In handen van De Spar l Ook waar topprestatie»
verelft zijn garandeert De Spar 100% kwaliteit!

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Volgende week begint de LOTENVERKOOP van „DAMCLOB VORDEN


