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ZEER GESLAAGDE
RUITERDEMONSTBATIE

De landelijke rijvereniging „,de Graafschap"
bood zaterdagavond de vreemdelingen en de
Vordense ingezetenen een ruiterdemonstratie
aan. Deze vond plaats op een weide bij café
„de Zon".
Ondanks de dreigende onweerslucht waren toch
nog ruim 200 personen aanwezig toen namens
V.V.V. de heer P. A. baron van der Borch tot
Verwolde de avond met een kort welkomstwoord
opende. Onmiddellijk hierna werd de parade ge-
reden, waarna, na het spelen van het Wilhelmus,
door de ere-voorzitter van de vereniging, de
heer W. A. van de Wall Bake, en Baron van der
Borch de inspectie werd afgenomen.
In het nummer voltige lieten enkele ruiters hun
lenigheid op het paard zien. Een bijzonder hu-
moristisch nummer was de clownerie door een
tweetal ruiters met de merrie „Roos".
Het nummer tandemrijden kwam door de glad-
heid van het terrein niet geheel en al tot zijn
recht. Het glanspunt van de avond was het
caroussel rijden, onder leiding van de voorzitter
der vereniging, de heer D. Norde. Hieraan na-
men negen ruiters1, voorafgegaan door het vaan-
del, deel. Elk der paarden droeg een letter, te-
samen vormende „V.V.V. Vorden". Dit nummer
werd op zeer correcte wijze gereden.
Ook het nummer vrijheidsdressuur oogstte veel
bijval van het publiek.
Tot besluit van de avond werd nog een klein
sprinconcours gehouden. Hiervoor waren de
ruiters gesplitst in nieuwelingen en gevorder-
den. De uitslag bij de nieuwelingen was:
1. G. Schuppers met „Bunny" O fout; 2. R. Wes-
selink met „Unikuma" O ft; 3. H. Berenpas met
„Olbertha" 3 ft; 4. J. Koning met „Olni" 3 ft;
(na loting); 5. B. Groot Jebbink met „Tibea"
4 ft.; G. A. Vruggink met „Roos" 11 ft.
De uitslag bij gevorderden was:
1. D. Pardijs met „Rinny" O ft; 2 en 3. W. Wa-
genvoort en B. Wunderink, resp. met „Sorata"
en „Silvana" O ft; 4. H. Radstake met „Ivisa"
4 fouten.
De diverse nummers werden door de heer J.
Zweverink uit Lochem op deskundige wijze toe-
gelicht, hetgeen door het publiek zeer op prijs
werd gesteld.
Aan het einde van de demonstratie reikte Baron
van der Borch de medailles uit, waarbij hij dank
bracht aan de ruitersvereniging voor het prach-
tige programma.
De heer D. Norde, dankte allen, die hadden mee-
gewerkt aan het welslagen van deze avond en
wekte de jeugd op, voor zover daartoe in staat,
lid te worden van de rijvereniging, waarbij hij
tevens op de ouderen een beroep deed om de
rijvereniging in alle opzichten te steunen.
Na afloop werden in café „de Zon" nog enkele
filmpjes vertoond.

Woensdagmiddag werden op het voetbalveld van
de vereniging „Vorden" de oefeningen gehouden
voor het schoolvaardigheidsdiploma, waaraan
leerlingen van alle lagere scholen uit onze ge-
meente deelnamen.
De wedstrijden werden bijgewoon door de Rijks-
consulent voor Lichamelijke Opvoeding, de heer
Battenberg uit Doetinchem.
Het programma bestond uit hardlopen, versprin-
gen, balgooien en de behendigheidsbaan. Vooral
deze laatste was zeer zwaar en er slaagden dan
ook maar 12 leerlingen voor dit gedeelte.
Voor rubriek A slaagden 73, rubriek B 95, C 84
en D 24 leerlingen.
In het zwembad werden de vaardigheidsproeven
voor het diploma-zwemmen afgenomen. Van de
75 deelnemers slaagden er hier 67. Bij het ge-
oefend zwemmen slaagden 25 van de 26 ^^r-
lingen.
De voorzitter van de sportcommissie, de neer
Folmer, dankte het gezamenlijke onderwijzend
personeel voor de organisatie en het goede ver-
loop van deze middag. De heer Battenberg
bracht hiervoor eveneens dank, doch in het bij-
zonder aan de heer Folmer, die dit jaar voor
het laatst als voorzitter fungeert in verband met
zijn pensionering per l september a.s.

UITSTAPJE G.M. v. LANDBOUW
Begunstigd door mooi weer maakten vorige
week vrijdag de leden van de G.M. v. L. met
hun dames hun jaarlijks uitstapje, dit keer rond
het IJsselmeer.
's Morgens werd een bezoek gebracht aan Alk-
maar en werd de kaasmarkt bezocht. Vandaar
ging het door de Wieringermeer. Hier werd een
bouwbedrijf van 72 ha bezichtigd. Over de Af-
sluitdijk, waar even gepauzeerd werd bij het
monument, ging het naar Bolsward, waar het
gemeentehuis werd bezichtigd. Na nog een Fries
weidebedrijf bezocht te hebben, ging het door
de N.O. polder naar Kampen, waar gezamenlijk
een warme maaltijd werd gebruikt. Voldaan
keerde tegen ruim 10 uur het gezelschap in
Vorden terug.

KERKDIENSTEN zondag 20 juli.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds J. Langstraat
10 uur Ds ƒ. Langstraat. Bed. Hl. Doop

Kapel Wildenborch.
10 uur Eerw. Heer te Winkel van Hengelo-

(Gld.)
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds Th. Boersma, Zuidhorn
R.K. Kerk

7 uur Mis, 9 uur Hoogmis, 4 uur Lof
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis, 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 19 juli van 5 uur tot en met
zondag 20 jul i Dr Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 20 juli Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-566.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 117 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50. ~ tot f 53.— per stuk.
Handel was redelijk.

Brand melden: no. 541 .
Burgelijke stand van 11 t.m. 17 juli.

Geboren: d. van H. A.Eijkelkampen E.H.M.
Lebbink; z. van H. A. Pellenberg en H. J.
Nijkamp; z. van R. A. Heuvelink en A. A.
Hartman.
Ondertrouwd: W. J. H.Caron en J.C. Lulofs.
Gehuwd: P. H. Hermans en A. Maalderink.
G. Meulenveld en H. B. Kreunen.
Overleden: Geen.

Ta xi ?
Belt George 3-5-8

VAKANTIE NUTSBIBLIOTHEEK
29 juli sluit de Nutsbibliotheek zijn kasten weer
voor een maand. De lezers worden verzocht
zaterdag 26 en dinsdag 29 juli de geleende boe-
ken terug te brengen. Het is zo vervelend als de
heer Koop de niet teruggebrachte boeken op
moet halen, of dat ze afgegeven worden bij de
bibliothecaresse. De boeken komen dan niet
direct op de plaats waar ze horen en dat geeft
weer dubbel werk. Werkt dus allen mee!
Begin september gaat de bibliotheek weer open.

BIOSCOOP
Vanavond draait er een zeer spannende film in-
het Nutsgebouw. Een vliegtuig, met passagiers
van uiteenlopende aard, krijgt boven de onmete-
lijke watervlakte van de Stille Zuidzee motor-
pecht. Terugkeren is niet meer mogelijk en het
lijkt ook totaal onmogelijk San Francisco te be-
reiken. Zowel de bemanning als de passagiers
vermoeden niet anders dan dat de dood nabij
is. De reacties van de mensen op dit schijnbaar
onafwendbare lot is zeer verschillend; het mas-
ker valt af en ieders ware aard en karakter
komt boven.

Huid getier ing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

OPSTEL J
\ DE MEDLERSCHOOL OP REIS
Maandag hebben de laagste klassen en de
nieuwelingen van de Medlerschool hun school-
reisje gehad. Om negen uur zijn wij vertrokken
naar Arnhem. Eerst gingen we naar de dieren-
tuin. Daar waren een hele boel papegaaien. En
toen kwamen wij bij de apen. Er was één grote
aap. Als1 je hem een stukje sinaasappel voor
hield, ging hij schommelen. En als hij het dan
niet dadelijk kreeg, sloeg hij heel hard tegen de
deur. Daar moesten wij erg om lachen. En zo
gingen we weer verder. Toen we alle dieren ge-
zien hadden, gingen wij naar de boot.
Op de boot was het fijn. We gingen onder een
hele grote brug door. Al gauw kwamen we bij
de Westerbouwing. Daar was een grote speel-
tuin en een schik dat wij gehad hebben! Enkelen
van ons zijn over de kettingbrug gelopen. Som- •
migen konden niet blijven staan en vielen in
het water. Gelachen dat we hebben. Eindelijk
was de pret hier uit en gingen we met de bus
naar de waterval in Loenen. Eerst hebben we
een glaasje limonade gehad en later deden we
spelletjes.
Na de waterval bekeken te hebben zijn we met
de bus naar huis gegaan, waar we om zes uur
aan kwamen. We hadden niet veel zin om naar
huis te gaan, maar dat moest wel.

BEROEP AANGENOMEN
Ds. J. Langstraat heeft het beroep naar Arnhem
aangenomen.

PREMIEKEURING VAN MERRIëN
Op de te Almen gehouden premiekeuring wer-
den uit onze gemeente van de volgende eige-
naren paarden bekroond. (Met een * zijn aan-
gewezen voor de centrale keuring te Benne-
kom.)
Gelders type. 1-jarige merriën: B. Berenpas* en
B. Wagenvoort*. Een 3e premie werd toegekend
aan B. Wagenvoort, G. H. Wuestenenk en G. W.
Winkel.
2-jarige merriën: H. J. Eggink*, B. H. Norde*,
B. H. Koning", E. J. Knoef* en G. H. Wuesten-
enk*.
3-jarige merriën, gedekt: G. H. Wuestenenk*.
4- en 5-jarige merriën met veulen, een 3e premie
voor B. H. Koning.
Gronings type. 1-jarige merriën: G. H. Jansen*
en G. Bogchelman*. Een 3e premie voor D. J.
Rouwenhorst en A. J. Maalderink.
3-jarige merriën, gedekt: A. J. Zweverink*. 3de
premie voor G. Bogchelman en D. A. Lenselink.
6- en 7-jarige merriën met veulen: D. J. Rouwen-
horst*.
4- t/m 7-jarige stermerriën: G. Lenselink*.

F»UROJL
Voeten en oksels fris door Purol-poeder

V.V.V. WEEKPROGRAMMA
Hedenavond wordt door de gymnastiekvereni-
ging Sparta, indien het weer meewerkt, een de-
monstratie gehouden op de Bleek.
Maandagavond de avondwandeling en om 8 uur
^en openluchtbal op het Marktplein. Dinsdag
oen filmvoorstelling achter de O.L. school.
woensdag de Achtkastelentocht. 's Avonds oud-
Vordense markt op het Marktplein. Als extra
atractie is er de „Swing Mill" en een schietsalon.
Zaterdagavond kan men zich ook nog weer met
deze attractie vermaken.
Door omstandigheden komt het touwtrekken te
vervallen.
Verder vostigon wij nog eens de aandacht op de
rondleidingen in de afdeling Chromerij van de
Empo-rijwielfabriek en op de permanente ten-
toonstelling in het schildershuis Blaauboer.
Nee, men hoeft zich a.s. week in Vorden heus
niet te vervelen!

UITSTAPJE C.B.T.B. EN C.J.B.T.B./
Begunstigd door mooi weer maakten de leden
pen excursie naar het Centraal Bureau te Rot-
terdam, onder leiding van de heer H. Klein
Brinke, directeur van de C.L.V. „De Eendracht".
Bij aankomst werd eerst een kopje koffie aan-
geboden.
Na een uitlegging over doel en werking van het
C.B. volgde de rondleiding, die zeer gewaardeerd
werd. Omstreeks 2 uur werd een door het C.B.
aangeboden diner gebruikt.
Na een boottocht door de Rotterdamse havens
ging men naar Utrecht, waar de heer Klein
Brinke de groep verliet.
In Soesterberg werd een vliegtuigententoonstel-
ling bezichtigd. Daarna vertrok men naar Apel-
doorn, waar men in Berg en Bos nog enige tijd
verbleef. Om 11 uur arriveerde men weer in
Vorden, na een leerzame en prettige dag te
Mebben gehad.

CONCERT
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda" gaf
maandagavond in de buurtschap Delden, bij de
boerderij van de heer B. H. Lebbink, een concert.
De verschillende nummers werden uitstekend
uitgevoerd.
Na afloop werd de muzikanten koffie aange-
boden ten huize der familie Lebbink.
A.s. maandag geeft deze vereniging een concert
bij de Verpleeginrichting Huize „het Enzerink".
De vereniging geeft deze concerten in verschil-
lende buurtschappen als dank voor de steun bij
de aanschaffing van nieuwe instrumenten.

BEROEPEN
Ds. E. J. Duursema is beroepen door .de geref.
kerk van Garijp.

ZEVEN MAANDEN IN KOEIEMAAG
Een koe van de landbouwer Wilgenhof heeft in
de maand januari een nylon-sjaal, die onder
haar bereik hing, naar binnengewerkt.
Thans, na zevenmaanden, heeft de maag van
het dier door braking de sjaal onbeschadigd te-
ruggegeven.

BEKROOND
Op de te Doetinchem gehouden Hondententoonr
stelling werd in de klasse Duitse staande hon-
den een l U prijs toegekend aan Dona van Weia-
mannsheim (tevens kampioen) en een 2 U prijs
aan Ergo van Weidmannsheim (res. kampioen).
Beide honden zijn eigendom van Jkvr. A. J. M.
v. d. Heyden van Doornenburg, alhier.



GESLAAGD
De heer G. Remmers Jr. slaagde aan de Hogere
Technische school te Arnhem met lof voor het
diploma werktuigbouwkundige.
De heer G. W. Scholten behaalde het mulo-
diploma A en tevens het Middenstandsliploma.

ZOEKWEDSTBIJD
In het V.V.V. programma werd woensdagavond
door de Winkeliersvereniging een zoekwedstrijd
gehouden, waaraan 168 personen, meest jongelui
mee hebben gedaan. Er waren 7 etalage-
poppen in verschillende delen van het dorp ver-
stopt, welke opgezocht moesten worden.
De prijswinnaars waren: 1. B. Aalderink; 2. D.
tangstraat; 3. Freddy Smit; 4. M. Lenderink;
5. G. Koerselman en H. van Ark; 6. M. Vrug-
gink en A. Albers; 7. B. Harmsen.

„CONCORDIA" BEHAALDE TWEEDE PRIJS
De Muziekvereniging ,,Concordia" behaalde op
het zondag te Eibergen gehouden muziekcon-
cours in de Ereafdeling een 2e prijs met 88
punten.
De Drumband kreeg in de 3e afdeling eveneens
een 2e prijs met 30 punten.

AVONDWANDELING
Aan de op maandag gehouden avondwandeling
werd door 44 personen deelgenomen. Ook dit-
maal berustte de leiding bij de heer D. Norde.
De tocht voerde door het mooie Galgengoor.
Aan de Achtkastelentocht namen woensdagmid-
dag 62 personen deel.

ORIëNTERINGSRIT ZUIVELFABRIEK
Uitgaande van de Personeelsvereniging van de
Coöp. Zuivelfabriek alhier, werd zondag een
oriënteringsrit voor wielrijders gehouden, waar-
aan ruim 25 personeelsleden en/of hun dames
deelnamen. De finish was bij café Schoenaker.
Deze rit was 17.3 km lang en moest in l uur
44 minuten worden gereden, dus met een ge-
middelde snelheid van 10 km per uur.
De directeur, de heer Huurneman, reikte na at
loop in café Schoenaker de prijzen uit.
De uitslag was als volgt:
1. Mevr. de Greef en dochter; 2 de heer de
Greeg en zoon; 3. H. J. Eggink; 4. O. Eggink.
De poedelprijs kreeg Wim Groot-Bramel.

JOKE BRANDENBARG
ZWOM IN RECORDTIJD

Bij de zondag j.l. te Almelo gehouden jaarlijkse
Kringkampioenschappen Twenthe-IJssels treek,
was ook V.Z.V. '54 uit Vorden weer met een 6-tal
dames vertegenwoordigd.
Nadat de 400 m vrije slag werd verzwommen,"
waaraan ook Joke Brandenbarg deelnam (zij
werd tweede in 6 min. 6.2 sec.) begonnen de
korte baan wedstrijden. Als vierde in het pro-
gramma van de 100 m vrije slag verschenen
twee V.Z.V.sters aan de start, n.l. Gerrie Bi
hof en Joke Brandenbarg. Gerrie > verbeterd*
haar persoonlijke record, dat op l min. 43 sec.
stond met liefst 13 sec. en bracht dit op 1.30
precies.
Toen kwam de snelste serie, waarin Joke Bran-
denbarg uitkwam met haar constante rivale,
Tineke de Wilde van A.Z.C. Apeldoorn. Direct
vanaf de start nam Joke de leiding, welke zij
zienderogen vermeerderde. Zij zwom de 100 m
liefst in de recordtijd van 1.10.8, waarmee zij
ruim 4 sec. van haar beste tijd op dit nummer
af knabbelde (1.14.8).
De 100 m vlinderslag bracht V.Z.V. een nieuw
succes n.l. een derde prijs voor Joke Branden^
barg.
De 5x50 m estafete, waarin achtereenvolgens
startten de V.Z.V. dames: Jannie Kamperman,
G. Dijkman, Jans Brandenbarg, Gerrie Bijenhof
en Joke Brandenbarg, leverde een eervolle vier-
de plaats op voor de Vordense ploeg.
Dus voor V.Z.V. wel een zeer succesvolle dag,
waaraan vooral Joke Brandenbarg en de V.Z.V.
trainster, mevr. Kistemaker-Stijl, met veel ge-
noegen terug zullen denken. Tijdens de wekelijk-
se trainingsavond maandagavond in het zwem-
bad alhier, werd Joke Brandenbarg door haar
clubgenoten gefeliciteerd met dit prachtige suc-
ces en werden haar bloemen aangeboden.

JOKE BRANDENBARG NAAR BOEDAPEST?
Naar wij vernemen zal het eventueel mogelijk
gemaakt worden, dat Joke Brandenbarg van
V.Z.V. '54 deel kan nemen aan de Selectiewed-
strijden van de Nederlandse zwemploeg te Waal-
wijk, voor uitzending naar de komende wedstrij-
den te Boedapest.

RATTI-NIEUWS
Zondag namen Ratti I en II deel aan de serie-
wedstrijden, georganiseerd door de voetbalver-
eniging Socii te Vierakker.
Het eerste elftal dat uitkwam tegen A.Z.C. IV
uit Zutphen speelde gelijk met 2—2, doch na af-
loop moesten strafschoppen worden genomen,
waarbij Ratti de verliezer werd.
Ook de Ratti-seresves, die tegen Drempt Vooruit
II speelden, konden het niet tot een overwinning
brengen. Drempt zegevierde, hoewel op het nip-
pertje, met 2—1.
Zondagmiddag kregen de Ratti-junioren bezoek
van de jeugd van Baakse Boys. Er werden een
drietal wedstrijden gespeeld. Ratti A won van
Baakse Boys A met liefst 9—1. Ratti B verloor
met 5—2 van de Boys B, terwijl ook Ratti C
met 3—2 verloor van de C ploeg der Boys.
Door bijzondere omstandigheden kan de grote
Ratti sportdag niet worden gehouden op 3 aug.
en is deze uitgesteld tot zondag 10 augustus.

SPORTFEEST KRANENBURG
Zaterdagavond werd door „Ratti" een groot
sportfeest georganiseerd.
Om 6 uur werd een voetbalwedstrijd gespeeld
tussen de jeugd van Longa uit Lichtenvoorde
en van Ratti. Dit werd een aantrekkelijke wed-
strijd. Longa bleek, zoals te verwachten was,
behoorlijk wat in haar mars te hebben en de
Rati-jeugd, die met enkele spelers t/m 19 jaar
was versterkt, moest zich tenslote met 5—l ge-
wonnen geven.
Hierna kwam het grote treffen, n.l. de voetbal-
match tussen Be Quick I uit Zutphen en Longa
I uit Lichtenvoorde. Het was onbegrijpelijk dat
voor dit belangrijke gebeuren de belangstelling
lang niet aan de verwachtingen beantwoordde.
Uiteraard viel er voor de voetballiefhebbers een
buitengewone ontmoeting te bewonderen. De
Zutphense ploeg, die evenals Longa met een
tweetal invallers verscheen, had aan het lager
geklasseerde Longa de handen vol. De Zutphe-
naren wisten tenslotte hun eer te redden en
wonnen op het nippertje met 4—3.
Na afloop van deze ontmoeting werd aan allen
in zaal Schoenaker een koffietafel aangeboden
en sprak de voorzitter van Ratti een hartelijk
woord van dank tot bestuur en spelers van
Longa en Be Quick voor hun bereidwilligheid
en medewerking om te komen spelen. Hierna
bleef men nog geruime tijd bijeen en was er ge-
legenheid om een dansje te maken.

GESLAAGD
Te Deventer slaagden voor het r.k. mulo-diplo-
ma mej. Thea Jansen en de heer Fons Lichten-
berg. Zij slaagden eveneens voor het Midden-
standsdiploma.

BENOEMD
Inplaats van de heer G. H. Bekker is thans als
onderwijzer aan de r.k. school benoemd m.i.v.
l september, de heer M. M. Boekhout, onder-
wijzer aan de r.k. Jongensschool te Arnhem-Z.

V.V.V.
Zaterdag 19 juli Turn- en Gym-
nastiek demonstratie
door de gymnastiekver. „Sparta".
Aanvang 7 uur. Terrein op de Bleek.

Tot en met vrijdag 25 juli, elke
dag rondleidingen door chromerij
Empo Rijwielfabriek.

Zie desbetreffende advertentie.

Maandag 21 juli avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor een ieder zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek half acht van
het Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
Openluchtbal op het Marktplein.
Aanvang 8 uur,
Dinsdag 22 juli Openluchtfilm
achter de O L. school. Entree 25 et p.p.
Woensdag 23 juli achtkastelent.
per rijwiel onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur n.m. v.h. Marktplein
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
Oud-Vordense markt, aanvang 8 uur
n.m. op het Marktplein, w.o. de verma-
kelijkheden: „The Swing Mill" en
Schietsalon.
Zaterdag 26 juli de modernste ver-
makelijkheid The Swing Mill en
Schietsalon.

Vergelijk onze prijzen!

•

•

•

250 gr. fruco's, heerlijk koekje 59 et
250 „ Veluwse sprits 59 et
250 „ heerlijke vruchten-caramels

49 et
200 „ heerlijke tutt i-frutt i 55 et
l grote pot prima mosterd 55 et
l grote bus weerbestendig poetsextract

45 et
l fles prima limonadesiroop 95 et
250 gr. prima vruchtengries 45 et
150 ., ananaspudd. met stukjes 33 et
Steeds voorradig:
Nutricia babyvoeding en volop stokvis
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Zaterdag 26 j u l i
D A N S E N
in het Nutsgebouw
Muziek: „The Moodchers"

Anstaonde woensdagaovend
komme wie'j weer op de Voddense
markt met onze bekende

Drentse Stoeten*
Ik hoppe da'j d'r mien afhelpt.

JAN UUT DRENTE

Hedenavond

Oriënteringsrit per rijwiel
door Linde en omgeving.

Start om 7.15 uur bij Van Asselt.
Deelname voor iedereen a f 1..— •

ledere deelnemer krijgt een verrassing

Voor
Vulpenreparatie

naar

„Jan Hassink"

Wegens vakantie
ontvangen we de vol-
gende week G E E N
kippen.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 283

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)

H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staring-
straat 9, Vorden.

Sigarenmag. Olthuys
(D. Boersma)

Het adres voor een
prima sigaar!!
Steeds een grote sor-
tering in alle prijs-

klassen !

Nieuwe aardappelen
te koop. Tevens wor-
teltjes voor de weck.
Verder boerenkool-,
prei~,andijvieplanten.
Gebr. Kettelerij, Zut-
phensew. 54, tel. 508

Te koop RAAT- en
SLINGERHONING
L. Wesselink, Lochem-
seweg.

Te koop 4 zware BIG-
GEN bij H.Waenink,
bij 't Zwembad.

Te koop een toom
mooie BIGGEN.
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstr. 25, Vier-
akker.

Te koop partijtje eet-
aardappels en 1000 kg
roggestro. J. H. Bos,
Kranenburg D 143.

Te koop l perceel
ROGGE, staande a.h.
Herstellingsoord bij
G. Beeftink. Briefjes
inlev. tot 24 juli bij
J. W, G. Harmsen,
VeldwijkC84,Vorden

± 20 are ROGGE te
koop. Briefjes inlev.
op zaterdag 26 juli.
Nieuwstad 26.

Te koop bij inschrijv.
2 percelen Ie Nab.-
Petcüser ROGGE, ±
1,15 ha. en 36 are,

Briefjes worden in-
gewacht t./m. 26 juli.
E. J, Voskamp, Linde
E 38.

Te koop ± l ha.
ROGGE in 3 perc. en
'/2 ha HAVER in 2
percelen.
Briefjes inleveren vóór
26 juli 's avonds 7 uur
bij W.H. Ruiterkamp
't Medler.

Te koop bij inschrijv.
maandavond 21 juli
8 uur, 30 are HAVER
en 50 are ROGGE.
D.M.Garritsen, C 91
Veldwijk, Vorden.

BOERENKOOL-
PLANTEN te koop.
H.J. Veenhuis, Delden
B 78, Vorden.

Te koop i 40 are
ROGGE. J. Eskes,
Dorpsstr. 42, Vorden

Toom BIGGEN te
koop. Wed. Hartman,
café „de Zon".

Zware BIGGEN te
koop. W. Roelvink,

Kranenburg.

Te koop drag. B.B.
ZEUG, telling 1 1 aug.
goed onderh. jongens-
fiets^ X l Yz en prima
nieuwe eetaardappels
A. J. Vruggink, Riet-
huis, Delden. Tel. 568

Jonge KONIJNEN te
koop bij H. J. Gotink,
Pr. Bernhardweg 9.

BEZOEKT ALLEN

de Oud-Vordense Markt
woensdag 23 juli

op het marktplein*

Aanvang 's avonds 8 uur.

Gezellige drukte.

Feeststemming!

Vordense Winkeliersver.



Met blijdschap en
dankbaarheid geven wij
U kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

GERRIT JAN
(Jan)

H. G. Harmsen
J. W. Harmsen-

Norde

Vorden 17 juli 1958.
Schoolstraat 6

Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond tijdens de
ziekte en het overlijden
van onze lieve man,
vader en grootvader,
de heer

J. B. Buunk
zeggen wij hartelijk
dank.
Uit aller naam:

J. Buunk-Goldenbelt
Vorden, Zutph.w. 58.

Voor uw medeleven,
gedurende de ziekte en
bij het overlijden van
onze zorgzame man en
vader, de heer

J. M. Groene
zeggen wij U recht
hartelijk dank.

G. Groene-Blom
en kinderen

Vorden, 19 juli 1958.

BIEDT ZICH AAN:
net meisje, voor 4 dag.
in de week. Adres te
bevr. bureau Contact.

n " n
X Tijs Bos X

X
Truus Scholten X

11
geven U, mede namens hun ouders,
kennis van hun voornemen in het hu-
welijk te treden.
Huwelijksvoltrekking D.V. op dinsdag
22 juli a.s. om 14 uur ten Gemeente-
huize te Vorden.
Kerkelijke bevestiging om 14.30 uur in
de Geref. Kerk te Vorden door de
Weleerw. Zeergeleerde Heer Dr. A.
Dondorp te Heemstede.

Heemstede, Azalealaan 8
juli 1958.

Vorden, Zutphenseweg 52

Toekomstig adres. Oosterlaan 22, Heemstede

Receptie van 16 tot 17 uur in Hotel
„De Konijnenbult".

*XX
X
X

X
X

Loodgieter-electriciën
GEVRAAGD

voor alle voorkomende werkzaamheden.

fa. G. EMSBROEK & ZN.
Vorden

Maandag 21 juli
's avonds 8 uur

zal door de Chr. muziekver.

„Sursum Corda"
een Concert

worden gegeven op „Het Enzerinck"

Graan maaien.
Geef het s.v.p. even
op. Waar kunnen we
beginnen?
Aanbevelend,

J. W. Seesink
't Hoge 5 - Voeden

Beerenkoolplanten
te koop.

H. G. Breuker
,t Enzerinck

Boerenkoolplanten en
nieuwe aardappelen

te koop. H. Bargeman
Veldwijk C 93.

Te koop boerenkool-,
spruitkool-, prei- en
andijvieplanten.
Tevens jonge konijnen
H. Chr. Kettelerij
B. van Hackfortweg 4.

Te koop g.o.h.
huishoudkachel bij

café Lett ink.

Prima HUISORGEL
te koop, i.g.st., 13 reg.,
merk Kohier. Adres te
bevr. Bur. Contact.

AANGEBODEN:
kosthuis voor juffrouw,
met huiselijk verkeer.

Ruurloseweg D 34

Enige JONGENS ge-
vraagd voor wieden
van tuin. H. G. Poesse
Vorden.

Zo'n kleine advertentie
doet het maar best!

Vriendelijk verzoek
aan onze clientèle.

In bruikleen gegeven gereed-
schappen zoals witkwasten, verf-
kwasten, verfkrabbers enz. terug
te bezorgen, opdat wij hier weer
anderen mee kunnen helpen.
Ook baby-schalen die niet meer
nodig zijn, gaarne terug.

Drogisteiïj „De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL
Gediplomeerd drogist

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Onze Opruiming
duurt nog

t.m. zaterdag 26 juli.

Profiteert nog van de

10°0 korting
Willink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

B îis^sitsysëiL îl̂ ^ËiïË^^ îK^
liHlHii^ia M^Ui^ÉÉË '-s^^i

met toch 10% korting:

l flesje SHAMPOO (ei «folie)

voor de halve prijs 38 of 35 et
bij 2 stukken Spar-toiletzeep

van 17 - 24 juli

DUBBEL Sparzegels bij:
TUM-TUM 200 gram 56-22 zegels
5 VRUCHTENKNOTSEN 25-10 zegels
PILS 2 pullen 94 -38 zegels
SI N A S 2 flesjes 5 8 • 24 zegels
EDELKANDIJKOEK groot 86-34zegels
MACARONI Pak 30-12zegels
TOMATENPUREE blikje 36-14 zegels

Vleeswaren met dubbel zegels:
BERLINER lOOgram 47-18 zegels
RUNDVLEES blik 330 gram 130 - 52 zegels

'n Zeer speciaal koekje met J0%
Marie José 250 gram 52 -10%

Spar-jam met iO% korting
Edeljam diverse smaken 125 - 10°,
Jam l aardbeien, kersen, frambozen 98 - lüc

Jam l orange marmelade 94 - 10°
Jam l bramen 91 -10°,
Jam II appel/aardb. - appel/kersen 72 - 10°,
Jam appel/pruimen 61 -10°/
Appelsiroop beker 430 gram 64 - 10°,
Appelstroop beker 850 gram 11O - 10"
Vruohtenhagel 250 gram 43 - 10°.

10%

Kabeljauw >
Schelvis
Sohol )

pak 454 gram 115 - 10%

DE SPAR
2100 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Adverteert
in Contact

Vanaaag nog BLONDERE KOOPJES

Komt ze zien bij

H.Luth NAiwstad Vorden

Honderden chocolade repen gratis!!
Gedurende de week van 19—26 juli geeft

de Firma J. W. ALBERS
bij aankoop van elk der onderstaande artikelen

een grote chocolade reep cadeau.

Bij elke fles slaolie a 129 et

Bij elke fles slasaus a 72 et

Bij elke fles limonadesiroop a 98 et

Bij elke pot augurken a 79 et

Bij elke 250 gram goudmerk koffie a 159 et

Bij elke 3 stukjes toiletzeep a 32 et

Bij elke grote eiercake a 139 et

Bij elke pot bloemenhoning a 118 et

Bij elke fles roomzachte advocaat a 269 et

Bij elke pot Wener worstjes (8 stuks) a 125 et

Bij elk blik gestoomd gehakt a 112 et

Bij elk blik reine claude pruimen op sap a 145 et

l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis
l reep gratis

Extra attractie:
Bij elke fles Spaanse wijn a 245 et

twee grote chocolade repen gratis!



H.H. Landbouwers!
A.s. week betalen wij voor
uw witte kippen en wit x rode
kippen f 1.85 per kg.

Verkoop uw pluimvee steeds
per kg., het weegt steeds
zwaarder dan u taxeert. Ook
voor uw andere pluimvee
gaan wij steeds boven de
prijs. En wat heel belangrijk
is:
Bij ons praktisch geen uitval!

Aanbevelend :

Fa. A. W. Stern £ Zn.
PLUIMVEE-EXPORT

LOCHEM - TELEFOON 1161

Ratti Sportdag 1O augustus.
Deelnemers aan de wedstrijden in
hardlopen, 4X 100 m. estafette enz.
kunnen zich nog opgeven tot en met

zaterdag 26 juli .

OPRUIMING.
Wij gaan voort met onze
speciale aanbieding in
uurwerken, gouden en zilveren
sieraden, tafelbestekken, bijou-
terieën, brilmonturen, kijkers,
thermometers, barometers.

Het is beslist de moeite waard en
wij stellen U in de gelegenheid om
voor een uiterst lage prijs ruim-
schoots uw keus te kunnen maken.

Op alle goederen buiten
de opruiming
10 pet. KORTING.

Horlogerie Marlens
Zie onze etalage.

Concordia Hengelo-GId.
Zaterdag 19 juli

dansmuziek
Dans- en Show-orkest The Explorers.

NOG SLECHTS

EEN WEEK
kunt u profiteren
van onze enorme
koopjes en

10 pet. korting!
De opruiming duurt
voort tot en met

zaterdag 26 juli.

A. JANSEN
HET SCHOENENHUIS

H.H. Landbouwers!

Wegens vakantie gesloten
van zaterdag 19 juli t.e.m. 26 juli .

A. J. Bruggeman, Lochem.
A. Bruggeman, Vorden.

waarom de kwaliteit van het chroom van de EMPO-rijwielen elke vergelijking met glans
(en in glans) kan doorstaan.

HOE?
Van 14 jul i t. m. 25 juli a. s. (uitgezonderd zaterdag) worden er elke werkdag om 10 uur
en 1 1 uur v.m. en 3 uur en 4 uur n. m. rondleidingen georganiseerd door

de nieuwe Empo • chromerij 1957.
Meldt U euen bij de portier. Er staat op genoemde tijden direct iemand voor U klaar
om U het een en ander te vertellen, maar vooral te laten zien van de zorg die EMPO
aan zijn chroomwerk besteedt.
De rondleidingen geschieden zoveel mogelijk in groepjes van 5 personen of meer en
duren ca. 15 minuten.

Empo Rijwielfabriek Vorden

Denkt u er aan?

Tot en met zaterdag 26 juli

brengen wij nog diverse

KOOPJES
/

in alle affplingen.

LOOMAIVVO DEN
JL J L=J JL

Nuts-Bibliotheek.
Sluiting Bibliotheek dinsdag 29 juli.
Boeken inleveren zaterdag 26 juli van
4—5.30 uur en dinsdag 29 juli van
4.30—5.30 uur.

WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
van 14 t.m. 18 jaar, voor opleiding
diverse afdelingen fabriek en magazijn.

Gems Metaalwerken
RBoelink voor uw Rijbewijs

Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger''
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-GId.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Hengelsport-artikelen

„jan Hassink'

f Nog één week
kunt u profiteren van onze

SEIZOEN OPRUIMING

*A» Wolsing, Vorden

Wegens vakantie gesloten
van maandag 28 juli
tot donderdag 31 juli

A. Beerning - kapper

Nutsgebouw""
Telefoon 500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 27 juli, 8 uur

een film vol opwindende akties
(in kleuren)

De onschuldige verrader
met: Audie Murphy - Lori Nelson -
Ghill Wills.

Dapper bevocht hij de Apachen, ter-
wijl zijn rug doelwit was voor honderd
geweren. Hij moet door een hel van
vuur om zijn heldendaden te bewijzen.

Toegang 14 jaar

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

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373


