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JOH. WAHL
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Het was donderdag 40 jaar geleden dat de heer
Johan Wahl in dienst trad van de Cöop. Landbouwvereniging „De Eendracht". Ter gelegenheid van dit feit werd de jubilaris in het bijzijn
van zijn echtgenote, de directie, bestuur, commissarissen en personeel door wethouder Lenselink de eremedaille in zilver verbonden aan
de orde van Oranje Nassau opgespeld. De huldiging vond plaats in café Eskes. De voorzitter
;ran „De Eendracht" opende de rij van sprekers.
Hij schetste de jubilaris, die eerst in Vorden en
sedert 1946 in het filiaal De Bogchelaar werkzaam is, als een plichtsgetrouw medewerker, die
steeds voor de leden klaar staat. Uw arbeid
wordt door directie en bestuur ten hoogste gewaardeerd, aldus de voorzitter, die de wens
uitsprak dat de jubilaris nog in volle gezondheid
zijn werk mag blijven verrichten tot aan zijn
pensionering. Hij bood namens de coöperatie
de heer Wahl een enveloppe met inhoud aan.
Mevr. Wahl ontving een bloemstuk.
Wegens afwezigheid van de burgemeester sprak
de heer Lenselink de jubilaris vervolgens als
Je co-burgemees ter toe. Ook het gemeentebestuur, aldus de wethouder, leeft met u mee en
uw werk als medeburger van Vorden wordt
door ons zeer gewaardeerd. Vervolgens deed hij
de mededeling dat het H.M. Koningin Juliana
behaagd had hem de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau te verlenen. Hij wenste de heer Wahl met deze onderscheiding van harte geluk, waarin hij ook mevr.
Wahl betrok.
De heer A. J. Maalderink, welke namens het
personeel sprak, wees op de goede samenwerking, die er steeds tussen het personeel en de
jubilaris had bestaan. Ook deze spreker bood de
jubilaris een enveloppe met inhoud aan namens
het personeel. De heer H. Wolsink sprak namens de bond „Mercurius" en overhandigde een
bloemstuk. De oud-directeur, de heer H. J. Gotink, gaf een overzicht van de afgelopen jaren,
waarin de heer Wahl als magazijnknecht was
begonnen en thans filiaalchef is. In die dagen
waren er slechts 4 personen werkzaam aan de
Coöperatie. Na de laatste wereldoorlog is de
coöperatie sterk gegroeid, terwijl ook de financiële positie van de werknemers belangrijk is
verbeterd. De rij van sprekers werd gesloten
door C.e huidige directeur, de heer Klein Brinke.
Ook hij bracht de jubilaris hulde voor zijn
buitengewone plichtsbetrachting en acitiviteit.
De heer Wahl dankte tenslotte H.M. Koningin
Juliana voor de onderscheiding en directie, bestuur en personeel voor de waarderende woorden en de aangeboden geschenken. Hij deelde
nog mede dat hij onder de oud-directeur 29 jaar
had mogen werken. Tevens wenste hij zijn collega J. Saalming, die momenteel in het ziekenhuis te Arnhem wordt verpleegd, een spoedig
herstel toe. Ook de heer A. Grotenhuis, oudcollega, dankte hij voor diens prettige samenwerking.
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KERKDIENSTEN zondag 24 juli.
Hervormde kerk.
8.30 en 10.15 uur Ds.). J. van Zorge.
Medler school.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Öe/ef. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk

7, 8.50, 10.30 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
Zondagsdlenst dierenartsen.
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 143 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 38,— tot f 45,— per stuk.
Handel was kalm.
Hurgeiijke stand van 15 t.m. 21 juli.
Geboren: z.v. H. Straalman en H.Vesterink.
Ondertrouwd: J. W. Huetink en H. J. van
Zuilekom; A. Brummelman en M. Rutgers;
H Brummelman en T. Brummelman; A H.M.
Berendsen en G. W. Cornelissen.
Gehuwd: H. J. M^iweer en H W.Meerbeek;
E }. Gotink en^pLr. Ruesink.
Overleden: Geen.
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PIGrTA-DERM
Flacon 2.95 —

Groteflacon 7.50

BEKROONDE PAARDEN TE BENNEKOM

Van verschillende Vordense eigenaren werden de volgende paarden bekroond:
A. J. Zweverink, Steenkamp, 2-jarige Gron.
type Ie premie ; 6-jarige Gron. type met
veulen Ie premie, tevens sterpredicaat en
kampioen van de 5, 6 en 7-jr. stermerries.
Gebr. Rouwenhorst, Biesterveld, 2-jarige
Gron. type 2e premie.
B. Berenpas, Prinsenhoeve, 2-jarige Geld.
type 2e premie, 3-jr. Geld. type 2e premie.

EERSTE RONDEN TOUWTREKWEDSTRIJDEN
De belangstelling voor de eerste ronden van de
touwtrekwedstrijden, welke ieder jaar door de
Vordense Winkeliersvereniging in het kader van
de V.V.V.-attracties worden gehouden, was ook
ditmaal weer groot. De wedstrijden werden
woensdagavond op het terrein achter café De
Zon gehouden volgens de reglementen van de
Alg. Touwtrekkers Bond, waarvan trouwens het
bestuur aanwezig was. Het was wel jammer dat
enkele sterke ploegen van andere jaren, zoals
Delden I en II ontbraken. Alleen Medler I en II
uit Vorden deden aan deze wedstrijden mee.
De afwerking van het programma had een vlot
verloop. Op woensdag 3 augustus zal de finale
NUTSFLORALIA
gehouden worden, waarbij de wisselbekers uitDe heer Dijkman uit Borculo, die deze zomer gereikt worden.
de bloemcursus zal leiden, komt deze week een De stand na deze eerste ronden is in afdeling
causerie houden over het onderwerp „Het ge- A. Broek I (Ruurlo) 3 punt, Medler I (Vorden)
bruik van bloemen en planten in de huis- I punt, Bruil I (Ruurlo) l punt en Heure I
kamer". Hij heeft een groot aantal prachtig ge- (Borculo) l punt; af d. B. Veldhoek I (Ruurlo)
kleurde dia's, zodat u een mooi beeld krijgt te 3 punt, Medler II 2 punten, Broek II l punt en
zien van hetgeen hij vertelt.
Nettelhorst I O punt; af d. C. Bruil II 2 punt,
Deze avond is geheel kosteloos toegankelijk Veldhoek II 2 punt, Heurne I l punt en Heure
voor iedereen boven de 14 jaar. Het is tevens II l punt. Scheidsrechter was de heer Oosteen kennismaking met de heer Dijkman voor indien uit Borculo, bijgestaan door de heer Th.
degenen die de cursus willen volgen. Tijdens Eckhart, beiden officiële bondssrcheidsrechters
de pauze is er gelegenheid om u nog voor deze van de A.T.B.
cursus op te geven. Na afloop is er gelegenheid De heer A. Siemerink, bestuurslid van de Vorvoor de cursisten om de datums af te spreken dense Winkeliersvereniging, opende deze avond
met de heer Dijkman waarop de lesavonden met een kort welkomswoord.
gegeven worden. Dat zal zijn eind augustus en
BIOSCOOP
de eerste weken van september, want de tentoonstelling wordt 16 en 17 september gehouden. A.s. zondagavond kunt u zich weer vermaken
Houdt deze avond vrij, u zult niet alleen ge- met een echt luchtig vakantieprogramma. Stan
nieten van de mooie dia's maar ook leren hoe u Laurel en Oliver Hardy beleven „Niets dan
uw kamerplanten moet verzorgen en hoe u uw pech" en dat betekent voor de toeschouwers
kamer kan opvrolijken.
niets dan plezier.
DE HERVORMDE VROUWENGROEP
OP REIS
Woensdagmiddag hebben deze dames hun jaarlijks uitstapje gemaakt, en wel allereerst naar
het slot de Cannenburg bij Vaassen, waar zoveel mooie antieke dingen te bezichtigen zijn.
Vandaar ging de tocht naar Harderwijk. Er
was wat veel wind, zodat van een boottocht
werd afgezien. Inplaats hiervan bezichtigde men
het oude stadje.
Over de Veluwe reed men terug via Apeldoorn
en Eerbeek weer naar Vorden terug. Tijdens de
bustocht viel er wel wat regen, maar toch kon
men ruimschoots van het prachtige natuurschoon genieten.

V.V.V.-PROGRAMMA
Het V.V.V.-programma begint maandag met een
demonstratie van de boerendansgroep „De
Knupduukskes" op het terrein gelegen achter de
o.l. dorpsschool. Dit programma wordt nog
aangevuld met Vendelzwaaien. Dinsdag wordt
de avondwandeling gehouden en woensdagmiddag de 8-kastelentocht per rijwiel; start om half
twee vanaf het Marktplein. Dinsdag, woensdag
en donderdagavond wordt de Ronde van Vorden
verreden. Zaterdagmiddag worden op het terrein achter het Gymnastiekgebouw door kinderen tot en met 14 jaar tegelijk honderden
ballonnetjes opgelaten. Evenals vorig jaar zijn
er weer mooie prijzen aan verbonden voor
degene wiens ballon het verst komt. De ballonnen worden om 3 uur achter café De Zon
uitgereikt. Daarna gaat het in optocht met
muziek voorop naar het Gymnastiekterrein, hetgeen ongetwijfeld een fleurig gezicht zal zijn.
De Boerendansen, welke voor maandag l augustus op het programma staan, zijn verschoven
naar vrijdag 5 augustus.

GESLAAGD
Voor het einddiploma van de Hogere Technische
School te Arnhem slaagde voor de afdeling
Werktuigbouwkunde de heer Bert Polman.
Voor het theoretisch gedeelte van het eindexamen
van de A.T.S. te Apeldoorn slaagden de heren
W. Jansen en Chr. van Asselt.
Voor het einddiploma Baudartius Lyceum te
Zutphen slaagde mej. H. Eggink.
Aan de Vakschool voor Meisjes te Zutphen voor
de Primaire opleiding H. Velhorst en H. Zweverink. Voor diploma „Assistenten" G. Aartsen en
T. Jansen, voor Kinderverzorgster A. Kost en
T. Rossel en voor Huisnaaister G. Stegeman.
Voor het Mulodiploma slaagden E. Nijenhuis,
mej. E. de Jong en mej. B. Vister.
Voor het te Zutphen gehouden Middenstandsexamen slaagden de dames R. Berentsen, G.
Meenink—Hietveld, N. Lenselink, M. Vruggink
en de heren A. H. Derksen, A. Hoebink en J.
Sessink.
Deze kandidaten werden opgeleid door de heer
A. J. Zeevalkink.
Te Zwolle slaagde de heer J. Sessink voor het
diploma Sterkstroom-monteur, Mej. M. Pongers
DE RONDE VAN VORDEN
behaalde
het Middenstandsdiploma.
In de ronde van Vorden, waarvoor a.s. dinsdagavond om half acht het startschot zal vallen,
zullen in de afdeling junioren d.i. in de leeftijd
van 14 t/m 17 jaar 34 renners starten. Er wordt
Mijnhardt's Zenuwtabletten
door de organiserende vereniging, de Empo
helpen U eroverheen
Personeelsvereniging, veel belangstelling verwacht, temeer daar de toegang gratis is. Dinsdagavond wordt het eerste gedeelte van de
TAPTOE EN CONCERT DOOR
ronde voor junioren verreden over 20 ronden.
„CRESCENDO" NEEDE
Woensdagavond starten deze renners opnieuw
Dank
zij
een
fikse onweersbui leek het er donen dan zal er na 20 ronden bekend gemaakt
worden wie de kampioen van Vorden is gewor- derdagavond aanvankelijk op dat de Taptoe en
den en daarmee beslag heeft gelegd op de eerste het concert, dat gegeven zou worden door de
muziekvereniging „Crescendo" uit Neede uitprijs, een EMPO-rijwiel.
Er zijn 8 ploegen gevormd van 4 renners. Elke gesteld moest worden. Gelukkig klaarde het
ploeg vertegenwoordigt een fabriek, bedrijf of weer tegen half negen op en konden de in
vereniging. Er is een ploeg van de HAVO- keurige uniformen gestoken muzikanten met
fabriek, Empo-fabriek, Gems Metaalwerken, de drumband voorop een muzikale rondwandeZuivelfabriek, Vordense Winkeliersvereniging, ling door het dorp maken ter inleiding van hetR.K. Middenstandsvereniging, Coöp. „De Een- geen zou volgen. Om het concert in de opendracht" en Hotel HÉÉker, elk met een ploeg- lucht op het terrein van Hotel de Konijnenbult
leider. De jeugdige Wnners komen uit Vorden, te houden was evenwel nog te riskant, zodat
Wilp, Vierakker, Tonden, Lochem, Zutphen, de taptoe en het concert in het Nutsgebouw
gegeven werden. Jammer genoeg was de belangHerwin «; ^ F.mpe
;ng maar gering; vooral de ponsiongahem, Ruurlo en Zevenaar.
waarvoor
dit toch in hoofdzaak gegeven werd,
Er zal verder gelegenheid zijn orn tijdens de
ronde sprintpremies^k te loven, waarvoor men lieten verstek gaan.
Na een kort openingswoord van de secretaris
zich bij de wedstripHding kan vervoegen.
Tenslotte starten op donderdagavond eveneens van de Winkeliersvereniging, de heer Luth,
om half acht 14 adspiranten in de leeftijd van opende Crescendo het concert met de Radetzki11 t/m 13 jaar, die elkaar gedurende 15 ronden mars- van Strauss, die er onder leiding van de
zullen bestrijden. Ook voor hen zijn mooie dirigent Langeveld vlot doorliep. Ook de Blues
prijzen beschikbaar gesteld. Rond het circuit, kreeg een voortreffelijke vertolking,
dat gevormd wordt door de straten nabij het Na de pauze werd „Verschmahe Liebe" van
Spoorstation en Empofabriek, is een geluids- Paul Lincke ten gehore gebracht, waarna het
installatie aangebracht, waardoor de toeschou- de beurt was aan de drumband en de vrouwlijke
wers met de stand van zaken op de hoogte trompetters om de taptoe in te zetten. Ondanks
worden gehouden. Zoals destijds bekend ge- het feit dat deze in de zaal gehouden moest
maakt is, mogen alleen tourfietsen gebruikt worden, hebben de aanwezigen er toch zeer van
worden door de renners. Deze Ronde van Vor- genoten, al was het volume van de drummers
den belooft ook voor de vele gasten, welke wel wat te sterk voor deze zaal. Met het WilVorden momenteel herbergt, een bijzondere at- helmus werd de taptoe, die ongetwijfeld wel
indruk gemaakt zal hebben, besloten.
tractie te worden.
De voorzitter van de Winkeliersvereniging, de
heer Remmers, bracht het korps uit Neede dank
BOERENBRUILOFT
voor deze mooie avond.
Maandagavond werd in het Nutsgebouw onder
auspiciën van de Ver. v. Vreemdelingenverkeer
GYMNASTIEKDEMONSTRATIES
een boerenbruiloft gehouden, waaraan ook de Hoewel het zaterdag uitstekend weer was, bleek
Vordense Boerendansers „De Knupduukskes" er voor de gymnastiekdemonstraties van Sparta,
hun medewerking verleenden.
welke vorige week wegens de slechte weersEr bestond voor deze bruiloft van de zijde der omstandigheden uitgesteld moesten worden,
vreemdelingen vrij veel belangstelling.
maar matige belangstelling te bestaan. Vooraf
Het boerenbruidspaar had aan de lange tafel maakten de leden met de drumband van Conde ereplaats in de met dennegroen en papieren cordia voorop een korte rondmars door het
roosjes versierde stoelen, met daarnaast de dorp, wat nogal bekijks trok. Na een kort opeleden van de Knupduukskes en vervolgens de ningswoord van de heer Brinkman, voorzitter
overige gasten. De heer Joh. Norde gaf in de van Sparta, werden op het sportveld achter het
taal der Knupduukskes tekst en uitleg van de Gymnastiekgebouw allerlei oefeningen gedaan,
gebruiken en gewoonten bij een boerenhuwelijk o.a. vrije oefeningen, demonstraties aan brug,
in de Achterhoek, hetgeen hij vaak op humo- paard en ringen, etc. Vooral de oefeningen van
ristische wijze verzorgde.
de dames aan de ringen kregen een extra
De gasten werden eerst onthaald op een kopje applaus. De heer W. Kamperman, bestuurslid
koffie en vervolgens werd het feest ingezet met van V.V.V., bracht aan het slot de leden en hun
een aantal boerendansen van de Knupduukskes, leider dank voor het gebodene.
wat zeer in de smaak viel. Ook de andere gasten
P.V. „DE LUCHTBODE"
kregen gelegenheid om op de tonen van een
harmonica met de knupduukskes te dansen. Het De wedvlucht die de P.V. „De Luchtbode" vanaf
werd een gezellig festijn, waarbij tenslotte de Wurzburg liep over een afstand van 362 km.
aangeboden koffie met krentenstoete zich best In concours waren 16 duiven, los om 6.30 uur
liet smaken.
met z.w. wind.
Namens V.V.V. bracht de heer G. J. Schurink De uitslag was als volgt: B. G. Küsters 1—3;
tenslotte bruid- en bruidspaar, alsmede de Knup- H. Doornink 2; J. A. Eulink 4.
duukskes hartelijk dank voor deze gezellige
avond, waaraan iedereen een prettige herinneACHT KASTELENTOCHT
ring zal bewaren.
Aan de 8-kastelentocht, welke woensdagmiddag
werd gehouden namen ditmaal 73 personen
UITSTAPJE
deel. De tocht stond onder leiding van het beDe gezamenlijke bosarbeiders en houtbewerkers stuurslid van V.V.V. Baron P. A. v. d. Borch
uit Vorden en Hengelo (G.) hebben per touring- van Vorden.
car een uitstapje gemaakt o.l.v. de heren H Aan de dinsdagavond gehouden avondwandeOlthof en F. Bouwmeester. Bezocht werden het ling namen 38 personen deel. Onder leiding
Oorlogsmuseum en de Efteling. De tocht ging van de heer Vlogman ging deze wandeling ditvia de Postbank naar Grave en via 's Hertogen- maal door de mooie bosrijke omgeving van het
bosch keerde het gezelschap terug.
Kiefskamp.

Last van zenuwen?

WIJ GAAN DOOR MET DE OPRUIMING

II

—«—^ Goederen buiten de opruiming 10 oct kortina

l

DE Oplossing
bij onbestendig weer:

Vakantie Dagtochten
met

-^^^—i

Landbouwers!
Op veler verzoek zijn wij overgegaan
tot aanschaffing van een

zelfrijdende maaidorser
G. Bosch, Leesten, Warnsvald
Telefoon (06750) 2062

kosthuis in Vorden
van maandagmiddag t m. vrijdagmiddag
Brieven onder letter G
bureau van dit blad.
Wegens VAKANTIE

gesloten

H. Korenblik, Leesten, Warnsveld
Telefoon (0675.)) 5271
Elke dag 2 verschillende reizen.
Vertrek uit uw woonplaats volgens
schema op ons programma.

Wullink's Schoenhandel

Zutphenseweg 2, Vorden. Telef. 1386

bü
DERKSEN's Groente- en Fruithandel
Zutphenseweg

Telefoon 1334

t Schoenenhuis

van 8 t.e.m. 13 augustus

Sigarenmag. G. W. Eijerkamp

Gesneden rode kool, witte kool,
gesneden andijvie en snijbonen.
Geschrapte aardappelen en wortelen
tegen dagprijzen.
Vers gesneden soepgroente 25 et p. zakje

van l t.e.m. 6 augustus
A. J3DS6I)

Boekingsbureau:

Al uw groenten t
PANKLAAR /

l • Ut W W •Tel. 1514

HEER zoekt goed

Inlichtingen en opgave bij

Vlaswinkel, Bernerstr. 11-17. Telef. 2321

p 1AI

duurt nog tot

zaterdag 30 juli
Profiteert nog van de enorme
koopjes en de 10 pet. korting.

A. J A N S E N
„ 't

oenennuis
nu L

Rijwielhandel en Café
E. J. LETTINK

wegens vakantie gesloten
van maandag 1 aug. tot vrijdag 5 aug.
Wegens vakantie zijn wij

GESLOTEN
van 31 juli tot en met 4 augustus.

Kapsalon Beerning
Raadhuisstraat 9.

PUBLIEKE VEILING
Op donderdag 28 juli, nam. 2 uur
zullen in de zaal van
café Eykelkamp, Medler, Vorden
publiek a contant worden verkocht'

100 DEKKLEDEN
en KAMPEERTENTEN uit Engelse
legerdumps, in diverse afmetingen,
grotendeels nieuw en in prima staat.
De zeilen zijn voor diverse bedrijven
geschikt, b.v. Aannemers, Betonbouw,
Wegenbouw, Landbouwers, Houthandel, Expeditiebedrijven, enz.

Bezichtiging één uur
voor de verkoop.
Deurwaarder H* Roza
ZUTPHEN

OranjefeestVierakker-Wichmond
op 23 en 24 augustus 1960.

*
Verpachting
van Tap, Koek-, Fruit-, Ijs-, Vis- en
Speelgoedkraam (elk afzonderlijk).
Briefjes inleveren vóór of op vrijdag 29 juli
om 7.30 uur bij café R. G. Krijt, Wichmond.
Het bestuur behoudt het recht tot gunning.

Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Telef. 1553

Altijd een keur van merken

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

Sprookjesijs.

Ons devies:
kwaliteit, verzorging, sortering

MEER DAN 100 RIJWIELEN
staan er in de toonzaal der

Empo Rijvwilfabriek

Wegens vakantie gesloten
van 25 juli t.rrWo juli

Komt u ze eens bekijken, wellicht^
kunt u gemakkelijker uw keus bepalen.

BOEKHOUDBUREAU

EMPO S PO RTF l ET^ compleet met
lamp, slot, jasbescMPmer en pomp,
vanaf f 169.50

U|BI
J. W. KLEIN L£3BINK
Dorpsstraat 40
Vorden

Er staat trouwens veel meer, o.a.:

* EMPO wasmachines
* EMPO stofzuigers
* EMPO naaimachines
Neem er eens een ogenblik voor i
Uw bezoek verplicht u tot niets.

Benut nu uw kans

Te koop een ZAAIMACHINEv paardegebruik, in zeer goede
-caat. Te bevr. bij de
heer A. F. J. Waarle
D 146. Vorden.
TekoopVALAPPELS
en HANDPEREN
(pluk) è 25 et. per kg.
H. Hissink,
achter Verendaal
Volop jonge AARDAPPELEN, zeer gunstige prijs.
Tevens volop ANDIJV1EPLANTEN.
Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 54
Fe koop prima EETAARDAPPELEN, 15
et per kg. H. M. A
Helmink. E 79 Linde
PREIPLANTEN te
koop
G J Beumer
Kerkstraat 11
Te koop een perceeltje
HAVER. G, v. Zuilekom, Nieuwstad
Te koop l a 2 percelen
HAVER en GERST.
E J. Voskamp, Linde
E 38. Vorden
Te koop ± 25 are
HAVER Briefjes inleveren voor woensdagavond 27 juli 8 uur
bij G.Weulen Kranenbarg. Ruurloseweg 45
35are ROGGEtekoop
A. J. Langeler, Linde
Vorden

de opticien die altijd uoor
u klaar staat.

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

Divanbedden
15 jaar garantie
vanaf f 26.50

H.&W. tel. 1514
Jonge HENNEN te
koop W X R, 11 weken,
geënt tegen P. en B.
J. W. Wagenvoort,
achter Buitenzorg.
Telefoon (06752) l 378
Te koop jonge HENNEN, W. X R.
H. Hogeslag, Hack fort
C 44
2 tomen BIGGEN te
koop. J. A. Berenpas
Mossel D 1 1 1
2 tomen BIGGEN te
koop.
H. Bosman
zwembad
Te koop 2 toom

BIGGEN:

T. Roeterdink, B 21

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink.
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Te koop een toom
blanke BIGGEN.
W. F. Eskes, Bolderhorst, Vorden.

om uw bedstel te vernieuwen
Grote sortering in kapok-, interieur-,
latex- en wolvlokmatrassen.

W.ROSSEL
Vorden
Telefoon 06752-1283.

& W.

v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505

AUTO-VERHUUR

Het adres voor
pluimvee en wild is:

H.

A. Siemerink

TE KOOP zware dr.
B.B. zeug, a d. telling l
aug., of zeug m. biggen ;
eetaardappels, Prefect.
A. J. Vruggink.
Riethuis, Delden.

Telefoon 1514

LEVERING via uw HANDELAAR

EMPO Rijwielfabriek - Vorden

^"Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 24 juli, 8 uur
de dolle klucht
-

van onze

Oliver Hardy

Zij redden het leven van de koning
en . . . . als dank worden zij
uit het raam gesmeten.
Lach uw zorgen weg met
„De dikke" en „De dunne"

OPRUIMING
Profiteer nu nog van de
10 pet korting

Wullink's Schoenhandel
Heden zaterdag 23 juli

Dansen

Zaal Winkelman, Keyenburg

Toegang alle leeftijden

Extra Reklame

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

500 gram spek 65 et
200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram boterhamworst 50 et.
100 gram plockworst 50 et.
100 gram pekelvlees 50 et
100 gram ham 50 et.

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

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

soerfe vacant/e op

„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

Niets dan pech
met: Stan Laurel

Vandaag de laatste dag

Telef. 1327

wordt U toegewenst door

Arie Tragter
Zutphenseweg

Telefoon 1256

HAVER
TE KOOP 80 are mooie haver, gelegen bij
café „De Zon". Te bevragen bij
H. BANNINK, Kranenburg

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

Zaal Langeler, Hengelo-GId.

M. Krijt, Dorpsstraat

HEDEN zaterdag 23 juli

Adverteert in CONTACT

DANSEN
Aanvang 7 uur.

Orkest: H. Brugman.

Voor uw medeleven,
ondervonden gedurende de ziekte en bij het
overlijden van onze
lieve man en vader
H. J. Stoffels
zeggen wij u hartelijk
dank.
G. W. StoffelsRaterink
en kinderen
Vorden, juli 1960.

VERHUISD
van Hackfort C 35
naar

Zutphenseweg C 67 d
Vorden

Joh. Boers & Zn.
vee- en varkenshandel
Telefoon 1408.
Mevr. Kronenburg,
Coehoornsingel 22,
Zutphen, vraagt voor
spoedige indiensttreding net meisje voor
de huishouding voor
dag of dag en nacht.
Zaterdagmiddags en
zondags vrij.
Biedt zich aan net
meisje, 15jr., v. halve
dagen of gedeelte vakantie. Bevr. bureau
Contact.

v.v.v.

Tocht Ouden van Dagen.

Maandag 25 juli Boerendansen en
Vendelzwaaien. Demonstratie van onvervalste folklore door „De Knuupduukskes" uit Vorden. Terrein achter
O.L S. bij de Kerk. Aanvang 8 uur.
Bij slecht weer eventueel in een zaal.
Entree 50 et. per persoon. Kinderen tot
14 jaar 25 et.

A.s. woensdag gaan wij een dag uit. Wij
vertrekken na aankomst van de GTW-bus
uit Ruurlo, om ± 9.10 vanaf het Marktplein.
Willen degenen uit de buurtschappen, die
over een wagen beschikken, de mensen meenemen die dicht bij hen in de buurt wonen
en ze 's avonds ook weer even ophalen?
Zij, die in de buurt van de Zutphenseweg
wonen, kunnen instappen in de laatste bus
van Vlaswinkel, om half negen, bij ten Brinke,
dus rechts van de weg.
Voor lunchpakketten wordt gezorgd, dus
brood behoeft men niet mee te nemen.
Wij wensen u een prettige dag toe tn hopen
'a avonds om half zeven weer terug te zijn.

Dinsdag 26 juli Avondwandeling onder
leiding van de heren Norde en Vlogman. Vertrek 19.30 uur v.h. Marktpl.
Deelname 25 et per persoon.
Dinsdag 26 t.e.m. donderdag 28 juli
DE RONDE VAN VORDEN voor
jongens van 11 t.e m. 17 jaar. Start elke
avond 7.30 uur bij de Empo-fabriek.

Bestuur Vordense Winkeliersver,
en Kon. Ned. Middenstandsbond

Woensdag 27 juli Achtkastelentocht

per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et per persoon.
's avonds RONDE VAN VORDEN

ALBERS' ZELFBEDIENING
is het adres voor voordelig en gezellig winkelen»
WAARDEBON VOOR EEN BOWLPAKKET

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u:
l blikje Ananas
*oed
! blik ) e Aardbeien
Dat
1
oog* ' l grote pot Meikersen op sap
samen voor 198 et

Fijne jonge Goudse kaas
500 gram 115
Heerlijke ham
150 gram 69
Oranje zonnetjes, lekker snoepje
150 gram 49
Nu 8 zware chocolade repen voor 1 gulden !
VAKANTIE-AANBIEDING !

Alleen vandaag

Donderdag 28 juli 's avonds RONDE
VAN VORDEN.

kunt u nog profiteren van

Vrijdag 5 augustus (inplaats van maanTE KOOP: kroondag l augustus) Boerendansen.
karpet, 3,25x2,25 m.
groen fond; kl. wit
kolentornuis, wit zwaar
geëmailleerd babybad; Nutsfloralia.
2-pits Butagascomfaor
„Het gebruik van bloemen en
i 18 m. rubber tuinplanten
in de huiskamer".
slang, compleet; overgordijnen, gobelin;
De Heer Dijkman uit Borculo
struiken en vaste plan- de hand van schitterend gekleurde
ten. Insulindelaan 25. over op WOENSDAG 27 JULI 's avonds
na 7 uur.
8 uur in de koffiekamer v h. Nutsgebouw.
Te koop KINDER- Toegang vrij voor iedereen boven de 14 jaar.
LEDIKANTJE.
Tevens kan men zich nog
Stationsweg 15,
voor de bloemschikcursus
Vorden.
de pauze en bij de bekende adressen.

diverse koopjes
en 10 pet. korting
op al ons overige goed.

f

Looman - Vorden

TE KOOP l damesrijwiel, l jongensrijwiel
(boven 7 j r ), l keukentafel. Spotprijzen.
Zutphensew. 45. N.o.z
Te koop g.o.h. JONGENSRIJWIEL. 1014 jr. H. J. Wolters
„Heidepol" C 105
Te koop 'n paar voetbalschoenen, rubberzolen, maat 5, f 10,—
Bert Smit, Raadhuisstraat 34.
Te koop gevraagd
een KINDERFIETS
v. leeftijd 4-7 jr.
Aanbiedingen via bureau van dit blad.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
Voor

naar

„Het Binnenhuis'

15

Badzeep, extra groot stuk, alleen deze week p. st.

39

Eierkoekjes, lekker en licht,

200 gram

49

Pindakaas

grote pot

59

Bloemenhoning

grote pot

98

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

BRANDSTOFFEN

Coup. Landbouwver. De Volharding
Hengelo-G.

Gaarne noteren wij uw bestellingen, nu nog tegen

A
vraagt voor spoedige indiensttreding^

de lage zomerprijzen !

een vrouwl. of manl.

kantoorbediende

Kranenbarg's Speciaalzaak
KOLEN
Ruurloseweg 45

Liefst met Mulo diploma.

OLIE

GAS
Telefoon 1217

Wegens vakantie gesloten
van 19 juli tot 10 augustus.
**.> i t*.+* l *L

H.

De afd. GAS blijft geopend.

14 EN 15 JAAR

WAT GA IK DOEN?
WAAR GA IK WERKEN?

J

Wilt u naar de Olympische Spelen 1960
op de BESTE plaats kijken?

is de opleiding tot M O D I N E T T E een antwoord op je vraag.
In onze modern» atelier» is nog een plaats voor j« viij.

*
Zie het dan met

14-jarige meisjes
kunnen na toestemming van de arbeidsinspectie deelnemen aan een door deze instantie
goedgekeurd opleidingsprogramma, welke een jaar duurt.

Philips of Blaupunkt Televisie.

Een opleidingsjaar waarin je ook verdient!

Wij zorgen voor vlotte plaatsing
en goede service.

Deze opleiding bestaat uit:

• 8 lesuren per week aanvullend vormend onderwijs
aan de vakschool voor meisjes.
• 32 uren per week naaionderricht in ons atelier.

P. D E K K E R Telefoon 1 2 5 3
Elektro Technische Installatie
Radio- en Televisiebedrijf

15-jarige meisjes
kunnen ook aan deze opleiding deelnemen, of wel, tegen een goed lo«n dir«€t in ons
atelier worden opgenomen.
Aanmeldingen voor deze leerzame opleidingen dagelijks aan onze ateliers:

ZUTPHEN
Kuiperstraat 20 - 22 tel. 5141
DOETINCHEM Atjehstraat 23
tel. 3170
HENGELO-G.
Wichmondseweg
Reiskosten worden volledig vergoed.

2

Naam :

leeftijd:
woonplaats :

ZUTPHEN

KLEDINGATELIERS
—

DOETINCHEM

—

HENGELO-G.

Bupro-gas

hebben wij weer diverse soorten
Het gas uoor iedereen
knolzaad in voorraad, zoals:
Cplrja halflange stomppuntige blauwkop,
met zuiver andijvieblad.

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

en
MnmmPCCtPPII
knolvoetrtJlstente, halflange
C
H.
Lijftogt
't Hoge 57
« stoppelknol.
Voor
Prima vakwerk
LOS KflUlZddU selectie Barenza, andijviebl.
Prima service
N.B. Voor het gemakkelijk zaaien van
Prima garantie
uw knolzaad hebben wij echte natuurchili naar
voorradig.
iCKU

wenst inlichtingen over de opleidingscursus - directe opname in h«t bedrijf.

ORCON'S

Nu de Knollentljd weer nadert

tel. 268

Indien je eerst nadere inlichtingen wenst, stuur dan onderstaande str«ok ingtvuld aan
één van onze kantoren.
adres :

Karpetten
kokos
wol
haargaren

Bij elke 250 gram Venz echte Chocoladehagel
2 grote chocolade Repen voor

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Schriftelijke aanmeldingen ten kantore
Z.g a.n SPIRAAL te Ook vandaag wordt weer bewezen
vóór 30 juli a.s.
koop. Molen weg 31.
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.
TE KOOP een prima
onderh. Empo damesrijwiel m. nieuwe banden en Torpedo naaf,
en 2-persoons houten
ledikant. Raadhuisstr.
Nu je schooljaren voorbij zijn en je voor de keus staat:
32, Vorden.

MEISJES VAN

59
39

Bij elke 100 gram Hotel Goud Thee
van
79
het tweede pakje voor het halve geld !

Zaterdag 30 juli Ballonnenwedstrijd

De ballonnen kunnen gratis in ontvangst
wordengenomendoorkinderent.ru. 14jr.
achter café „De Zon". Na ontvangst
verzameling en in optocht met muziek
naar het terrein achter het gymn.lokaal,
waar ze onder leiding zullen worden
losgelaten. Talrijke prijzen. Deelname
gratis. Zij, die nog geen kaart hebben
kunnen deze halen bij sigarenmagazijn
Eijerkamp.

l grote beker Limburgse Appelstroop
voor
Let wel, elke tweede beker slechts

andijvieblad.

Fa. J. W. Albers, Vorden

„Het Binnenhuis"

VOEDENSE AVONDMABKT

Hoewel de weersomstandigheden woensdagavond vrij gunstig waren, was het op de avondmarkt, welke op het marktplein werd gehouden,
niet de drukte, die we andere jaren hier wel
eens meegemaakt hebben. Een aantal winkeliers stond er met een kraam hun waren aan
de man te brengen; vooral de etenswaren hadden nogal aftrek. Er stond voorts een draaimolen, waarvan de kinderen 's middags al een
druk gebruik gemaakt hadden, een schiettent,
werptent, etc., die allen goede zaken deden. In
het Nutsgebouw was gelegenheid tot het maken
van een dansje.
VISWEÖSTBIJD VORDEN-ALMEN-LABEN

In het Groene Kanaal werd zaterdagavond de
viswedstrijd tussen Almen, Vorden en Laren
gehouden. Almen verscheen met 39, Vorden met
23 en Laren met 10 deelnemers.
Bij de prijsuitreiking bleek dat er in het totaal
maar een 10-tal vissen gevangen waren.
De weging maakte uit dat de Almense vissers
totaal 900 gram hadden gevangen, dat is per
deelnemers 25,4 gram. Voor Laren waren deze
cijfers 250 gram, gemiddeld 25 gram. Vorden
sloot de rij met 310 gram of gemiddeld 13,5
gram per deelnemer. Almen staat dus in de
strijd om de nieuwe wisselbeker wederom aan
de kop. De vorige wisselbeker was reeds definitief door Almen gewonnen.
De individuele prijswinnaars waren: l Veltmaat
(Almen) brasem 440 gram, 2 Kloosterboer
(Laren) paling 250 gram, 3 Gerritsen, Almen
170 gram, 4 Jansen (Vorden) 115 gram, 5 Boesveld (Almen) 105 gram, 6 Mooi (Almen) 100
gram, 7 J. Krauts (Vorden) 100 gram, 8 J. van
Dijk (Vorden) 95 gram, 9 J. Nijenhuis (Almen)
90 gram en 10 G. Nijenhuis (Almen) 85 gram.
GESLAAGD TOUWTREKKERSTOERNOOI
'T MEDLER

Zondagmiddag heeft de Touwtrekkersvereniging „'t Medler" een goed geslaagd toernooi
georganiseerd. Er waren bijna 500 bezoekers,
benevens 15 deelnemende ploegen o.a. uit Ruurlo, Borlulo, Lochem etc.
De wedstrijden begonnen om 2 uur en reeds
voor de pauze viel er een levendige strijd te
zien, waarbij vooral de titanenkamp tussen de
beide leiders in Groep A t.w. Broek l (Ruurlo)
en Medler l grote spanning opleverde. In de
pauze trokken een 2-tal groepen leerlingen van
de R.K. School, Kranenburg en de Medlerschool
tegen elkaar. Tweemaal overwon 't Medler,
terwijl de derde wedstrijd onbeslist eindigde.
De Medlerschool won hiermee een mooie herinneringsbeker.
In het tweede gedeelte van 't programma
kwamen uiteindelijk de beslissingen in de diverse afdelingen. De uitslagen waren als volgt:
Groep A.: 1. Broek l (Ruurlo) 6 punt. 2. Medler
1 4 punt. 3. Bruil l (Ruurlo) 2 punt. 4. Heure l
(Borculo) O punt.
Groep B.: 1. Nettelhorst l (Lochem) 6 punt.
2. Broek 2 (Ruurlo) 4 punt. 3. Veldhoek l
(Ruurlo) 2 punt. 4. Medler 2, O punt.
Groep C.: l Heurne l (Ruurlo) 6 punt. 2. Heure
2 (Borculo) 2 punt. 3. Veldhoek 2 (Ruurlo)
4. Bruil 2 (Ruurlo).
Groep D.: 1. Heurne 2 (Ruurlo) 4 punt. 2. Heure
3 (Borculo) 2 punt. 3. Veldhoek 3 (Ruurlo)
O punt. Als arbiter fungeerde de heer de Weert
uit Ruurlo, terwijl de heer H. Holmer uit
Ruurlo voor een perfecte muzikale begeleiding
zorgde en tevens de geluidsinstallatie.
In café Eykelkamp reikte de heer Ribbers na
afloop de prijzen uit aan de overwinnaars, t.w.
een herinneringsbeker aan de resp. 1ste prijswinnaars in de Groepen A, B en C welke
beker door 't Medler beschikbaar was gesteld.
De andere winnaars ontvingen geldprijzen. Spr.
dankte tevens allen voor hun medewerking van
dit, ondanks de regen toch goed geslaagde
toernooi.
RATTINIEUWS

In Vierakker speelden beide senioren-teams
zondag in de serie-wedstrijden.
Het eerste elftal kreeg een zware kluif te verwerken en kwam uit tegen Socii 1. Daar het
eerste verzwakt was, doordat enkele invallers
meespeelden kon het niet op volle toeren spelen.
De thuisclub kon dan ook spoedig de leiding
nemen en wist zelf een 2—O voorsprong te krijgen. Na rust toonde keper Berentsen zich wederom actief, maar kon niet voorkomen, dat Socii
nog 2 x scoorde.
De Rattianen wisten evenwel de achterstand
behoorlijk te verkleinen, maar verder dan twee
doelpunten kwamen zij niet. Socii won met 4—2.
Ratti 2 speelde de tweede ronde en kwam uit
tegen Hummelo en Keppel 2. Nadat eerst belde
ploegen weinig aan elkaar toegaven wist H.
& K. langzaam uit te lopen. Het werd tenslotte
een 6—2 overwinning voor Hummelo.
GESLAAGD

Aan de R.K. Uloschool te Zutphen slaagde onze
plaatsgenoot de heer W. A. B. Lichtenberg
(Kieftskamp) voor het Ulodiploma A, en tevens
voor het Middenstandsdiploma.
Aan de R.K. School voor Techniek en Ambacht
(Leo-Stichting) te Borculo behaalden het diploma Houtbewerker: A. J. R. Roelvink, Kranenburg, J. B. A. Vreman, Linde, diploma Metselaar: L. R. J. Eykelkamp, Medler, diploma Metaalbewerker: J. W. A. Lichtenberg (Kieftskamp).

UITSTAPJE C.L.V. „ONS BELANG"
Begunstigd door prachtig weer maakten de
leden van de C.L.V. „Ons Belang" te Linde
met hun dames een uitstapje naar Tecklenburg (Duitsland).
Via Oldenzaal werd gereden naar Bentheim,
waar allereerst een bezoek werd gebracht aan
de wachttoren van het kasteel, daarna via Riesenbeek naar het schilderachtige Tecklenburg,
waar een rondgang werd gemaakt onder leiding van een Nederlands sprekende gids.
's Middags werd een prachtige rondrit gemaakt door het Teutoburgerwoud naar Osnabrück met zijn interessant en mooi winkelcentrum. Via Ibbenbüren met als attractie de
Sommerrodelbaan en het Sprookjesbos, ging
de terugreis naar Diepenheim, waar aan het
gezelschap een warme maaltijd werd aangeboden.
GEMS I WINNAAR BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI 1960
In zaal Eskes heeft de prijsuitreiking plaats
gevonden van het Bedrijfsvoetbaltoernooi.
Namens de Gemspersoneelsvereniging dankte
de heer M. Wijen de bedrijven, directies, de
spelers, leiders e.a. voor hun sportieve medewerking, tijdens dit toernooi.
Spr. betreurde het dat de grote beslissingswedstrijd tussen Zuivel en Gems niet door kon
gaan, daar men zich van Zuivelzijde niet kon
verenigen met een genomen beslissing, aangaande de leiding. Spr. wilde, alvorens aan de
prijsuitreiking te beginnen nog eens bijzonder
dank brengen aan de beide scheidsrechters en
overhandigde hen een enveloppe met inhoud
voor alle moeite, welke zij zich bij elke wedstrijd getroost hadden. Aan de heren grensrechters werd een klein rokertje overhandigd.
Spr. feliciteerde hierna de Gemsploeg, die dit
jaar de eerste prijs in ontvangst kon nemen
en hiermee voor de tweede maal in 't bezit
der wisselbeker kwam. De tweede prijs was
voor Zuivel en de derde prijs voor de Empoploeg. De E.G.V./Looierscombinatie eindigde
als vierde in dit goed geslaagde toernooi.
Na afloop bleef men nog enige tijd gezellig
bijeen.
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Ik ga een vol VlVO-spaarboekje brengen bij onze
VIVO-kruidenier. Hij betaalt
me dan DIRECT ƒ 5.- uit en
daarvoor mag ik van Mamma
een pop gaan kopen. Fijn hè?
E n . . . voor Mamma zelf is
het feest er niet minder om.
Met de VIVO-wapentjes, die
de VIVO-kruidenier haar bij
ALLE boodschappen zó maar
CADEAU deed, kon ze mij
eens extra verrassen.

SPECIALITEITEN
geldig van 21 - 28 juli

Abrikozen
l pot

Limonadesiroop
l Hes .

f
l
*
*
*
.

É
* !•
ü

Zilveruitjes
l pot

't Kopen bij de
VIVO-kruidenier biedt
reusachtige voordelen.
Elke week 5 specialiteiten
tegen ongelooflijk-lage
prijzen en....
altijd verzekerd van de
beste kwaliteit.

Chocolade
Pastilles
melk en puur 100 gram

Schouderham
De echte!
150 gram

79
89
79
49
73

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-ivapentjes

LEDENVERGADERING BIJENVER. M.V.K.

Vrijdagavond werd in zaa^fctink een ledenvergadering gehouden van dSHjenvereniging ,,De
Macht van het Kleine", o.l.v. de heer J. W.
Kuenen.
Na een kort welkomstwoord sprak deze zijn tevredenheid uit omtrent de^es uitaten van het
afgelopen voorjaar. Spr. Ifl^lde sommige spuiters die zich niet aan de regels houden wat voor
de bijenstand zeer nadelige gevolgen met zich
meebrengt.
De prijs van de zomerhoning werd vervolgens
vastgesteld als volgt: raathoning ƒ 1,75 en slingerhoning ƒ 1,50 per pond.
Besloten werd op zaterdag 6 augustus a.s. de
bijenkasten weer naar de heide op de Hoge Veluwe te brengen. Ter vergadering werden hiervoor reeds 66 kasten opgegeven.
SPORTDAG LAGERE SCHOLEN

Woensdag werd door de leerlingen van de 5e,
6e en 7e klassen van alle lagere scholen de jaarlijks schoolsportdag gehouden.
's Morgens werd in het zwembad het diplomazwemmen gehouden, waaraan ook een aantal
kinderen uit Hengelo (G.) deelnam. De examens
werden afgenomen door de Rijksconsulent voor
de Lichamelijke Opvoeding, de heer Battenberg
uit Zutphen.
Aan het diploma A namen 59 kinderen deel,
waarvan er 47 het diploma verwierven. Voor het
diploma B waren 46 kandidaten, waarvan er 31
slaagden. Voor het C diploma hadden zich 10
leerlingen opgegeven, waarvan alleen Marjo
Jansen de eindstreep behaalde.
Van de totaal 115 jeugdige deelnemers werden
er 36 afgewezen. Dit is een hoog percentage,
waaruit blijkt dat de beoordeling wel zeer streng
was en de kandidaatjes een heel goede prestatie
moesten leveren om het diploma te verkrijgen,
's Middags werden op het Gemeentelijk Sportterrein door de schoolsport-commissie de schoolvaardigheidsproeven afgenomen, eveneens in tegenwoordigheid van de heer Battenberg.
De proeven omvatten hardlopen, verspringen,
hoogspringen, kastiebal werpen en een behendigheidsproef. Voor elk onderdeel konden 20
punten behaald worden.
Slechts een zestal kinderen slaagde er in de
volle honderd punten te behalen.
De heer Battenberg dankte aan het slot de
sportcommissie en alle medewerkers voor de
uitstekende organisatie van deze zo goed verlopen sportdag.

Óteeds »at*er, KISTEMAKER

VIVO kruidenjp:

OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
SMIT, Zutphenseweg

ie de Olympische

Ópelen

met

TELEVISIE van „Oost-Gelderland"
Topmerken, als GRUNDIG, BLAUPUNKT,
TELEFUNKEN, LOEWE-OPTA en
NORMENDE, zonder borg en aanbetaling,
ook op termijnen.
Q
0

Lage prijzen - vakkundige plaatsing
Prima service, nu en in de toekomst

Ook alle andere elektr. apparaten
Het vanouds vertrouwde adres:
RADIO OOST-GELDERLAND
Meidoornstraat 2, Winterswijk. Telef. 05430-3763
Agent voor Vorden en omstreken :
H. H Venderink, tijdelijk 't Hoge 32, Vorden

Restanten jurken
en
Damesrokken

nu

Op al onze Petticoats nu 25 pet korting.

Geen pendeldiensten.
Geen nachtritten.
Touringcars vanaf 20 pers.
Meerdere reizen naar
Oostenrijk, Spanje, Italië
Frankrijk. Duitsland en
Zwitserland. Wij boeken
voor internationale trein
vlieg*, boot- en busdienstlijnen.

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

Tel. 1514

Bij de jongens t/m 10 jaar zegevierden in de
SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
schoolslag Klaas Bakker, in de crawl Johan HolsOp de laatste zwemmorgen voor de grote vakantie beeke, rugzwemmen Lex Emsbroek; algehele beste
hield de openbare lagere dorpsschool ook dit jaar prestatie Lex Emsbroek.
weer haar schoolzwemkampioenschappen.
Meisjes van 11 jaar en ouder: schoolslag Erna
Bij de meisjes tot en met 10 jaar werd de school- Jansen, crawl Jetje Smit, rugzwemmen Jetje Smit.
slag-wedstrvj d gewonnen door Norma Derksen, bij Algehele beste prestatie Jetje Smit
de crawl was dat Friedie Zweverink en met de
Jongens 11 jaar en ouder: schoolslag Benny
rugslag werd Annemieke Braam nummer één. De Jurriëns, crawl Alex Braakhekke en rugzwembeste tijd op de drie nummers afzonderlijk had men eveneens Alex Braakhekke. Algehele beste
Annemieke Braam.
prestatie Alex Braakhekke.

MEERDAAGSE
VERZORGDE REIZEN»
2 d. Bielefeld
f 38,—
3 d. Rijn-Ahr
f 67,—
5 d. Hessen Taunus 85,—
5 d. Sauerland
f 95,5 d. Parijs
f112,6 d. Schwabisch Hall
f115,—
7 d. Westerwald Taunus
f 123,—
8 d. Zwitserland f 180,10 d. Oostenrijk f 184,—
10 d. üardameer
standplaats üarda f 195,—
12 d. Spanje
f340,—
o.a. 12 september

Opgave bij Autorijschool
Seesing, Burg. Galléestr.
14, Vorden, tel. 1414
DETO-tours, Deventer,
tel. 5252 en 4004

prijs

H.&W.

DEÏO-tours

George Seesing

Groot Roessink's

Timmerwinkel
Telefoon 1527
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gcbr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414
Voor
stoffeerwerk
van uw oude meubelen
naar

„Het Binnenhuis'

