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WIELERRONDE VAN VORDEN
Voor de hedenavond beginnende wielerronde van
Vorden blijkt veel deelname te zijn.
Er wordt in drie afdelingen gereden en wel op
donderdagavond junioren van 13—15 jaar; vrijdagavond adspiranten van 10—12 en op zaterdagmiddag senioren van 16—18 jaar.
Vriezekolk, de winnaar van vorig jaar, start in de
gele trui. Hij behoort tot de senioren, evenals
Philippo uit Zutphen, Buiting uit Wehl en van der
Waarde uit Deventer, die ongetwijfeld sterke
tegenstanders zijn.
De Vordense fabrieken hebben drie renners, die
voor hen rijden.
Er rijden ploegen mee voor de Havo-borstelfabriek, Gems Metaalwerken, de Coöperatie „De
Eendracht", de Vordense Zuivelfabriek, de Winkeliersvereniging, het Textiel Bedrijf Vorden, Hotel
Bakker en de Empo-rijwielfabriek.
Het parcours is, evenals vorig jaar, gelegen nabij
het Station der Ned. Spoorwegen en wel Enkweg,
Burg. Galleestraat, Insulindelaan, Molenweg, Wilhelminalaan, Groeneweg, Enkweg.
De toegang is gratis.
Er zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld
o.a. als hoofdprijs een Empo rijwiel.
Er bestaat voor zakenlieden gelegenheid om tijdens deze wielerronde op beperkte schaal reklametc,ksten voor de microfoon te laten omroepen, terwijl er tevens sprintpremies kunnen worden uitgeloofd.
Het parcours is 1200 meter lang en' moet door de
adspiranten 16, door de junioren 25 en door de
senioren 50 maal gereden worden, zodat de toeschouwers nog wel iets te zien krijgen.
Wanneer het weer wil medewerken, zal dit wieierfestijn, dat georganiseerd is door de Empo Personeelvereniging, ongetwijfeld veel belangstelling
trekken. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we
naar het programma-boekje, dat verschenen is.
De prijsuitreiking vindt in de kantine van de
Emporijwielfabriek plaats.
De winnaar van de seniorenronde staat — evenals
bij de Tour de France — een omhelzing te wachten van een lieftallige Ronde-miss.
De winnaars van de junioren en adspiranten
worden door een jongedame gehuldigd met bloemen.
Er doen m-het totaal ongeveer 75 jongelui mee
aan deze driedaagse Ronde van Vorden. Het startschot zal resp. gelost worden door wethouder Lenselink, de heer van Ooyen en zaterdagmiddag door
burgemeester van Arkel.

INDELING VOETBALCOMPETITIE
De
indeling
van de Vordense elftallen in de koHervormde kerk
*
mende competitie is thans bekend gemaakt.
Vorden I en Ratti I spelen in de 2e klasse afd. M,
8.30 en 10.15 uur Ds. J. O. Norel.
Bloemendaal. waarin verder uitikomen Halle, Vios Beltrum, Vossevelde, Mariënveld, Diepenheim, Grolse Boys,
Lochuizen, Bredevoort en DVOA.
Medlerschool.
Vorden II speelt in de 2e klasse I met A.Z.C. III
10.00 uur Ds. S. H. J. Voors em. pred.
en A.Z.C. IV, Zutphen II, De Hoven IV, De Hoven
te Gorssel. III, Voorst III, Warnsveldse Boys II en Zutphania II.
Geref. Kerk
Vorden III komt uit in de 3e klasse I met Soccii I,
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.
Angelo Vooruit I, Pax IV, Steenderen II, Sportclub Doesburg VI, Hummelo & Keppel II, Drempt
R.K. Kerk
Vooruit II en R.K.G.V.V. III.
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof. Vorden IV en Ratti II zullen in de nieuwe vierde
uitkomen, waarvan de indeling nog nader
RK.Kaptl: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, klasse
bekend gemaakt zal worden.

KERKDIENSTEN zondag 30 juli

n.m 3.30 uur Lof.

VOLKSFEEST LINDE
Zondagsdienst Doktoren
De Volksfeestcommissie uit de Buurtschap Linde
(alleen voor spoedgevallen)
kwam in vergadering bijeen ter bespreking van
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- de a.s. festiviteiten. Deze bijeenkomst stond onder
leiding van de heer Weenk Jr.
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
In overleg met de Volksfeestcommissie Medlertol
werd voor enige tyd besloten om beurtelings deze
Zondagsdlenst dierenartsen.
feesten ieder jaar te wisselen. Hierdoor zal dit
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
jaar het VOLKSFEEST TE LINDE worden geVanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- houden op woensdag 6 september en donderdag
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566 7 september a.s.
Woensdag 6 september zal er een grote toneelVanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandag- avond worden gegeven in de feesttent. Men heeft
dit jaar een uitermate bekend toneelgezelschap
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
kunnen engageren en wel het „SELSKIP TETMAN DE VRIES" uit Leeuwarden, . b&tw»ilfr-«t-ïr
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
i, dat overal in den lande grote
Bij geen gehoor: Teï. no. 1230
bekendheid heeft gekregen. Het is getiteld „De
(Bureau Rijkspolitie) tijd staat niet stil" een toneel- en zangspel uit
het boerenleven met muzikale begeleiding van
Cor Huisman.
Weekmarkt.
Volksspelen zullen worden gehouden op donOp de vrijdag gehouden weekmarkt waren De
derdag 7 september. Men begint reeds in de
aangevoerd 90 biggen, waarvan de prijzen morgenuren met het traditionele vogelschieten,
varieerden van f 65,— 'ot f 75,— per stuk. bel- en geluksbaanschieten; vdfekr zijn er de KinHandel was traag.
derspelen, waar ieder jaar ^^r de Kindei'commissie by zonder veel werk van wordt gemaakt,
Burgeiijke stand v. 19 juli t. m. 25 juli en de overige spelen als dogcarryden, ringrijdc>n
Geboren: z. v. A J. W. Memelink en A. per rijwiel etc. Voorts zal de kegelbaan de gehele
bespeeld kunnen worden. Besloten werd voor
ƒ. Berenpas; d. v. J. Heijenk en G. J. Brum- dag
de jeugd als attractie weer he^ffratis draaien e. a.
melman; d. v. A. J.r^^)sen J. W. Burg- te organiseren.
^B
hout.
^k?
Voor de muzikale medewerkln^zullen „De RoodOndertrouwd: E. J. Wuestenenk en G. Hid- jasjes" uit Brummen zorg dragen.
^^^t^^^^m_____,,___Jflh '.j*, u •-.-•'

.

^

M<**«r

B.O.G. VORDEN—B.Ü.G. LOCHEM
Op het sportterrein werd maandagavond een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de afdelingen Lochem
en Vorden van de B.O.G.
Deze strijd werd door Lochem gewonnen met 3—2.

dink; H. J. Wenneker en D. }. Vreeman.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

HONDERDEN BALLONNEN TEGELIJK DE
LUCHT IN
In tegenstelling tot vorig jaar, is ditmaal de massale opstijging der Lexington-ballonnetjes uitstekend geslaagd.
Enige honderden kinderen verdrongen zich zaterdagmiddag bij café De Zon om zulk een ballon
te bemachtigen. Jammer was het dat er ook weer
een aantal kinderen was, dat met een of meer
ballonnen huiswaarts ging, zonder aan de optocht of aan de massale ballonopstijging deel te
nemen.
Voor de derde maal was het thans weer „Concordia", dat tijdens de optocht voor de muziek zorgde. Het was een kleurige stoet, die tegen drie uur
door het dorp trok naar de weide achter het gymnastieklokaal, waar na een aangegeven teken op
de grote trom honderden ballonnen, voorzien van
kaarten met de naam van de afzender er op, het
luchtruim kozen. Er stond een flinke noord-westen
wind, die de ballonnen met grote snelheid en weldra op grote hoogte in de zuid-oostelijke richting
stuwde, nagestaard door de honderden kinderen
en vele ouderen, die zich dit kleurige schouwspel
niet wilden laten ontgaan.
Voor degenen, wier ballonnen het verst komen, zyn
aardige prijsjes beschikbaar gesteld door de Ver.
voor Vreemdelingenverkeer, welke dit jeugd-evenement organiseerde.

Een van de hoogtepunten uit het V.V.V. -seizoen
is de boerenbruiloft, welke a. s. maandag in het
Nutsgebouw voor de pensiongasten gegeven
wordt.
Er zijn aan een 200-tal adressen van pensiongasten O.H. ondertrouwbrieven gezonden met uitnodiging om dit boerenfeest by te wonen.
Vanzelfsprekend zijn ook degenen welkom, die
geen speciale uitnodiging ontvangen hebben, daar
niet alle adressen der alhier vertoevende gasten
bekend zyn. Ook Vordenaren zijn van harte welkom!
De aankondiging maakt het huwelijk bekend van
Derk van de Biemeeze en Jantjen Bertha van de
Roerumme.
De opstelling van de trouwstoet vindt plaats om
half acht n.m. op het Marktplein, waarna met
muziek voorop van de Spölleman naar het Nutsgebouw wordt getrokken, waar het feest een aanvang neemt.
Het huwelijksfeest wordt gevierd zoals voor 100
jaar geleden in deze streken zo de gewoonte was.
Burger Johannes van Norden zal het huwely'k voltrekken. De gasten worden betrokken in alle festiviteiten op dit feest, krijgen een maaltijd en zelfs
iets uut de flesse. De boerendansers „De Knupduukskes" verlenen hun medewerking, zodat het
een gezellig feest kan worden.
Dinsdagavond wordt de avondwandeling gehouden en woensdagmiddag weer de acht-kastelentocht als tenminste de weersomstandigheden dit
toelaten.
A.s. zaterdagmiddag wordt voor de kinderen
een extra programma ingelast. Dan zal de beroemde goochelaar Deenink, die momenteel zijn
vakantie in Vorden doorbrengt, zyn goocheltoeren
vertonen. Voor de kinderen een pracht middag!

BENOEMD
De heer H. Knoef, eertijds onderwijzer aan de
O.L. Dorpsschool alhier, thans als zodanig te
Borculo, is als hoofd benoemd aan de O.L. School
Honesch te Borculo.

Voor betere Woninginrichting
naar

1
Het Binnenhuis.99

ff'

Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

V.V.V.-ATTRACTIES

V.V.V.-ATTRACTIES
Aan de vorige week gehouden avondwandeling
o.l.v. de heren Norde en Vlogman namen liefst
40 personen deel. De route voerde langs smalle
bospaadjes en soms langs ongebaande wegen door
de buurtschappen Linde en Delden. De wandelaars
hebben er zeer van genoten.
De acht-kastelentocht viel letterlijk weer in het
water en moest vanwege het slechte weer afgelast worden, evenals het dogcarry'den, dat vorige
week donderdagavond zou gehouden worden.

w

WATERPOLO
In de Waterpolocompetitie speelde V.Z.V. '54 een
2 tal wedstrijden. De thuiswedstrijd tegen Neptunus III uit Zutphen werd een succesvolle zege
voor de Vordense dames. Ondanks de minder
gunstige weersomstandigheden bleek het water
nog een behoorlijke temperatuur van 18 gr. te
hebben. Er werd dan ook vlot en sterk door de
V.Z.V. ploeg gespeeld, waarbij Jans Brandenbarg
al spoedig V.Z.V. de leiding gaf.
Door goed combinatiespel wist V.Z.V. de score
geleidelijk aan omhoog te voeren, zodat men uiteindelijk met 5—O de eindzege behaalde.
In de uitwedstrijd te Winterswijk werd met 4— 2
verloren, doch niettemin werd het een goede wedstrijd. Direct na de start zwom mej. Brandenbarg
zich vrij en scoorde zonder veel moeite l —0.
Spoedig hierna waren de rollen omgekeerd en kon
W.W.V. zelfs met 2 fraaie doelpunten de leiding
nemen. V.Z.V. probeerde de bakens te verzetten,
er ontstond een worsteling voor het Winterswijkse doel, maar op het nippertje redde hier de doelverdedigster. Helaas voor V.Z.V. kon een der
W.W.V. speelsters een doorbraak forceren en was
de stand 3— 1.
Na de hervatting gaven beide ploegen weinig aan
elkaar toe. Toch liep V.Z.V. de achterstand in,
toen mej. Brandenbarg na goed doorzetten de bal
in het W.W.V. doel werkte. De gelijkmaker voor
Vorden bleef uit doordat men enkele gemakkelyke
kansen onbenut liet. W.W.V. wist hierna nog 2 X
het net te vinden en won met 4— 2.
GESLAAGDEN MIDDENSTANDSDIPLOMA
Voor het middenstandsexamen slaagden de dames
M. J. Beumer, J. H. Tjoonk — Borgman, J. W.
Bosman, H. J. Gotink, I. Groot-Roessink, H. R.
Oonk, A. W. Pardy's, J. M. F. Schoemaker, A.
Robbertsen en de heren M. Klein Bramel, G. H.
Nieuwenhuis, J. W. Nyenhuis, J. W. Wesselink
en J. J. van der Zande.
Deze candidaten wei-den opgeleid door de heer
A. J. Zeevalkink.
Voor de officieel erkende I.M.O. cursus voor Middenstandsontwikkeling alhier slaagden mej. T.
Woltering, Vorden en de heren Bergsma Sr en Jr
uit Almen.
Verder slaagde nog uit Vorden mej. J. Corré.
GESLAAGD VOOR DIPLOMA BOEKHOUDEN
Voor het Associatie praktijk-diploma Boekhouden
slaagden de heren Herman J. Kip, B. A. J. Schoenaker en A. A. Schuurman, allen leerlingen van
de Nutsboekhoudcursus o.l.v. de heer W. Kuyper.

50 JAAR GETROUWD
Vry'dag a.s. herdenkt het echtpaar H. J. Klein
Haneveld en R. J. Klein Haneveld—Eskes de dag
dat het 50 jaar geleden in het huwely'k trad.
Hoewel het bruidspaar sedert 2 jaar in Zutphen
woont, zyn het toch rasechte Vordenaren. De heer
Klein Haneveld is 72 en zyn echtgenote 70 jaar.
Beiden genieten nog een uitstekende gezondheid.
De bruidegom is een bekend aannemer geweest
en is bovendien een verwoed liefhebber der natuur. Hij kan dan ook nog urenlang door de bossen dwalen.
Het echtpaar heeft vy'f kinderen en veertien kleinkinderen. De receptie wordt vrijdagmiddag alhier
in zaal Eskes gehouden.
GESLAAGD
Aan de R.K. School voor Techniek en Ambacht
te Borculo slaagden de heren W. A. J. Haverkamp, voor Houtbewerker; H. J. W. Siemes, voor
Metaalbewerker; J. G. M. Berentsen, voor Schilder; A. J. R. Roelvink en B. J. M. Takkenkamp,
voor Metselaar; evenals J. B. A. Vreman en G. J.
Begieneman en J. E. A. M. Bos, voor Brood- en
Banketbakken.
Aan dezelfde school behaalde de heer B. J. Borgonjen, het diploma Algemene Ontwikkeling.
BIOSCOOP
Zondagavond kunnen de vele bewonderaars van
Caterina Valente hun favorite aan het werk zien
in een film vol vaart en vrolykheid. Muziek, zang
(£00(bHM»<~*n-een romantische sfeer. Ruth Stepan
en Silvio Francesco zyn haar partners in deze
amusante film.
UITSTAPJE O.L. SCHOOL, MEDLER
In de laatste week voor de vakantie maakten de
leerlingen van de O.L. School op het Medler hun
jaarlijkse uitstapje.
De trip van de leerlingen der klassen l, Z en 3
werd begunstigd door mooi weer. Om half negen
vertrok men per luxe toeringcar over Lochem,
Laren naar de Holterberg. Eerst werd een bezoek
gebradif ;um lid prachtige natuurhistorische museum van Piet Bos. Hier viel veel te bewonderen.
Hierna werden er op de Holterberg allerhande
spelletjes gedaan en vermaakte men zich opperbest. Onder de bedrijven door werd de jeugd getracteerd. De reis ging verder via Hellendoorn
naar Ommen waar een bezoek werd gebracht in
een speeltuin, waar enige kostelijke uurtjes werden doorgebracht. Vooral de kettingbrug genoot
aller belangstelling. Via Raalte en Deventer bereikte men uiterst voldaan weer het Medler.
De leerlingen van de hoogste klassen troffen het
niet zo met het weer. Zy werden onderweg af en
toe op een regenbui getracteerd, maar dit deerde
de stemming niet.
Op de Postbank werd eerst gepauzeerd, daarna
werd een bezoek gebracht aan de forellenkwekery'en van de Ned. Heide My' te Sonsbeek, waarby
een uitgebreide explicatie werd gegeven. Verschillende jongens trachtten hier nog een forel te bemachtigen, maar slaagden er niet in; de meisjes
waren „krygshaftiger" en konden er enkelen vangen onder veel gejuich uiteraard van de kijkers.
Onderweg werd er volop getracteerd. In Den
Bosch werd de prachtige St. Janskathedraal bezichtigd.
Het einddoel was de „Efteling" by Kaatsheuvel.
Gelukkig was de regen hier geen spelbreker en
kon men naar hartelust genieten van het sprookjesbos, de roeivijver en het zwembad. Om 5 uur
werd de terugreis aanvaard, en werd in Nymegen
nog even halt gehouden by de ruïnes van het
„Valkhof".
UITSTAPJE Fa. HEUVELINK
Uitgaande van Wessanen's Kon. Fabrieken te
Wormerveer maakte de heer A. Heuvelink, depothouder dezer firma, met zyn afnemers een uitstapje naar deze fabriek. Het gezelschap bestond
uit ruim 50 personen.
Men werd onder deskundige leiding rondgeleid
door de diverse afdelingen: langs de transportbanden, de grote opslagplaatsen en silo's, de maalderijen en mengeryen, de koekfabricageafdeling
en tot slot dé expeditie.
's Middags werd het gezelschap een diner aangeboden door de directie, waarna nog een bezoek
werd gebracht aan de proefboerdery, waar men
een uitstekende indruk kreeg, hoe men de meest
gunstige resultaten kan bereiken met een juiste
en doelmatige voeding van varkens, rundvee en
kalveren. Twee dames en heren wonnen hier nog
een mooie prijs met het raden van het juiste gewicht van een aantal varkens.
De reis werd via de Velser tunnel voortgezet naar
Schiphol, waar nog enige consumpties werden gebruikt en de aankomst en het vertrek van verschillende luchtreuzen kon worden by gewoond.
Via Hilversum, de studio's, het raadhuis, werd
naar Apeldoorn gereden, waar de inwendige mens
werd versterkt. Tegen twaalven bereikte men zeer
voldaan weer het eindpunt.

ORANJEVERENIGING

v.v.v.

Dansmuziek

27, 28 en 29 juli Wielerxonde van
Vorden. Start 's avonds half acht nabij Empo Rijwielfabriek.
Zaterdag 29 juli 3 uur de heer
Deenink.de beroemde goochelaar, geeft
een middag voor de kinderen in het
Nutsgebouw. Entree 25 et.
Maandag 31 juli Folkloristische
Boerenbruiloft in het Nutsgebouw.
Entree f 2.— per persoon. Opstelling
7.30 uur op het Marktplein. Route:
Dorpsstraat, Stationsweg, Burg. Galléestraat, Pr. Bernhardweg, Molenweg,
Burg. Galléestraat, Raadhuisstraat,
Nieuwstad (ophalen van de bruid) daarna terug naar het Nutsgebouw.
Dinsdag l aug. Avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en
Vlogman. Vertrek 7 uur v. h. Marktplein. Deelname 25 et per persoon.
Woensdag 2 aug. Achtkastelentocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek l .30 uur van het Marktplein. Deelname 25 et per persoon.

op zaterdag 29 juli
in het Sint Ludgerus gebouw
te Vierakker.
Aanvang 7 uur

Muziek De Roodjasjes

Non-actief is de els en pekdraad. De
satlermeister gaat met vrouw en kroost
met vakantie van
29 juli - 7 augustus
De zaak is niet gesloten.
Onze volle Neef en Nicht nemen waar.
Wij wensen U mooi weer.

gesloten
van 31 juli t.e.m. 7 aug

Henk Wiekart
Dameskapsalon
Tel. 1423

DANSEN
in zaal Winkelman, Keijenburg

STEEDS OVENVERS!
De Vordense Bakkers

Wegens vakantie gesloten
van 5 t.e.m. 12 augustus

Smederij Lettink
Voor de vakantie:
Dubbele en enkele fietstassen, standaards,
sportsturen, alle maten binnen- en buitenbanden, snelbinders, riemen, zadeldekken, enz.
Empo toer, sport en kinderrijwielen voor
iedereen bij

Tel. 1232

, G. TRAGTER
VORDEN - Tei. 1250

„CORRECT"
voor
CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE-REPARATIES ENZ,

Wegens vakantie

<9 gesloten

Een oud en goed adres is

van 28 juli t.e.m. 5 aug.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema
Wegens de drukte, verzoeken wij u 's maandagsmorgens voor 9 uur bericht te zenden, zodat uw goederen dan dezelfde dag worden afgehaald. Goederen voor chemisch reinigen hebt
u dan dezelfde week weer thuis. 100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en brand.
DUS VEILIG
Gratis halen en bezorgen.

Attentie!
Wij gaan met vakantie van
7 aug. t.e.m. 12 aug.
Hebt u nog wat mee te geven, doe dit dan
a.s. maandag. U hebt het dan nog voor onze
vakantie terug.

Ontvangen
Pracht kollektie

sportwol
in moderne tinten

Effen sportwol
in 8 kleuren
Reeds vanaf f 1.38 per knot

J. W. Klein Lebbink
belastingconsulent

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

Zondag 30 juli, 8 uur

Du Bist Musik
Muziek - Zang - Dans - Vrolijkheid
Romantiek
met: Caterina Valente, Ruth Stepan,
Silvio Francesco'

r

In het

Algemeen Ziekenhuis te Zutphen
kunnen

leerling-verpleegsters
geplaatst worden voor de novembercursus, waarvan de vooropleiding l september 1961 aanvangt.
Het salaris bedraagt: Ie jaars f 140.—,
2e jaars f 155.—, 3e jaars f 185.—
per maand, plus vrije kost en inwoning,
bewassing en geneeskundige behandefie 3 weken per jaar, plus vrije
dagen voor dienst op feestdagen.
Vergoeding reiskosten naar het ouderlijk
huis 2 X per maand, voor zover deze
ig van f 2.50 te boven gaan.
'aanschaffing van uniformkleding
vrij.
Meisjes met algemene ontwikkeling
(liefst Mulo, vakschool e.d.) die op
30 november 1961 de 18-jarige leeftijd hebben bereikt, kunnen schriftelijk
solliciteren, of mondeling, dagelijks
tussen 11.30 en 12 uur, bij de adjunctdirectrice.
17-jarige meisjes kunnen in dienst treden als adspirant-leerling verpleegster.

Tank TOTAL
en geniet van onbezorgde vakan-

tie

wapen- en sporthandel
A.N.W.B. Bonds tentenverhuurinrichting

f 7.65 per fles

KEUNE
HAANTJES
f. 1.50 per 500 gr.

JUWEEL
VERF

BARINK'S
Total-service

Toegang alle leeftijden

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

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van

31 juli tot en met 5 augustus

H. Weustenenk

Wij gaan door met Onze

Fa. Hartens

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214

Rijdt zuinig, rijdt pittig.

Zie etalage

L Schoolderman

naar
KEUNE

Bakkerskoekjes

Smederij Henk van Ark

incrMeeyb stoppelknollcn p kg f 51

FA. J. W. ALBERS

Voor
Bijouterieën

brengt gasten, toon uw smaak
presenteer
Bakkerskoekjes

Wegens vakantie gesloten

van zaterdag 29 juli t.e.m.
zaterdag 5 augustus

ZUTPHEN5EWEG15-TEU505
VORDEN

Orkest Rythm Players

Vacantietijd,

UnmmPrctPPflQ kaolvoetretótente halflange

Verder alle soorten kunstmeststoffen voor
knollenbemesting voorradig.

FUN 5TAALWAREN

G. W. LUIMES + aanhang

f üKU andijviebiad, per kilo's bus f 6.75

RüfDHTÜ andijvieblad, knolvoetresistent,
B™" los per kg f 3 50

VAN
UW

Zaterdag 29 juli

Weer af te geven diverse soorten knolzaad:
Cplrjo halflang met andijvieblad
per kg f 7.—

VOOR'T

Wegens vakantie

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

Iedere dag nieuwe restanten

A f\
„^
l
^*
Ruithemden
l U pCt. KOrting Heren- en jongens Overhemden

't Hoge 31 -

Vorden

Altijd voorradig

„Het Verfliuis"
J.M.UITERWEERD
Ruurloseweg 35
Vorden

Bedrijfskledinghuis

K. Bodde & Zn.

op al onze artikelen Pantalons - Spijkerbroeken enz. Groenmarkt 1

Zutphen

Tel. 2595

Bij deze betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling welke wij bij ons huwelijk mochten ondervinden.
Q
n
H. Vliem
B. M. VliemKlein Kranenbarg

en

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats hebben op
vrijdag 4 augustus ten Gemeentehuize
te Vorden, 2 uur n.m.
Hengelo-G., lekink 10
Juli 1961.
Vorden, Burg. Galléestr. l
Receptie van 7-9 uur in Hotel
„Het Wapen van Vorden" X
Toek. adres: Burg. Galléestr. 11,
Vorden. X

X
Wij willen U hartelijk danken voor Uw A
meeleven, dat U toon- X
de tijdens de ziekte en
bij het overlijden van X
mijn lieve man, onze
vader, behuwd- en
grootvader
X

Mede namens mijn
kinderen en
j
kleinkinderen
G. Aartsen-Garssen W
j
Vorden, 24 juli '61. W
Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor het w
medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve
man en vader

DERK VAN DE BIEMEEZE

Uit aller naam:
fam. Beeftink
Warnsveld, juli 1961.
Boggelaar 2.
Voor de vele bewijzen
van deelneming, betoond bij het verlies
van onze lieve vader
en grootvader
Frederik Uenk

betuigen wij u onze
hartelijke dank.
Uit aller naam '
J. G. Uenk
Vorden, Almensew. 39
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van medeleven ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze lieve
vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder

Elke week koopjes!
Bij 250 gram Venz chocoladehagel, l grote rol beschuit voor 9 et

Gesloten wegens vakantie van

30 juli t.e.m. 6 aug.

Fr. Kruip
't Hoge

^ Tot

en

JANTJEN BERTHAV.D. ROERUMME X

geven U, mede namens hun familie,
kennis van hun voorgenomen huwelijk.
De voltrekking zal plaats hebben op
maandag 31 juli in het Nutsgebouw.

en met a.s. zaterdag kunt u
nog profiteren van onze

koopjes en 10 pet. korting
Volgende week geven wij een dubbel aantal Animo-zegels op al uw gekochte artikelen

Op maandag 31 juli a.s. hopen onze
ouders
H. WEUSTENENK
en
Th. H. WEUSTENENK-JANSSEN

hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare
kinderen.
Henk en Henny
Diny
Vorden, juli 1961.
't Hoge 31.
Gelegenheid tot feliciteren van 4.00-5.30
uur in Café Lettink.

Frits Frederik Vente
op de leeftijd van 57 jaar.
G. J. A. Vente-Hendriksen
Zutphen, 22 juli 1961.
Berkelkade 8.

49 et
79 et

Eierkoekjes, 200 gram

49 et

Bij elk pakje soep naar keuze,
l blikje soepballetjes voor

39 et

Vanillesuiker, 12 pakjes

39 et

Aardbeienjam, Ie soort, jampot

79 et

Fa. J. W. Albers

„De Wiersse"
zijn te bezichtigen op zaterdag
5 augustus van 3-6 uur
Opbrengst ten bate Stichting
Dierenzorg (Ommen)

Asyl

Entree (inclusief ,,Engelse Thee")
f 5.— per persoon.

Nuts-Bibliotheek Vorden
Gedurende de maand augustus is de
bibliotheek gesloten.
Het Bestuur
Geniet op een Solex van uw vakantie
Een Solex is betrouwbaar en veilig en uiterst
voordelig.

A. G. TRAGTER

Ackerman l Kamphuis N.V.

20 pet. korting

Te koop 4 STOELEN, 2 ARMSTOELEN, en een GASSTEL 2 pits. D. Beek
't Hoge 61.

Rap bromfietsen
in 5 verschillende uitvoeringen
Reeds vanaf f 609.— met achterwielvering en km teller

l

BRANDSTOFFEN
Gaarne noteren wij uw bestellingen, nu nog tegen
de lage zomerprijzen

Kranenbarg's Speciaalzaak
KOLEN
Ruurloseweg 45

OLIE

-

GAS
Telefoon 1217

Wegens vakantie gesloten
van 31 juli t.e.m. 12 augustus

De afd. GAS blijft geopend.
Profiteert nu nog
van onze zomerprijzen

voor dekens
Halfwollen dekens
Halfwollen dekens

150 x 200
170 x 215

Zuiver wollen dekens
Zuiver wollen dekens

150 x 200
180 x 220

12.90
15.9O

29.75
39.75

Gewatteerde dekens met witte watten
2 persoons

Kroneman-Jörissen

160 x 210

in goud, groen en terra

15.75

Zie etalage

Indiana Rubberstalvloeren
Een warme vloer en een zachte vloer
Dus koeien met gaaf en gezond beenwerk
Brouwers
Hangketting - Hangnylons

Wij ruilen ook uw oude bromfiets in
Kom eens praten

Vraag vrijblijvend nadere inlichtingen

A. G. Tragter

Doe het nu en wacht niet tot het staltijd is

Te koop modern theemeubel en 1 raamTelefoon 1256
kozijnen lang 1,95 m
breed 1,22 m met ramen en halve luiken.
J. Brinkerink, Ruur- Profiteer van de lage advertentieprijzen
loseweg Vorden.
en hoge reclamewaarde van CONTACT

139 et
139 et
129 et

Litersblik ananas, koopje
Litersblik perziken, koopje
Literpot abrikozen, koopje

Nieuwstad 5, Vorden

De begrafenis zal plaats vinden op
En de prijs . . . f 395.— kost een Solex Oto
donderdag 27 juli om 2 uur op de beIn het bijzonder aan
Betaling eventueel in overleg
graafplaats „Moscowa" te Arnhem.
dokter Beukema en het
Vertrek van de rouwkamer, Rietgrachtverplegend personeel
straat
2, ongeveer 1.30 uur.
van het ziekenhuis te
Tel. 1256
Lochem, voor de goede zorgen waarmede
zij haar hebben omringd.
Op strohoeden
Vorden, 27 juli 1961.
Groothandel in Levensmiddelen
Berkelkade
15
Zutphen
Fam. Groot Bramel.
Mossel, D 94 Vorden. vraagt voor het magazijn een

Moderne z.g.a.n. KINDERWAGEN (Koelstra) ter overnameaangeboden. Joh. J. van
Dijk, Julianalaan 2.

et
et
et

Fondant theedopjes, 250 gram
Frisse zuurtjes, 500 gram

Aalt je Groot Roessink

Ter overname: een priflinke jongeman
ma onderhouden KINDERWAGEN,
Sollicitatie Berkelkade 15, of 's avonds na
Zutph.w. 95.
9 uur Bonendaalseweg 16 te Warnsveld.

et
et

De tuinen van

Zaterdag 29 juli, van 4-5.30 uur
inleveren van alle geleende
boeken.
Tot mijn diepe droefheid overleed nog
geheel onverwacht te Amsterdam mijn
lieve man

Verdien 35 et!
l blik a 4 gr. gebraden gehaktballen Ant. Hunink 99
69
elk tweede blik voor
79
Snijworst, 200 gram
39
Boterhamworst, 200 gram
98
Weense worstjes, 8 stuks

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Vorden, juli 1961.

t^^W

Antoni Beeftink

Elke week kwaliteit,

nu slechts f 15.95

DINY VREEMAN

Vorden, juli 1961.
Delden, B 12b.

Jan Aartsen

Voor vakantiegangers nog een klein restant
gewatteerde slaapzakken

HENK WENNEKER

De vertegenwoordiger
A. R. WAGENYOORT
Hackfort - Tel. 1259

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

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

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

RATTI-NIEUWS

Voor

Zondag j.l. kwamen beide Ratti-senioren elftallen
uit in de seriewedstrijden der V.V. Socii te Vierakker—Wichmond.
Ratti I speelde in de finale tegen Gaanderense
Boys I, welke wedstrijd beslissend was voor de
eerste of tweede pr\js.
Dank zij een zeer goed gespeelde strijd slaagde
Ratti I er in om hier met 2—O de overwinning te
behalen, waardoor men in het bezit kwam van de
beker.
In de eerste helft wilde het niet al te best vlotten
in de Ratti-gelederen; er werd wel veel geschoten
maar nog vaak te onzuiver, waardoor doelpunten
uitbleven.
Na de hervatting kon H. Rutgers, die de linksbuitenplaats bezette, bij een schermutseling Ratti
de leiding geven en Dostal zorgde op fraaie wijze
voor nummer 2, waarmee de zege veilig was gesteld.
De reserves kregen in hun ontmoeting tegen
Socii I lang geen gemakkelijke opgave, temeer
daar men de gehele wedstryd met tien man moest
spelen. Het werd een 6—O zege voor Socii.

Keukenuitzetten

De R.K. Damesvolleybalclub „De Kraanvogels"
speelde zijn laatste wedstrijd in de voorcompetitie
voor de Sportdag. Deze ontmoeting werd in Baak
gespeeld tegen Baak I.
De Vordense dames slaagden er hier in om deze
competitie goed te besluiten door met 2—O te
winnen. Niettemin hebben ze hard voor de zege
moeten vechten hetwelk uit de eerste setstand
(16—14) duidelyk blijkt. Voor de Baakse dames,
die de gehele wedstrijd numeriek in de minderheid waren doordat zij slechts over 5 dames de
beschikking hadden, was deze uitslag zeker niet
oneervol. De 2de party werd na langdurige stry'd
eveneens een Kraanvogelszege (15—10). Reglementair werd nog een derde set gespeeld, die met
15—6 in het voordeel der geel-witten eindigde.
Het is nu bijkans zeiker, dat men binnenkort mag
uitkomen in de finale op de Sportdag te Vierakker.

G.o.h. BROMFIETS
te koop, Kaptein, met
telesc. f 50.—
G. Bouwhuis, Almenseweg 48 Vorden.

naar

Keune

Te koop 15 are ROGGE en 15 are HAVER
H. Assink, Ruurloseweg D 35

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

George

Perc. HAVER te koop
achter Beumer in de
Lindese Enk. Briefjes
inleveren voora.s.dinsdagavond 8 uur bij
Wed. H. Weenk, Linde E 44.

Seesing

Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Te koop 30 are HAVER Briefjes tot zaterdagavond. H. Olthof, Wildenborch,
Vorden
Te koop HAVER +
GERST bij L. Velhorst bij de wasserij.

Voor

Serviezen
naar

Te koop cementpannen. B. Timmer, Kranenburg.

KEUNE

HET VERRUKKELIJKE SPEL DER
CONVERSATIE
Het is prettig een goed gesprek te voeren, maar
men moet de regels kennen. Dit grondbeginsel is
de basis van alle goede manieren.
Gelett Burgess, lid van een groep mensen welke
wekelijks bijeenkomt om deel te nemen aan het
verrukkelijke spel der conversatie, stelde in overleg met de anderen enkele regels op. Die regels
zijn, aldus lezen wij in Het Beste uit Reader's
Digest:
1. Vermyd alle zuiver subjectieve praatjes.
2. Voer niet altijd het hoogste woord.
3. Spreek niet tegen.
4. Begin niet plotseling over iets anders.
5. Toon actief belangstelling voor wat gezegd
wordt.
6. Kom na een afdwaling op het onderwerp
terug.
7. Doe geen dogmatische uitspraken.
8. Vermijd alle afbrekende kritiek.
Tot zover de negatieve kant van de regels voor
een goed gesprek.
Hoe kunt u nu een aangename conversatie scheppen? Het geheim is eenvoudig. Om goed te kunnen spreken moet men goed kunnen denken.
Ieder die het moeilyk vindt te spreken, moet leren
denken over wat hij ziet, hoort en leest. Toets,
terwijl u nadenkt, het onderwerp aan aan tfw
eigen ervaring en waarnemingen.
Als voorbeeld dienen de sportliefhebbers. Zy'n zjj
tevreden met het meedelen van de stand van een
spel? Niet in het minst, zjj bespreken de mogelijkheden van een elftal, de eigenschappen van de
verschillende spelers, de techniek van het spel.
Wanneer u nu uw denken op een dergelijke manier
oefent, hoeft u niet bang te zy'n dat u niet goed
zult kunnen converseren.
EVEN EEN GRAPJE
Het Beste uit Reader's Digest vertelt een anecdote
over een Russisch jongetje, dat door zy'n onderwijzer werd gevraagd: „Hoe groot is de communistische partij?" „Ongeveer anderhalve meter"
antwoordde hy prompt. „Idioot" barstte de onderwyzer uit, „ik bedoel, hoeveel leden heeft de
party? Hoe kom je aan anderhalve meter?" „Nou"
antwoordde de jongen, „my'n vader is één meter
tachtig lang en elke avond houdt hy zy'n hand
bij zy'n kin en zegt: „De communistische party
zit me tot hier" l"

Heineken
Bier

Aan komen lopen:
een KOE. Terug te
bekomen bij D J. Gr.
Jebbink, 't Schimmel.
Te koop r.b. STIERKALF. H. W. Wesselink, E 59.
Hengelo-G.

Te koop 100 W.L.X
R.I. H E N N E N . 14
weken oud. E. Brummelman, B 46. Telf.
1576.

ONDERLINGE H ENGEL WEDSTRIJD
De 23 leden van de Vordense Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hebben zaterdagmiddag
tijdens de onderlinge wedstrijd in de Baakse beek
bij de Groene Jager met zijn allen 2 visjes gevangen wegende resp. 50 en 45 gram.
In café de Groene Jager reikte voorzitter A. Bello
de prijzen uit. Hij heette daarbij in het bijzonder
het lid, de heer H. Bruggink welkom, die wegens
ziekte geruime tijd niet aan wedstrijden heeft
kunnen deelnemen.
Verder wees hij nog op de a.s. zaterdagmiddag te
houden wedstrijd tussen Almen, Laren en Vorden,
welke in het Groene Kanaal bij Eefde gehouden
zal worden. Hiervoor is een wisselbeker beschikbaar gesteld.
De beide gelukkige prijswinnaars waren de heren
J. Koster (50 gram) en G. Hellewegen (45 gram).

Heerlijk
pittig
verfrissend

Fa. Hartens

Te koop 'n toom zware
BIGGEN. L. H. Visschers, Galgengoor.

wapen- en sporthandel
APASFCnPs voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Een toom gespeende
BIGGEN te koop.
Elsman, B 57 Delden

16'

Te koop motorrijwiel
Zündapp 1959 200 c.c.
in primastaat. H. Schot
Insulindelaan 21 Vorden

AUTO-VERHUUR

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

! Heineken <

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

CONTACT
hét blad van Vorden

hét blad voor Vorden

Zaal Langeler - Hengelo-GId.
Zaterdag 29 juli a.s.

DANSEN
Orkest H. Brugman.

Heineken

Wegens vakantie

gesloten
van

31 juli tot en met S augustus

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmandt

A. Jansen
't Schoenenhuis
Vanwege ons uitstapje is de zaak woensdag 2 augustus

Heineken's bier
verkrijgbaar bij

Kistemaker

de gehele dag gesloten
Fa. Kluvers
Afnemers, die niet aan het uitstapje deelnemen, kunnen toch de

gezellige avond
meemaken, 's avonds 8 uur in hotel Bakker.

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.
Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs
Uitgave: Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Vorden

