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ORIËNTERINGSRIT PER RIJWIEL
Uitgaande van de buurtvereniging „Delden"
werd een rijwieloriënteringsrit georganiseerd.
Deze rit had een lengte van 22 km en moest
worden afgelegd in het tijdsschema van l uur
en 30 minuten. Als contrólezoekposten waren
aangewezen de huisnummers C 94, D 129a en
E 23. De start en finish waren bij de boederij
van de heer M. H. Gotink. Als prijswinnaars
kwamen uit de bus: 1. J. Besselink en H. Re-
rink met 2 strp.; 2. E. Eggink en J. Rerink, 3
strp.; 3. W. Starink en G. Eskes, 7 strp.; 4. W.
Eggink en A. Vruggink, 7 strp.; 5. de dames
J. Gosselink en M. Lebbink, 8 strp.; 6. G. Jan-
sen en G. Jansen, 10 strp.; 7. G. Brummelman
Dzn en H. Brummelman Jzn, 10 strp. De poe-
delprijs met 58 strp. viel ten deel aan de da-
mes J. Wassink en H. Poorterman.
Na afloop werden door de voorzitter, de heer
M. H. Gotink, met een toepasselijk woord de
prijzen uitgereikt.

VETERANENJUBILEUM
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Vorden I
een vriendschappelijke wedstrijd speelde te-
gen N.S.U., het elftal van de Nederl. Spoor-
wegen uit Utrecht. Dit geschiedde destijds
door bemiddeling van de heer van Mourik,
voorzitter van de Ver. voor Vreemdelingen
Verkeer in Vorden tot wie N.S.U. dit verzoek
gericht had. De eerste kennismaking met
N.S.U. is zodanig geweest, dat er een hechte
vriendschapsband is ontstaan tussen de spe-
lers van beide verenigingen, welke nu na 25
jaar nog immer bestaat.
De spelers van beide verenigingen zijn inmid-
dels veteranen geworden, doch dat heeft niet
belet om telken jaren de traditie van het spe-
len van een wedstrijd in ere te houden, het-
geen wel een unicum genoemd mag worden.
Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum
speelden zaterdagavond op het Vorden-terrein
de veteranen van Vorden en N.S.U. een ge-
noeglijke wedstrijd tegen elkaar, welke door
de Vordense oudjes met 2—l werd gewonnen.
Na afloop verzamelden zich de dames en he-
ren benevens de oudere leden der vereniging
met hun dames zich in zaal Bakker, waar een
gezellige avond gehouden werd. De voorzitter
van de veteranen-commissie, de heer J. Lam-
mers, memoreerde in zijn openingswoord het
ontstaan der vriendschapsbanden en haalde
vermakelijke herinneringen op uit de afgelo-
pen 25 jaar. Hij hoopte dat deze banden nog
lang mogen blijven bestaan, hoewel het voor
de meeste veteranen langzamerhand te be-
zwaarlijk wordt om een wedstrijd te spelen. De
voorzitter van de N.S.U.-veteranen, de heer
C. de Regt, dankte voor de gastvrijheid hier
telkens in Vorden ondervonden en noemde het
een unicum dat twee verenigingen zo lang
vriendschapsbanden hebben onderhouden. Hij
bood de spelers en bestuur der Vordense vete-
ranen een herinneringsspeldje aan.
Vervolgens werd een cabaret-programma ge-
bracht dat er zijn mocht. De Utrechtenaren
hadden gezorgd voor een pianist en twee con-
ferenciers-humoristen, de heren Visser en
Sterkenburg, die met hun praatjes, liedjes en
komische voordrachten voor grote vrolijkheid
zorgden. Hun optreden viel zeer in de smaak.
Vooral de creatie als Julia en grootmamma
was kostelijk. Een belangrijk aandeel in het
slagen van deze avond had ook de heer Gras-
huis uit Eefde als de goochelaar. Vooral zijn
goocheltoeren met kaarten en met duiven, die
hij uit het niet te voorschijn toverde, waren
verbluffend.
Er werd verder gedanst, terwijl een eterijtje
voor de nodige afwisseling zorgde. Het geheel
was een zeer geslaagde en gezellige avond,
waaraan met genoegen terug gedacht zal wor-
den. De Utrechtse gasten, die bij diverse le-
den nachtlogies genoten, maakten zondag-
middag in een aantal door leden van „Vor-
den" beschikbaar gestelde auto's de acht kas-
telentocht, die een waardig sluitstuk vormde
van dit jubileumfeest. In hotel „De Konijnen-
bult" werd tenslotte een afscheidsbijeenkomst
gehouden, waar over en weer nog hartelijke
woorden werden gesproken. Vermoedelijk zul-
len de Vordenaren volgend jaar nog eenmaal
een return-bezoek aan Utrecht brengen.

KERKDIENSTEN zondag 5 aug.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. H. Jansen
10.30 uur Ds. P. Visser, van Apeldoorn
Jeugddienst.

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

Öeref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. H. Post,

van Heerenveen
R.K. Kerk

7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 4 aug. van 5 uur tot en met
zondag 5 aug. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 26 juli t.m. 2 aug.
Ondertrouwd: H. Steenblik en J. H. Riefel,
W. J. Aalderink en G. J. Eggink.
Gehuwd: A. J. van Holst en F. J. N. Beren-
pas, E. L. Lammers en G. Rouwenhorst,
H. Lauckhardt en J. Dijkstra.

MARKTBERICHT.
Heden geen aanvoer.
De politie verzoekt ons de aandacht
van de landbouwers te vestigen op
het ministerieel besluit, waarbij een
algeheel vervoer- en marktverbod
voor varkens is afgekondigd. Alleen
vervoer van slachtvarkens (boven 70
cilogram) is toegestaan.

^Aanleiding tot dit besluit is de toe-
name van mond- en klauwzeer onder
de varkens in ons land.

| PAARDEKEURING
Op de te Bennekom gehouden jaarlijkse cen-
trale keuring van fokmerriën werden de paar-
den van de volgende eigenaren bekroond:
Eenjarige merriën Geld. type:
Ie premie B. Berenpas Mossel; 2e G. Wuesten-
enk en H. Eggink.
Tweejarige merriën Geld. type:
2e premie B. H. Koning.
Driejarige merriën gedekt Geld. type:
A Premie met ster B. Wagenvoort; 2e premie
dezelfde.
Vier- en vijfjarige merriën met veulen Geld.
type:
A premie met sterpredikaat B. H. Norde.
Vier- t.m. zevenjarige stermerriën Geld. type:
Ie premie M. Eggink.
2e premie B. Berenpas Mossel.
Eenjarige merriën Gr. type:
A premie A. J. Zweverink Steenkamp.
Tweejarige merriën Gr. type:
2e premie E. J. Knoef en A. J. Koning.
Driejarige merriën (gedekt) Gr. type:
2e premie H. Knoef.
Vier- en vijfjarige merriën met veulen:
2e premie D. J. Rouwenhorst (Biesterveld).

OPGENOMEN IN HET STAMBOEK
Inspecteur M. Koomen heeft de volgende die-
ren van het F.H.-veeslag in het N.R.S. opgeno-
men: W. Oortgiesen, Vorden, 1; G. W. Weenk,
Linde, 1; W. Groot Nuelend, Mossel, 2; C. D.
Jansen, Wildenborch, 3; H. Tjoonk, Hackfort,
1; J. L. Klein Brinke, Vorden, 1; W. Rietman, 1.

AVONDWANDELING UITGESTELD
Wegens de enorme regenval ging woensdag-
avond de wandeling met controleposten niet
door. Deze is nu vastgesteld op a.s. woensdag-
avond. Mocht Pluvius ons dan weer van zijn
rijke gaven doen „genieten" dan wil men het
nog eens proberen op vrijdagavond. De aan-
houder wint!

DE KNUPDUUKSKES
Met veel succes hebben de Vordense Boe-

rendansers ,,De Knupduukskes" een demon-
stratie gegeven in Eelde bij Groningen en in
Loonen.
De groep, welke een grote bekendheid geniet,
werd door de talrijke aanwezigen met een luid
applaus beloond.

HULDE AAN BRUIDSPAREN
Bij twee huwelijksvoltrekkingen op het ge-
meentehuis vormde zich vorige week vrijdag-
morgen een herehaag. Toen het echtpaar E.
Lammers-Rouwenhorst het gemeentehuis ver-
liet vormde een 14-tal meisjes, leden van de
gymnastiekvereniging „Sparta" een erehaag.
De meisje hielden elk een hoepel, zoals in
gebruik bij gymnastische oefeningen, omhoog,
waar het bruidspaar onderdoor naar de wach-
tende auto schreed. De bruid is reeds jaren-
lang lid van „Sparta".
Bij het bruidspaar H. Lauckhart-J. Dijkstra
vormde bij het verlaten van het gemeentehuis
een 10-tal leden van Concordia's drumband,
waarvan de bruidegom instructeur is, een ere-
haag. Deze hulde werd niet gevolgd door pit-
tig tromgeroffel, waarop de vele belangstel-
lenden blijkbaar gewacht hadden. Dit werd
bewaard tot 's avonds toen „Concordia" dit
bruidspaar een serenade bracht.

AVONDWANDELING
Onder leiding van de heer D. Norde werd
maandagavond in het kader van het V.V.V.
programma wederom een avondwandeling ge-
houden. Hieraan namen 14 personen deel. De
route ging dit keer door de buurtschap Linde,
langs het Kieftskamp en het zwembad. Zeer
voldaan keerde men weer in ons dorp terug.

BENOEMD
In de vacature van mej. den Boer is als lerares
aan de Chr. Lagere Landbouwhuishoudschool
benoemd mej. M. Premsela uit Amsterdam,
die tevens bij de gehouden 4 daagse te Nij-
megen een medaille won.

GESLAAGD
Onze vroegere plaatsgenoot, de heer W. Pon-
gers, thans onderwijzer aan de Muloschool te
Beilen, slaagde in den Haag voor het examen
Duits L.O.

ACHTKASTELENTOCHT
de achtkastelentocht per rijwiel, welke

woensdagmiddag onder leiding van de voor-
* zitter, burgemeester van Arkel gemaakt werd,

namen 84 personen deel.

BIOSCOOP
Al regent het vanavond ook pijpestelen, dan
hoeft men zich nog niet te vervelen. In de film
,,De Zigeunerprinses", die hedenavond in het
Nutsgebouw gedraaid wordt, zorgen Stan Lau-
rel en Olivier Hardy er wel voor dat u alle
narigheid van de afgelopen week vergeet. De-
ze twee oerkomieken beleven weer allerlei
dolle avonturen, terwijl Mea Busch en Jacque-
line Wells hun waardige tegenspeelsters zijn.
Ook de muzikale begeleiding is voortreffelijk,
zodat alle factoren aanwezig zijn om u een
vrolijke avond te bezorgen.

KALVERDRIELING
Bij de landbouwer G. Koning in de Wilden-
borch bracht een koe drie vaarskalveren ter
wereld, welke alle drie kerngezond zijn.

GESLAAGD
De heer Wim Eggink, „'t Veldkamp", slaagde
te Utrecht voor het diploma slagersvakbe-
kwaamheid.
De heer T. L. Kip behaalde daar het diploma
meubelmaker en Jan Wiekart verkreeg te Hil-
versum het middenstandsdiploma.
Onze plaatsgenoot de heer G. J. Elbrink
slaagde te Rotterdam voor het textielbrevet
kousen, sokken en corset en .B.H.

NIJMEEGSE VIERDAAGSE
Onze plaatsgenoot, de heer J. Mullink, Kra-
nenburg presteerde het om in Nijmegen vier
dagen te tippelen en hij behoorde tot de velen,
die dit jaar met succes de Vierdaagse uitlie-
pen.

GESLAAGD
Aan de R.K. School voor Ambacht en Tech-
niek te Borculo (Leo-Stichting) slaagden onze
plaatsgenoten, de heren A. G. J. Tolkamp voor
bakker, Th. J. Berentsen, Delden voor metaal-
bewerker en W. Berentsen en A. S. Hoebink
voor metaalbewerker (derde leerjaar). Onze
plaatsgenoten, de dames L. Scherpenzeel en
M. Lichtenberg en de heer N. van Snellenberg,
leerlingen van de R.K. Muloschool te Zut-
phen behaalden het Mulo-diploma A.



VOLKSFEEST MEDLERTOL
Het Comité van het Volksfeest aan de Medler-
tol kwam in vergadering bijeen in café Eijkel-
kamp. Besloten werd om op vrijdag 14 en za-
terdag 15 semtember a.s. b^et traditionele
Volksfeest te houden. Vrijdagmiddag begint
het feest voor alle schoolgaande kinderen. In
de grote feesttent zal dan n.l. het bekende ca-
baretgezelschap v. d. Berg uit Gaanderen een
feestelijk programma aanbieden met o.a. acro-
batiek, clownerie etc. 's Avonds volgt er een
optreden voor de groteren. Ook hier wordt
een geheel nieuw programma gegeven. Zater-
dag is dan het eigenlijke Volksfeest met di-
verse Volksspelen en vermakelijkheden.

WATERPOLO
De damesploeg van V.Z.V., de Vordense
Zwem- en Waterpolovereniging heeft er j.l.
zaterdag geen gras over laten groeien en be-
haalde thuis een verdiende 3—2 zege op Nep-
tunus II (dames) uit Zutphen, waardoor zij on-
geslagen kampioen werd van de 1ste klas afd.
Twenthe-IJsselstreek. Evenals verleden jaar,
toen zij ongeslagen kampioen werden van de
2e klas hebben de Vordense dames bewezen,
dat zij ontegenzeggelijk de sterkste ploeg der
afdeling zijn. Dit is dan ook zeker een felici-
tatie waard!

De wedstrijd, die in het zwembad alhier
plaats vond, was tevens de laatste competitie-
wedstrijd en een behoorlijk aantal belangstel-
lenden woonden deze competitiewedstrijd bij.
Na 2 minuten kon Joke Brandenbarg, na goed
samenspel het leder bemachtigen en wist de
score te openen (l—0). Nog voor de rust ver-
hoogde Gr. Smith de stand tot 2—0. Toen Joke
direct na de hervatting wederom op fraaie wij-
ze scoorde scheen er geen kou meer aan de
lucht. De Zutphenaren gaven de meed echter
niet op en slaagden er in hun achterstand tot
3—2 te verkleinen, waarmee het einde kwam.
's Avonds vond er in café Bloemendaal een
gezellig samenzijn plaats, waar de voorzitter
van V.Z.V., de heer Plas, de nieuwe kampioe-
nen van harte geluk wenste en hen veel suc-
ces toewenste in de promotiewedstrijd. Na-
mens het bestuur werd aan beide kampioens-
ploegen (het dames- en hereüteam) een blij-
vende herinnering aangeboden i.v.m. het be-,
haalde kampioenschap. m
Dezer dagen zal het V.Z.V. damesteam in een
neutraal zwembad een promotiewedstrijd spe-
len tegen O.Z.C. I uit Olst om een plaats in
de K.N.Z.B. g
A.s. zaterdag om 6 uur begint het grote polo™
toernooi in het zwembad alhier, waaraan di-»
verse prominente ploegen uit de omgeving
deelnemen. Na afloop zal er in café ,,de Zon"
een gezellig samenzijn zijn.

RATTI-NIEUWS
Zondag nam het eerste elftal deel aan het tra-
ditionele Koolhazentoernooi, te Lochem, ge-
organiseerd door de V.V. K.D.C, aldaar. Ratti
kwam hier uit tegen S.V.D.E.S. I uit Eibergen.
De tegenstander, die ook meerdere malen te-
gen Ratti uitkwam in competitiewedstrijden,
was in het veld zeker niet zwakker dan de
Vordenaren. Hun voorhoede miste echter de
stootkracht om doelpunten te maken. Ratti
daarentegen wist,ondanks de sterke tegenwind
d.m.v. haar goed combinerende voorhoede
voor de rust een 2—O voorsprong te krijgen.
Na de hervatting kwam Eibergen, dat nu de
wind tegen had sterk naar voren en slaagde
er in ruim een kwartier lang het initiatief in
handen te houden. Zij hadden na 10 minuten
resultaat, toen hun middenvoor zuiver achter
de keeper plaatste (2—1). S.V.D.E.S. liet zich
niet in de verdediging drukken, doch slaagde
er evenmin in haar achterstand in te halen.
Wel kon de uitstekend spelende Ratti-voor-
hoede de score verhogen en werd uiteinde-
lijk met 5—l gewonnen.
De reserves gingen naar Baak, waar zij in het
kader van de seriewedstrijden der Baakse
Boys een ontmoeting speelden tegen Steen-
deren II. Ratti verloor deze match met 5—0.

UITSTAPJE RATTI-JEUGD
Zondag maakten de Ratti-junioren een uitstap-
je per fiets naar de Leo-stichting te Borculo
o.l.v. de heren B. Schoenaker en Fr. Wolbert.
Hier bracht het jeugdige gezelschap een be-
zoek aan de grote tentoonstelling van de
Streekambachtschool der Leo-stichting, waar
de door de leerlingen dier school vervaardig-
de werkstukken konden worden bezichtigd en
aller belangstelling trokken.
In het kader van deze feestdag speelden de
Ratti A junioren hierna een vriendschappelijke
ontmoeting tegen Leo-stichting A. Het werd
een spannende partij, die met 2—l gewonnen
werd door de Leo-stichting. Ratti B speelde
vervolgens tegen het B elftal der Leo-stichting,
doch verloor met 5—1.

Na de wedstrijd werden allen getracteerd en
maakte men onder leiding van een frater een
fietstocht door het ruim 80 ha omvattende,
schone bosrijke gebied, dat bij de Stichting be-
hoort. Opgetogen arriveerde de jeugd 's
avonds tegen 7 uur weer thuis.
VERSLAG BIJZ. LAG. LANDBOUWSCHOOL
Uit het verslag van de bijzondere lagere land-
bouwschool alhier over het cursusjaar l sep-
tember 1955 tot en met 31 augustus 1956 de-
len wij het navolgende mede:
In plaats van de heer Nijenhuis, die aftredend
en niet herkiesbaar was als bestuurslid, is ge-
kozen de heer Rouwenhorst.
Personeel. Het personeel der school bestaat
uit de heer Van Roekei, Hoofd der school, de
heer Ellenkamp, tweede leerkracht, de heer
Koerselman uit Brummen, leraar landbouw-
werktuigen en de heer Bogchelman, die het
melkonderwijs verzorgd. De heer van Roekei
is per l sept. a.s. benoemd tot leraar aan de
Chr. Landbouwwinterschool te Doetinchem. In
deze vacature is voorzien door de benoeming
van de heer G. J. Bannink tot Hoofd der
school. De heer Bannink is thans Hoofd van
de Chr. Lag. landbouwschool te Nijverdal.
Overzicht div. cursusjaren. Klasse la begon
het cursusjaar met 21 leerlingen. Klasse Ib
telde 19 leerlingen. Bij de overgansles konden
3 leerlingen niet verhoogd worden n.l. l uit
klas l b en 2 uit klas l a. Klas II begon met
23 leerlingen. Klas III telde bij de aanvang
van het cursusjaar 25 leerlingen. Bij de ge-
houden overgangsles op 18 april j.l. moesten
2 leerlingen blijven zitten. Klas IVa en IV b.
Het leerlingenaantal van deze klassen was 21
en 22 leerlingen. Op de eindles, die gehouden
werd op 18 april 1956, in tegenwoordigheid
van de heer Ir. Manschot en enkele school-
bestuursleden en leden van de Commissie van
Toezicht kon aan 42 leerlingen een diploma
worden uitgereikt.
Avondcursussen. De belangstelling voor het
landbouwonderwijs is in het gebied van de
school goed te noemen. Niet alleen volgden
131 leerlingen het dagonderwijs der school,
doch ook zijn er nog 4 avondcursussen ge-
geven, n.l.: 1. een tweedejaars-landbouwcur-
sus. Deze werd gegeven door de heren Groot
Nibbelink en Schreiner. 2. een cursus pluim
veeteelt o.l.v. de heer Timmer. 3. een cursu
bedrijfsleer o.l.v. de heren Van Roekei en El-
lenkamp. 4. een cursus Opvoering van de bo-
demproduktie o.l.v. de heer Van Roekei.
Algemeen. Het onderwijs had gedurende
schooljaar 1955/1956 goede voortgang. Er is
dan ook behoorlijk gewerkt door de leerlin-
gen, zodat dan ook de resultaten bevredigend
kunnen worden genoemd. Opvallend was het
gering aantal absenten, ondanks de zeer stren-
ge winter. Voor de nieuwe cursus die per l
september a.s. zal aanvangen hebben zich 22
leerlingen gemeld. Na gehouden toelatings-
examen moest er l afgewezen worden.
Cursusjaar 1956/'57. Voor de komende cursus
zal overgegaan worden tot gedeeltelijke in-
voering van het nieuwe leerplan. Daarbij zal
de eerste klasse niet 2% dag doch 4 dagen
per week les krijgen. Het werd jammer ge-
noemd dat het vak handvaardigheid nog niet
kan worden ingevoerd wegens het ontbreken
van een handvaardigheidslokaal. Plannen
hiervoor zijn reeds het vorig jaar gemaakt,
doch wachten nog steeds op uitvoering.
Wat het nieuwe leerplan betreft kan worden
medegedeeld dat dit o.m. inhoudt: 5 dagen
per week voor de eerste klas, vier dagen voor
de tweede klas en drie dagen voor de derde
klas. De eerste en tweede klassen ontvangen
dan naast de theoretische vakken, handvaar-
digheid, praktisch melkonderwijs en gymna-
stiek. De derde klas krijgt dan naast de theo-
retische vakken het vak vakvaardigheid
(landbouwwerktuigen en motoren) en gymna-
stiek. Aan het slot wordt de wens uitgespro-
ken dat binnen niet al te lange tijd de school
zal mogen beschikken over een doelmatig in-
gericht lokaal voor het hand- en vakvaardlg-^
heidsonderwijs.

Met de Knupduukskes naar N.W. Wales.
III

Om 2 uur heeft de officiële opening plaats,
waarbij onze voorzitter de eer geniet om, me-
de namens de Hollandse zanggroepen, een
woord van dank voor de uitnodiging te schrij-
ven (hij vond het wel gemakkelijk z'n papier-
tje onder in de boerenpet te kunnen leggen!)
Alle Knupduukskes zijn nu op het terrein in
kostuum en geven voorlopig op de weide maar
enkele dansen ten beste, hetgeen door publiek
en pers ten zeerste op prijs gesteld wordt, ge-
zien de woensdag verschijnende kranten,
's Avonds dansen op straten en pleinen - - 't

gaat best. Bij de Hoksebarge heeft elke boer
al een Engelse dame en onze vrouwleu draai-
en vrolijk met de bewoners van Wales. Zelfs
Spanjaarden, Oekrainers en Oostenrijkers
draaien mee!
Woensdag 11 juli begint voor de deelnemende
landen het feest. Om u een indruk te geven
van de zeer grootse opzet van dit muziek-,
zang- en dansfestival, enkele cijfers. Het op-
treden der groepen geschiedt in een tent die
10.000 mensen kan bevatten, en bij mooi
weer, als de zijkanten openstaan, vinden nog
vele duizenden een staanplaats. Rondom deze
feesttent is van alles wat nodig is, o.a. brand-
weer, Roode Kruis, postkantoor, perstenten
en natuurlijk de tenten voor verversingen.
Het geheel wordt gecompleteerd door een
enorme eettent, met aangebouwd een keuken,
waar dagelijks aan de ± 5000 deelnemers, die
uit 25 landen afkomstig zijn, de maaltijden
worden verstrekt. De organisatie van het hele
festijn kost omstreeks ƒ 200.000.—.
Hier wordt een week gezongen en gedanst.
Woensdag traden dansgroepen op uit 18 lan-
den, 's Morgens wordt in competitieverband
door elke groep 10 minuten gedanst en als
wij als no. 8 de planken op moeten, zijn we
vast besloten ons land op waardige wijze te
vertegenwoordigen.
Onze klompen trekken natuurlijk enorme be-
langstelling en als wij de Driekusman en de
Windmölle hebben gedanst en er een enorm
applaus opklinkt, weten we dat het in elk
geval naar het genoegen van het publiek is
geweest. Het oordeel der jury moeten we
maar rustig afwachten.
Als dit oordeel na afloop van de demonstraties
bekend wordt, kunnen we zeer tevreden zijn,
wat u zal blijken uit het volgende: de voor-
zitter der jury gaf eerst een beoordeling der
dansgroep en daarna en puntental. Na twee
Spaanse balletgroepen en een groep uit Mo-
ravië kwamen wij, samen met een Engelse en
twee Franse groepen op de 4e plaats. De be-
oordeling luidde woordelyk: „Wij waren zeer
gecharmeerd door deze gncep, die hun een-
voudige dansen met hart en ziel dansten en er
kennelijk veel plezier in beleefden. De moei-
lijkheid was om ze tot stoppen te krijgen
(toen we de 10 minuten overschreden) maar
we kunnen ons dat voorstellen als je met zo-
veel plezier danst."

(Wordt vervolgd)

Komt U zondag ook naar de

JEUGDD1ENST?
Om 10.30 uur spreekt Ds. P. Visser,
van Apeldoorn over het onderwerp:
„God«laat zich niet misleiden".

*

De samenzang begint om 10.20 uur.

Steeds het voordeligste adres!
250 gr. reeruggetjes,

heerlijk koekje 59 et
l pot rode pruimenjam 52 et
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
1 pot appel-aardbeienjam 58 et
2 grote rollen beschuit 49 et
3 pak pudding, div. smaken 45 et
l grote fles slasaus 69 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, gebr. gehakt en
rookvlees, 150 gr. 67 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Wat is dat toch veur spul Jan, met dat
Twente Rijnkanaal, door in Egypte, mien
dunkt, zo'w hier geen las kriegen?
Hoe zo Gerda, nou jao ik dachte hier met
de Voddense Bekke!
Ach vrouw zolange as wie nog

Tarvobrood
kun t kriegen maak ik mien gin zörge, ie wet

SCHURINK
bakt 't en breg 't oe dagelijks in huus.

Te koop 30 are ROGGE en 20 are HA-
VER bij A. L. Grotenhuis, B 7.



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de zeer vele blij-
ken van belangstelling
en medeleven onder-
vonden, tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve
vrouw en moeder

Mina Sprokholt
echtg. v. G. Vosselmah

Uit aller naam:
G. Vosselman

Vorden. 4 aug. '56.
„St. Hubertus"

DR. LULOFS
is met vakantie

afwezig
vanaf vrijdagavond

10 aug. t.m. zondag
19 aug.

Dr. de Vries neemt
waar.

Muziekvereniging
„Concordia"

woensdag 8 augustus

geen repetitie.

Biedt zich aan 'n net
MEISJE voor de huis-
houding, 17 jr.
Brieven letter A adv.
bur. te Slaa.

Te koop prima EET-
AARDAPPELEN a
10 et per kg.
D. Lettink, Linde

Te koop 20 are HA-
VER. E. J. Woessink
b.d. Bramel.

Te koop ± H are
HAVER. H. J. Klein
Nengerman, Almense-
weg C 134.

Te koop een perc.
ROGGE, 35 are, aan
de garst. Briefjes in
leveren tot donderdag
9 aug. 8 uur n.m.
A. Dieks, Kranenburg

Te koop 1,25 ha pri-
ma HAVER, aan de
Rijksstraatweg tegen-
over Empofabriek, bij
inschrijving, briefjes
voor 11 aug. 12 uur,
tevens 50 are HOOI-
GRAS.
Kasteel Vorden.

Te koop een STIER-
KALF. H. Kreunen,
D 84.

R.B. MAALKALF te
koop, 7 w. oud bij
Lijftogt. Kranenburg,
D 150.

Toom BIGGEN te
koop bij Wassink,
Nieuwstad.

Te koop 2 zware dr.
VARKENS, half aug.
a.d. telling. B. Zents
Jr., Medler.

Te koop 5 zware dr.
gen B.B. ZEUGJES,
van 7 tot 9 aug. aan
de telling.
J. Brummelman,
't Alderkamp, Delden

Marktvereniging Vorden

Marktloten
zijn vanaf zaterdagmiddag 11 aug. ver-

krijgbaar bij de Heer H. Klein Brinke,

Stationsweg 18.

Verloting goedgekeurd d.d. Min. v. Jus. bij beschik-
king van 24 juli 1956 no. L.o. 560/126.

Er moet een goede reden zijn

waarom zovelen reeds

Shell Butagas
aanschaften.

Er zijn zelfs vele goede redenen voor,
om juist de bekende blauwe fles te
kiezen, o.a. de zuinigste apparaten
en de beste vakkundige service.

Onthoudt u vooral, dat een fles Butagas 13
kg. vloeibaar Butaan bevat en afgehaald
f 8.55 kost, du£ rond f 0.66 per kg.

Uitsluitend voor industrie leveren
wij Shell Propaan met een flesin-

houd van 10'L . kg. welke afgehaald

f 7.25 kost.

G. Emsbroek & Zn. c.v.
VORDEN

Te koop zeer goed
onderh. houten elektr.
KROONLAMP.
Insulindelaan 11.

Te koop zwartbont
VAARSKALF.Smnd.
oud, prima prod., lijs-
ten van M. en M.M.
ter inzage. H. C. Ket-
telerij, Hengeloseweg
B 25.

Te koop 5 zware
BIGGEN bij H. Wil-
tink, D 58, Wilden-
borch, N.o.z.

Te koop een toom
BIGGEN. H. Tjoonk
Bosmanshuis.

Te koop een volbl.
neurende M.R.IJ.
VAARS, aan de teil.
12 aug., driehoekstem-
pel, met beste melk-
lijsten. G. J. Vruggink,
B 67, Delden.

Seesïng

voor
„'t Groenedal

Telef. 358 ~- Vorden

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

8 aug.
(Knollenmarkt)

te Hengelo (Gld.)
Grote Veulenkeuring.

Geen inleggeld.
Mooie prijzen.

De Marktverenig.

Onze werkplaats en winkel is wegens

vakantie gesloten van zaterdag 11
aug. 5 uur tot 20 aug.

S+ Oelen 't Hoge

U staat er goed bij!
Wala staat U goed

Deze corsetten, welke
in een groot aantal
modellen worden ge-
maakt, ondersteunen
op medisch verant-
woorde wijze. Geen
vrouw is te zwaar om
stijlvol te zijn in een
Wala.

Binnenband corset met
Flex-front vanaf t 'J'J

Looman
VORDEN

L Uit voorraad
w leverbaar

Ruime sortering

Gazelle of
Rudge rijwielen
Keuze uit meer dan 150
toer-, sport- en kinder-
rijwielen in diverse kleu-
ren en modellen
Kinderrijwielen vanaf
f 69.50.

Fa. K. Siersma
Overwelving 3
Spoorstraat l
Telefoon 2824

ZUTPHEN

Denkt U er aan,
wij hebben de 3e
week van augustus

vakantie van
13 t.m. 18 aug.

Nog steeds verkopen
we

Kinderwagens
1ste soort en helemaal
niet duur.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Tot onze spijt moeten
we adverteren met

dekkleden en
koedekken.

Hoe naar het ook is.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor GAS
naar

KEUNE

Voor goed verzorgd

DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters.

KEUNE, Stationsweg, Vorden



Ook dit a.s. seizoen hebben wij weer een
grote sortering in haarden en kachels.
Aangezien in de U toegezonden kachelprijscourant niet alle
merken en modellen staan vermeld, laten wij hieronder nog
even de in voorraad zijnde merken volgen o.a. t

Brandaris
Vroling
Becking en Bongers
Jaarsma
Inventa
Pelgrim
Etna-haarden, -haardkachels en
-kookkachels

JL

Tevens kunnen wij U ook leveren Oliekachels o.a.: Becht
en Dyserinck, Perfection, Inventa, Rubiflam.

Voor ruime keuze naar:

lGEBR. BARENDSEN
Vorden - Telefoon 261 - Zie onze etalage,

V.V.V.
Maandag 6 aug. Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder'
leiding van de Heren D. Norde en
G. J. van Roekei. Een rustige wande-
ling welke voor iedereen zéér kan
worden aanbevolen. Vertrek 7 uur*
van het Marktplein.

Dinsdag 7 aug. Oriënteringsrit
voor rijwielen, langs prachtig natuur-
schoon. Vertrek 7 uur van het Markt-
plein. Inschrijfgeld 75 et.

Woensdag 8 aug. Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n.m. van het Marktplein.

Woensdag 8 aug. Avondwandeling
met controle-posten. Vertrek 7 uur
vanaf 't Marktplein. Inschrijfgeld 75 et

Donderdag 9 aug. Boerendansen
Demonstraties van onvervalste folklore
door de „Knupduukskes" uit Vorden.
Aanvang 8 uur op het Marktplein.

Zaterdag 11 aug. Ruiterdemon-
stratie. De Landelijke Ruiterver, uit
Vorden toont U de behandeling van
en de omgang met het paard en wat
hiermede te bereiken is. Aanvang half
acht, terrein bij de bleek.

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Tentoonstelling
Olieverfschilderijen van A. M. Jörissen
te Vorden Landschap- en Stillevenschilder
te houden in het Nntsgebouw te Vorden

van zaterdag 11 aug.~25 aug.
Te bezichtigen van 5—7 uur, volgende
dagen van 10—12 uur en van 2 — 5 uur.

De entree a 25 et. per pers. komt ten
bate voor het Groene Kruis te Vorden.

Zondags v.m. van 10—12 uur niet.

Knollenmarkt Hengelo G.
woensdag 8 aug. a.s.

de gehele dag

Dansmuziek(

Aanvang 1O uur. i

van dinsdag 7 t.m.
zaterdag 11 augustus

*Diuerse koopjes in coupons
artikelen met foutjes en
dergelijke.

Op alle courante goederen
de gebruikelijke 10 pCt*

korting

(met uitzondering van maatwerk)

Mombarg
Kranenburg, Telefoon 279

HEDEN ZATERDAG 4 AUG.

Polotournooi V.Z.V.
Deelnemende verenigingen:

„De Berkel" Lochem,
D.J.K. Zutphen, B.Z. en P.C, Bor-
culo, W.Z.C. Wijhe.

Vriendschappelijke Dames-Polowed-
strijd V.Z.V.— Berkel.

Aanvang 6 uur . Zitplaatsen aan-
wezig.

Een steeds groter succes:
chemisch reinigen,
„Vorm-Vast"-behan-
delïng, populaire prij-
zen!

Mantel f 5.75, Japon f 3.10,
Mantelpak f 4.25.

„De Achterste Molen"
DEPOTS:
A. H. M. Mombarg, Manufacturen
Kranenburg — J. Aartsen, Kleer-
makerij Vorden — H. J. Bennink,
Kleermakerij Vorden.

Dansschool Houtman
Inschrijving nieuwe danscursus vanaf he-
den aan huis.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout , Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz, ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

10 10'

OPRUIMING
Van 6 t.m* 14 aug» geven wij
10 pCt* korting op alle winkel-

goederen.

RESTANTEN - KOOPJES.

fl. Grotenhuys
Vordenseweg — HENGELO-GLD.

10' 10'

Ren Jansen, Pedicure
wegens vakantie geen praktijk
van 12 t.m» 18 augustus a.s.

VOETVERZORGING)

Aankomen-
de week
wegens enor-
me drukte
graag vroeg-
tijdig bespre-
ken.

NIEUWE LEDEN
voor de voetbalver. „Vorden" ge-
lieven zich in verband met de ko-
mende competitie vóór l sept.
op te geven bij een der volgende
bestuursleden:

H. Emsbroek,
Groeneweg l

D. te Stoa,
Schoolstraat 11

Joh. Uenk,
Nieuwstad 67


