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RAADSVERGADERING
In de op 30 juli a.s. te houden openbare raads-
vergadering komt aan de orde het eervol ont-
slag van de heer J. G. Vedders als hoofd van
de openbare lagere dorpsschool en de benoe-
ming van een nieuw hoofd. Voor deze benoe-
ming bieden Burgemeester en Wethouders de
volgende voordracht aan: 1. G. W. Brinkman,
hoofd van de Nutsschool te Wolfersveen (Zel-
hem); 2. M. L. Siebel, hoofd van de openbare
lagere school te Herwijnen.

V.V.V. PROGRAMMA
In het kader van het V.V.V. zomerprogramma
werd woensdagavond nabij café ,,de Zon" de
eerste ronde getrokken van de jaarlijkse touw-
trekwedstrijden. De ploegen, 6 in totaal, werden
namens V.V.V. en Winkeliersvereniging wel-
kom geheten door de heer A. Siemerink. Verge-
leken met vorig jaar was de spanning bij de
wedstrijden minder het aantal bezoekers daar-
entegen was beduidend groter. De uitslagen
zijn: 1. Delden I, 10 punten; 2. Kranenburg I,
7 pt.; 3. Delden II 6 pt.; 4. Kranenburg II, 5 pt;
5. Zuivelfabriek I en II ieder een punt. Ter af-
wisseling werd een rondje getrokken door een
achttal personen uit het publiek, 4 Vordenaren
en 4 gasten. De muziekvereniging „Sursum
Corda" luisterde het geheel met vrolijke mu-
ziek op. De finale zal worden gehouden op
woensdag 7 augustus a.s.
Na afloop werd op en om het marktplein de
„Old Vordense" markt gehouden. Ook hier
heerste een gezellige drukte.

SCHOOLSPORTDAG 1957
Als eerste gedeelte van de sportdag van de ge-
zamenlijke lagere scholen in de gemeente Vor-
den werd woensdagmorgen onder ideale weers-
omstandigheden het jaarlijkse diplomazwem-
men in het zwembad „in de dennen" gehouden.
Onder leiding van de Rijksconsulent der Licha-
melijke opvoeding, de heer Battenberg, had dit
diplomazwemmen een vlot verloop. Mede door
het fraaie weer van de laatste tijd was het aai>
tal deelnemers zeer goed te noemen en waren
de prestaties gunstig.
Veel spanning was er vooral bij de 13 deel-
nemers voor het diploma C. Successievelijk vie-
len er meer af en ten slotte zagen alleen Corrie
Voskamp en Arie Dijkman hun streven be-
kroond. Onder applaus van het jeugdige pu-
bliek stapten zij het water uit.
Van de 52 deelnemers voor het diploma A slaag-
den er 47, terwijl van de 22 candidaten voor B
er 20 het zo begeerde diploma kregen. De heer
Vedders reikte de diploma's met een toepasse-
lijk woord uit.
's Middags werden door de leerlingen uit de 5e,
6e en 7e klasse op het gemeentelijk sportter-
rein de schoolvaardigheidswedstrijden gehour
houden. Dit jaar omvatte het programma hard-
lopen, verspringen, balgooien en behendigheids-
baan. In totaal deden 305 leerlingen mee. Hier-
van behaalden er 52 het diploma A, 88 B, 124 C
en 32 D. Voor het zeer zware E diploma slaag-
den 9 leerlingen.
Aan het einde van de middag bracht de heer
Folmer een woord van hartelijke dank aan de
sportcommissie voor het vele werk dat voor
deze dag was verricht en aan de heer Batten-
berg voor zijn stimulerende activiteit.

NUTSBIBLIOTHEEK
De lezers van de Nutsbibliotheek worden vrien-
delijk verzocht zaterdag 20 en 27 juli van 4—
5.30 uur de boeken terug te brengen, daar de
bibliotheek de maand augustus gesloten wordt.
Dit is nodig omdat de boeken nagezien en op-
nieuw gekaft en gebonden moeten worden.

V.V.V. PROGRAMMA
Heden zaterdagavond wordt door de gymna-
stiekvereniging Sparta een demonstratie ge-
geven achter de O.L. dorpsschool.
Zondagavond zal Doetinchems mannenkoor een
concert geven in de muziektent, bij slecht weer
in het Nutsgebouw. Als afwisseling geven
Greetje en Theo Udink enige nummers voor
fluit en piano. Deze jongelui (zus en broer)
hebben al verschillende malen op een solisten-
concours gespeeld en oogstten daar goede suc-
cessen.
Maandagavond treden de wandelaars aan. 't Is
te hopen, dat ze dan beter weer treffen dan
deze week. Dinsdagavond is er weer een oriën"
teringsrit voor wielrijders. Deze rit geldt ook
mee voor de competitie. De start is op het plein
voor de O.L. dorpsschool. Woensdagmiddag is
er de achtkastelentocht voor wielrijders. Voor
woensdagavond is er een extra attractie inge-
last. Dan zal er een filmvoorstelling plaats heb-
ben achter de O.L. dorpsschool. Hoogstwaar-
schijnlijk wordt er een kleurenfilm over Hol-
land vertoond en nog een komische film, be-
nevens een tekenfilm. U ziet, voor elk wat wils.

BENOEMD
De heer L. Dedden onderwijzer aan de open-
bare lagere dorpsschool alhier is benoemd tot
onderwijzer aan de openbare ULO te Wolvega.

JEUGDVERKEERSEXAMEN
De uitslag van het in deze gemeente gehouden
jeugdverkeersexamen luidt: o.l. school (dorp)
deelname 43 leerlingen, afgewezen l, geslaagd
42; bijz. lagere school, dorp, deelname 41 leer-
lingen, afgewezen l, geslaagd 40; r.-k. lagere
school deelname 27 leerlingen, afgewezen 2, ge-
slaagd 25; o.l. school, Linde, deelname 9 leer-
lingen, afgewezen 3, geslaagd 6; bijz. lagere
school Wildenborch, deelname 10 leerlingen, af-
gewezen 4, geslaagd 6.

NUTSFLORALIA
Na zijn terugkomst uit Denemarken heeft de
heer van Driel uit Apeldoorn een ernstige ope-
ratie moeten ondergaan, die gelukkig goed ver-
lopen is, maar waardoor hij toch nog niet in
staat is om deze zomer de cursus in bloem-
schikken te geven. Zijn collega, de heer Tiede-
ma uit Apeldoorn (Bloemsierkunst Ixora) heeft
zich bereid verklaard zijn werk over te nemen.
De eerste les zal plaats hebben op vrijdagavond
26 juli in de koffiekamer van 't Nutsgebouw.
Daarna volgen nog enige lessen in augustus en
september die op de eerste avond met de cur-
sisten worden vastgesteld. De tentoonstelling
wordt pas op 19 sept. gehouden en duurt deze
keer 3 dagen. Het cursusgeld bedraagt ƒ3.50;
vanaf 14 jaar kan men aan de cursus deelne-
men. Er komen weer aparte wedstrijden voor de
cursisten, waarvoor mooie prijzen beschikbaar
worden gesteld. Degenen, die deze cursus wil-
len volgen, kunnen zich opgeven bij Mevr.
Albers, Zutphenseweg; Mevr. Haverkamp,
Molenweg en Mevr. van Mourik, Apotheek. Wie
al een vorige cursus gevolgd heeft, kan dit jaar
gerust weer mee doen, want de heer Tiedeman
heeft weer een totaal andere opvatting van
bloemschikken dan bijv. zijn collega Mej. Herm-
sen, die het vorige jaar de cursus heeft geleid.
Hoe meer deelnemers er aan de cursus zijn hoe
mooier de tentoonstelling wordt. Vergeet u dus
niet aan deze cursus deel te nemen, dan helpt
u Nutsfloralia haar roem hoog houden van een
mooie bloemententoonstelling! De deelnemers
worden verzocht vaasjes en bloemen mee te
brengen.

BEDRIJFSVOETBAL
In het kader van het Bedrijfsvoetbaltoernooi,
georganiseerd door de Gems Personeelsvereni-
ging werden op het Ratti-terrein de laatste wed-
strijden gespeeld. Donderdagavond vond een
belangrijk treffen plaats tussen Empo II en
Vleeswaren I. De Eilk-reserves lieten niet met
zich spotten en gave^^e E.G.V.'ers zo goed par-
tij, dat de rust met O—O inging. In de tweede
helft was E.G.V. meer in de aanval en kon de
r.half na goed doorzetten de stand op l—O voor
E.G.V. brengen. Toch maakte Empo weer gelijk
en iedereen verzoende zich reeds met een gelijk-
spel, toen vijf minuten voor het einde via een
hoekschop, waarbij een Empo-back juist naast
kopte, de stand 2—l werd. Twee minuten voor
het einde was het de snelle E.G.V.-middenvoor,
die er 3—l van maakte.
Maandagavond viel de beslissing van het toer-
nooi. Onder stromende regen speelden Empo I
en E.G.V. I hun laatste match. Mooi spel was
er niet te zien en het geleek meer op een water-
ballet. Het gelukte Vleeswaren om in de eerste
helft het enige en beslissende doelpunt te
scoren. Door deze 1—0 zege was Vleeswaren I
in het bezit gekomen van de beschikbaar get-
stelde beker van het toernooi. De strijd om de
tweede plaats werd beslecht door Gems I en
Leder I. Ook deze ontmoeting vond onder neer-
plensende regenbuien plaats. Gems was de ge-
lukkigste en veroverde de 2de plaats in dit
toernooi door met gering verschil (l—0) te
winnen.
Woensdagavond werd de wedstrijd Empo I—
Leder I nog gespeeld welke ging om de 3e
plaats. De wedstrijd had een aardig verloop en
eindigde dan ook in een gelijkspel 2—2. Na
verlenging verloor de Leder, daar de Empo in
de laatste minuten doelpuntte.

WATERPOLO
Het herenteam van V.Z.V. wist wederom een
competitiewedstrijd met succes te beëindigen.
Zaterdagavond speelden zij te Lochem een ont-
moeting tegen het derde zevental van de Berkel
(heren). De wedstrijd was af en toe wat rom-
melig, zodat er geen fraai spel viel te zien.
Vorden won met 2—0.
Heden zaterdagavond staan er wederom enkele
belangrijke ontmoetingen op het programma.
Zowel de dames als de heren spelen thuis.
V.Z.V. I (dames) speelt tegen Berkel I (uit
Lochem), hetwelk allicht winst voor de Vorden-
se dames kan opleveren. De heren ontvangen
een der sterkste tegenstanders uit hun afdeling
n.l. O.K.K. uit Eerbeek. Vorden zal haar beste
beentje voor moeten zetten om in de running
te blijven en is o.i. niet geheel kansloos.

GESLAAGD
Onze plaatselijke Autorijschoolhouder George
Seesing slaagde te Arnhem voor het examen
Wegenverkeerswet, Wegenverkeers-reglement,
Jurisprudentie en Motortechniek.

KERKDIENSTEN zondag 21 juli.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Bed. Hl. Doop.

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

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. ƒ. L. Bakker,

van Laren N.H.
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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 20 juli van 5 uur tot en met
zondag 21 juli Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 541.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 113 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 4 6 . — per stuk.
Zwaardere tot f 55.— Handel tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 12 t.m. 18 juli.
Geboren: z. van G. J. Heersink en B. M.
Heersink-Pardijs; d. van J. A. Eulink en J.
J. Eulink-Overkamp.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

VORDENSE WINKELSTAND
MODERNISEERT ZICH

De laatste jaren hebben we al verscheidene
keren melding kunnen maken van het feit, dat
een der vele Vordens^kinkels in een modern
kleed gestoken werd. ^BEns is het de fa. J. W.
Albers die van zich doet spreken. Deze opge-
veer 60 jaren bestaande zaak toont zich wel
zeer vooruitstrevend, daar zij als eerste zaak
in Vorden het zelfbedieningssysteem gaat toe-
passen. Natuurlijk kanenen ook wel als voor-
heen zijn bestellingen^Ben klaarmaken, doch
diegenen die er de vooi^Bur aan geven zich zelf
te bedienen kunnen hier hun hart ophalen.
Het gehele winkelinterieur is veranderd. De'
oude betimmering is er uit gebroken en ver-
vangen door nieuwe vakken, waarin de vele
levensmiddelen een plaatsje zullen vinden. De
etalagekasten zijn ook weggebroken, zodat de
winkelruimte nog belangrijk groter geworden
is. De winkelpui bestaat nu uit een geheel gla-
zen wand, welke is omgeven door lichtgekleurd
marmer. De T.L. buizen zorgen 's avonds voor
een zee van licht, zodat al van verre de aan-
dacht op de zaak gevestigd wordt.
A.s. woensdagmiddag vindt de officiële opening
plaats, waarbij zeker velen een kijkje komen
nemen.

MEESTER VEDDERS GAAT MET PENSIOEN

Wie kent in Vorden niet meester Vedders, het
hoofd van de o.l. school in het dorp? Hoewel
hij op maatschappelijk terrein niet zo zeer op
de voorgrond trad, heeft hij „achter de scher-
men" buiten het schoolleven velen met raad en
daad bijgestaan.
De heer Vedders was van de oprichting van
de Vordense Boerendansers „De Knupduuks-
kes" voorzitter en leider van de groep. Tevens
was hij de promotor t.a.v. de verkeerstafel van
de Rijkspolitie in het district Apeldoorn. Ook
was de heer Vedders de stimulerende kracht
van de B.O.G. afd. Vorden. De afd. Vorden van
de Vrijzinnig Hervormden bezat zijn volle sym-
patie.
Wat de loopbaan van de heer Vedders betreft,
diene, dat hij eerst bij het openbaar onderwijs
werkzaam was in de gemeenten Haaksbergen,
Markelo, Zutphen en Goor, voorts was hij twee
jaar hoofd ener o.l. school te Aalten (IJzerlo?.
Van l mei 1923 tot l september 1929 was hij
hoofd der school te Gelselaar (gem. Borculo).
Bij raadsbesluit van 31 mei 1929 werd de heer
Vedders benoemd tot hoofd van de o.l. school
in het dorp Vorden. Op l september 1929 trad
hij als zodanig in functie. De heer Vedders
mocht op 12 augustus 1953 zijn 40-jarig ambts-
jubileum herdenken.
Op bijna 64-jarige leeftijd heeft hij gemeend
om gezondheidsredenen ontslag uit zijn functie
te moeten vragen.
Gemeentebestuur, oudercommissie, leerlingen
en ouders van de kinderen zien deze zeer ge-
ziene figuur node vertrekken.
Volgende week zullen wij een verslag brengen
over de afscheidsreceptie, welke vrijdagmiddag
plaats vond.

VORDENS DAMESKOOR BEHAALDE EEN
EERSTE PRIJS

Op het concours te Silvolde behaalde het Vor-
dens Dameskoor o.l.v. de heer D. Wolters in
de superieure afdeling een eerste prijs met 348
punten. Bovendien viel het een extra prijs ten
deel voor het hoogste aantal punten in de hoog-
ste afdelingen; voorts werd beslag gelegd op
de directeursprijs in verband met hetzelfde feit.
Voor het verplichte werk: Hodie apparuit, van
Orlando di Lasso behaalde het koor 181 punten
en voor het vrije werk: Sint Jans vier, van J.
P. J. Wierts 167 punten.
In hotel „Het Posthuis" te Gendringen ver-
zamelde men zich aan een diner. De voorzitster
van het koor, mevrouw Klein Brink—Gotink,
dankte de directeur voor diens leiding. Zij of-
freerde hem een geschenk j e. Ook de heer van
Til werd dank gebracht voor zijn hulp bij het
instuderen der nummers.
De heer J. G. Schuppers bracht de gelukwensen
over van de muziekvereniging „Concordia".
De heer Joh. Norde feliciteerde het koor na-
mens de supporters.
Men bracht hier een paar gezellige uren door.
Het was al laat toen men in Vorden aankwam,
waardoor de gebruikelijke officiële huldiging
achterwege moest blijven.

RATTI ORGANISEERT GROTE SPORTDAG
Zondag 21 juli zal Vorden—Kranenburg in het
teken van de Sport staan. De R.K. Sportvereni-
ging „Ratti" organiseert n.l. op die dag haar
grote, jaarlijkse Sportdag, waaraan diverse
plaatselijke en andere verenigingen deelnemen.
Het streven van het bestuur der Sportvereni-
ging is om door deze Sportdag, de ingezetenen
kennis te laten nemen van meerdere takken van
sport, behalve voetbal. Op de allereerste plaats
dient echter aandacht te worden geschonken
aan de hogere waarden van de sport, omdat
een geordende en juiste beoefening van de
sport kan en wil bieden een gezonde ontwikke-
ling en verheffing van de lichamelijke krachten
en een veredeling en verheffing van de mense-
lijke ziel. Een gezonde sportbeoefening schenkt
een prachtige gelegenheid tot wilstraining en
karaktervorming! Op de tweede plaats zal
hopenlijk de kas der vereniging door de op-
brengst worden verstevigd, daar financiële
hulpmiddelen ten enenmale onontbeerlijk zijn.
Het programma vermeldt voor „Elck wat wils",
's Middags wordt in optocht naar het sportter-
rein getrokken, waar eerst een handbalwedstrijd
zal plaats vinden tussen de damesteams van
Davide I uit Zieuwent, de kampioen Ie klas, en
Vios I uit Beltrum, eveneens Ie klasser.
De belangstelling van velen zal ongetwijfeld
uitgaan naar de plaatselijke ontmoeting tussen
de voetbalteams van Vorden I en Ratti I, het-
geen zeer spannend beloofd te worden. De gym-
nastiekvereniging „Sparta" alhier zal ter afwis-
seling van de sportwedstrijden telkens diverse
demonstraties geven. Het hoogtepunt van de
dag vormt de voetbalwedstrijd welke om 6.30
aanvangt n.l. tussen de prominente 3e klas
K.N.V.B. clubs A.Z.C. I uit Zutphen en V.V.G.
uit Gaanderen. Beide verenigingen kennen el-
kaar uit de voorbije competitie en waren steeds
aan elkaar gewaagd, zodat een uitslag van deze
tweekamp moeilijk te voorspellen valt.
Voor voetballiefhebbers dus een unieke gelegen-
heid, die ze niet onbenut moeten laten. Voor
nadere bijzonderheden zie advertentie in dit
blad.

PAARDEKEURING
Op de te Almen gehouden premiekeuring van
fokmerriën, werden uit deze gemeente de paar-
den van de volgende eigenaren een premie toe-
gekend.
Geld. Type: l jarige Merriën. Aangewezen voor
Bennekom: l van B. H. Koning, Linde; l van H.
J. Eggink, Linde; l van E. J. Knoef. Een derde
premie werd toegekend l aan G. H. Wueste-
nenk.
2 jarige Merriën. Aangewezen voor Bennekom:
l van B. Berenpas, Mossel; l van G. H. Wueste-
nenk; l van H. Eggink.
4 en 5-jarige Merriën met veulen. Aangewezen
voor Bennekom: l van B. Wagen voort.
4 t/m 7-jarige Stermerriën met veulen. Aange-
wezen voor Bennekom l van B. Berenpas, Mos-
sel; l van B. H. Norde, Hackfort; l van B.
Wagenvoort.
Groninger Type: 1-jarige Merriën derde pre-
mie: l van D. J. Rouwenhorst; l van A. J.
Maalderink.
2-jarige Merriën naar Bennekom: l van A. J.
Zweverink, „Steenkamp".
3 jarige Merriën gedekt, naar Bennekom: l van
G. Lenselink.

BIOSCOOP
Hedenavond komen de twee grootste filmko-
mieken de Vordenaren een vrolijke avond be-
zorgen. Stan Laurel en Oliver Hardy zorgen
weer voor de nodige kolder in de daverende
klucht: Moeder, wat een klap!



SCHOOL- EN VOLKSFEEST IN DE
WILDENBORCH

Vrijdag werd in de Wildenborch het jaarlijkse
school- en volksfeest gehouden. In de morgen-
uren deden de leerlingen van de Prinses Julia-
naschool, allerlei kinderspelen. Het volksfeest
werd door voorzitter Bent geopend. De uitsla-
gen waren:
Vogelschieten: 1. W. Stokkink, 2. T. Visser, 3.
M. Platerink, 4. J. Meulenbrugge, 5. D. Pardijs.
Dogcarrijden, dames: 1. mej. J. Nijenhuis, 2.
Mevr. J. Bannink—Klein Bramel, 3. mevr. J.
Ruiterkamp—Gotink, 4. mevr. M. Pardijs—Parr
dijs, 5. mevr. Maalderink—van Ark, 6. mevr.
Bannink—Oltvoort, 7. mevr. G. Leunk—Zweve-
rink.
Ringsteken per fiets, dames en heren: l. mej.
J. Nijenhuis, 2. J. v. Amstel; 3. H. Beltman, 4.
A. Horstman, 5. D. Stokkink, 6. mej. D. Haze-
winkel.
Briefposten, dames en heren: 1. mevr. Lang-
werden—Regelink, 2. mej. R. Ruesink, 3. H.
Roerink, 4. J. Reerink, 5. mevr. Lenselink, 6.
mevr. Dinkelman.
Stoelendans dames en heren: 1. mevr. van Re-
wijk, 2. mevr. Hogeboom, 3. mej. G. Oplaat, 4.
mej. J. Smeenk, 5. Joh. Pardijs, 6. mej. J. Horst-
man.
Belschieten: 1. J. Eggink, 2. A. Rossel, 3. Jo.
Kreunen, 4. G. H. Platerink, 5. M. Platerink,
6. Wiltink.

Balkruien: 1. D. Pardijs, 2. B. Bargeman, 3.
H. Klein Brinke, 4. W. Meulenbrugge, 5. Joh.
Pardijs, 6. mevr. van Amstel—Nijhof.
Bij de prijsuitreiking bracht de voorzitter dank
aan de familie Staring van de Wildenborch voor
het beschikbaar stellen van het terrein en aan
de muziekvereniging Sursum Corda, voor de
muzikale omlijsting.
Vrijdag- en zaterdagavond voerde de toneelver-
eniging „T.A.O." onder regie van de heer Hane-
veld uit Lochem het toneelstuk „Drie dochters
van de baas" op. Het werd g9ed vertolkt.

NIEUW CLUBHUIS OP DE KRANENBURG
GEOPEND

Voor de R.K. Vrouwelijke Jeugdbeweging te
Vorden—Kranenburg was het vrijdag j.l. groot
feest ter gelegenheid van de plechtige opening
van het nieuwe clubhuis der Jeugdbeweging.
Vanwege de slechte huisvesting en het steeds
toenemende ledental werd voor plm. 1% jaar
geleden het plan opgevat om een geheel nieuw
gebouw te ontwerpen. Onder de bezielende lei-
ding van de toenmalige aalmoezenier Kapelaan
Polane o.f.m. en de heer A. Eggink, die het
nieuwe clubhuis ontwierp werd het object op
grootse wijze aangepakt. Dank zij verschillende
acties als Carnaval 1957 en de onlangs gehou-
den bloemenshow op „De Wiersse" werd men
in staat gesteld om aan de zo nodige financieën
te komen.
Tegen acht uur 's avonds vond de opening
plaats. In een grote kring stonden de Gidsen
en Kabouters voor het clubhuis opgesteld met
in hun midden de leidsters en het voltallige
Groepscomité der Jeugdbeweging. Na een kort
gebed vond o.l.v. de Groepsleidster der afd.
Mej. G. Gerritsen (Guido) de grote vlaggen-
parade plaats. De aalmoezenier van het Jeugd-
werk, pater Ruigt o.f.m., sprak een toepasse-
lijk woord en vroeg vervolgens aan pastoor
R. Ponsioen aan wie de sleutel werd aange-
boden om het nieuwe gebouw te openen.
Pastoor Ponsioen hield vooraf een korte toe-
spfaak. Spr. was verheugd, dat na zoveel tegen-
slag eindelijk het clubhuis kon worden geopend.
Hij dankte al degenen, die er aan hadden meer
geholpen om de Jeugd onder dak te brengen.
Spr. deelde mede, dat het clubhuis speciaal be-
doeld was voor Gidsen en Kabouters benevens
het R.K. Zangkoor „Cantemus Domino". Hij
hoopte, dat het Vrouwelijk Jeugdwerk zou blij-
ven groeien en bloeien. Hierna werd het ge-
bouw plechtig geopend en ingezegend. Bij deze
opening waren velen tegenwoordig. Allen wer-
den uitgenodigd om hierna een kijkje te komen
nemen in het nieuwe gebouw. Het clubhuis,
dat geheel uit steen is opgetrokken werd ge-
bouwd aan de weg naar Linde naast de Kerk-
hoflaan op de Kranenburg en heeft een lengte
van 14 m en is 7 m breed. De hoogte is ruim
3 meter en het bevat drie vertrekken, een hall
en twee toiletten. Twee vertrekken van ieder
4.60 m omvang zijn bestemd voor kabouters en
Gidsen. Deze waren feestelijk versierd. Een
echte haard verhoogt de aantrekkelijkheid voor
de jeugd. Het middelste vertrek, dat iets kleiner
is zal worden gebruikt als repetitielokaal voor
het R.K. Zangkoor. Bij de ingang aan de Noord-
zijde is een afdak aangebracht met aan weers-
zijden enkele fraaie bloembakken.

LEDENVERGADERING M.V.K.
Onder voorzitterschap van de heer J. W.
Kuenen hield de Imkersvereniging M.V.K. „De
Macht van het Kleine" donderdagavond in café
Lettink een ledenvergadering. De opkomst was
tamelijk goed.
De voorzitter sprak na een kort welkomstwoord
tot de aanwezigen te hebben gericht er zijn
vreugde over uit dat het voorjaar voor de
bijenhouders zo buitengewoon goed is geweest.
De laatste jaren zijn we dat niet gewoon ge-
weest aldus spr. Hij hoopte dat nog menig bijen-
liefhebber zich nog weer een paar bijenvolken
zou aanschaffen om daardoor weer het lidmaat-
schap van de vereniging te kunnen verwerven
wat de gelederen wederom doet versterken. De
heide zet mooi aan aldus de voorzitter en hij
hoopte dat het najaar ook een gunstig verloop

mocht hebben. De verkoop van de honing gaai
goed en de honing is van prima kwaliteit.
De prijzen van de zomerhoning werden vastge-
steld op ƒ1.25 voor de slingerhoning en ƒ1.50
voor de zomerraathoning. De heideslingerho-
ning zal ƒ 1.50 moet opbrengen en de heideraat-
honing ƒ1.75 per pond.
Het voorstel van het bestuur om de bijen tegen
10 augustus a.s. weer naar de heide te bren-
gen (di£ jaar naar het Deelerwoud (Veluwe)
vond algemene bijval zodat een en ander werd
besloten.

v.v.v.
Zaterdag 20 juli Turn- en Gym-
nastiekdemonstratie

door de Gymnastiekver. „Sparta".
Aanvang 7 uur. Terrein achter de
O.L. School. Entree 50 et. per pers.
Kinderen onder H jaar 10 et.

Zondag 21 juli Concert

in de muziektent, te geven door het
Doetinchems Mannenkoor. Medewer-
king verleent Duo Udink, fluit en
piano. Aanvang 7.30 uur.
Bij regenachtig weer in het Nutsgeb.
Maandag 22 juli Avondwandeling

langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor iedereen zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek half acht van
het Marktplein.
Dinsdag 23 juli Oriënteringsrit

voor wielrijders, geldig voor de com-
petitie. Start 7.15 uur voor de O.L.
Dorpsschool.
Woensdag 24 juli Achtkastelent.

per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n.m. van het Marktplein

Woensdag 24 juli Openluchtfilm

achter de O*L. School. Aanvang 9 u.
Entree 25 cent.

Bernerst^t 11—17, Telef. K 6750-2321

DAGTOCHTEN
Zondag 21 juli, 4, 18 aug Koningswinter

f 13.50 p.p.
Zondag 28 juli, 11, 25 aug. Bergisch Land

f 13.- p.p.
Maandag 22 juli, 5, 19 aug. Zuid Limburg

f 9.- pp.
Maandag 29 juli, 12, 26 aug. Drente

f 8.— p.p.
Dinsdag 23 juli, 6, 20 aug. Rotterdam,

Deltawerken f 8.— p.p.
Dinsdag 30 juli, 13, 27 aug. Oisterwijk,

Kaatsheuvel f 7.— p.p.
Woensdag 24 juli, 7, 21 aug.

Teutoburgerwoud f 11..— p.p.
Woensdag 31 juli, 14, 28 aug. Sauerland

f 13.50 p.p.
Donderdag 25 ju l i , 8, 22 aug. Aalsmeer,

Volendam f 8.— p.p.
Donderdag l, 15, 29 aug. Kampen,

Giethoorn f 7.— p.p.
Vrijdag 26 jul i , 9, 23 aug. Rond het

IJsselmeer f 9.— p.p.
Vrijdag 2, 1.6, 30 aug. Den Haag,

Scheveningen f 8.— p.p.

MEERDAAGSE TOCHTEN
met eigen materieel en prima verzorging

wekelijks 2, 3, 4, 5 en 6 dagen,

Inlichtingen en opgaven ook bij Sig.mag.
Eijerkamp, Vorden, Telefoon 386.

Zaterdag 27 j u l i

DANSEN
in het Nutsgebouw Vorden

Muziek „The Moodchers"

Chem. reinigen Verven
Wegens vakantie gesloten
van 22 juli t.e.m. 27 juli.

N.V. Hoeksema
Sprongstraat 10, Zutphen

Stoppage enz. enz.

van 22 t.m. 27 juli.

Schildersbedrijf en Winkel

H. Weustenenk
't Hoge 31 — Telefoon 377

Concordia Hengelo-Gld.
heden zaterdag 20 juli
DANSMUZIEK

Aanvang 7 uur.

Wegens vakantie gesloten
van 27 juli t.m. 3 aug.

In verband met de vakantie der slachte-
rijen ontvangen wij t.m. woensdag 24 juli

nog kippen.

Aanbevelend,

A. Bruggeman, Vorden
J. Bruggeman, Lochem

Pluimveehandelaren

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 26 juli t.e.m. 3
augustus

Fa. Slager, Burg. Galléestr.
Bij dringende gevallen kunt u dit
opgeven bij de fa. G. Bloemendaal,
Telefoon 227.

NutsbiAotheek
Inleveren van boeken zaterdag 20
en 27 juli van 4—5*30 uur» Maand
augustus gesloten*

NutsflOTtlia.
Bloemschikcursus.
Aanvang cursus vrijdag 26 juli om
half acht in de koffiekamer van het
Nutsgebouw. Cursusgeld f 3.50.

Opgave deelname bij Mevr. Albers, Zutph.-
weg, Mevr. Haverkamp, Molenweg en
Mevr. van Mourik, Apotheek.

Vanaf 14 jaar is er gelegenheid tot
deelname.

Stap eens over op een

EMPO
rijwiel

Geslaagd ? dan een EMPO rijwiel.

Koop bij het voordeligste
adres!

+

•
+

•

•

•

250 gr. Gracia's. heerlijk koekje 52 et
250 gr. heerlijke Frou-Frou 59 et
6 grote eierkoeken 45 et
200 gr. toverballen 49 et
l beker prima appelstroop 43 et
200 gr. Tut t i -Frut t i 52 et
l groot blik spinazie 65 et
l pot mosterd 25 et

ALS EXTRA RECLAME:

Boterhamworst, leverworst
en rookvlees, samen 150 gr. 59 et
Allerfijnste ham, 100 gr. 58 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Wie is zijn FIETS
KWIJT? Er is er
een bij ons blijven
staan. Drukkerij Wol-
ters.

Maandag 22 en dins-
dag 23 juli

wegens vakantie

gesloten

Beerning, kapper
Wegens vakantie

gesloten
van maandag 22 juli
t.m. donderdag 25
juli en maandag 29
en dinsdag 30 juli.

G* H. Hilferink
't Hoge 3

Geen grijs

haar

Crème Marchal maakt Uw
haar weer jong, omdat het
Uw grijze haren doet ver-
dwijnen. Neem een proef.

Drogisterij De OldeMeulle
Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150. — ; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Dansschool Houtman
geeft Privé-lessen aan
huis.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 24,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

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

Weulen Kronenberg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

nemen

Advertenties
en

Abonnementen
aan voor alle

couranten,
ook voor Contact,

zonder prijsverhoging

Best brood
dat brood van

SCHURINK



Inplaats van kaarten

Hiermede geven wij
kennis van de geboot"
te van onze zoon en
broer

Johan Martinus
(Jim)

G. J. Heersink
B. M. Heersink-

Pardijs
Ineke
Sjennie
Geert

Vorden, H juli '57.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden betuigen wij
onze hartelijke dank.

J. Bargeman
G. Bargeman-

Nijenhuis

Vorden, juli 1957.
Stationsweg 7.

Voor de vele blijken
van belangstelling on-
dervonden bij ons hu-
welijk betuigen wij u
onze hartelijke dank.

G. ten Lohuis
D. ten Lohuis-

Martinus

Vorden, juli '57.

Aan allen, die ons 6 juli
tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt,
onze hartelijke dank.

W. G. Ruiterkamp
en echtgenote

Vorden, juli '57.
„Bannink* D 86.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de blijken van
deelneming bij het
overlijden van onze
lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgroot-
moeder
Johanna Hendrika Uenk

Doornink
wed. van J. B. Uenk

Uit aller naam:
H. Uenk

Vorden, Nieuwstad 67

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan buren, vrienden
en kennissen voor het
medeleven en de hulp
ondervonden tijdens
de ziekte en het over-
lijden van onze ge-
liefde man, vader en
schoonzoon

M. Visser

Uit aller naam:
Wed. Visser-Houtman

Kranenburg, D 1 21 a.

Dinsdag 23 juli
de gehele dag

gesloten.
Smederij Florijn

Wegens familiefeest is
a.s. dinsdag 23 juli
Café en Rijwielhandel

de gehele dag
gesloten.

E* J. Lettink
Almenseweg

CONTACT
hét blad voor Vorden

A. J. LETTINK

en

J. A. LETTINK-FLORIJN
, u

hopen op dinsdag 23 juli a.s. f
hun zilveren huwelijksfeest te 7
vieren. f

Vorden, Nieuwstad 16. K
Receptie van 3—5 uur in zaal
Lettink, Veldwijk, Vorden.

Oud-leerlingen
van de Chr. Landb. Huishoudschool te
Vorden, die afscheid wensen te nemen van
de directrice, mej. M. van der Kamp, zijn
hartelijk welkom opdeeindles-afscheidsavond
in Irene te Vorden, op dinsdag 23 ju l i a.s.
's avonds om half acht.

Het personeel.

Bezoekt
a.s. zondag 21 juli
de grote

S P O R T D A G
op de Kranenburg
georganiseerd door de
Sportvereniging „Ratti"

R.K.

met o.a.

2 uur: Handbal wedstrijd

Davidel(Zieuwent)-VJosl(Beltrum)
3.15 uur: Voetbalwedstrijd

Ratti l - Vorden l
Een en ander wordt afgewisseld
met demonstraties der Gymna-
stiekver. „Spartd' te Vorden.

6.30 uur: de grote >Éfetbal-
wedstrijd

A.Z.C. l (Zutphen) - V.V.G.
(Gaanderen)

Beide clubs 3e klas K.Î .B.

Aanvang Sportdag 1.30 uur.
Donateurs hebben tijdens de
Sportdag geen vrije toegang.

De Vordense Zadelmaker geet vol-
gende wekke, 20-27 juli, met vakantie.
De zaak geet gewoon deur, raoar of de
tuuge v.d. peerde 'e maakt kunt worden,
zoals ieluu gewend bunt, dat betwiefel ik.
Ik doe een beroep op ouluu; heb effen ge-
duld, 't Hele jaor stao'k veur ouluu klaor,
nouw een paar dagen vrie, en wi'j pikt
met frisse moet wieter, afesprokken? Ple-
zierig rogge mijen en mooi weer.

Vriendelijke groeten,

Zadelpik LUIMES

Dinsdag 23 juli
beginnen wij met onze

opruiming.
Op alle andere arti-
kelen geven wij 10
pCt. korting.
„Maatwerk
uitgezonderd".

Mombarg
Kranenburg, Telefoon 279

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

Heropening! Heropening!

Woensdag 24 juli, 2 uur

HEROPENING
van onze geheel gemoderniseerde winkel.

^— ledereen is hartelijk welkom

Dinsdag en Woensdagmorgen is de winkel gesloten.
De verkoop begint donderdagmorgen 8 uur.

Fa. J. W. Albers, Vorden
Zie onze feestcourant! Zie onze feestcourant!

Profiteert nu nog

t.e.m. a.s. woensdag
24 juli van onze
opruiming en
10 pC korting

: i i i S: M
RAAÖBUISSTR., VORDEN

ONZE

OPRUIMING
gaat door t.e.m. a.s. zaterdag

27 juli.

A. JANSEN
Schoenenhuis

•
•

+

Wij ruimen op \
TEXTIEL

10 tot 2 5 pCt. kort ing
•
•

• fl. Wolsing, Raadhuisstr. 26, Vorden

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen.
Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch... laag in prijs.

Vakantie aan zee
Te huur: ruime wo-
ning, niet ver van zee,
voor het tijdvak van
27 juli tot ong. 22
aug. Inlichtingen Bur.
Contact.

Jongen, 14 jaar, zoekt
lichte werkzaamheden
tijdens vakantie. Brie-
ven onder no. lóbur.
Contact.

Te koop DAMES-
RIJWIEL, BUFFET,
FORNUISPOT, en-
kele DEUREN en
RAMEN enz.
Nieuwstad 41,

Te koop 150 jonge
HENNEN, W.xR.
Opfokbedrijf Joh. Lui-
mes, Dennendijk 7,
Warnsveld.

Te koop 14 are HA-
VER. G. Stapper, B
65.

Perceel HAVER te
koop. Briefjes inlev.
vóór donderdag 25
juli n.m. 8 uur bij
Dieks, Kranenburg.

Te koop 15 are ROG-
GE en 27 are HA-
VER met gerst, tevens
NA-WEI te pachten.
Briefjes inleveren tot
uiterlijk dinsdag 23
juli 's avonds 7 uur.
H. Lenderink, B 13.

Te koop perc. HA-
VER en ROGGE.
A. L. Grotenhuis, B 7

11 are HAVER te
koop. Bevr. bij H.
Kappert, D 127.

Te koop toom BIG-
GEN bij G. A. Wes-
selink, E 59, Noordink
Hengelo-G.

Te koop BIGGEN bij
H. Groot Obbink, E
57, b.d. Viersprong.
Te koop BIGGEN bij
G. W. Nijhof, Wil-
denborch D 66.
Te koop 5 zware
BIGGEN en een r.b.
MAALKALF, 5 wek.
oud. G. J. Makkink,
C 21 Hackfort.
Te koop 5 zware
BIGGEN en Eigen-
heimer EETAARD-
APPELEN. H. Wil-
tink. D 58. N.o.z.



Vandaag

i

kunt U nog profiteren van
de 10 pCt. korting.

*Als extra aanbieding voor vandaag

Restanten zomerjaponnen
voor spotprijzen.
Werkhemden, maten 5, 6 en 7
Indanthren, kleurecht nu 4.50.
Restanten grote baddoeken,
zware kwaliteit nu 2.25.
Flanellen nachthemden nu 4.75
Grote Schorten nu 3.50
enz. enz.

H. Luth, Vorden

Hedenavond

Gymnastiek-demonstratie
door „SPARTA"
achter de O.L. School. Aanvang 7 uur.

Entree 50 et. per pers. Kinderen onder 14 jaar 10 cent.

Heineken's
Bier

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale glstrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) hetgeheim kent.

* Heineken gunt zijn bier een
langdurige rypingstijd.

De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

Dan kunt U trakteren op
de heerlijke, speciaal

Vordense
Zwaanhalzen.

Ook zeer geschikt om op reis mee te
nemen. Elke dag vers.

Firma H. J. SCHOLTEN
Het Hoge 24, Telefoon 394

Brood- en
Banketbakkerij

Opruiming
Kroneman-Jörissen

Vakantieplannen ?
Met onze tenten is U goedkoop en goed
uit. Steeds groter wordt ons sortiment
en steeds ruimer uw keus.]

Fa. HARTENS — VORDEN
voor alles wat de kampeerder nodig
heeft.

v.v.v. Winkeliersvereniging
Bezoekt de

Openlucht-
filmavond

a.s. woensdag 24 juli op het terrein
achter de O.L. School. Entree 25 et.

*Aanvang 's avonds 9 uur.

Duur der films i l % uur.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 22 tot en met 30 juli

M. Krijt, Dorpsstr. 32

Alleen zaterdag!
2 pak vet 95 et

500 gram spek 75 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gr, ontbijtspek 60 et

Wegens vakantie van 22 tot
30 juli gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

Op ons kantoor hebben wij plaats
voor:

a. Typiste
Correspondentie-afdeling.

Diploma Mulo of Handelsavondschool
is vereist.

b. Kantoorbediende (vrwl.)
vod^cenvoudige kantoorwerkzaamh.

Alleen zij, die kunnen typen en de la-
gere school met goed gevolg hebben
doorlopen, komen voor deze functie

in aanmerking.
Sollicitaties, zowel schriftelijk als

mondeling, aan

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden.

Eventuele inlichtingen worden ook
gaarne verstrekt door de Heer D. Lui-
chies, Insulindelaan 29, Vorden ('s
avonds na 7 uur of 's Zaterdagmiddags

2na uur

ONZE

Opruiming
duurt nog 1 week, t.m.
uterdag 27 juli.

Profiteer van de
10 pCt. korting.

*
Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Examens
achter de rug?

Geniet dan van Uw
vakantie met een

Gazelle of
Rudge Rijwiel

van

Fa. K.
Keuze uit meer dan
150 toer-, sport- en
kinderrijwielen in div.
kleuren en modellen.

Overwelving 3
Tel.2824,ZUTPHEN

Inruil - Verkoop
Verhuur

Agent Solex

Seesing

voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

Nog slechts één week

20 pCt. korting op alle confectie

15 pCt. korting op al ons ondergoed

10 pCt. korting op werkkleding

In onze opruiming nog diverse koopjes

Looman

Nutsgebouw

L Telefoon 500

V O R D E N

ploitatie Jac. Miedema - Deventer

l Zondag 28 juli, 8 uur
De fel-spannende f i lm

In de sloppen van een
wereldstad

met ; James Whitmore, John Cassavetes,
Sal Mineo.
Op het asfalt en onder de neonlichten
van een wereldstad gaat een jeugd ten
gronde . . . .
Waarom zal hij zich verbeteren als
de meisjes hem als „slechte" jongen
aanbidden . . . .

Toegang 18 jaar

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

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373


