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N UTSBIBLIOTHEEK
Daar de bibliotheek gedurende de maand
Augustus is gesloten dienen a l l e boeken op
de Zaterdagen 23 en 30 Ju l i teruggebracht te
worden. Bij de openstel l ing in September /ui-
len weer nieuwe boeken z i j n toegevoegd en
wordt een nieuwe catalogus uitgegeven. Bij
inlevering van de oude catalogus voor l De-
cember a.s. ontvangt men de nieuwe voor
halve prijs.
A.s. Dinsdag /al de bibliotheek gesloten z i j n .

OUDERAVOND
CHR. LANDBOUWHU1SHOUDSCHOOL
Woensdagavond werd in de dhr. Land bouw-
huishoudschool de jaarlijkse ouderavond ge-
houden en werden eveneens de door de cur-
sisten behaalde diploma's uitgereikt.
De avond werd door de voorzitter van het
schoolbestuur, de heer A. J. Lenselink ge-
opend. De/e wees op de nood/aak dat de
ouders achter het onderwijs staan, dit is ook
van groot belang voor het onderwijzend per-
soneel en de leerlingen.
Vervolgens was het woord aan Mej. v. d.
Kamp, directrice van de school. Allereerst
werden in de vorm van een modeshow enige-
door de leerlingen vervaardigde japonnen,
blousjes en/, vertoond. Daarna werden door
de leerlingen schetsjes e.d. opgevoerd.
Op de/e avond werd tevens afscheid genomen
van Mej. Dijkema, die de school gaat verla-
ten, i.v.m. haar benoeming te Emmen.
In de pauze werd een door de leerlingen ge-
maakte tractatie aangeboden. Mej. v. d. Kamp
reikte vervolgens de diploma's uit. Het diplo-
ma 2-jarige primaire opleiding verkregen:
J. A. S. Brinkerhof, A. B. Brummelman, M.
H. Gerbscheid, H. te Hennepe, J. W. Harme-
link, J. Kamperman, A. Kolk, M. Lebbink,
G. Ruiterkamp, R. E. Schurink, E. v. Tui j l ,
|. H. Visschers, A. A. Walgemoet, G. W. Wa-
genvoort, Ch. A. Wassink, B. M. Heersink,
H. H. Kettelarij, B. G. Rossel, D. }. Stapper,
D. J. Vreeman, H. W. Vruggink , I I . (.. Len-
selink, J. Maalderink, allen u i t Vorden, F. v.
Gijtenbeek, A. W. Haverkamp, R. G. van
Hussel, J. Jansen Venneboer, H. Jansen, H. T

Rietman, A. Borgman, J. Maalderink, G.
Ni jman eri W. Stokreef uit Wamsveld;
Visser en J. Willemsen uit Zutphen; D.
Momberg, L. H. Bruil, H. Kijvekamp, H.
Scheffer, A. Broekman, W. J. Bulten, H. J.
Ruesink, H. de Vogel en B. G. Woeits uit
Hengelo (G.).
Dipl. naaien vervolgkl. 2dagen: Gh. Barge-
man, H. Bosch, J. F. Koning, H. W. Meme-
link, E. W. Nortle, G. Nijenhuis, D. B. J. Vis-
ter, H. Vruggink, G. ]. Wesselink, H. M.
Rossel en H. A. Kieft uit Vorden; F. W. Par-
dijs uit Warnsveld; H. Pelgrum uit Hengelo
(Gld.).
Idem, l daagsvolgkl. naaien (4 jar): G. Re-
gelink, Vorden; A. G. Jansen Venneboer en
H. J. van Arragon uit Warnsveld.
Idem, naaien l daagsvervolgkl.: H. ]. Barink,
G. M. Beumer, H. W. Boersbroek, J. Arfman,
A. H. Gosselink, A. Groot Wassink, G. Groot
Jebbink, E. G. Olthoi en H. J. Ruesink uit
Vorden; M. H. Berendsen, F! W. J. Bru i l ,
L. Eelderink, L. J. Lebbink, H. J. Li j f togt en
H. J. Lenderink uit Hengelo (G.); H. K le in
Gotink en W. Smeenk uit Warnsve ld ; T.
Vreeman uit Lochem.
Avondcursus naaien: J. Antink, D. Brummel-
man, N. Brummelman, H. W. Flamma, G.
Groot Roessink, M. A. Hellewegen, W. Knoei,
A. H. Kreunen, W. J. Marsman, J. Meijcr-
man, H. Radstake, W. E. Wissels, R. Kreunen,
A. E. Langeler, H. J. Momberg, C. Ruiter-
kamp, M. G. Ruesink, G. W. Sloetjes en J.
te Veldhuis uit Vorden; F. J. Menkveld, II.
A. Kempers, A. Camperman, B. Hiddink, J.
A. Momberg, A. H. Scheller en G. (i. Slot-
boom uit Hengelo (G.); K. v. Gijtenbeek, O.
Stokkink uit Warnsveld; Mej. M. J. B. Klem
Bleumink ontving het diploma kook- en n a a i -
les primaire opleiding.
Namens de cursisten bracht de heer Ruiter-
kamp, secretaris schoolbestuur dank voor het
genoten onderwijs. Spr. wees de moeders er
op de leerlingen thu i s de gelegenheid te ge-
ven het geleerde in pract i jk te brengen. Hij
bracht Mej . Di jkema dank voor hetgeen / i j in
het belang van de school had gedaan en bood
haar een aandenken aan. Ook de heer Dijk-
man die t i jdeli jk de land- en tu inbouwlcs
heelt geleid werd dank gebracht. Na het z i n -

f en van de avond/ang ging de heer Ru i t e r -
amp in dankgebed voor.

ORIENTERINGSRIT
Bij de Woensdag gehouden oriënteringsi i t
voor auto's en motoren werd Ie prijswinnaar
voor motoren de heer f. Rouwenhorst mei
21 stral'p. en. 2e J. Heyink, W a r n s v e l d , 32
strafp. Voor auto's Ie p r i j s L. Schouten u i l .
/utphcn met 9 s l rafp . en 2e H. G. Poesse, al-
hier, 28 stral'p.
De heer H. Groot Bramel reikte in Hotel
Bakker de prijzen uit.

KERKDIENSTEN Zondag 24 Juli.
IRENE

9 uur uur Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk: 10.30 uur Ds. J. Langstraat,
Bed. Hl. Doop. Voorber. Hl. Avondmaal.

Medlerschool
10 uur Eerw. Heer J. Lubbers, v. Lochem.

Geref. Kerk
9 uur en nam. 7.15 uur

Ds W. C. P. den Boer, van Uithuizen.

/?./<. Kerk
7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel l en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 23 Juli van 5 uur t.e.m.
Zondag 24 Juli Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 15 t.m. 21 Juli.
Geboren: d. van B Verkerk en G. W. Ver-
kerk-Slöetjes; z. van A. J. Wentink en G.
Wentink-van der Veen; z. van B. R. Eijkel-
kamp en C. J. Eijkelkamp-Lebbink.
Ondertrouwd: H. C. Stegeman en A. J.
Nijhuis.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 89 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 44.—
Schottelingen f 54. — . Handel tamelijk vlug.

De dames poloploeg is kampioen!
Donderdagavond vond in het zwembad al-
hier de heren-polowedstrijd V.Z.V.—„de
Berkel" plaats. Na spannende strijd won
Vorden met 5-0.
Daarna speelde het dames-zevental van
Vorden haar laatste competitiewedstrijd tegen t
„de Vogels" uit Voorst en won deze met
7-1. Door deze prachtige prestatie werden
de dames ongeslagen kampioen van de tweede
klasse, waardoor ze automatisch promoveren
naar de eerste klas.
Bij Hotel Bakker kwamen de dames en heren t
bijeen voor een gezellig samenzijn, waar de
katnpioensploeg door de heer Plas, voorzitter
van V.Z.V. werd toegesproken. Deze over-
handigde tevens een blijvend aandenken aan
het behaalde kampioenschap. Voor deze
jonge vereniging, die pas voor het eerste
jaar in de competitie meespeelt, is het een
groot succes en een stimulans om op de in-
geslagen weg voort te gaan.

VORDENSE FEESTWEEK
A.s. Maandag begint de teestweek, welke door
V.V.V. in samenwerking met de Vordense
winkel iersverenig ing is georganiseerd.
Op het mooie ru ime marktplein wordt Maan-
dagavond een openluchtbal gehouden, waai-
de Heuiderpers (de Vordense Boerenkapel)
voor de mu/iek zorgt. De avondwandeling
komt deze week te vervallen.
Dinsdagavond wordt in het terrein achter
Hui/e Vorden een politiehondendemonstratie
gegeven, waarvan de/e keer extra veel werk
is gemaakt.
Woensdagmiddag de achtkastelentocht.
Woensdagavond één der hoogtepunten van
de leestweek: touwtrekken en de oud-Vordense
markt.
Donderdagavond lampionoptocht, al t i jd een
gewilde a t t rac t ie* .
Vrijdagavond /al er weer muziek in het dorp
/ i j n . Dan /et de Tirolerkapel van Goncordia
de boel op stelten, 't Is te hopen dat het er
net /o vro l i jk zal toegaan als vorig jaar.
Zaterdagavond is er een bonte avond in Irene.
Het r i j k gevarieerde programma wordt ver-
zorgd door het dubbel mannenkwartet, de
padvinders, Zang en Spel en door Songs and
R h y t m . We vrezen dat de zaal. van Irene te
k le in zal b l i j k e n om al le bezoekers te bergen.
Als e x t r a attractie wordt een etalagewedstrijd
gehouden. Vana l ' Woensdagmorgen 9 uur kan
het publ iek de etalages keuren. Bij de deel-
nemende winke l i e r s (kenbaar aan en geel
raambi l j e t ) z i jn formulieren verkrijgbaar,
waarop a l l e zaken staan vermeld die meedoen.
Voor de winkel iers is een wisselbeker beschik-
baar gesteld. De hoofdpri js voor het publiek
is ƒ 50.-.
Leest u vooral de bijzonderheden in de adver-
tentie.

BRANDWEER
Op ui tnodig ing van de V.V.V. te Soest hebben
enige leden van de Vordense brandweer daar
een spu i tba lweds t r i jd gespeeld, welke door
Vorden met 1—0 werd gewonnen. De Vorde-
naren boden hun tegenstanders een groot
krentenbrood aan.

DE 2e ZANG- EN
MUZIEKCONCOURSDAG

Donderdag bestond de deelname uit 7 mu-
ziekcorpsen en (i zangkoren, benevens l meis-
jcskoor die met elkaar zouden wedijveren.
Nadat om l l uur 's morgens de marswed-
s t r i j d was gehouden vond ook thans wederom
de off ic ië le ontvangst ten gemeentehuize
plaats.
Na het gezamenlijk optreden van enkele mu-
ziekcorpsen voor het gemeentehuis, begaven
omstreeks hal l twee de aanwez ige koren en
corpsen zich in optocht naar het concourster-
rein. De belangstelling was ook de/e dag zeer
groot. De uitslagen van het muziekconcours
was als volgt.
Marswcdstrijd: „Crescendo" Hengelo (G.), 2e
pr. met 31 pnt.; „Excelsior" Barlo, Ie pr. met
32 pnt.; „Prinses Juliana" Klaaswaal, Ie pr.
met 32 pnt.; „Sursum Corda" Vorden, 2e pr.
met 30 pnt.; „Advendo" Lintelo, Ie pr. met
351/2 pnt.; Drumband „Jubal" Nijmegen, Ie
pr. met 32 pnt.
Muziekconcours: Afd. Uitmuntendheid Har-
monie: „Prinses Juliana" Klaaswaal, Ie pr.
met 293 pnt.; „Excelsior" Bredevoort, 2e pr.
met 278 pnt.; „Jubal" Nijmegen, 2e pr. met
255 pnt.
Ere Afd. Fanfare: „Advendo" Lintelo, 2e pr.
met 276 pnt.
3e Afd. Harmonie: „Sursum Corda" Vorden,
2e pr. met 127 pnt.
Ie Afd. Harmonie: „Crescendo" Hengelo (G.),
3e pr. met 221 pnt.; „Advendo" Naaldwi jk ,
2e pr. met 262l/o pnt.
De uitslagen van het Zangconcours waren:
Ere Afd.: „Excelsior" Vorden, Ie pr. met 316
pnt.; „Looft den Heer" Neede, Ie pr. met 311
pnt.
Afd. Uitmuntendheid: „Hosanna" Barlo-Dale"
Ie pr. met 321 pnt.
Ie Afd. „Amersloorts Gem. Koor" Amersfoort,
Ie pr. met 326 pnt.; „Door Zang Vrienschap"
Zwingelspaan, 3e pr. met 2'l6 pnt.
2e Afd.: „De Lof stem" Winterswijk, Ie pr.
met 322 pnt.
Doetinchems Meisjeskoor, Doetinchem, 2e pr.
met 290 pnt.
Tot besluit werd een avondconcert gegeven
door de Muziekvereniging „Symphonia"
(Vaandelafd.) te Zutphen en het Chr. Man-
nenkoor „Harpe Davids" te Doetinchem, af-
gewisseld door de Boerendansers uit Vorden
„De Knupduukskes". Dit concert dat door een
groot aantal bezoekers werd bezocht, werd
door de heer A. Plomp Sr. met een welkomst-
woord geopend, waarin hij in het bij /onder
welkom heette de burgemeester van Vorden,
de medewerkende koren, de Boerendansers,
de heer K. G. Rouwenhorst, oud-voorzitter en
thans Ere-voorzitter van de Mu/iekver. Sur-
sum Corda alhier, benevens de heer Beeftink,
mede-oprichter van de Chr. Gem. Zangvereni-
ging „Excelsior" te Vorden, die het bestond
om 7 a 8 km te lopen om de repetities van de
zangvereniging bij te wonen. Wie doet het
hem tegenwoordig na? zo vroeg spr.
„Symphonia" bracht een aan ta l marsen ten ge-
hore en een drietal concertnummers, die u i t -
stekend in de smaak vielen. Vooral het con-
coursnummer werd goed uitgevoerd.
Het Chr. Mannenkoor gal (S nummers ten bes-
te. Hiervan willen we noemen „De Heer is
groot" en Ps. 84, welke nummers op meester-
lijke wijze werden gezongen. Ter a f w i s s e l i n g
gaven de Boerendansers „De Knupduukskes"
weer enige folkloristische dansen ten beste die
bij de aanwezigen zeer in de smaak vielen.
Al met al kunnen we zeggen dat Vorden een
paar schone dagen heeft mogen beleven, zo-
dat het Bondsbestuur, het Ringbestuur, als-
mede de plaatselijke regelingscommissie en
organisatoren eer van hun vele arbeid hebben
gehad. Ook voor de zang- en muziekliefheb-
bers z i j n het onvergetelijke dagen geweest.

MARKTVERLOTING
Het bestuur van de Vordense marktvereniging
heeft de Ministriele toestemming voor het
houden van de jaarl i jkse verloting wederom
ontvangen. De bekende Vordense marktloten
zul len derhalve weer /eer spoedig verkr i jgbaar
z i j n . Evenals voorgaande jaren is de hoofd-
prijs weer een rund, t.w. van ƒ 600.—, de
tweede prijs een bromfiets, terwijl verder tal
van andere prijzen gewonnen kunnen worden.

GESLAAGD
Te Amsterdam slaagde voor het diploma
hulpmonteur Ver. Electro Tech n. Vakonder-
w i j s , de heer H. Schei pen/eel.
Op het te Apeldoorn gehouden examen ma-
ch ineschr i jven slaagde de heer G. Kle in Ha-
neveld. Deze behaalde ook het Mulo-diploma
A, evenals de heer J. Pardijs.
Aan de Ambac htsschool te Zutphen slaagde
Henk Barendsen als bankwei kei en H. te
Hennepe als metselaar .
Aan de Technische school te Arnhem slaagde
de heer (. A. Roghair in de afd . tlectro-
techniek.



BEKROONDE MERRIES
Op de te Almen gehouden premiekeuring van
fokmerries werden de volgende paarden van
Vordense eigenaren bekroond:
1-jarige merries Geld. type: nangewe/en voor
de centrale keu r ing te Bennekoin, Teputra
van B. F-I . Koning, Tubi iui van H. J. Jieien-
pas en Tamisa van (i. VVuestenenk. Een derde
premie voor Tibea van G. J. Groot Jebb ink
en T j el ma van H. Tjoonk.
li-jarige idem: voor Bennekom, Cleopatru van
B. H. Koning.
3-jarige: voor Bennekom, Rieja van B. H.
Norde, Rose Marie van M. Eggink en Rubina
van H. J. Berenpas. Een derde premie voor
Ridosia van H. ]. Eggink.
4- en 5-jarige met veulen: voor Bennekom,
Olmi van B. H. Koning. Derde premie voor
Pabanie van D. Pardijs.
6- en 7-jarige met veulen: voor Bennekom,
Nertana van A. J. Zweverink. Een derde pre-
mie Neinna van H. Eggink en Nigellie van
G. J. Bargeman.
4-7-jarige stermerries met veulen: voor Benne-
kom, Olbertha van B. Berenpas.
1-jarige merries Gron. type: voor Bennekom,
Teek l a van A. J. Koning en Tiwio van E. J.
Knoef.
2-jarige idem: voor Bennekom, Silvia-Mia van
H. Knoef. Derde premie Selmia van D. Let-
tink en Sera van D. Pardijs.
3-jarige idem: voor Bennekom, Rutella van
I). |. Rouwenhorst. Een derde premie voor
Ruïea van H. Verstegen.
•1-5-jarige stermerries met veulen Gron. type:
voor Bennekom, Prunella van G. Bogchelman.

DE G.M.v.L. OP EXCURSIE
Onder leiding van de secretaris der G.M.v.L.,
de heer G. J. Wuestenenk, maakten 84 per-
sonen een excursie met 2. bussen. Via de Greb-
beberg werd naar Doorn gereden, waar de
voormalige verbl i j fplaats van de Duitse kei/er
be/.ocht werd, welke thans is ingericht tot
museum met een schat van kunstwerken.
Vervolgens werd een rondrit door het Gooi
gemaakt langs het Hilversumse gemeentehuis
en de radio-studio's. Vandaar ging de tocht,
naar Amsterdam en Volendam, waar de kof-
fiemaaltijd gebruikt werd, opgediend door
Volendammers in origineel costuum.
Hierna werd een boottocht naar Marken en
Monnikendam gemaakt . Op de terugweg werd
ie Landsmeer he l consun ip t i en ie lkbed i i j l van
de voor/itter van de gewestelijke raad van het
landbouwschap, de heer Knibbe, be/ichtigd.
Oj> dit imposante bedrijf waar 70 koeien wor-
den gemolken, viel het op dat de gebouwen

* /eer eenvoudig gehouden waren, dus weinig
investeringskosten. Via Amsterdam en Apel-
doorn kwam het gezelschap tegen 11 uur in
Vorden terug.

TOUWTREK-TOURNOOI
Onder buitengewoon grote belangstelling
werd in de weide achter café De Zon de touw-
trekwedstrijd om het definitieve bezit van de
door de winkeliers in 1954 uitgeloofde beker
gehouden.
De lieer Schmink sprak een openingswoord
en gal tijdens de wedstrijd een explicatie, /o-
dat een enander goed te volgen was.
Onder luide aanmoediging van het publiek
kwamen een drietal ploegen t.w. Veldwijk l,
Kranenburg l en Delden l hiervoor binnen de
l i j nen . Na felle stri jd wist Delden l beslag
te leggen op de eerste prijs. Tweede werd
Kranenburg I en derde Veldwijk I. Ter op-
luistering trokken Delden II en Kranenburg
11 nog om de eer, waarbij ook hier Delden II
aan het langste eind trok en met de eerste
prijs ging strijken.
Scheidsrechter was de heer Oostindiën, bijge-
staan door een tweetal arbiters. De voor/itter
van de Vordense winkeliersvereniging, de heer
G. f. Schmink, reikte met een toepasselijk
woord de prij/.en uit . Door de fa. Dekker wa-
ren twee luidsprekers opgesteld.
Het nieuwe tournooi om een beker vangt aan
op 21 f u l i a.s., t e rwi j l op K) Augus tus a.s. de
f i n a l e h i e rvan getrokken /al worden.

R UITERDEMONSR ATIE
Er b l i j k t veel belangstell ing te bestaan voor
liet optreden v a n de l a n d e l i j k e ruiters in het
kader van het V.V.V. programma. Zaterdag-
avond om/oomden honderden toeschouwers
de bleek, waar in een vlot tempo een pro-
gramma werd afgewerkt, dat er y.ijn mocht.
Dressuurproeven, springen, vossen j ach t, een
hoedenwedstrijd, waarom daverend gelachen
werd en tenslotte een ui tnodiging aan het pu-
bliek om een rit je te maken per paard, vorm-
den de voornaamste programmapunten. Voor-
al het laatste nummer trok grote belangstel-
ling en enkele „Zondagsruiters'7 maakten op
on/achtc wij/e kennis met moeder aarde, ge-
lukkig /onder verdere nadelige gevolgen. Een
g e l u i d s i n s t a l l a t i e /orgde er voor dat iedereen
de e x p l i c a t i e s en in de pau/e de mu/iek goed
volgen kon.

EEN HARDE LOPER
De heer J. W. VVesselink heelt Zaterdag op
de gewes te l i jke athlet iekwedst i i jden , gehou-
den in liet s tadion Veldkamp te Hengelo (O.)
een '^e prijs gewonnen op de 1500 m en '5000
m hardlopen.

UITSTAPJE
De leerlingen van de kleuterschool hebben
per bus een ui ts tapje gemaakt naar het J a c h t -
huis. Zij werden ri jkeli jk onthaald en in dt
speeltuin hebben / i j zien kos te l i jk v e r m a a k t .

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Zondagmorgen hebben de leden van de Vor-
dense Hengelaarsver. „De Snoekbaars" in het
kanaal bij Eefde een onderlinge hengelwed-
strijd gehouden, waaraan 31 leden deelna-
men. De loting, evenals de pri jsui tdel ing was
bij café De Zon. Kr werd vr i j veel vis ge-
vangen, /odat er l iefst 12 prij/.en uitgedeeld
moesten worden.
De ui ts lag is als volgt: l G. J. Jansen , (.)50
2;ram, 2. H. Krauts, IMS gram, 3 J. Koster 155
gram, 4 W. Wollerink 150 gram, 5 J. Has-
sink 145 gram, (i J. Krauts 120 gram, 7 J. G.
Vlogman 95 gram, 8 J. Hesselink 05 gram,
9 D. Brinkcrink 00 gram, 10 H. Vlogman
60 gram, 11 Joh. Harmscn 55 gram, 12 B.
Rouwenhorst 45 gram.
De voorzitter A. Bello deelde de prij/.en, wel-
ke bestonden uit huishoudelijke- en visartike-
len, uit. Hij deelde mede dat op 21 Augustus
het hengelconcours gehouden wordt in Velp,
waarvoor men zich t.e.m. 30 Juli bij de pen-
ningmeester H. Vlogman kan opgeven.
In de competitie voor de zwaarste vis is de
stand, na een aantal wijzigingen thans als
volgt: ald. Karper H. Wentink met 1500 gram,
afd. roofvis J. Koster met 1750 gram, ald. wit-
vis H. Visser met 1500 gram en afd. Onder-
linge wedstrijd G. J. Jansen met blei van
950 gram.

BEZOEK BUITENLANDSE CADETTEN
Het programma van het bezoek van buiten-
landse cadetten aan ons land bevat o.m. op
9 Augustus de Achtkastelentocht.

GOED HONINGJAAR
In de Maandagavond gehouden vergadering
van de imkersvereniging „De macht van het
kleine" wees cle voor/itter, de heer J. W. Kue-
nen, nog eens op het gevaar van het bomen
bespuiten voor de honingwinst. Hoewel het
voorjaar zich voor het vormen van honing-
voorraad slecht liet aanzien, wij /en thans de
resultaten er op, dat er nog nooit zulk een
goed honingjaar is geweest als dit. De honing-
prij/en werden vastgesteld als volgt: zomer-
slingerhoning ƒ 1.25, /omerraathoning ƒ 1.50
heide s l ingerhoning ƒ 2.—e heideraathoning
ƒ 2.50 ^fe> per pond.
WaarscWplijk zal op 17 November een f i lm
over de bijenteelt vertoond worden.

TWEEDE PRIJS
Tijdens de te Nunspeet gehouden schietued-
strijden^^n het district Apeldoorn der Rijks-
politie ^Pl de heer J. van Zeeburg in de ru-
briek Snelvuui k a r a b i j n , beslag te leggen op
een 2e prijs met 213 put. vijf schoten in 15.2

sec. Een mooi succes.

INSTALLATIE WELPEN
Maandagavond j . l . was het bij het troephuis
van de David Alford groei) van de N.P.V. een
drukte van belang. In tegenwoordigheid van
de leiding en een groot a a n t a l ouders werd
een aantal adspirant-welpen als welpen ge-
ïnstalleerd. Akela Hesselink nam de padvin
•\lersbelofte at. De geïnstalleerden waren: Ru-
die Eggink, Gerrit Sloot, Bertie Brandenburg,
jaap Buis, Martie Jansen, Berend Groot Bra-
mel, Nano de Vries, Arend Kulsdom, Jan
Krijt, Jan Rouwenhorst en Wim Zweverink.
Paul Kuyper, Barend Kroese en Robbie Smit
/.uilen zo spoedig mogelijk als welp worden ge-
installeerd.

WIELREN-SUCCES
Onze plaatsgenoot, de jeugdige P. Wolbert
slaagde er in, tijdens een te Lichtenvoorde
gehouden wielerwedstrijd voor jongens van
14 t.e.m. 10 jaar een fraaie derde plaats te
bemachtigen. Aan deze wedstri jd van de z.g.
G.P.-Tour, georganiseerd door de Uitg. M i j .
De Gelderlander te Ni jmegen namen 2H jeug-
dige renners deel. De tien eerstgeplaatstcn van
de voorronde te Lichtenvoorde zul len thans
deelnemen aan de finale te Nijmegen.

RATTI-NIEUWS
Op Zondag 31 J u l i a.s. zal i.v.m. het 10-jarig
bestaan een grote sportdag op het Ratti-veld
worden gehouden, waarover volgende week in
een adver tent ie nadere bijzonderheden volgen.

SPORTS l) (.(ESSEN
Te Vierakker-Wichmond werd, ui tgaande van
de f.B.T.B, kring De Graafschap, een grote
jaarlijkse sportdag gehouden. De a f d . Vorden
van de [.B.T.B, sloeg h i e r b i j een u i t s t ekend
figuur. Evenals verleden jaar wis t zi j bij het
touwtrekken een Ie pri js in de w a c h t te sle-
pen t.w. de beschikbaar gestelde wisselbeker.
Voorts won de heer H. Lichtenberg een 2e
prijs bij het nummer 100 m hardlopen. Ook
de Boerinnenbond afd. Vorden, die hieraan
deelnam, behaalde enkele mooie successen.
De Vordense dames behaalden een Ie p r i j s bij
de 4 x 100 m hardlopen t e r w i j l bij de 100 m
hardlopen dames, Mej . Eijkelkamp en Me j. R.
Lichtenberg rcsp. met de Ie en 2e pri js gin-
gen s t r i jken. Bij het volley-bal voor dames be-
machtigden de Vordense dames en 2e prijs.

rl/oraense Seestiveek
Georganiseerd door V.V.V. m.m.v. de Winkeliersver.

Maandag 25 Juli Bal Champêtre
op het Marktplein. Aanvang 8 uur Muziek „De
Heuiderpers".

Dinsdag 26 Juli Politiehonden
in actie. Zeer interessante oefeningen met deze
honden, waaruit blijkt wat dressuur mogelijk
maakt. Aanvang 8 uur, terrein achter Kasteel
Vorden.

Woensdag 27 Juli Achtkastelentocht
per ri jwiel, onder deskundige leiding. Vertrek
half twee van het Marktplein.

Woensdag 27 Juli Touwtrekken en
Oud-Vordense markt
Touwtrekken om het kampioenschap van Vorden.
Aanvang half acht bij café „de Zon", Zutph.w.
Entree 25 et. (ook voor kinderen).
Oud-Vordense markt met attractie's op het
Marktplein,

Donderdag 28 Juli Lampionoptocht
voor kinderen van l tot 80 jaar, met medewer-
king van „Sursum Corda" en ..Concordia". Ver-
trek half negen van het Marktplein.

Vrijdag 29 Juli Tirolerkapel
zet de boel op stelten in het dorp. Aanvang 8 u.

Zaterdag 30 Juli Bonte avond
waaraan medewerken: N P.V. groep Vorden,
Gezelschap ,,Zang en Spel", Dubbel Mannenkw.,
Gezelsch. ,,Songs and Rhythm". Aanvang 8 uur
in gebouw „Irene", 't Hoge.

SCHURINKA"
Wij bieden u vandaag

2 pakken vet 98 et 200 gr gek ontbijtspek 58 et
200 gr. boterhamw. 55 et 200 gr. leverworst 30 et
500 gr. spek 85 et 100 gr. gek. lever 45 et

100 gr. pekelvlees 38 et

Vanavond 5 uur gesloten.

Beleefd aanbev. JLYl« JVlxlJ i. Dorpsstraat 32

Etalagewedstrijd
De Etalagewedstrijd die-a.s. week wordt gehouden begint

Woensdag 27 Juli 's morgens 9 uur
daar de winkeliers enkele dagen nodig hebben om
hun etalage's in orde te maken.

De wedstrijd duurt tot en met Zaterdag 30 Juli.
Wedstrijdformulieren, waarop de namen van de deelnemen-
de winkeliers in volgorde zijn vermeld, zijn in alle deel-
nemende zaken verkrijgbaar (kenbaar aan de gele etalage-
strook).

Bepalingent
Ieder gezin kan eenmaal meedoen."
Op de wedstrijdformulieren staan de namen der
deelnemers met daarachter een stemhokje. Van
de vier zaken die u het mooiste vindt maakt u
het stemhokje zwart. Om een juist overzicht te
krijgen is het nodig dat men alle deelnemende
etalage's gaat bezichtigen.

Geacht publiek, u is dus de jury! Doe mee en win
de prachtige geldprijzen. Hoofdprijs f 50.—.
De ingevulde formulieren kunt u in de bussen doen
welke staan opgesteld bij de Sigarenzaken Eijerkamp
en Hassink.



Met dankbaarheid en
blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

JOOST

J. W. LIJFTOGT
J. LIJFTOGT-

BOERSTOEL
Harry en Gerry

Goes, 21 Juli 1955.
Zuidvlietstr. 53
Tijdel. Ziekenhuis Oostwal

Gevraagd flink MEIS-
JE voorde huishouding
van i—4 uur,
Maandags van 8—6
uur. Zondags vrij.
Hoog loon.
Wiekart, Dorpsstraat.

Particulier vraagtenke-
le H.A. bos- en heide-
grond te koop.
lulichtingen te bevr.
Bureau Contact.

Te koop 60 prima
1-jarige hennen.
W. Vlemingh, Noor-
dink E 63, Hengelo-G.

Te koop toom BIG-
GEN. E. Pardijs,
„'t Lange End".

Te koop toom BIG-
GEN bij Wassink,
Nieuwstad.

Te koop toom beste
BIGGEN. B. Mom-
barg, Noordink,
Hengelo-G.

Te koop 25 are ROG-
GE en 25 are H AVER.
Tevens roggestro ge-
vraagd
bij G. Klein Geltink,
Hackfort.

Te koop ± 18 are
prima HAVER bij H.
Massen, Hengelose-
weg B 2, Vorden.
Briefjes inleveren voor
24 Juli a.s.

Geniet van de natuur
en trek er op uit!

Wij verkopen en ver-
huren

Tenten en luchtbedden
Telefoon 421.
G. W. LUIMES
Vorden.

Wegens inruil te koop
een Kaptein IVloby-
lette Transport,
slechts even gebruikt.
Sparte Motor 125 cc.
1950, in prima staat.
Garage HERWERS

Hengelo-G.

Uit voorraad leverb.
knolzaad

Geld. halflange andij-
vieblad, Gelria, Trof-
fee stomppuntig andij-
vieblad, Jobe.
Beleefd aanbevelend,
Gebr. KETTELERIJ
Zutphensew. Tel. 508

ROGGESTRO t
te koop. Borgonjen

Delden, B 100

13 are ROGGE te
koop. Briefjes inlev.
voor Woensdagavond
5 uur. R. Gr. Nuelend
Delden B 38.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Volksleestcoiiiiiiissie Linde
Verpachting

van standplaats voor ijs, alsmede
rijwielstalling ter gelegenheid van
het Volksfeest op Donderdag l
September a.s.

Inlichtingen en voorwaarden bij D. A.
Lenselink, E 20, tot en met Dinsdag
2 Augustus.

J

Eczeemlijders(sters) en lijders aan jeuk.
Wanneer u ook behept bent met die hinderlijke
jeuk, net als ik gehad heb gedurende enkele jaren
en waar niemand mij vanaf kon helpen, dan is et
NU uitkomst voor u. Ik ben DU sedert enige
maanden genezen van mijn kwaal en kan u dit
middel dan ook ten zeerste aanbevelen.
Nadere inlichtingen kunt u bij mij verkrijgen. Bij
schriftelijke inlichtingen gaarne postzegel voor
antwoord insluiten.

Mevr. H. N. WEENINK - Laagte 8
Telefoon 05454—216

EIBERGEN

Wegens vacantie

GESLOTEN
van 25 tot 3O Juli

M. KRIJT

Burgemeester en Wethouders der gemeen-
te Vorden zullen in het openbaar aanbe-
steden onder de Vordense aannemers,

het bouwen van een garage
met bergruimten

op Donderdag 4 Aug. 1955^^m. 11 uur
in het Gemeentehuis.
Aanbesteding in 2 percelen, t.w.:
Perceel I: metsel werk, betonwerk, fusée-

dakconstructie, dakdekkerswerk,
smidswerk, lood^fcerswerk en
electriciteitswerk.

Perceel I I : Glas- en schilderwerk.
Bestekken verkrijgbaar op het bureau van
Gemeentewerken.

Vorden, 23 Juli 1955.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,

A. E. van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Secretaris.

VEEHOUDERS.'
Zet uw kostbare en gevoelige koeien op
de bekende

Indiana Rubbermatten
en de dieren gaan veel langer mee.

Inlichtingen en verkoop

A. R. WAGENVOORT
Hackfort, Vorden
Telefoon 259

Adelaarsogen . . .
kunnen wij U niet geven.
U is echter met een bril van ons, ver-
zekerd van het max imum aan gcxichts-
scherpte.

Fa* Martens,
de opt icien, die al t i jd voor U k laa r s t a a t !

Feestweek Vorden
Woensdag 27 Juli en

Zaterdag 30 Juli

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Aanvang 8 uur.
Muziek „The Moodchers"

En wilt u zeker zijn dat het pakt,
Adverteer dan week'lyks in Contact!

Wij blijven
onze lage prijzen handhaven!

250 gr, goudrondjes
(heerlijk koekje) 63 et

3 grote chocoladerepen 49 et
l pot zoete sinaasappeljam 77 et
200 gr. echte chocolade hagelsl. 49 et
l groot blik tomatensoep

met balletjes 67 et

ALS EXTRA RECLAME:
Lunchschotel: Boterhamworst, gevulde
rollade, boerenmetworst, samen 150 gr. 65 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Wij vermoeien U deze week niet met een ver-
haal over onze Prisma-horloges.
Als U in de komende week vacantie hebt is er
misschien wel een gelegenheid om de etalage's
hiervan te bezichtigen (misschien wint U er
ook nog een prijsje mee).

Fa» Martens,
Agence officielle Prisma

Bestel spoedig uw knolzaad.
Wij kunnen
soorten:
Gelria And. p.
Trofee And. p.
ResitentiaAnd.

P-
Jobe p.
Zomerkoolz. p.

leveren de volgende

i/2 kg. f 3.50 p. JA kg. f 1.80
f3.50 „ f 1.80

„ f3.- „ „ „ f 1.60
„ f3.50 , f 1.80
„ f2 .25 „ „ „ f 1.15

van de firma H. A. Wijman. Aalten.

Beleefd aanbevelend

B. R. EYKELKAMP
Smidsstraat 12, Vorden

Ook a.s. week kunt U nog
profiteren van onze^

OPRUIMING
en 1O pCt. korting.

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

Wegens vacantie GESLOTEN
van Maandag 25 t.e.m. Zaterdag 30 Juli

Stoomververij en Chemische wasserij
N.V. HOEKSEMA

Sprongstraat 10 - Zutphen
Telefoon K 6750-3191

Nutsfaibliotheek Vorden
Zaterdag 23 en 30 Juli '55 inleveren van
geleende boeken. Gedurende de maand
Augustus is de bibliotheek gesloten, evenals
Dinsdag 26 Juli '55.

Zomertijd Motortijd
N. S. U. en Express
Motorrijwielen,
T. W. N. -Sachs, Union-
J.L.O., Typhoon-H.M.W.
Bromfietsen,
onderdelen en accesoires,
Poetsmiddelen en motor-
kleding.

Beleefd aanbevelend

A. G. TRAGTER

Bouwvakpatroons
met vacantie van
tot en met 30 Juli.

25

pe aanbieding

HARDBOARD
Zolang onze voorraad strekt bieden
wij prima geïmporteerd hardboard aan
volgens onderstaande maten en prijzen:

61 x 122 cm f 1.20 122 x 1<>0 cm f 'J.OO
46x198 „ „ 1.60 122x183 „ „ 4.40

122x122 „ „ 2.85 122x214 „ „ 5.20

Prijzen per plaat, u behoeft dus geen
10 of meer stuks te kopen.
• Schrijf, telefoneer of kom kijken!

Beltman - Warnsveld
Boslaan 13. Telefoon K 6750 - 3592

Burgemeester en Wethouders der Gemeen-
te Vorden zullen in het

openbaar aanbesteden
het slopen en ruimen van enige opstallen, t.w.

een dubbele woning, plaatselijk ge-
merkt Wijk C no's 159 en 160,

op Donderdag 4 Augustus 1955 om 11.30
uur in het Gemeentehuis.
Bestekken verkrijgbaar op het Bureau van
Gemeentewerken te Vorden.

Vorden, 23 Juli 1955.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,

A. E. van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Secretaris

Wij garanderen snelle, grondige en
correcte opleiding voor Uw

RIJBEWIJS
Regelink's Erkende Bondsautorijschool

Gediplomeerd Instructeur
Varsselseweg l — HENGELO GLD

Telefoon 06753-234

Tracteer uw gasten op

Off f/- rordense

Of neem ze, in doos verpakt, mee op
reis.

Heerlijk zijn ze en elke dag
vers.

Firma H. J. SCHOLTEN
Brood, Koek, Banket en Suikerwerken
Tel. 394 — 't Hoge 24 ~ Vorden

J. W. Klein Lebbink
Boekhoudbureau - Vorden

Wegens vacantie zijn wij
GESLOTEN

van 25 Juli tot 1 Aug. a.s.

TE KOOP:
Boerenkool-, Spruit-
kool- en Preiplanten.
Tevens een BROM-
FIETS, i.z.g.st. (mos-
quito).
D. Klein Geltink,
„Klein Garmel".

Staat ter dekking 'n
jonge

Premiebeer.
Tevens te koop een
drag. VARKEN.
D. Nijenhuis, bij het
Zwembad.

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters

H.H. Pluinweeh.!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen
en jonge hanen, alle
soorten.
Worden van huis afge-
haald en contant betaald

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283

Let op het juiste adres

Thans

dubbele fietstassen
te leveren,zonder raam

Spotprijs, f 7.50

G. W. Luimes
Tel. 421 — Vorden



huus zit ik óók altied bie de
liet Mans uut Twente zich ontvallen

, .

Ik kón 't niet noaloaten even iets
uut disse gistpan te preuven. Normaal

gebeurt dit niet bie 't bier produceren, maar ik ben
nou eenmoal nen pannenkieker en... bierdrinker.
Niet zo maar bier, maar Heineken's. Want denk ter om dat er
verschil is. D'r is bier en Heineken's:
Heineken's is 't lekkerste bier dat ter is, want...

Heineken koopt veur al zien brouwe-
rijen in de wereld tegeliek de grond-
stoffen in. Kunst dat de leverancier
veur zo'n klant het allerbeste van 't
beste reserveert,

de kroonkurk (ik zeg: döpke) betekent
ne snelle, massinale en hygiënische
afsluuting fan Jat kostelijke bier, dat
zodönig ook veul langer goed te hooi 'n is,

't Is aln's puur-natuur, kunst- en
vliegmiddeltjes wodt ter verafschuwd,

Ze brouwt a zowat reerbonderdjoar,-
goa 's noa wat ne ervaring,

Heineken gunt zien bier, vei/nlat ie 't
kriegt, een langdurige rijpingstijd,

Heineken hef de grootste icetenschappe-
lijke afdeling van alle brouwers in
Europa - wat doar uutkomp!
Ze werkt er met de zgn. Heineken's
A-gist, een special gistreincitltuur,
waarvan geeneen op de wereld (behalve
Heineken) het geheim kent.

Heineken's Bier oaweral het
meest getapt!

Voor vacantietochten
Enkele en dubbele tassen.
Handpompjes,
Reparatiedoosjes, Snelbinders,
Banden, Kinderzitjes,
Windschermpjes, enz., enz.

A. G. Tragter
Telefoon 256

Burgemeester en Wethouders der Gemeen-
te Vorden zullen in het openbaar aanbe-
steden onder de Vordense schilders

het binnenschilderwerk van
de Openbare Lagere School
in het Dorp

op Donderdag 4 Aug. 1955, v.m. 10.30 uur
in het Gemeentehuis.
Bestekken verkrijgbaar op het Bureau van
Gemeentewerken.

Vorden, 23 Juli 1955.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,

A. E. van Arkel, Burgemeester
J. V. Plas, Secretaris

Wegens vacantie gesloten
^r van 25 Juli t.m. 29 Juli

H. WEUSTENENK
Schilder- en behangwerken
Het Hoge, Vorden

Vacantietijd . . . Zonnebriltijd
Voor korte of lange trips een Opticiens
Zonnebril is toch maar je ware !

Fa» Martens,
l de opticien, die altijd voor u klaar staat

Tijdens de feestweek

GRATIS LÜCHÏBflLlON
met houder

bij 200 gram

Zomerdrups
voor 49 cent

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

A.s. week, 25 Juli t.e.m. 30 Juli,
wegens vacantie gesloten

Fa. PONGERS - Nieuwstad
Training
Voetbalvereniging „Vorden'

Elke Woensdag-
avond 7 uur voor
senioren en elke
Donderdagavond 7
uur voor junioren,
telkens op het terrein
Ook nieuwe leden
zijn welkom.

Het Bestuur

OnzagDPRUIMING van
Dames , Heren- en Kinderschoenen

duurt nog voort tot
Zaterdag
30 Juli

Profiteert van de vele koopjes!

A. J A N S E N
Schoenhandel, Dorpsstr.

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt enige

flinke werkkrachten

In fietsen en fietsen is heel veel verschil
Bij ons koopt elk, die een mooie hebben wil.

A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

Coöp. Boerenleenbank
VORDEN

Gevraagd vrouwelijke

kantoorbediende.
Minstens M.U.L.O. opleiding.

Schriftelijke aanmelding met opgaaf
van verlangd salaris vóór 7 Aug. a.s.

Vacantieregeling

Smedenbedrijven te Vorden
25 Juli t.m. 30 Juli A. J. Eijkelkamp
25 Juli t.m. 30 Juli H. van Ark
l Aug. t.m. 6 Aug. G. J. van Ark
5 Aug. t.m. 13 Aug. A. J. Lettink
22 Aug. t.m. 27 Aug. J. Oldenhave
29 Aug. t.m. 3 Sept. Gebr. Gr. Obbink Dorpsstraat
A. F. MÜggers, Linde, wordt nader bekend gemaakt.

Medler
Burg. Galléestr.
Wildenborch
Nieuwstad
Delden

voor ALLE scholen,
universiteiten, cursus-
sen, enz. en andere
schoolbenodigdheden.

FA. HIETBRINK, Tel. 253

Profiteert nu nog
tot a*s* Zaterdag 30 Juli
van onze

OPRUIMING
en

10 pCt* korting

RAADHUISSTR., VORDEN

Vereniging tot bevordering van het Marktwezen
te Vorden

MARKTLOTEN
voor wederverkopers vanaf
Woensdag 27 Juli verkrijgbaar
bij de heer H. Klein Brinke,
Stationsweg 18.

Verloting goedgekeurd d.d. Min. v. Justitie bij beschikking van 14 Juli
1955, L.o, 520/025


