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RONDE VAN VORDEN BRACHT
SPANNENDE WEDSTRIJDEN

De donderdag, vrijdag en zaterdag gehouden
Ronde van Vorden heeft spannende wedstrijden
opgeleverd, zodat het allerzins de moeite waard
was om te kijken. De grootste belangstelling trok-
ken de wedstrijden op donderdag en zatermiddag
toen de ouderen aan de start verschenen.
Donderdagavond loste de commandant der rijks-
politie, de heer P. van Ooyen, het startschot voor
29 deelnemers van 13 t/m 15 jaar. De winnaar de
15-jarige Bennie Wagenvoort uit Vorden legde de
23 ronden (30 km) af in l uur 3 min., wat een
gemiddelde betekende van 28J/2 km per uur.
By het ingaan van de laatste ronde lag het ren-
nersveld nog bij elkaar, zodat er in het laatste
rechte stuk fel gesprint werd om de eerste te zijn.
Bennie Wagenvoort won met een wiellengte van
Bongers uit Voorst en G. Tragter uit Vorden. Hy'
kreeg de bloemenhulde van de Ronde-miss St.
Zweverink in ontvangst te nemen en mocht in een
open auto een ereronde maken.
Er werden deze avond 14 sprintpremies verreden,
beschikbaar gesteld door zakenlieden en particu-
lieren. Via een geluidsinstallatie, welke boven op
het hoge gebouw van „De Eendracht" gemonteerd
was, kon iedereen langs de route het verloop der
wedstrijd goed volgen. In de kantine van de
Empo Rijwielfabriek werden door de voorzitter
van de Empo Personeelsvereniging, welke deze
wedstrijden organiseerde, de prijzen uitgereikt.
De Ronde-uitslag van deze avond was: 1. Bennie
Wagenvoort, die een beker en 2 rijwiel-buiten-
banden in ontvangst kreeg te nemen; 2. Bongers,
Voorst (elektr. koffiemolen); 3. G. Tragter, Vor-
den (fietslamp); 4. C. Schouten, Vorden (3-kleuren-
potlood); 5. Eggink, Steenderen (zakmes). De
overige deelnemers vielen buiten de prijzen. Beu-
mer uit Zelhem werd zescte, 7. Wentink, Steende-
ren; 8. Groot Roessink, Voorst; 9. Daams, Gaan-
deren en 10. Dievelaar uit Neede. Bergevoet uit
Gaanderen, die ten val kwam, en daarbij een lichte
hersenschudding opliep kreeg nog een troostprijs.
Ronde van vrijdag
Vrydagavond loste wethouder Lenselink het
schot voor de adspiranten van 10 t/m 12 jaar.
deze ronde namen 19 renners deel. Hier moesten
16 ronden (19,2 km) afgelegd worden.
De uitslag hiervan was: 1. Klein Nuland uit Lo-
chem, beker en horloge; 2. C. Eggink, Vorden,
foto-toestel; 3. Boerman, Hengelo (G.), aktetas;
4. van Petersen, Hengelo (G.), fietsstuur en
Linnebank, Steenderen, schoolétui. Nummer
werd Schotsman, Vorden; 7. Kieft, Vorden; 8.
Hakhorst, Steenderen en 9. Breuking, Vorden. Ook
nu kreeg de winnaar een bloemenhulde van mej.
Zweverink en mocht het ere-rondje maken. Troost-
prijzen kregen de pechvogels Jansen uit Vorden
en Evers uit Zelhem.
De Senioren Ronde
De grote strijd had zaterdagmiddag plaats toen
senioren van 16 t/m 18 jaar aan start verschenen.
Daar enkele renners hadden afgezegd, werden in-
vallers opgesteld, die reeds de vorige ronde ge-
reden hadden o.a. G. Tragter uit Vorden, Bongers
Voorst en Evers uit Zelhem. Deze jonge knapen
sloegen onder de oudere leden een uitstekend fi-
guur. Jammer was het dat Tragter, die steeds een
haantje de voorste was, tegen het einde, toen het
er op aan kwam, zodanig kwam te vallen, dat ver-
dere deelname onmogelijk was. Ook v. d. Waarde
uit Deventer kampte met deze pech. Hy nam 7
km voor het einde een voorsprong, welke hij —
mede doordat het de achtervolgers ontbrak
aan samenwerking — langzamerhand vergrootte
tot bijna 100 meter. Hij zou stellig deze ronde ge-
wonnen hebben, indien hij na het ingaan van de
op één na laatste ronde niet zodanig gevallen was,
dat hy van rywiel moest verwisselen en hierdoor
zoveel tyd verspeelde, dat hy uiteindelijk met de
8e plaats tevreden moest zy'n.
Burgemeester van Arkel loste het startschot voor
24 renners, welke verdeeld waren in 8 ploegen van
3, geadopteerd d'oor verschillende Vordense be-
dry'ven.
Er moesten 50 ronden, totaal 60 km, afgelegd
worden.
De winnaar, Harry Tij huis uit Klarenbeek, legde
deze afstand af in l uur 41 min., wat een gemid-
delde van 35,6 km per uur betekende.
Er waren deze middag 34 sprintpremies beschik-
baar gesteld, die nogal wat leven in de brouwerij
brachten. De snelste ronde werd gemaakt met een
gemiddelde van 39 km per uur, wat op dit bochtige
circuit en op toerfietsen een prestatie is, die er
zy'n mag.
Tij huis uit Klarenbeek won deze ronde met een
wiellengte voorsprong op Philippo uit Zutphen.
Beiden kregen van de Ronde-miss, mej. Dales, een
omhelzing en een bloemstuk in ontvangst te ne-
men en maakten hierna de gebruikelijke ereronde.
De heer Scholten reikte in de kantine van de
Empo-Rrywielfabriek wederom de pry'zen uit. De
meeste premies wonnen v. d. Waarde, Deventer en
Phillippo, Zutphen, nml. elk 5 stuks w.o. een fraaie
elektrische klok. De ploegpryzen vielen als volgt:
1. Emporijwielfabriek ƒ 30.—; 2. Textiel Bedryf
Vorden ƒ 21.—; 3. Hotel Bakker ƒ 18.—; 4. Bor-
stelfabriek HAVO ƒ 15.—; 5. De Winkeliersver-

KEKKDIENSTEN zondag 6 augustus
Hervormde kerk

8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.05 uur Wika Lans van Hardenberg.

(Jeugddienst)

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

Geref. Kerk
9.30 en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil. Tel. 06753-1420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 87 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 67,50 tot f 75,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand v. 26 juli t.m. l aug.
Geboren: z. v. T. A. Eulink en J. A.
Hooman; z. v. L. J. de Jonge en J.
man; d. v. H. Regelink en H. Wunderink;
z. v. H. Peppelinkhausen en J. E. Oogjes.
Ondertrouwd: H. W. Witzand en J. van 't
Ende; W. Groot Wassink en M. B. Marsman.
Gehuwd: W. B. J. Steeman en H. C.
denboom.
Overleden: Geen.

eniging, Vorden ƒ 12.—; 6. Coöp. „De Eendracht"
ƒ 9.—; 7. Zuivelfabriek Vorden ƒ 7.50 en' 8. Gems
Vorden ƒ 6.—.
De uitslag van de Ronde was: winnaar Ty'huis,
Klarenbeek, beker en de hoofdprijs een fraai Empo
Rijwiel ter waarde van ƒ 214; 2. Phillippo, Zut-
phen (fototoestel); 3. Buiting, Wehl (Rondson
sigaretten-aansteker), 4. Evers, Zelhem (shirt) en
5. Bongers, Voorst (dubbele fietstas).
Nummer 6 was van Leeningen, Zutphen; 7. van
Breemen, Voorst, 8. v. d. Waarde, Deventer, 9.
Schooltink, Baak en 10. Vriezekolk, Voorst. In het
totaal werden er deze middag ruim f 500.— aan
pry'zen uitgereikt.

NIET ALLEDAAGSE BRUILOFTSTOET
Het echtpaar H. Weustenenk en Th. H. Weuste-
nenk-Janssen vierde maandag zijn zilveren huwe-
lijksfeest. Hoewel dit op zichzelf geen bijzonder-
heid is, kreeg dit feest toch een apart tintje door-
dat de bruidegom tevens het feit herdacht dat hy
25 jaar lid van de muziekvereniging „Concordia"
is. Bovendien is hij lid van de uit dit korps ge-
vormde Boerenkapel.
De kapel kwam 's avonds het bruidspaar met een
ouderwetse statiekoets eigendom van Huize Hack-
fort aan de woning op 't Hoge ophalen. Daar de
bruidegom een schildersbedry'f heeft, was de koets
versierd met allerlei schildersattributen. Onder
grote belangstelling van buurtgenoten en vreem-
delingen steeg het echtpaar in de koets, waarvan
de koetsier ook al in ouderwetse klederdracht was
gestoken. Met muziek van de boerenkapel in de
gebruikelyke uniform — boerenkiel, zijden pet en
op klompen — trok de stoet door het dorp naar
zaal Lettink, waar het feest gehouden werd. Hier
bracht 's avonds de muziekvereniging Concordia
het echtpaar nog een serenade.

GESLAAGD
Voor het Mulo-examen slaagde te Deventer mej.
J. B. I. Kulsdom.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST
Vrydag werd in zaal Eskes het gouden huwelyks-
feest van het echtpaar H. J. Klein Haneveld—
R. J. Klein Haneveld-Eskes gevierd. Tientallen
kwamen het krasse echtpaar hun gelukwensen
aanbieden, waaronder ook burgemeester van Arkel
en bij afwezigheid van de beide predikanten, een
deputatie van de kerkeraad der Hervormde kerk.
Tal van bloemstukken en andere geschenken werd
het echtpaar aangeboden. Het was voor hen on-
getwyfeld een onvergetelijke dag.

JEUGDDIENST
op zondag 6 augustus a.s.

Voorganger: Wika J. Lans
uit Hardenberg

Onderwerp van de preek:
„Mensen onderweg"

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

FOLKLORISTISCHE BOERENBRUILOFT
Burger Johannes van Norden heeft maandagavond
in 't Nutsgebouw in tegenwoordigheid van ouders,
getuigen, buurt en vele honderden pensiongasten
het huwelijk voltrokken van Derk van de Biemeeze
en Jantjen Bertha van de Roerrumme. Na eerst
aan de wederzydse ouders de toestemming te heb-
ben gevraagd, en de voornaamste bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek te hebben voorgelezen,
verklaarden bruid en bruidegom elkander aan te
nemen tot echtgenoten. Uit de huwelijksakte bleek,
dat Derk een goed soldaat was geweest want de
commanderend officier van het 8e regiment in-
fanterie had eveneens toestemming gegeven. Na-
dat de akte door de diverse partijen, twee getuigen
konden niet schrijven of naamtekenen, met een
ganzenveer was ondertekend, hield burger van
Norden nog een geestige speech, waarbij hij de
wens uitsprak dat Derk en Jantjen veel geluk
mochten hebben op de boerderij.
Voordat de huwelijksvoltrekking plaats had werd
met een tweetal kleedwagens en onder begeleiding
van de Knupduukskes en de brulfteneugers de
bruid door de bruidegom van huis gehaald. Nadat
een mand met kippen en de bruidskoe onder en
achter de bruidswagen waren gebonden werd de
tocht door het dorp voortgezet, waarbij onderweg
n.l. by de Wehme en de Peppelbrug twee keer tol
moest worden betaald, doordat een touw over de
weg was gespannen. Bij het Bejaardencentrum
werd het bruidspaar een cadeau aangeboden na-
mens de bejaarden door de directrice en een der
bejaarde inwoners, die zich hiervoor ook al in
ouderwetse Achterhoekse kledy hadden gestoken.
Nadat namens de Winkeliersvereniging in het
Nutsgebouw de heer Schurink de aanwezigen een
welkom toeriep en burger van Norden zijn ver-
ontschuldiging had aangeboden voor het te laat
komen, waarbij de bruidskoe de schuld kreeg om-
dat het dier niet zo hard kon lopen nam het feest
een aanvang. Door de buren werden talryke ca-
deaux aangeboden, w.o. een vliegenglas en een
koffiemolen. Een gast uit Friesland kwam ook nog
aan het woord en vertelde dat het in Friesland de
gewoonte was dat de buurman, die het dichtst bij
het bruidspaar woont het duurste cadeau geeft,
wie verder op woont, kan met minder volstaan en
die het verst wegkomt op 't feest behoeft niets
te geven, doch krijgt een zoen van de bruid. Onder
grote hilariteit verklaarde deze gast dat hy hier
als verstfkomende gast recht op meende te hebben
en hij kreeg dan ook de gebruikelijke klinkende
zoen van de Vordense bruid.
De belangstelling voor dit evenement was zo groot
dat vele tientallen geen plaats meer konden krij-
gen.
Maandag 14 augustus zal nogmaals een derge-
lijk festy'n worden gehouden.

ZOMERFEEST
Woensdagavond werd er op het Marktplein een
avondmarkt gehouden, waarvoor grote belangstel-
ling bestond. Dit gold niet alleen de verschillende
kramen, doch mogely'k nog meer de verschillende
kermisattracties, als draaimolen, zweefmolen,
golfbaan, schiet- en werptenten, etc. Al deze at-
tracties maakten goede zaken, vooral na afloop
van de touwtrekwedstry'den. Opvallend was het
grote contingent pensiongasten en bezoekers uit
omliggende plaatsen, die hier een kijkje kwamen
nemen. Vooral de kramen met consumptie-artike-
len hadden niet te klagen over gebrek aan klanten.
In het Nutsgebouw bestond gelegenheid tot dan-
sen, waar het ook al druk was, evenals in de
diverse café's. Meer en meer bly'kt dat deze zomer-
feesten, welke 2 keer per seizoen gehouden wor-
den, tot de best geslaagde V.V.V.-attracties be-
horen. Ook donderdagavond waren de kermis-
attracties geopend.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis91

Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/



De beste gezinszorg
uit zich bij huisvrouwen

in het kopen bij de

VIVO SPECIALITEITEN

Die zijn lekker!
Pindakoeken
Per pak ......

De kinderen zijn er dol op!

Clezoplast
Wondpleister

Varkensvlees
Blik è 200 gram . . . .
U proeft de lever!
Berliner leverworst
l 50 gram

Pindakaas
Per pot

Geldig van 3 - 1 0 augustus

VIVO kruideniers: óteeds vaeer: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch
SMIT, Zutphenseweg

DRIE GULDEN ONTVANGT U

in de vorm van een gratis eerste inleg
wanneer U een spaarrekening opent bij de

„STICHTING NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK"
365 VESTIGINGEN

waaronder thans ook te VORDEN

Agent: J. G. M. Gerritsen, Boekhoudbureau

Het Hoge 52

VORDEN

Geopend: maandag tot en met vrijdag

van 9-12 en van l tot 5 uur

17 °/«2 70
BAAR

* RENTE bij dit agentschap
* TEGOED DAGELIJKS OPVR
* STIPTE GEHEIMHOUDING
* VOLLEDIG GEGARANDEERD door de

Nederlandsche Middenstandsbank N.V.

K O M T U O O K E E N S N ?

Tijdelijke aanbieding!
Grote flessen Jus d'Orange

1.95
De slijterij met kwaliteitsprodukten

Hotel Brandenharg
Telefoon 1391

v.v.v.
Dinsdag 8 aug. Avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en
Vlogman. Vertrek 7 uur v. h. Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Woensdag 9 aug. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek l .30 uur van het Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Vacantietijd,
brengt gasten, toon uw smaak
presenteer

Bakkerskoekjes

Bakkerskoekjes

STEEDS OVEN VERS!
De Vordense Bakkers

Vrijdag 4 en zaterdag 5 aug.
Dessertbordjes

Kop en schotels

Theepotten

Sauskommen

Botervloten

Broodschalen

Zuurschaaltjes

Soepterrines

Vleesschotels

(zolang de voorraad strekt)

R. J. Koerselman
Tel. 1364 Burg. Galléestraat 12

Wegens vakantie

gesloten

van maandag 7 augustus tot
en met zaterdag 12 augustus

Café en Rijwielhandel

E, J. Lettink
P.s. Café zaterdag 12 augustus l uur
weer open

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd uoor

u klaar staat.

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

Voor
Serviezen

naar
KEUNE

f 7.65 per fles
KEUNE

Wegens vakantie

gesloten
van 14 tot en met 19 augustus

Wasserij Brandenbarg
Tevens gevraagd

een meisje
voor 3 dagen per week.

Donk zij de nieuwe
vol-otomatische koppelingSOLEX-<*o rijdt de Solox-oto U
gelijkmatig en ge-
makkelijk naar huis.
En als U stopt voor
verkeerslichten of
wat dan ook, blijft
het pittige motortje
lopen, startklaar om
op te trekken, zon-
der dat U trapt.

f 395,-
nu wegrijden zonder trappen

A.G.TRAGTER WW



Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 50-jarig huwelijks-
feest ondervonden, be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank.
H. J. Klein Hancveld
R. J. Klein Haneveld-

Eskes
Zutphen, Deventer-

weg 127

Biedt zich aan NET
MEISJE, H jaar, als
kindermeisje of even-
tueel lichte werkzaam-
heden. Inl. Bur. Con-
tact.

K. H. DE VRIES
ARTS

met vakantie

afwezig
van zaterdag 12 aug.
tot en met woensdag
30 aug. Dokter Lulofs
neemt waar.

Te koop een toom
beste biggen en jonge
konijnen H. W. Mul-
link, D 155.

BIGGEN te koop.
W.L.Winkel.Almen-
seweg 33.

Te koop een toom
BIGGEN 10 stuks.
J. L. Kl.BrinkeVorden

C 45.

Drag. VARKENS te
koop, a.d.t. 5 aug. en
enige dekrijpe FOK-
ZEUGJES.H.JGraas-
kamp „Nieuw Wen-
neker" D 30.

Te koop prima jonge
hennen W.L. 9 weken
H. HeuvelinkD 125a
Kranenburg.

Perc.HAVERtekoop.
E. van Zuilekom Veld-
wijk C 82

Tekoopperc.HAVER
bij A. Dijkman, Stro-
dijk C 32.

Perc.HAVERtekoop.
Briefjes inleveren voor
a.s. vrijdagavond 8 uur
bij G. Voskamp achter
het Enzerink.

Te koop WENTEL-
PLOEG merk Lampke
3. In zeer goede staat
Chr. D. Jansen„Schree-
voord" D 59 tel. 6613

N S.U. BROMFIETS
te koop, jaar 1960.
H.W.Groot Enzerink,
Zutph.weg, tel. 1254.

Eet er eens
lekker van!

Bij nieuwe aardap-
pelen hoort

Stokvis
FA. ALBERS

Voor
Bijouterieën

naar
KEUNE

Wegens vakantie kun-
nen wij in de week
van 7 t/m 12 augustus
géén goederen halen.

„CORRECT"
H. Th. Hendriks & Zn.

Appelstr. 23 — Zutphen

Chem. reinigen - Verven
Stoppage - Reparaties etc.

Willem Lammers

en

Christine Elisabeth Muller

hebben de eer u, namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de vol" J
trekking zal plaats hebben op dinsdag
8 augustus a.s. ten Gemeentehuize te
Ampsen, Laren Gld. 11 uur v.m.

Vorden, Mossel D 89
Barchem, Lochemseweg O ld
Augustus 1961.

Receptie van 6.30-8.30
Meilink, Barchem

uur in hotel t
H
X

P. L. van Katwijk

en

Myra Haring

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voornemen in
het huwelijk te treden op donderdag
10 augustus, om 11.30 uur, ten gemeen-
tehuize te Warnsveld.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur
door de Weleerw. Heer Ds. J. D. te
Winkel in de Gereformeerde Kerk te
Vorden.

Kampen, Fernhoutstraat 24
Vorden, Buitenzorg
Augustus 1961

Toekomstig adres: 843 College Ave,
N.E. Grand Rapids, Mich. U.S.A.

Gelegenheid tot gelukwensen van 16-17
uur, Buitenzorg, Vorden.

Textiel Itylrijf „Vorden"
vraagt:

jongens
voor spoedige ij^fctnsttreding

Hoog loon

Aanmelden: Zutphenseweg 35 - Vorden

BEZOEKT

ONZE SHOWROOM
Een pracht kollektie staat voor U klaar:
EMPO en ERVO rijwielen

vanaf f 141.50

Huishoudelijke apparaten o.a.

Wasmachines

Centrifuges

Stofzuigers

Naaimachines

Strijkijzers

Mixers enz.

Geopend van 8-12 en 2-5 uur
Levering via Uw handelaar

EMPO RIJWIELFABRIEK

'n Reportage?
Dan!

,Stijl" Foto's
voor

• Huwelijk - Jubileum
• Kinderen - Vereniging
• Scholen - Pers

Altijd en overal te ontbieden
Inlichtingen

H. STIJL
Julianalaan 14 - VORDEN
Tel. 06752-1522

Ieder zijn „Stijl"
(ook voor foto's)

U bespaart geen dubbeltjes maar gul-
dens in ALBERS zelffbedieningszaak

Nieuwe oogst aardbeien op sap voor een prijsje om
van te dromen
Alleen deze week litersblik slechts 119 et
Schijven Hawaiian ananas, groot blik, tijdelijk 95 et
Litersblikken fruitcocktail slechts 198 et
Exota limonade gazeuse (de grote gezinsfles)

3 flessen voor 100 et
Kleine flesjes limonade gazeuse, 7 flesjes 98 et

De fijnste belegen Meikaas, 500 gram 149 et
Cornedbeef, 150 gram 69 et
Gebraden gehakt, 150 gram 55 et

Bij 3 gulden boodschappen 250 gram cacao de Zaan v. 79 et
Reklamekoffie, 250 gram 69 et

Appelmoes van goudreinetten, 2 grote potten 95 et

't Is geen geld. Neem een voorraad in huis.

Bij elk pak Hotel Goud Koffie a 148 et, l litersfles
koffiemelk van 129 et voor 98 et

Tjoklat chocoladerepen, 3 stuks voor 49 et
dit zijn geen kleine repen

Volop Radion, groot pak 69 et
Volop Sunil, drielingpak 99 et
Volop Castella vaatwas, 2 pak 47 et
Volop Persil Ideaal, 3 pak 100 et
Volop Omo, groot pak 59 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U bij
elke fles zoete Spaanse wijn a 295 et, l grote pot
rozijnen op sap voor 45 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

FÏU J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

KOELKASTEN
Keus uit diverse merken o.a.

AJE*G - Bosch - Friventa
Bauknecht - Robusta

Prijzen vanaf f 398.—

Wilt u een koelkast huren? Hiervoor kunt u
ook bij ons terecht.

Vraag urijblijuend inlichtingen en folders

G. EMSBROEK t ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Wij verstrekken op

rookartikelen, studie- en lees-
boeken

geen Animo-zegels
Sigarenmagazijn

Boek- en Kantoorboekhandel

„Jan Hassink"

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenuwster ke nde -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Jongens- en meis-
jesrijwielen

vanaf f 69.5O
bij

LETTINK'S
Rijwielhandel



VIJFTIEN TOUWTREKPLOEGEN IN ACTIE
Voor de jaarlijkse touwtrekwedstrijden, georgani-
seerd door de Vordende Winkeliersvereniging in
het kader van het V.V.V.-programma, bestond ook
ditmaal weer grote belangstelling en veel deel-
name.
Er werd getrokken in 4 afdelingen, waarby uiter-
aard naar de eerste afdeling A de meeste belang-
stelling uitging daar hier de sterkste mannen aan
het touw kwamen.
In afdeling A werd Ruurlose Broek eerste en te-
vens bezitter van de wisselbaker; 2e werd Medler
I; 3. Heure I (Borculo); 4. Veldhoek I en 5. Bruil L
In af d. B was de einduitslag: 1. Ruurlose Broek II
met 6 punten, tevens winnaar van de wisselbeker;
2. Heure II; 3. Medler II; 4. Nettelhorst I.
In afd. C: 1. Kulsdom I (Borculo) 4 pnt.; 2. Ruur-
lose Broek III; 3. Bruil II.
Afd. D: 1. Warken I, 4 pnt.; 2. Kulsdom II en 3.
Veldhoek II.
Namens de Winkeliersvereniging reikte de voor-
zitter, de heer G. Remmers, de prijzen uit. Een
extra woord van dank kreeg de scheidsrechter,
de heer Oostindiën uit Borculo, die elk jaar weer
zich hiervoor beschikbaar stelt. Hjj kreeg evenals
de verdere assistenten de heren Th. Eckhart en
Jansen een blyk van waardering.
Verder werden nog de prijswinnaars van 12 juli
bekend gemaakt. Dat waren in afd. A Bruil I,
in afd. B Kulsdom I en in afd. C Kulsdom II.
Ook hiervoor waren bekers beschikbaar.
Verder kreeg elke deelnemende ploeg nog start-
geld.
Onder de vele aanwezigen gaf ook burgemeester
van Arkel, voorzitter van V.V.V., acte de présence.

KINDERMIDDAG V.V.V.
In het Nutsgebouw werd zaterdag een kindermid-
dag gehouden, georganiseerd door V.V.V. Deze
middag werd verzorgd door de Haagse goochelaar
Deenink en echtgenote. In verband met andere
evenementen was de belangstelling van de jeugd
maar zeer matig. De heer Deenink vertoonde fra-
pante staaltjes van goochelkunst, waarmee de
jongelui zich kosteljjk vermaakten. Het bestuurs-
lid van V.V.V., de heer W. Kamperman, bracht
de heer en mevrouw Deenink, welke deze middag
gratis aanboden, dank voor hun optreden en bood
hun een attentie aan.

RECORD DEELNAME 8-KASTELENTOCHT

Nog nimmer tevoren is er zoveel deelname ge-
weest voor de 8-kastelentocht per rijwiel als
woensdagmiddag. Niet minder dan 170 personen
uit alle delen van ons land maakten deze tocht
o.l.v. de V.V.V.-voorztiter, burgemeester van Arkel
mee. Als een lang lint slingerden zich de lange ry'
fietsers door de bospaden en landweggetjes langs
de 8 kastelen, waarbij het voor de voorzitter van
V.V.V. moeilijk was om zy'n explicaties voor zulk
een groep deelnemers verstaanbaar te maken. Ge-
lukkig behoefde de tocht niet als vorige weken
afgebroken te worden vanwege de slechte weers-
omstandigheden.
Aan de avondwandeling namen dinsdagavond 43
personen deel, wat ook al een respectabel aantal is.

WATERPOLO

De Vordense damesploeg van V.Z.V. '54 heeft in
de returnwedstryd, welke alhier werd gespeeld
tegen de W.W.V. dames uit Winterswijk revanche
genomen voor de te Winterswijk geleden neder-
laag. Evenals toen werd het ook nu 3—2 voor
de thuisclub.
V.Z.V. nam de leiding, doch nog voor de rust
maakte W.W.V. gelijk (l—1). Opnieuw was in
de tweede helft V.Z.V. de eerste, die scoorde, maar
weer kwamen beide ploegen naast elkaar (2—2).
De Vordense dames hadden de langste adem en
scoorden in de resterende tyd nog eenmaal (3—2).

UITSTAPJE MISDIENAARS

De misdienaars van de parochie St. Antonius van
Padua, alhier hebben in combinatie met hun col-
lega's van de parochie Keyenborg het jaarlijkse
uitstapje gemaakt.
Het weer was hen nogal gunstig gezind, want er
vielen slechts enkele buitjes onderweg, 's Morgens
om 8 uur startte men per bus o.l.v. kapelaan
Sluiter o.f.m. Via Arnhem—Nijmegen kwam men
om half 12 in Den Bosch, waar de prachtige St.
Janskathedraal werd bezichtigd.
De reis werd voortgezet naar Kaatsheuvel waar
men zich de gehele middag kostelyk vermaakte in
het Sprookjespark „De Efteling" met bijbehorende
roeivyver, zwembad e.d. De jeugd werd hier nog
volop getracteerd.

BEZICHTIGING TUINEN „DE WIERSSE"
Op zaterdag 5 augustus a.s. zullen de bekende
tuinen van het landgoed „DE WIERSSE" weder-
om ter bezichtiging worden opengesteld.
Dit is de tweede maal dit jaar, dat men hiertoe,
dank zij de bereidwillige medewerking van de ei-
genaresse Mevr. Gatacre-De Stuers de gelegenheid
krijgt. In het voorjaar waren de bloeiende rhodo-
dendrons de grote attractie van deze tuinen, doch
nu zal men meer de overige bloemsoorten in volle
pracht kunnen zien bloeien. Vooral de rozen met
de lage borders zullen in tientallen variëteiten te
aanschouwen zijn.
Mevr. Gatacre beoogt met de openstelling van
haar tuinen een zeer mooi doel; de netto-
opbrengst van de bezichting zal ten goede komen
aan de stichting Asyl Dierenzorg te Ommen, w.v.
Mevr. Baronnesse van Weideren Rengers eigena-
resse is. De tuinen zijn die zaterdag geopend van
3 tot 6 uur n.m. De entree is f 5.— per persoon,
waarbij tevens is inbegrepen de „Engelse Thee"
in een oude boerderij in het park.

RATTI-JUNIOREN OP REIS
De Ratti-jeugd heeft zondag een onvergeetlyke
bustocht gemaakt naar Woerden, waar een bezoek
werd gebracht aan hun oud-jeugdleider de Eerw.
Br. Canutus Schilder o.f.m. Het gezelschap be-
stond uit 40 junioren met een 4-tal leiders.
Men arriveerde in Woerden tegen 12 uur, waar
Br. Canutus hen reeds stond op te wachten. Men
kreeg hier een hartelyke ontvangst van het be-
stuur en de Jeugdcommissie van de Woerdense
voetbalvereniging V.E.P. in het prachtige club-
gebouw, aldaar. Een aardige verrassing was nog,
dat elk juniorenlid van V.E.P. een Ratti-junior
had geadopteerd voor de middagmaalty'd, zodat
dit onderwerp geen probleem meer vormde.
's Middags werden er vanzelfsprekend op de groe-
ne grasmat een aantal ontmoetingen gespeeld.
Ratti C speelde tegen V.E.P. C en wist dank zij
enkele uitstekende doelpunten van Bertie Overbeek
en v. d. Linden met 3—l de overwinning te beha-
len. V.E.P. B tegen Ratti B werd een levendige
stry'd, met Ratti uiteindelijk sterker. Hier liet
Bertie Jansen (middenvoor) er geen gras over
groeien en scoorde hy enkele malen op fraaie
w\jze. Het werd eveneens 3—l voor Ratti.
Ook het A elftal was goed op dreef tegen V.E.P.
A. De eerste helft was het spel nogal matig en
kon V.E.P. de rust ingaan met een 2—l voor-
sprong. Na de thee echter waren de rollen omge-
keerd en bleek een kleine wijziging in de Ratti-
ploeg wonderen te hebben gedaan. Het werd uit-
eindelijk een 4—2 Ratti zege.
Na afloop werd in de kantine van het V.E.P. club-
gebouw nog gezellig nagebabbeld en oude her-
inneringen opgehaald. Br. Canutus hield nog een
ferme toespraak, waarin hij zy'n dank uitsprak
voor de komst der Rattijeugd en de hoop uitsprak,
dat het hen in de toekomst steeds crescendo zou
mogen gaan. Een der Ratti-leiders bracht op zy'n
beurt namens de Ratti-jeugd dank voor de harte-
lyke ontvangst en de gezellige dag, die men tesa-
men had gehad. Om 7 uur vertrok men weer en
via Wageningen kwamen men tegen half tien
weer terug in Vorden.

BIOSCOOP
Zondagavond gaat een echte detectivefilm in
het Nutsgebouw. De Saint (Simon Templar) is be-
roemd om zijn humor en de vele avonturen die hij
beleeft. De moeilijkste misdaden lost hij op en
zijn goede manieren en charme bezorgen hem
allerwege sympathie.

HAANTJES
M.50 per 500 gr.

W. Rosscl. tel. 1283
H. Robeertsen

tel. 1214

Voor

Keukenuitzetten
naar

Keune
2 mooie BIGGEN te
koop. G. W. Nijhof
D 66.

uw
BABY

Zie etalage.
A. J. A. HELMINK

Meisjes en Jongens
van 16 en 17 jaar

die belangstelling hebben voor één van
de verzorgende beroepen, kunnen zich
opgeven bij de geneesheer-directeur v.
de psychiatrische inrichting
„Het Groot Graffel" te Warnsveld.

Zij worden dan geplaatst als adspirant-
leerling verplegende in het vooroplei-
dingsinstituut „Parkzicht", behorende
bij deze inrichting.

Het onderwijs bestaat uit:
Sociale psychologie, elementaire verpleeg-
kunde, maatschappijleer, expressieve han-
denarbeid, algemene ontwikkeling, bewe-
gingsleer volgens de methode Caesar, diëet-
leer en koken.
Daarnaast sport en spel.
Gedurende de opleiding wordt men 15 uur
per week ingeschakeld bij eenvoudige ver-
zorgingsarbeid t.b.v. de patiënten.
De weekeinden zijn in de regel vrij.
Ruime vakantie.
Salaris op 16-jarige leeftijd f 95.—, op 17-
jarige leeftijd f 105.— per maand, benevens
kost, inwoning en bewassing.

Met vakantie?

Dan op een Rap!

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Telefoon 1256

Nutsgebouw"^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 6 augustus, 8 uur

De Saint in actie!
met: Eelix Marien, als de beroemde
detective van Leslie Charteris - Jean

Desailly - Michele Mercier.

L Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11. Tel. 1373.

Concordia Hengelo-G.
Woensdag 9 augustus

Knollenbal
De gehele dag dansen

Zaterdag 12 augustus

DANSEN
Aanvang 7 uur
Beide dagen: Orkest „The Moodchers"

Wegens vakantie gesloten

van 14 t.e.m. 21 augustus

Kapsalon Heersink
Telefoon 1215

Grote Paarden- en
Veulenmarkt

(knollenmarkt)

op woensdag 9 augustus
te HENGELO-G.

Grote Veulenkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en

Shetlandse pony-veulens
Gratis deelname. Mooie prijzen.

Aanvang der keuring 9 uur.
De Marktvcrcniging

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 65 et

200 gram snijworst 95 et
200 gram ontbijtspek 55 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Uit voorraad leverbaar:

Diverse soorten

knolzaad
en

andijvieplanten
Tevens worden bestellingen opgenomen
voor stok-slabonen

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54 - Telefoon 1508

Te koop een volbloed luxe ingeschreven
merrieveulen. G. H. Jansen, 't Hammink,
Delden.


