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iHeden zaterdavond is de Swing Mill, weH
ke woensdagavond zeer in trek was, weeij
open,' evenals de schietsalon.
Het kan dus weer een gezellige drukte
worden.
Maandagavond gaan de wandelaars weer,
op stap met de heren Norjde en yiogman
en woensdagmiddag vindt de achtkastelentocht voor wielrijders plaats.
Zaterdag 2 augustus is er een waterpolotournooi voor dames, in het zwembad „In
de dennen','. Verschillende bekende verenigingen uit de omgeving hebben ingeschreven, o.a. N.Z.C, uit Neede. Na afloop
is in Hotel Bakker gelegenheid om ee,n
dansje te maken.'
iHet is te hopen dat het weer spoedig zijn\
onstuimige en wisselvallige karakter zal
verliezen, opdat de vakantiegangers naar
hartelust kunnen genieten van het prachtige natuurschoon, waaraan de omgeving
yan Vorden zo rijk is.
GESLAAGD.

Me j. Annie Hietveld behaalde haar diploma gezinsverzorgster. Mej. Alie Wuestenenk haar getuigschrift. Beide werden in
Hengelo-O. opgeleid en zijn werkzaam bij
de vereniging Het Groene Kruis alhier.
Voor het Mulo diploma A slaagden A. B.
Langeler, B. J. Aalderink, H. A. Lichtenberg, Th. Jansen, H. Mullink en Chr. H.
van Asselt.
Voor het diploma Machineschrijven slaag
den me j. F. H. Koning en me j. A. ö
giesen.
Het Mulo diploma B werd behaald door
de heer J. Ribbers.
Aan de vakschool voor meisjes te Zutphen
behaalde L. Nipius het diploma assistent
in de huishouding en G. Weenk als kin
verzorgster.
Aan de R.K. school voor Techniek en Ambacht te Borculo behaalden de volgende
Vordenaren een getuigschrift.
Houtbewerker: J. J. Dostal, G. J. Helmink en M. H. Borgonjen.
Metaalbewerker: J. A. Berendsen en W. J.
Sessink.
Bakker: B. J. Borgonjen.
GESLAAGDEN MIDDENSTANDSDIPLOMA.
Te Zutphen slaagden voor het Middenstandsdiploma „Algemene Handelskennis",
de dames:
Joke Brandenbarg,1 Johanna Harmelink,
Marga Jansen, Riek Pardijs, Henny Voskamp en Anneke Vosselman.
En de heren: H. Barendsen, B. Mombarg,
A. G. J. Tolkamp, allen leerlingen van het
Instituut voor Middenstandsontwikkeling
alhier.
Ook de heer J. Slagman, werkzaam op het
kantoor van de Gems, behaalde dit diploma. Te Utrecht behaalde hij fyet diploma
voor de Stoveg (Stichting onderzoek vesting Groothandel).
SPARTA GAF DEMONSTRATIE,
De Vordense gymnastiekvereniging „Sparta" gat zaterdagavond een openlucht-demonstratie, welke gehouden werd op de
'weide naast het gymnastieklokaal. Dank
zij het mooie weer bestond er heel wat
belangstelling. Zowel de grotere meisjes!
als jongens en eveneens de dames- e}n
herenleden gaven een aantal geslaagde
oefeningen, waarvan die aan brug, ringen
en op het paard de meeste belangstelling
trokken en waarbij bleek dat de Spartanen in enkele nummers uitstekende verrichtingen te zien gaven. Namens V.V.V.
bedankte tenslotte de heer W. Kamperman leden en leiders van Sparta voor het
gebodene.

KERKDIENSTEN zondag 27 juli.
Hervormde kerk.
8.30 en 10 uur Ds J. H. Jansen.
MedlerschooL
10 uur Ds. G. A. Barger, van Warnsveld.
Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds J. A. van Arkel,
Haarlem-Noord.
R.K. Kerk
7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7 u., 8.15 u. en 9.30 u. H. Mis.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 26 juli van 5 uur tot en met
zondag 27 juli Dr Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 27 juli Reichman, tel. 06755-266,
en Van Soest, tel. 06753-420.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 129-biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47.— tot f 55.— per stuk.
Schottelingen tot f 68.—'.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 541.
Burgelijke stand van 18 t.m. 24 juli.
Geboren: z. van H. G. Harmsen en J. W.
Norde; d. van G. J. Hogendoorn en J. G.
Tretbar.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: T. Bos en G. F, Scholten.
Overleden: Geen.

Taxi ?
Belt George 3-5-8
IMKERSVERENIGING M.V.K.
Vrijdagavond hield de imkersvereniging
„De Macht van het Kleine" onder voorzitterschap van de heer J. W. Kuenen in zaal
Ucttink een ledenvergadering.
De voorzitter deelde in zijn openingswoord
m(ede, dat het voorjaar voldoening had
gegeven wat betreft de honingwinning.
Na één bespreking werd besloten om de
honingprijzen als volgt vast te stellen:
Zomerraathoning f 1.50 per pond; slingerhoning t 1.25 per pot. De prijs voor de
heldehoning zal nog nader worden bepaald.
De bijenvolken zullen in augustus naar;
ij(,De Hoge Veluwe" worden gebracht.
Hiervoor waren reeds 50 kasten opgegeven.
„SURSUM CORDA" GAF CONCERT.
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda" gaf maandagavond een concert bij
het verpleeghuis „Het Enzerinck'. alhier.
Wet weer werkte die avond rnee, zodat
een groot aantal patiënten en ook omwonenden konden genieten van een aantal
vrolijke marsen en walsen.
De voorzitter der vereniging, de heer M.
H. Gotink, dankte de directeur van het
verpleeghuis, de heer Koghair, voor zijn
medewerking om in deze prachtige omgeving een concert te kunnen geven.
Namens de patiënten en personeel dankte 1
de heer Roghair voor dit instrumentaal!
concert en h'oopte dat de vereniging riu
zij van prachtige instrumenten is voorzien, spoedig een trapje hoger op de muzikale ladder stijgen zal.
iMet twee couplettenj v,an het Volkslied
werd het concert besloten.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen l

V.V.V. ATTRACTIES.
Hoewel de lucht er niet bepaald helder,
uitzag maakten maandag 35 personen de
avondwandeling mede onder leiding van
de heren Norde en Vlogman.
Ditmaal door Hackfort en Delden.
Op het marktplein maakten velen ^een.
dansje op de tonen van het orkest Si cm es.
Dinsdagavond was er tamelijk veel belangstelling voor de opcnluchtfilm. Jong
en oud heeft zich best x Verrnaakt met het
vrolijke programma.
•Woensdagmiddag namen 86 wielrijders deel
aan de achtkastelentocht onder leidingvan
Burgemeester van Arkel.
[Woensdagavond was fyet - ondanks de
fikse regenbui - een drukte van belang in
ons dorp.
In de weide van café de Zon werden on,-'
der zeer grote belangstelling de jaarlijkse touwtrekwedstrijden gehouden om het
kampioenschap van Vorden.
Hoewel de touwtrekwedstrijden aanvankelijk wegens te geringe deelname uit onze
gemeente geen doorgang zouden vinden,
werden te elfder ure nog een ploeg uit
Ruurlo en Zelhem bereid gevonden om
deel te nemen.
Deze ontmoeting had meer het karakter
van een vriendschappelijke wedstrijd, welke door Delden werd gewonnen.
Op 6 aug. zal de wedstrijd tussen Delden l,'
Medler l, Ruurlo l en Zelhem l gehouden worden om de wisselbeker, benevens
geldprijzen. Er is ook een B-afdeling gevormd, waarvan de deelnemers zijn Delden 2 cri 3 en Medler 2 en 3. Hieraan ikunnen nog meerdere ploegen deelnemen.
Ook hier zal een wisselbeker, en tevens
geldprijzen voor de winnaars beschikbaar
worden gesteld.
In het dorp was het marktplein omgetoverd in een Old-Vordense markt, waarbij
vele Vordense zakenlieden met een kraam
aanwezig waren. Dank zij de grote toeloop
hebben de meeste standhouders goede zaken gedaan.
Verder stonden op het marktplein enkele
kennis-attracties, w.o. de moderne Swing
Mill, een draaimolem, schietsalon, e.d.
ORIENTERINGSRIT LINDE.
Ruim 60 deelnemers startten zaterdagavond niet een rit van ongeveer 19 km.
voor de boeg. De tocht ging via de prachtige omgeving van Linde binneiidoor op
Hengelo aan en vandaar via Varssel u eer
naar de finish bij café van Asselt, waai'
tegen tien uur allen weer bijeen waren. 1
Voorzitter de heer H. Weenk reikte gle
prijzen uit, waarbij elk der deeliieinera
nog een kleine attractie ontving (grabbelton). De uitslag was als volgt:
l H. J. Eggink en echtgenote, 2 J. en B.
Koning, 3 Mevr. D. Lenselink en Mevr.
H. Wagenvoort, 4 G. A n t i n k en P. Vliem,
5 Mej. R. Mombarg, b dhr. A. vVd-i Berg,;
7 dhr. B. Enzerink, M J. Lenselink en J.
Bloemendaal, 9 G. H. Mombarg en J. Lettink, 10 B. Lenselink en A. Mcmelink.
BIOSCOOP
Zondagavond draait „de onschuldige verrader" in het Nutsgebouw. Van begin tpl'
einde boeit "deze film door de lotgevallen
van de held Jim llarvey in het land van de>
Indianen. Steeds loert de dood op hjem,
doch eindelijk zcgevierdhet recht en wordt
zijn naam van alle blaam gezuiverd.
HERNIEUWING DOOPBELOFTE.
Zondag hebben in de St. Antonius van
Padua-parochic te Kranenburg l? meisjes
en 13 jongens op plechtige wijze hun doopbeloften hernieuwd.

WATERPOLO.

In Brummen kon het V.Z.V. hereiiteuin
haar derde zege in successie behalen door
niet 3—5 te winnen yan het reserve-tjeam
der Brummense Waterrotten.
In een gclijkopgaandc strijd heelt het danies-zevental een kleine 3—2 nederlaag
geleden tegen Neptunus l uit Zutphen.
Ken gelijke stand had de verhouding beter
weergegeven.
Maandagavond speelde het dames-zevental
thuis tegen het sterke A.Z.C, l uit Apeldoorn. Zoals de verwachting was konden
de Vordense dames het tegen deze sterke
ploeg niet bolwerken. Het werd een l—5
overwinning voor de Apeldoornse dames,
waarmee A.Z.C, thans kampioen van deze
afdeling is geworden (3e klas K.N.Z.B.)
Naar we voorts vernemen heeft Joke Brandenbarg inderdaad een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Selectiewedstrijden te Waalwijk voor uitzending
van de Ned. ploeg naar Boedapest. Helaas
kan zij hier niet aan deelnemen, daar a.s.
zondag tegelijkertijd in Almelo de Kringontmoeting: Nordhorn-Osnabruck tegen
Twenthc-IJsselstreek wordt gehouden.
Joke start in Almelo op de 100 m vr. slag,
4x100 m vr. slag, de 4x100 m wisselslag
en de 6x50 m vr. slag. Zij is thans dok opgegeven voor de Nederlandse Kampioenschappen, welke in augustus a.s. worden
gehouden.
BEDRIJFSVOETBALTOERNOOI

Op het Ratti-terrein werden de laatstej
wedstrijden van dit seizoen gespeeld.
Verleden week donderdagavond bekampten elkaar Vleeswaren l en Zuivel 1.
Vlees speelde slechts met 9 man, waarjdoor Zuivel een vrij gemakkelijke 7—0|
overwinning kon behalen. De hierna gc~
speelde ^ontmoeting, Eendracht l tegen
Empo 2, eveneens een inhaalwedstrijd, eindigde met 5—2 in het voordeel van de
Empo-reserves.
Maandagavond j.l. werden de laatste ontmoetingen gespeeld. Om 6 uur Empo l
en Empo 2, waarbij geen noemcnswaard,
verschil bestond. Het werd tenslotte 3—l
voor de grotere broers.
(Van 7 tot 8 kwam het hoogtepunt n.L de
beslissingswedstrijd van dit toernooi om de
eerste en tweede plaats in groep A tussen
Ge m s l en Leder I. Met rust was het nog
dubbelblank O—0. Een kwartier na de
hervatting slaagde de Leder-l.binnen v.d.
Barg er in om uit een mooie voorzet van
rechts onhoudbaar in te trappen, waarmee
Leder de winnaar was geworden van dit
toernooi en de wisselbeker ontving, die
verleden jaar door de E.G.V. werd gewonnen.
„ONS BELANG' OP REIS.
Maandag maakten ruim 40 personeelsleden met 'hun dames en de directie van de
C.L.V. „Ons Belang" te Linde hun jaar*
lijkse uitstapje. Men vertrok om ? uur per
touringcar vanaf hfet Medler waarna de
tocht op Winterswijk aanging. Via Borken
(Duitsland) en Kaesfeld bereikte men Dortmund, waar de Schifl'shebe-werke in het
Dortmund-Eemskanaal werden bezichtigd.
De reis werd voortgezet naar de Hohcn Syburg, van welk gebergte men een mooi panorama had over de Mengsten Sec.
's Middags w era een prachtige tocht door
het gebergte gemaakt naar Letmathe, waar
de beroemde druipsteengrotten (Dechenhöhle) werden bezichtigd. Weer terug in 't
vaderland was er in Groenlo nog een gezellig samenzijn, waarna men tegen het
middernaehtelijkuur, zeer voldaan over de
mooie reis weer op het Medler arriveerde.
ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD.
Aan de onderlinge hengehvedstrijd van
„De Snoekbaars" welke zaterdagavond in
de Baakse Beek nabij de Groene Jager gehouden werd, namen 20 leden deel.
Er werd maar weinig vis gevangen, n.l. 2
voorns en een paling. De prijzen kwamen
terecht bij: l G. Hellewegen en 2 B. Besselink.

De prijsuitreiking werd in café de Groene
Jager verricht door de voorzitter, de heer
A. Bello, die er aan herinnerde dat op l?
augustus a.s. de returnwedstrijd AlmenVorden zal plaats vinden in het Groene.
Kanaal, waaraan - zo hoopte hij - veel leden zouden deelnemen.
MEESTER FOLMER NAM AFSCHEID.
Welk een vooraanstaande plaats meester
Folmer, inneemt in de plaatselijke gemeenschap, bleek vrijdagavond bij zijn afscheid,
waar talloze oud-leerlingen, collega's en
bekenden hem de hand drukten.
's Morgens om 8 uur werd een h. Mis iv
zijner ere opgedragen, waarbij alle leerlingen en onderwijzend personeel tegenwoordig waren. Deze Mis werd gezongen
door de leerlingen zelf, in Gregoriaans en
Nederlands. De afschcidsmorgen was speciaal bestemd voor de leerlingen der school
waarbij uiteraard het onderwijzend personeel en het voltallige B.K. Schoolbestuur
tegenwoordig waren.
Nadat een 'gjroepje leerlingen de blokfluit
had bespeeld en alle klassen aardige declamaties ten beste hadden gegeven, werden
een drietal dierenfilms vertoond, afgewisseld met speciaal voor deze dag gemaakte
liederen.
Vervolgens werd namens alle kinderen
door Elly Lichtenberg het cadeau overhandigd aan de heer Folmer, nml. een prachtige vulpen en 550 bladzijden tellende Zakflora. Nadat allen door de heer en Mevr.
Folmer gul waren getracteerd namen de
leerlingen met een handdruk afscheid.
Het officiële afscheid vond 's avonds plaats
in zaal Schoenaker, die geheel gevuld was
met genodigden, ouders en belangstellenden.
Als eerste spreker voerde het woord Kapelaan Kuigt o.f.m., die namens pastoor Ponsioen als wrnd. voorzitter van het schoolstuur de heer Folmer op hartelijke wijze
ssprak. Spr. dankte hem namens het
schoolbestuur voor de prettige samenwerking en had veel lof en waardering <voor
het opvoedende werk dat de heer Folmer
een reeks van jaren hier haa verricht.
u zult U overgaan van de Lagere School
ar school der Natuur, waar gij zo'n groot
vriend van bent. Spr. wenste de heer Folmer een welverdiende rust toe en overhandigde hem namens het schoolbestuur
een couvert met inhoud als blijk van waardering.
Burgemeester van Arkcl sprak namens het
gemeentebestuur.
Voor U, aldus spr. is thans de „grote, vakantie" aangebroken. Uiteraara heb ik in
tegenstelling met het openbaar onderwijs
niet veel contact met U gehad, maar toch
heb ik U leren kennen als een goed en,
correct onderwijzer en waardeer ik Uw
grote verdiensten voor het onderwijs. Ook
voor de afdeling Veilig Verkeer alhier hebt
U als voorzitter veel werk gedaan. Spr.
hoopte, dat hij nog vele jaren met zijn gezin van zijn pensioen zou kunnen genieten
en dat hij in ons mooie dorp Vorden een,
goede levensavond zou hebben.
Inspecteur L. Wansink van de Inspectie
Zutphen L.O. uit Deventer, noemde de heer
Folmer een knap onderwijzer en uitstekend
didacticus. Hij was geen strenge, ook geen
slappe onderwijzer, maar schoolmeester bij
de Gratie Gods.
De heer Wijchman, oud-hoofd der Medlerschooi waardeerde de heer Folmer vooral als oud-collega, vriena en mens. Hierna
spraken" nog de heren Zeevalking namens
de Bijz. Chr. Scholen te Vorden en G.
Brinkman, namens de O.L. Scholen dorp
ien Linde. Beide sprekers dankten hem
voor de collegiale medewerking.
In zijn slotwoord dankte de heer Folmer,
mede namens zijn echtgenote, allen die
deze dag voor hem tot een onvergetui'ijke
hadden gemaakt. Van de gelegenheid cm
met een handdruk afscheid te nemen van
de familie Folmer werd hierna druk gebruik gemaakt.
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E1NDLES LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL.

Woensdagavond vond in de Christelijke
Landbouwhuishoudschool de cindles met
uitreiking van getuigschriften plaats. Een
en ander gebeurde in tegenwoordigheid
van het personeel, de commissie van toezicht, ouders en vele belangstellenden.
Onöer leiding van de heer Scheffer werden door de leerlingen enkele zangnummers ten gehore gebracht. Hierna werd
een modeshow gehouden van door de leerlingen vervaardigde kledingstukken. De
show viel erg in de smaak bij de aanwezigen.
Me j. v.d. Vegt, directrice, feliciteerde de
leerlingen met het behaalde resultaat waarbij zij wees op de vele mogelijkheden welke
openstaan voor de cursisten van de assistentenklasse.
Na de pauze werd door de Ned. Heide
Mij. de film „Langs ongebaande klingen"
vertoond.
De heer W. H. Huiterkamp, secretaris van
het bestuur, sprak de scheidende leraressen Westerveld, Kreeftenberg en Zwcers
toe, waarbij hij haar dank bracht voor
alles wat zij iri het belang van de school
hadden gedaan.
Met ingang >van l sept. a.s. is Mej. M. A.
Struik te Enkhuizen benoemd tot lerares
voor de huishoudelijke vakken, Mej. Remmclink te Deventer voor het vak< tuinbouw
en Mej. B. de Boer te Steenwijk tot lera^
res voor het algemeen vormend onderwijs.
De namen der (/('slaagden worden in het volgende nummer geplaatst.

Murillo sigaren

NIEUWEAARDAP-

Tot de laatste trek
superieur!
22, 27, 31, 36, 40 et.

G. Broekgaarden,
„Boonk" A 158.

Üpenmag. Olthuys
'(D. Boersma)
Voor houten kippenhokken, liggende rabatplanken en glas-insaj^ifbare valramen.

A. Scholten
Timmerman, Heng do-G.
Telefoon 561

PELEN te koop,
blauwe eigenheimer.

Te koop andijvie-,
prei- en boerenkoolplanten.
D. Klein Geltink,
Klein Garmel
Te koop een perc.
beste HAVER.
Briefjes inleveren tot
a.s. donderdag 31 juli
's avonds tot 9 uur.
Wed. A. J. Marsman,
Zutphenseweg C 67.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels

Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"

voor autorijlessen.
H. Diesvelt

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Hengeisport-artikelen

„Jan Hassink"

Toom BIGGEN te
koop bij H. J. Eggink,
Mossel D 107.
Te koop BIGGEN.
Wed. Roelvink, bij 't
Zwembad.
BIGGEN te koop bij
H.Steenblik, Hackfort
Toom BIGGEN te
koop bij Wuestenenk
op ..Wuestenenk".
BIGGEN te koop bij
J. Arfman,
„den Bramel"
ROGGESTRO te
koop, 'bij Kreunen,
Mossel D 40
Prima EETAARDAPPELEN te koop,
blauwe eigenheimers.
Langeler, Linde.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

AUTOVERHUUR
/zonder chauffeur)
H. A Groot Jebbink,
Dr. W.C. H. Staringstraat 9, Vorden.

Heden zaterdagavond
Met grote vreugde en
dankbaarheid geven
wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje
Roberto Anton Jan

Wij noemen hem:
Bert
H. J. Maalderink
T. MaalderinkVos
Marga
Aruba, 14 juli 1958.
Tankfarm 15,
San-Nicolas.
Afscheid
„Meester" Folmer.

De talrijke handdrukken, die mij bij mijn
afscheid in zaal Schoenaker gegeven zijn, de
vele schriftelijke felicitaties en attenties in
diverse vormen, zowel
van particulieren als
van verenigingen, en
de verschillende sprekers, hebben de voor
mij merkwaardige en
dankbare dag van 18
juli 1958, gemaakt tot
'n onvergetelijke, waarvoor mede namens mijn
vrouw en kinderen,
hartgrondige en vriendelijke dank.
H. Folmer
Gevraagd zwarte witkuif JONGE HENNEN. Opgave ingewacht Bureau Contact
Biedt zich aan MEISJE
van 9 tot 12 uur, tot
half sept.
Inlichtingen Bureau
Contact.
Biedt zich aan, begin
sept., MEISJE, liefst
in winkel. Inlichtingen
Bureau Contact.
Te koop KINDERWAGEN, z.g.a.n.
Adres bevr. Bureau
Contact.
Te koop een goed onderh. KINDERWAGEN en BOX. Bevr.
Nieuwstad 57.
Te koop gevraagd
een fornuispot of 'n
buitenpot, 100 It. inh.
A. J. Wentink, Linde.
Heden 2e premiebeer
aangekocht. Vader is
kampioen van Almelo.
Tevens gevraagd:
naai- en verstelwerk.
H. Hissink, C 52.
Te koop

Enorme prijsverlaging

op B adin i ulo n-artikele n!
Jeugdrackets nu vanaf f 1.80
Complete sets vanaf f 3.85
Wedstrijdrackets vanaf f 3.25
Complete sets vanaf f 6.75
Shuttls, 2 stuks voor f 0.25
Netten vanaf f 2,90
Spelregels f 0.15

HARTENS
jacht- en sportartikelen

de woning Het Hoge 47*
Vrij te aanvaarden. Inl. bij nots. Rombach

De laatste restanten
van de opruiming, nu

zeer voordelig!

*
10 pet. korting

Tot en met 1 aug. '58 nog

*

A» Wolsing, textiel
Koop voordelig!

Murillo sigaren
verkrijgbaar bij

Sigarenmagazijn Olthuys
Als speciale aanbieding:
40 cents forse bolknak voor 31 et
27 cents bolknak voor 20 et

gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadigingvoorf145.-,

met garantie.
Desgewenstafbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.

MET MINDER GELD!!
per kruik van 175 et voor 139 et
Beschuit heerlijk bros, 2 rol voor 32 et
Grote Pierik ontbijtkoek,
deze week voor 39 et
Margarine 3 pakjes voor
89 et
Haring in tomatensaus, 3 blikjes
98 et
Italiaans fruit, heerlijk zacht
vruchtensnoepje, 150 gram 42 et
Tosea's bijzonder lekker koekje,
250 gram 55 et
LimAadesiroop sinaasappel, framboos,
^grenadine en kwast per fles 98 et
Slasaus, heerlijk zacht, per fles

250 gr. cocosbanket, heerl. koekje 59
250 gr. Vebgvse sprits „
„
59
250 gr. priSf biskwie
39
l pak heerlijke gevulde Biskwie
58
l blik mandarijntjes op sap
89
l blik aardbeien op sap
69
l groot blik aardbeien op sap
95
l beker prima appelstroop
49
l grote fles prima slasaus
68
3 pak Koopmans pudding, div. sm. 48
Steeds voorradig: volop Stokvis.

415

Vakantie ?

69 et

A J A Pudding nu 2 pakjes voor 39 et
en nog een pracht bowlglas cadeau»

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Verleng uw vakantie!
U hebt tweemaal zoveel aan uw vakantie
met een

EMPO RIJWIEL

Kiest dan een „SPARTA".
Voor grote en kleine reizen
de aangewezen bromfiets.

EMPO, de fiets die elke fietstocht
tot een feest maakt!

Wij vragen speciaal uw aandacht
voor de nieuwe

M.A. 50

boerenkool-,

Toom mooie BIGGEN
te koop. A. J. Vruggink, „Riethuis"
Delden

in het Nutsgebouw. Aanv. 7.45 uur „Jan Hassink"
MUZIEK: „THE MOODCHERS"
Wasmachinefabriek
heeft

Cherry Brandy een heerlijke zoete wijn

Breng hedenavond

een bezoek aan het Marktplein
•

prei- en andijvieplanten. H. G. Breuker,
bij het Enzerinck.
Te koop een r.b.
VAARSKALF, ong.
l mnd. oud. Pelgrum,
Delden.

vliegerpapier

DANSEN

Doe meer bij ons,

TE KOOP

•
•
•
•
•
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
• GROOTENBOER
• Zutphenseweg — Telefoon

Voor alle kleuren

Moderne vermakelijkheid „The Swing Mill"
Prachtige Schietsalon
en andere aantrekkelijke vermakelijkheden.

SPARTA

Komt vrijblijvend

proefrijden.

BROMFIETSHANDEL

R, G. J. Kuypers, TeL 393

• krameri jen
Tevens verschillende
en . * * dansen in het Nutsget/ouw»

Heden zaterdagavond

Alleen zaterdag:

Wegens vakantie

DANSEN

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram ham 100 et
200 gram lever 100 et
200 gram plokworst 100 et

GESLOTEN

in zaal Winkelman, Keijenburg.

van 2 tot 13 augustus.
GAS kan WEL worden afgehaald

M. Krijt, Dorpsstraat

G, Weulen Kranenbarg

ALLES

Wegens vakantie gesloten
van 27 juli t.e.m. 5 augustus.

Slagerij Krijt

v.v.v.

voor uw vakaniie l
O.a. kampeertenten, luchtbedden, slaapzakken, kamplampen,
bestekken, borden, dames badpakken, zwemslips en -broeken,
duikmaskers, zwembrillen en
zwemvliezen.

Zaterdag 2 augustus

DANSEN
in zaal Langeler, Hengelo-G.
Orkest „The Modians".

HARTENS

Zaterdag 26 juli de modernste vermakelijkheid The Swing Mill en
Schietsalon.

H.H. Landbouwers!

jacht- en sportartikelen

Maandag 28 juli avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor een ieder zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek half acht van
het Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
Woensdag 30 juli achtkastelent.
per rijwiel onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur n.m. v.h. Marktplein
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.
Zaterdag 2 augustus Waterpolotournooi voor dames, in 't zwembad
„In de dennen". Aanv. 's av. 6 uur.
Na afloop BAL in hotel Bakker.

A.s. week betalen wij voor
uw witte kippen en wit x rode
kippen f 1.85 per kg.

31 X 122 cm.
21 X 183 cm.

Verkoop uw pluimvee steeds
per kg., het weegt steeds
zwaarder dan u taxeert. Ook
voor uw andere pluimvee
gaan wij steeds boven de
prijs. En wat heel belangrijk

33 X 214 cm.

c/a

46 X 198 cm.

BELTMAN, Boslaan 13
WARNSVELD

is:
Bij ons praktisch geen uitval!

Nutsdepartement

Vorden

Aanbevelend :

Fa. A. W. Stern S Zn.

De cursus voor Praktijkexamen

Boekhouden
Vakantie-vreugde
en lage prijzen voor onze
kwaliteüsartikelen

Leider. W. Kuijper,
Molen weg 19.

3 grote chocolade repen
Bus met Verkade's beschuit
van 115 voor
Flacon „Nibro" vloeibare stijfsel
maakt al uw textiel weer als nieuw
Pak met 5 zakjes pudding
met kans op gratis theeservies
en in elk pak eer. verrassing!

29 et
48 et

94 et
75 et

leraar

LOCHEM - TELEFOON 1161

M. O.,

Anjerfonds Gelderland.
De trekkingslijsten der verloting

""Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

liggen ter inzage
bij

de Sigarenmagazijnen Eijerkamp,
Boersma en Hassink, te Vorden.

Zondag 3 augustus, 8 uur
75 et

Ons jaarlijks uitstapje

de fel-spannende avonturenfilm
(in kleuren)

met de klanten gaat dit jaar naar
DEN HAAG en Scheveningen.

De Koning der Zuidzee

•
150 gram magere ham

79

150 gram boterhamworst

51 et

Grote eiercake

PLUIMVEE-EXPORT

begint weer op 9 september.

Voor de kinderen:
leuk kindertasje

Aanvang 7 uur.

135

et
et

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

met: Burt Lancaster - Joan Rice.
De ware geschiedenis van een onverschrokken zeeman, die door zijn moed
en doorzettingsvermogen tot Koning
der Zuidzee werd uitgeroepen en het
mooiste meisje tot zijn koningin maakte.
Toegang 14 jaar

J

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234
WIJ VRAGEN

(linke leerjongens
van H t.m. 18 jaar, voor opleiding
diverse afdelingen fabriek en magazijn.

Gems Metaalwerken

V.Z.V. '54 Vorden

Polo-tournooi

op zaterdag 2 aug. in het zwembad „In de Dennen".
Aanvang 6 uur.

Als datum is bepaald dinsdag
26 aug. Kosten per pers. f 9.25.
Gaarne opgave voor zaterdag 9 aug.

Fa. J. W. Albers, Nieuwstad
GRAAN MAAIEN.
Voor het maaien van graan in de
Wildenborch en omstreken houdt
zich aanbevolen:

J. W.

HOFTIJZER

Bel even no. 513

Wegens vakantie gesloten
van maandag 28 juli

Na afloop dansen in Hotel Bakker

tot en met donderdag 31 juli

Profiteer van de lage advertentieprijzen

A. Beerning - kapper

en hoge reclamewaarde van CONTACT

