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MEESTER VEDDERS NAM AFSCHEID
Het is vrijdag voor meester Vedders en diens
echtgenote ongetwijfeld een drukke middag ge-
weest. Daar hij met l september a.s. zijn functie
als hoofd der O.L. Dorpsschool zal neerleggen
wegens pensionering, had het gemeentebestuur
in samenwerking met de oudercommissie in
zaal Bakker een afscheidsreceptie gearangeerd,
waar zeer velen de scheidende meester de hand
kwamen drukken.
Dat meester Vedders zich tijdens zijn 28-jarige
periode als hoofd der Dorpsschool vele vrienden
heeft verworven, kwam hier wel tot uiting in de
vele woorden van waardering, niet alleen voor
de loffelijke wijze, waarop hij de belangen van
zijn school en leerlingen gediend heeft, doch ook
door zijn prettige omgang met allen, ,die met
hem in aanraking kwamen.
Onder de talrijke aanwezigen waren behalve het
dagelijks bestuur onzer gemeente, ook vele
raadsleden, de inspecteur van het L.O., inspec-
tie Zutphen en oud-leerlingen.
De bijeenkomst, die onder leiding stond van de
heer W. Kuyper, voorzitter van de oudercom-
missie, werd geopend met een toespraak door
burgemeester van Arkel, die met veel waar-
dering sprak over de wijze, waarop de heer Ved-
ders tot op de huidige dag zijn functie vervuld
heeft. In de 28 jaar, welke hij aan het hoofd
van de school gestaan heeft, heeft hij deze
school een uitstekende naam bezorgd. Hij som-
de de belangrijkste eigenschappen op waaraan-
e«n goed hoofd ener school moet voldoen en
welke eigenschappen hij in meester Vedders veiv
enigd zag.
Verder bracht hij de jaarlijkse operette-opvoe-
ringen en de vakantietrektochten met de leer-
lingen in herinnering. Hij bood hem namens het
gemeentebestuur een tjmmerkist aan, terwijl
mevrouw Vedders eveneens betrokken werd in
de hulde. Haar werden bloemen aangeboden.
De inspecteur van het Lager Onderwijs, de heer
Wansink, zag in de heer Vedders een ijverig
mens, iemand, die het kind liefheeft en verant-
woordelijkheid durfde dragen. In de school
hangt een sfeer, waarin het kind kan gedijen
en werken, iets van de harmonie, die uitging
van de persoon van de heer Vedders. Het speet
hem dat de heer Vedder weggaat. Hij heeft
meer gedaan dan nodig was en hij wenste hem
en zijn echtgenote een aangename en rustige
levensavond toe.
Onder leiding van mej. Scheltens zongen hierna
op het podium de leerlingen van de hoogste
klassen de meester, een danklied toe op de me-
lodie van het Vordense volkslied. Een meisje
en een jongen boden meester Vedders hierna
elk een koffer aan, terwijl een ander meisje
hem een bureaulamp overhandigde.
Mede namens de kerkeraad en Ds. Langstraat
dankte Ds. Jansen voor de wijze, waarop hij $
steeds in de school werd ontvangen voor het
geven van Godsdienstonderwijs en het heeft ons
veel genoegen gedaan dat de heer Vedders ook
deze zaak na aan het hart lag.
Vervolgens sprak de heer Zeevalking, hoofd der
bijz. school op 't Hoge, mede namens het per-
soneel en de bijz. school in de Wildenborch.
Hun terrein van samenwerking lag veelal op
sportgebied, doch ook anderzins was de verhou-
ding goed.
De heer L. Dedden, onderwijzer aan de school,
sprak hartelijke woorden van afscheid namens
het personeel. Hij wees op de gestadige uitbrei-
ding van de school in de loop der jaren. Mees-
ter Vedders was een voorstander van alles sa-
men te doen, te overleggen en te regelen met
zijn personeel, waardoor er een prettige samen-
werking ontstaan is. Voorts was hij dankbaar
voor de raad en steun, waarmee de scheidende
steeds achter het personeel stond. Hij offreerde
hem namens het personeel een fietstas met in-
houd en een foto van alle schoolkinderen. Mevr.
Vedders kreeg bloemen. Mej. v. d. Kamp was
mede namens de heer Bannink, hoofd der land-
bouwschool, zeer erkentelijk voor de samen-
werking.
De heer Klein Lebbink sprak namens de „Knup-
duukskes" en hoopte dat de heer Vedders, voor-
zitter van de dansgroep, nog veel en nuttig
werk voor de vereniging zou doen. Ook hij ofr
freerde een geschenk.
De heer W. Kuyper sprak als voorzitter van de
oudercommissie woorden van dank en herin-
nerde aan ,de goede resultaten, die de school
o.l.v. de heer Vedders mocht boeken.
Namens ouders, belangstellenden, feestcommis-
sie en Volksonderwijs bood hij een enveloppe
met inhoud aan, terwijl ook mevr. Vedders een
geschenk ontving.
De heer Vedders bracht alle sprekers afzonder-
lijk dank voor de waarderende woorden en ge-
schenken en hij deed dit op zijn bekende humo-
ristische wijze. Tenslotte kwamen velen nog de
heer Vedders en diens echtgenote de hand ten
afscheid drukken.

BENOEMD
De heer H. W. Ellenkamp, onderwijzer aan de
landbouwschool alhier is benoemd tot hoofd
van een dergelijke school in 's Heer Arends-
kerke.

KERKDIENSTEN zondag 28 juli.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. P. A. Stapert, van Zutphen.
10.30 uur Ds. C. R. de Jong,

van Nieuwe Pekela.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. A. P. Heiner,
van Ter Aar.

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 27 juli van 5 uur tot en met
zondag 28 juli Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 107 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47.50 tot f 54.-- per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van 19 t.m. 25 juli.
Geboren: d. van G. Th. H. Hummelink en
C. J. Hummelink-Winkelman; d. van H. J.
Wonnink en C. }. Wonnink-Nieuwenhuis;
d. van H. M. A. Helmink en A. M. J.
Helmink-Nijenhuis.
Ondertrouwd: H. Wassink en J. H. J. van
Heerde.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J. M. Eskes, vr., wed. van B.
Oosterink, 82 jaar; H. Voskamp, vr., echtg.
van B. J. Bosch, 64 jaar.

V.V.V. ATTRACTIES DOEN HET GOED
andag waren er 57 deelnemers voor de

avondwandeling. De Achtkastelentocht voor
wielrijders, welke woensdagmiddag onder lei-
ding van burgemeester van Arkel werd ver-

, boekte maar liefst 103 deelnemers,
de dinsdagavond gehouden oriënteringsrit

voor wielrijders namen 39 dames en heren deel.
De rit ging door Linde, Delden en Hackfort,
langs veel natuurschoonrijke paadjes en wegge-
tjes. Bij de prijsuitreiking in hotel Brandenbarg
bracht de heer J. J. v. d. Peijl, dank aan de or-
ganisatoren en de controleurs.
De prijzen werden gewonnen door: 1. H. W.
Groot Bramel, 3 strp.; 2. Joh. J. van Dijk, 3
strp.; 3. J. J. v. d. Peijl, 4 strp.; 4. Stegeman sr.,
10 strp.; 5. Th. Eckhardt, 10 strp.; 6. A. Bello,
13 strp.; 7. Stegeman jr., 13 strp.; 8. de Greeff,
14 strafpunten.
De volgende rit zal worden gehouden op dins^
dag 12 augustus.
Woensdagavond was er veel bezoek bij de film-
voorstelling in de openlucht. Plet vrolijke pro-
gramma viel zeer goed in de smaak.

VOETBAL
Door de bond zijn de volgende indelingen ge-
maakt voor de Vordense elftallen. Ratti I speelt
in de afd. waarin Pax, Steenderen, Keyenburg-
se Boys etc. uitkomen.
Vorden I is ingedeeld in de 2e klasse afd. M.
met o.a. Noordijk I, Witkampers I, Diepenheim
I, Erik I etc.
Vorden III is als Vorden II ingedeeld in de 2e
klasse L met o.a. Neede III, Reunie III, Longa
III, etc., dus dezelfde afd. waarin vorig seizoen
Vorden I uitkwam.

BEDRIJFSVOETBAL
Tijdens het hier gespeelde bedrijfsvoetbaltoer-
nooi werden de entreegelden bestemd voor het
„Groene Kruis". Dit heeft de mooie som van
ƒ 103,46 opgebracht.
Op uitnodiging van de Quick sportschoen-
fabriek te Hengelo (G.) heeft de Chroomleden-
fabriek van hier maandagavond op het Paxter<
rein een voetbalwedstrijd gespeeld. De Vorde-
naren wonnen met 6—2. De strijd had een span-
nend verloop, daar Quick eerst met 2—l voor
stond, doch na de rust tapten de Ledermannen
uit een ander vaatje en wisten zodoende de over-
winning te behalen.

CONCERT DOETINCHEMS MANNENKOOR
In de muxiektent gaf het Doetinchems Mannen-
koor onder grote belangstelling zondagavond
een \utstekend concert. Er werden een twaalftal
nummers ten gehore gebracht, w.o. ,,Het Sla-
venkoor" en „Nachtgesang im Walde" wel zeer
goed werden ge-zongen. Het koor liet dan ook
een uitstekende indruk achter. Het fluit-duo
Udink speelde eveneens een nummer, n.l. „The
Whistler and his Dog", dat ook zeer in de smaak
viel.
Burgemeester van Arkel dankte namens V.V.V.
het Doetinchems Mannenkoor en overhandigde
een enveloppe met inhoud.

MET PENSIOEN
De heer B. J. van Brussel, Adjudant Groeps-
commandant der Rijkspolitie alhier, hoopt op
l augustus a.s. de dienst met pensioen te ver-
laten, nadat hij deze functie zowel hier als el-
ders ruim 16 jaar heeft bekleed en ruim 40
dienstjaren heeft.
Na in 1917 in militaire dienst te zijn opgeroepen
ging hij over tot de Militaire Politie, vervolgens
bij de voormalige Rijksveldwacht en daarna bij
de Rijkspolitie; hij heeft vele jaren dienst ge-
daan langs de Duitse en Belgische grens en in
de mijnstreken.
Na geslaagd te zijn voor het politiediploma met
aantekening en voor het Brigadiers-examen der
Rijksveldwacht en andere vakdiploma's, werd
hij Brigadier der Rijksveldwacht. Tevens ont-
ving hij destijds een Eervole Vermelding van
Zijne Excellentie de Minister van Justitie, we-
gens onverschokken en doelbewust optreden
door geheel alleen in de nacht drie beruchte
dieven aan te houden en over te brengen.
Tijdens de bezetting heeft hij zich als ware Ne-
derlander gedragen en werd hij door de Duitsers
voor straf naar Urk getrapt.
Nog onlangs heeft hij in alle stilte met zijn per-
soneel zijn 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Hij
blijft hier in Vorden wonen.

„CONCORDIA" EERSTE PRIJS
De muziekvereniging „Concordia", die de laat-
ste jaren niet meer aan een concours heeft deel-
genomen, mede doordat de bezetting niet meer
van dien aard was, dat succes behaald kon wor-
den, heeft zondag aan het concours te Beltrum
deelgenomen in de Ere-afdeling.
Het korps behaalde hier, o.l.v. de heer D. Wol-
ters, een eerste prijs met 105 punten en wel 50
punten voor het verplichte nummer „Ladingen"
van G. Boedijn en 55 punten voor het vrije
nummer „Undine" van Lotzing.
Eveneens deed voor het eerst de enige jaren
geleden opgerichte drumband mee aan het con-
cours, uitkomende in de 4e afdeling. O.l.v. de
heer Harry Lauckhart behaalden de drummers
met 2 marsen van Schneider 34 punten, dus

i eveneens een eerste prijs.
Toen het korps tegen half tien in ons dorp arri-
veerde waren honderden belangstellenden op de
been om de feestelijke intocht mee te maken.
Na een muzikale rondwandeling door het dorp
werd in zaal Bakker halt gehouden, waar allerr

I
eerst de heer A. Bielderman, namens het Vor-
dens Mannenkoor het korps feliciteerde, even-
als de drummers met het prachtige resultaat.
Hij bood een enveloppe met inhoud aan.
Namens het dameskoor sprak mevrouw van Til-
Klumper, die er aan herinnerde dat het Dames-
koor vorige week een eerste prijs heeft behaald
en dat de- muziek nu natuurlijk niet voor de
dames wilde onderdoen. Zij hoopte dat door
ijverig repeteren ook volgend jaar een eerste
prijs behaald mag worden, zodat promotie naar
de vaandelafdeling een feit zal worden. Ook zij
bood een enveloppe met inhoud aan.
Namens de voetbalvereniging Vorden sprak de
heer D. te Slaa. „Concordia" staat steeds klaar
voor de voetbalers als er successen behaald zijn
en daarom deed het spreker goed dat „Concor-
dia" dit fraaie succes vandaag behaald had.
Trouwens o.l.v. de heer Wolters is een korps
bijna niet anders gewend dan eerste prijzen te
halen. Hij hoopte dat er een fonds gevormd zou
worden om de leden van „Concordia" t.z.t. in
keurige uniformen te kunnen steken. Als eerste
bijdrage voor dit fonds overhandigde hij een en-
veloppe met inhoud.
De voorzitter van „Concordia", de heer J. Smit,
was allen zeer erkentelijk voor de hulde. Ook
hij hoopte dat er zich een comité uit de suppor-
ters zou vormen, die zich zal belasten met het
vormen van een uniformenfonds. Hij dankte
voorts de leden van het muziekkorps en van de
drumband voor hun prestaties en vooral de di-
recteur, de heer D. Wolters, die o.a. ook nu weer
voor opvatting e-en 9 wist te behalen. Ook de
heer Lauckhart, leider van de drumband, werd
hulde gebracht voor zijn keurig prestatie.
Hierna bleef men nog geruime tijd gezellig bij-
een.

V.V.V. PROGRAMMA
Maandag kunnen de wandelaars aantreden om
onder leiding van de heren Norde en Vlogman
een avondwandeling te maken en daarbij plek-
jes op te zoeken, die men gewoonlijk niet weet.
Woensdagmiddag de Achtkastelentocht voor
wielrijders. Woensdagavond kan het weer een
gezellige boel worden achter de O.L. Dorps-
school. De Boerendansgroep geeft hier een de-
monstratie van de folkloristische Achterhoekse
dansen, iets wat vooral voor de vreemdelingen
zeer interessant is. De Boerenkapel van „Con-
cordia" is ook aanwezig en zal er zeker toe bij-
dragen dat de vrolijkheid hoogtij viert.
Zaterdagavond komen de watersportliefhebbers
aan de beurt. In het zwembad „In de dennen"
wordt een waterpolotoernooi georganiseerd,
waaraan bekende clubs uit deze omgeving deel-
nemen. De prijsuitreiking heeft plaats in hotel
Bakker, waar na afloop een dansje gemaakt
wordt op de tonen van „Songs and Rhythm".



AFSCHEID MEJ. VAN DE KAMP
Dinsdag- en woensdagavond heeft onder zeer

grote belangstelling mej. v. d. Kamp, directrice
der Bijz. Lagere Landbouwhuishoudschool. al-
hier wegens haar huwelijk, officieel afscheid
genomen van haar school. Door gebrek aan
plaatsruimte in dit nummer, komen wij hierop
volgende week nader terug.

BIOSCOOP
Zondagavond laat de film u kennismaken met
het leven van d,e asfalt jeugd in New York. Men
ziet hier hoe de kinderen door schromelijke ver-
waarlozing van de ouders op het verkeerde pad
terecht komen. De sociale werkers staan voor
een schier hopeloze taak, doch doordat ze de
jongens leren begrijpen en hun motieven ken-
nen, gelukt het hun soms toch het „betere ik"
in hen wakker te roepen. Het is een aangrijpend
filmwerk, dat ons dingen laat zien waarvan wij
in ons dorp eigenlijk geen weet hebben.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
In het totaal 29 leden van de hengelaarsvereni-
ging ,,De Snoekbaars" alhier deden zaterdag-
middag mee aan de onderlinge hengelwedstrijd,
welke in het Kanaal bij Eefde werd gehouden.
Vooraf werd de loting in café ,,De Zon" gehou-
den. Er werd gevist van vijf tot half acht. Tra-
ditiegetrouw was de vangst weer weinig. Een
vijftal leden vingen vis en kwamen in aanmer-
king voor een prijs, welke uitreiking eveneens
in café ,,De Zon" plaats vond, door de tweede
voorzitter, de heer J. Krauts.

De uitslag is als volgt: 1. Wolferink (130 gr);
2. J. Koster (110 gr.); 3. J. Krauts (100 gr.);
4. G. Hellewegen (95 gr.) en 5. Veenhof (45 gr.).
De prijzen bestonden uit waardebonnen.

OUDERLING BENOEMD
Tot ouderling in de Geref. Kerk alhier is be-
noemd de heer D. Brummelman G.Jzn.

VEEL BELANGSTELLING
Het was te voorzien dat de opening van de her-
nieuwde winkel van de firma J. W. Albers veel
belangstelling zou trekken, doch dat er zovelen
zouden komen zullen de firmanten zelf ook niet
verwacht hebben. De gehele woensdagmiddag
was het een komen en gaan van bevriende re-
laties, aannemers, buren en vele anderen en een
enorm aantal bloemstukken verhoogde de keu-
rige indruk die de winkel nu maakt, en gaf aan
de opening een extra feestelijk tintje.
De beide kinderen van de jongste firmant ver-
richtten de officiële opening, waarna eerst de
drie firmanten binnentraden, gevolgd door de
naaste familieleden en verdere belangstellenden.
Allen uitten hun bewondering over de metamor-
phose welke de winkel in een paar weken tijds
heeft ondergaan.
Donderdagmorgen, toen de verkoop begon,
toonden de huisvrouwen ook dadelijk grote be-
langstelling voor het zelfbedieningssysteem. De
hele dag bleef het reuzen druk. Al met al heeft
de Vordense winkelstand er weer een pand bij-
gekregen om trots op te zijn.

GESLAAGD
De volgende jongelui uit Vorden behaalden het
muloi-diploma: mej. Joke Brandenbarg en de
heren G. J. Stoltenborg, G. B. Norde en W. Heu-
velink.
Aan de Vakschool voor Meisjes te Zutphen werd
het diploma kinderverzorgster uitgereikt aan
mej. D. Vister en voor coupeuse aan mej. D.
Klein Geltink.
Het middenstandsdiploma werd behaald door de
dames J. Antink, N. Brummelman, W. Eskes,
J. Koning, R. Smeenk, M. Vruggink en J. GOS-
selink (Wichmond) en de heren A. Enzerink,
B. Regelink, G. J. Horst, J. Wesselink, G. Eskes,
A. Memelink, H. Welling, H. Jansen (Vierak-
ker) en W. Klein Lebbink (Wichmond).
Ook de heer G. Klein Haneveld slaagde
voor het middenstandsdiploma.

„SPARTA" GAF DEMONSTRATIES
In het kader van het V.V.V.-programma gaf de
Vordense gymnastiekvereniging „Sparta" zater-
dagavond op het plein van de O.L. Dorpsschool
een goed geslaagde demonstratie.
Vooraf maakten de leden, voorafgegaan door de
drumband van ,,Concordia", een rondwandeling
door ons dorp. Behoudens een enkel regenbui-
tje konden de oefeningen ongestoord doorgang
vinden.
Onder leiding van de heer Groot Wassink uit
Doetinchem demonstreerden de jongens- en
meisjesgroepen diverse oefeningen, zowel vrije
als oefeningen aan brug en paard. De senioren
gaven eveneens aan deze toestellen enkele
fraaie demonstraties van turnen, lenigheid en
kracht, die door een vrij talrijk publiek met
applaus beloond werden. Aan het slot dankte
de heer Kamperman namens V.V.V. de leden
van „Sparta" en de drumband voor hun medet-
werking.

WATERPOLO
Het herenteam van V.S.V. heeft zaterdag j.l.
haar laatste kans op het kampioenschap in haar
afdeling voorbij laten gaan, want in de thuis-
wedstrijd, tegen O.K.K. I uit Eerbeek wonnen de
gasten met 5—1. O.K.K. was hierdoor kampioen
geworden van haar afdeling Kring Twenthe—
IJsselstreek.
De Vordense dames van V.Z.V. I, die hierna te
water gingen kregen een tegenpartij, waarmee
zij niet al te veel moeite hadden, n.l. Berkel I

Heineken's
Bier

* Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) het geheim kent.

* Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent
een hygiënische afsluiting

van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed blijft.

uit Lochem. Over alle linies waren de Vorde-
naren sterker. Het werd tenslotte een verdieiv
de 10—2 overwinning voor V.Z.V.

RATTI ORGANISEERDE UITSTEKEND
GESLAAGDE SPORTDAG

Het prachtige weer, in niet mindere mate de
grote publieke belangstelling en de aantrekke-
lijke en sportieve wedstrijden en demonstraties
hebben de door de r.k. Sportvereniging Ratti
j.l. zondag georganiseerde Sportdag op de Kra-
nenburg gemaakt tot een sportief evenement,
waaraan met veel genoegen zal worden terug
gedacht.
Het was een bijzonder geslaagde dag, mede dank
zij de vlotte afwerking van het programma en
de goede organisatie.
's Middags tegen half twee kwamen de deel-
nemende verenigingen in keurig sporttenue het
veld opgemarcheerd, achtereenvolgens1 de uit
ruim 50 personen bestaande gymnastiekvereni-
ging „Sparta" alhier, de handbalverenigingen
Davide I uit Zieuwent en Vios I uit Beltrum,
waarna de spelers van Ratti I.
De voorzitter van de organiserende vereniging,
de heer A. J. Wopereis, opende de middag met
een korte toespraak, waarin hij de deelnemen-
de verenigingen een hartelijk welkom toeriep.
Vervolgens werd het woord verleend aan de
Z.E. Heer pastoor H. Ponsioen o.f.m. voor zijn
openingswoord.
De handbalwedstrijd tussen Zieuwent en Bel-
trum werd door eerstgenoemde vereniging ge-
wonnen met 6—3.
De voetbalwedstrijd Ratti I—Vorden I eindigde

een 4—l overwinning voor Ratti.
wedstrijd A.Z.C. I, Zutphen—V.V.G. Gaande-

ren werd een 4—4 gelijk spel.
De gymnastiekvereniging „Sparta" zorgde met
haar demonstraties, die zeer goed in de smaak
vielen, voor de nodige afwisseling. Het was een
zeer geslaagde sportmanifestatie.

Wegens vakantie
GESLOTEN

van 29 juli t.m. 3 aug.

W. Klein Lebbink
Belastingconsulent

Maandag 29 juli tot en met
woensdag 31 juli

zijn wij met

VAKANTIE.

G. REMMERS

fVorden groeit J
Inderdaad, het aantal woningen breidt
zich gestadig uit (al gaat het voor velen

nog niet vlug genoeg).
De oplage van Contact houdt gelijke
tred met de groei van Vorden. Nu zijn
reeds 1220 Vordense gezinnen op Con-
tact geabonneerd; de overige 60 lezen
samen met de buren, wat hun slechts
'n voordeel van 2Y2 et p. week oplevert.
Ook in de directe omgeving van Vor-
den zoals Wichmond, Vierakker, Lees-
ten, Warken, Barchem, Noordink enz.
gaan steeds meer gezinnen er toe over

zich op Contact te abonneren.

Een verstandig besluit! Nooit immers
kreeg u zoveel profijt voor zo weinig

geld.

H.H. adverteerders! Benut uw kans.
Geen enkel blad heeft in Vorden zo'n

grote lezerskring.

CONTACT, hét blad van Vorden!

VAKANTIETIJD
Heden zaterdagmiddag is de

drukkerij GESLOTEN.
Maandag, dinsdag en woens-
dag alleen geopend van 8-12

en 1-5.30 uur*
Telefonische boodschappen kunnen
ook alleen op bovengenoemde tijden

worden aangenomen.

Drukkerij Wolters.

Concordia Hengelo-GId.
zaterdag 3 augustus

DANSEN
Orkest Les Nomades

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden
Gevraagd een

monsternemer,
ving Mossel.

Opgave bij G. Ruiter-
kamp. D 86.

«oning te koop.
menkort vrij te aan-

vaarden. Inlichtingen
bij G. J. de Vries,
Stationsweg 27.

Welk MEISJE wil
on|j gedurende de va-
kantie v.h. huish per-
soneel tot 17 aug. ko-
men helpen.
Verpleeginr. „HetEn-
zcrinck", Vorden,
Tel. 06752-372.

Te koop gevraagd
STEP op luchtbanden.
Ruurloseweg 41, Tel.
478.

Compleet SLAAPKA-
MER-AMEUBLE-
MENT te koop.
J. H. te Paske,

Almenseweg

Te koop HAARD-
KACHEL, zonder ge-
breken. Te bevr. Adv.
Bur. te Slaa.

Best brood
dat brood van

SCHURINK

Steeds de laagste prijzen!

•

•

•
•

•

•

250 gr. Tosca, prima koekje 65 et
250 gr. Gracia's, heerlijk koekje 52 et
250 gr. heerlijke theebiskwie 35 et
500 gr, verpakte zachte zeep 39 et
3 pak pudding, div. smaken 49 et
l pot prima pindakaas 69 et
l pot kersenjam 59 et
3 grote stukken chocolade 49 et
l grote fles slasaus 68 et
l groot blik gehakt 95 et
100 gr. allerfijnste ham 58 et

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

T
Een keurkollektie

Damesblouses
merk „Robson"



Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij ter gelegenheid
van ons huwelijk moch-
ten ontvangen, zeggen
wij mede namens onze
ouders hartelijk dank.

j. Kuypers
G. Kuypers-

Klein Nulent

Vorden, Dorpsstr. 12

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

H. J. Hartman
W. Th. Hartman-

Wieggers

Kranenburg, juli '57.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan buren, vriendenen
kennissen voor de vele
blijken van medeleven
ondervonden tijdens de
ziekte en overlijden
van mijn lieve vrouw
en onze moeder

Johanna Wilhclmina
Vreeman-Zieverink

Uit aller naam:
B. J. Vreeman

Vorden, 't Hoge 38.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan buren, bestuur en
spelers van het Be-
drijfsvoetbal en allen,
voor hun belangstel-
ling tijdens mijn ziekte
en thuiskomst.

Fam. L. G. Bekker

Vorden, Zutph.weg 31

Aan de Bedrijfsvoet-
balverenigingen betui-
gen wij onze hartelijke
dank voor het prach-
tige bedrag dat ze aan
ons hebben geschonken

Bestuur
Groene Kruis

Heden overleed, nog geheel onver-
wachts, onze geliefde moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

JOHANNA MARIA ESKES
weduwe van B. Oosterink

in de gezegende ouderdom van 82 jaar.

Zutphen:
A. W. Nijhuis-Oosterink
G. Nijhuis

Vorden:
J. M.** Begieneman-Oosterink
H. J. Begieneman

Vorden:
J. Oosterink
A. W. Oosterink-Maalderink

Warnsveld:
B. J. Nijhuis-Oosterink
H. Nijhuis
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 20 juli 1957.
C 98.
De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 25 juli op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden behaagde het de Here, na een
geduldig gedragen lijden, tot Zich te
nemen, onze geliefde vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder

HARMINA VOSKAMP
echtgenote van B. J. Bosch

in de ouderdom van 64 jaar.

B. J. Bosch
A. Haverkamp-Bosch
A. J. Haverkamp
G. Bogchelman-Bosch
G. Bogchelman
H. Brouwer-Bosch
L. M. Brouwer
J. Bosch
J. L. Bosch-Straatman
B. J. Hoetink-Bosch
B. Aj^betink
M. Rossel-Bosch
B. Rossel
en kleinkinderen.

Vorden:
Voorst:

Vorden:

Strijen:

Vorden:

Rotterdam:

Barneueld:

VORDEN, 23 juli 19
„Leopold-Hoeve"

De begrafenis zal plaats hebben op
zaterdag 27 juli om 1.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

vrouwen

waren nodig

om twee van

de drie te helpen

5000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten. Nu blijkt waarom het leven

van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat

de verhouding tussen taille-
maat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.

0 model co

y»ler. Z~tr» ellen
ché- Mei ol zonde

af

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunette, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de Pas-
Tunette in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten heeft,
kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pas-Tunette niet slaagt.

H. Luth, Vorden
Gevraagd kantoorbediende

Mulo-diploma niet vereist,
leeftijd van 16—18 jr.

J. W. Klein Lebbink, Belastingconsulent

De VIVO
jubileert en deelt

de lakens uit!
Huishoudkoffie
250 gram f 1.29

Fles zoete wijn
20 punten f 1.35

Jan Hagel
een lekker koekje
250 gram 59 Ct

Posthoorn Bier
liter licht 47 Ct

„ doi
5 punten
Vz ,. donker 42 Ct

200 gr. frisse zuur-
tjes
10 punten 38 Ct

Bij l fles Vetter li-
monade een glas
of vlieger gratis.

Kantkoek met snip-
pers en candij.

Droog vet spek
500 gram 87 Ct

100 gram magere
sappige Ham

62 et

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl

Trek er op uit met een

E M PO rijwiel

EMPO-rijwielen niet in prijs verhoogd!

Te koop een z.g.a.n.
AUTOPED op lucht-
banden en een stevige
KINDERKRUIWA-
GEN. J. W. Masse-
link, Enkweg 22.

Mooie SNIJBLOE-
MEN en BOEREN-
KOOLPLANTEN te
koop bij Wed. H. W.
Nijenhuis, Zutph.weg,
C 66.

Te koop SOLEX '56,
z.g a.n. Ruurlosew. 47.

1 Nutsgebouw
Telefoon 500

V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 3 aug., 8 uur

De gedurfde en openhartige Franse film

HET TROTTOIR
met: Danik Patisson, Anne Vernon,
Francoise Rosay.

Zal deze jonge vrouw ondergaan in
het nachtleven van Parijs . . . of zal
zij gered worden door de liefde . . .

r Toegang 18 jaar

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

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

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!

Abonnementsprijs slechts f 2.80 p. jaar

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.
Maandag 29 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.
Woensdag 31 juli Achtkastelent.
per r i jwie l , onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n.m. van het Marktplein
's Avonds Gelderse avond met
medewerking van de Vordense Boeren-
dan^ers en Boerenkapel, met expli-
catie. Aanvang 8 uur , op het plein
achter de O.L. School.
U wordt getrakteerd op krentenbrood.
Entree f 1.—. Kinderen f 0.50.
Zaterdag 3 aug. Waterpolo-tournooi
in het zwembad „In de Dennen".
Aanvang 6 uur n.m. Muziek aanwezig.
Na afloop dansavond in Hotel „'t
Wapen van Gelderland".

HEDENAVOND

DANSEN
in het Nutsgebouw Vorden

Muziek „The Moodchers"

Flatteuze motieven in

Novana fantasierib

Modieuze lingerie houdt jong!
De kantjes zijn grappig. De
soepele kwaliteit blijft onveranderd
mooi!

U kunt Novana fantasierib
kiezen in verschillende

lengte- en
breedtematen.

• met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect?

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naart

H. Luth, Vorden

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



„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

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

Weulen Kranenbarg
voorPASFOTO'S

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Tel«f. 358 ~ Vorden

KIJK UIT NAAR DE 10°/„ ZEGELKORTINQ!
En kijk uit naar Spa t winkel». Daar immers krijgt u op mecz dan 200 artikelen 10% korting in

gratis Sparzegeh en let u maar eens op, hoe snel er tientallen guldens voor extraatjes bij elkaar komen!

Alleen al op koffie, thee en margarine T au De Spar spaart u bijna t«n golden per Teerden dagen!

Boterham-attracties:
Hampunt, 100 gr U et, 10 zegels
Bij hele Hampunt (± 800 gr.)
100 gram slechts 48 et, 10 zegels
Vruchtenhagel, 250 gram .. 39 et, < zegels
Beschuit-Spar, per rol .... 29 et, 6 zegels

Goedkope maaltijd:
Dreogkokende Siam rijst, (500 gr.) met
1 ft gr. Tuttl-frutti 98 et, 20 zegels
Tom. soep m. rijst, per pot . 80 et, 12 zegels

Knakworst, blik 200 gr, 8 st. .125 et, 25 zegels
Hazelnoot bonbons, 100 gr . 33 et, 7 zegels
Slasaus, (50% olie) 100 et, 20 zegels
Slasaus, (25% olie) 94 et, 19 zegels
Pinda's, 250 gram 85 et, 13 zegels
Vrachten Urn. siroop, p. fles 202 et, 40 zegels
Matadoors, 250 gram, knappend vers

59 et, 12 zegels
Toiletzeep-Spar 32 et, 6 zegels

3 Spar
Jubileumkoopjes:

1 zware Spar CHOC. REEP
van 20 voor 10 et, 2 zegels

bij aank. van 100 gr. THEE
(Spar) voor 90 et, 18 zegels

Daar kunt u van delen:
VRUCHTENHARTJES,

200 gr voor 49 et, 10 z.

En als toetje:
AMANOELGRIES, 250 gr

voor 49 et, 10 zegels

Spar winkeliers: G. REMMERS J. H. W. ESKES

•

•
•

•

Wij ruimen op \
TEXTIEL

10 tot 25 pCt. korting
•

• A. Wolsing, Raadhuisstr. Vorden •

Sigarenmagazijrï£

7a.°W>e

Chocolaterie
Ansichten
Sportblad

Ruime sortering

Pijpen
en verdere
rokersbenodigd-
heden 1

t CYrf? pd. W. ^.
(D. BOERSMA)

t.o. station
G.T.W.

*

Kwaliteit•f •Verzorging
Sortering

ölthuys

Hebt U zich ver-
laat?
Onze automaat
is steeds paraat!

Altijd een keur
van merken

Sigaren,
Sigaretten en

Tabak

Vakantieregeling
Vordense Schoenwinkeliers en
Schoenherstellers.

Wegens vakantie gesloten van
5 t.m. 10 aug.: H. G. Albers, A. Jansen,
B. Timmer, Kranenburg.

Van 19 t.m. 24 aug.: H. G. Wullink.

Vriendelijk verzoeken wij U hiermede rekening te
willen houden.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
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

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 5 tot en met 15 aug.

Verkoop van Bupro-gas blijft
geopend.

G. Weulen Kranenbarg
Brandstoffenhandel, Vorden, Tel. 217

Op ons kantoor hebben wij plaats voor:

a. Typiste
op de Correspondentie-Afdeling.

Diploma Mulo of Handelsavondschool
is vereist.

b. Administratieve kracht
(Vrwl.)

voor eenvoudige kantoorwerkzaamh.

Alleen zij, die kunnen typen en de
lagere school met goed gevolg heb-
ben doorlopen, komen voor deze functie

in aanmerking.

Sollicitaties, zowel g^riftelijk als mon-
deling^ran

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

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

na 2 uur).

Bernerstraat 11—17, Telef. K 6750-2321

Volgende week nog plaatsen voor

Dinsdag - Oisterwijk en Kaatsheuvel
Woensdag - Sauerland

Donderdag - Kampen en Giethoorn
Vrijdag - Den Haag en Scheveningen

Zondag - Köningswinter

29 en 30 juli, 2 dagen Ahrdal, volledig
verzorgd f 45.— p.p.

31 juli t.m 3 aug., 4 dagen Heidelberg,
volledig verzorgd f 95 — p.p.

29 juli t.m. 3 aug., 6 dagen Schwarzwald,
volledig verzorgd f 155.— pp.

Inlichtingen bij Sig.mag. Eijerkamp, Vorden
Telefoon 386

Groot
Polo-tournooi

op zaterdag 3 aug. in Zwem-
bad „In de Dennen".

Deelnemende verenigingen o a.

B.Z. en P.C. Borculo
„De Berkel" Lochem
E.W.R. Eibergen
W.Z.C. Wijhe

Aanvang 6 uur.

Na afloop prijsuitreiking Hotel Bakker

Geen y
haar

Crème Marchal kan aange-
bracht worden op droog
haar, zonder na te wassen.

DrogisterijDeOldeMeulle
Te koop 25 are HA-
VER. Briefjes inleve-
ren t.m. maandag 29
juli a.s. G. A. H. Steen-
breker, D 20.

Te koop NIEUWE
AARDAPPELEN,
Eigenheimers.
H. Bargeman, „Nijen-
kamp". C 93.

Te koop jonge KO-
NIJNEN bij B. Besse-
link, Kerkhofweg.

Te koop HENNEN,
een GIERPOMP en
MELKKARRETJE
op luchtbanden bij J.
Roelvink, b.h. zwemt.

BIGGEN te koop bij
G. J. Wagenvoort,
Grote veld.

Te koop BIGGEN bij
H. J. Veenhuis, B 78

•
Te koop ZEUG met
10 BIGGEN en GeJria
KNOLZAAD, oogst
'57. A. Poorterman,
bij Buitenzorg, Zutph.-
weg, Warnsveld.

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstr. 25, Vier-
akker.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
Joh. Weenk, op de
Brandenborch.

4 zware BIGGEN te
koop bij G. J. Klein
Ikkink, „Blokhuis",
Wildenborch. N.o.z.

Te koop STRO en
HOOI, in balen.
A. J. Klein Ikkink,
Wildenborch.

Plm. 12 are HAVER
te koop. H. Holmer,
Almenseweg C 136.

Te koop HAVER.
Briefjes tot 's avonds
30 juli '57.
J. W. Golstein, Nieuw-
stad 30.


