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KERKDIENSTEN zondag 31 juli.
Hervormde kerk.

DE RONDE VAN VORDEN WERD EEN
WAAR SUCCES

Een grote attractie, misschien wel de grootste,
welke deze zomer op het V.V.V. programma
staat, is wel de Ronde van Vorden, welke door
de, Empo-personeelsvereniging dinsdag, woensdag- en donderdagavond gehouden werd*
De ronde voor ,de junioren van 13 t/m 17 jaar,
welke dinsdag- en woensdagavond plaats had,
trok de meeste belangstelling, ook al omdat er
liefst 32 renners aan deelnamen, die op hun wel
wat omgewerkte toerfietsen een behoorlijke
snelheid konden ontwikkelen. Er werd de
tweede avond b.v. een ronde (1200 meter) gereden met een gemiddelde snelheid van tegen
de 40 km per uur. Over de gehele ronde (24 km)
deed men de eerste avond bijna 45 en de tweede
avond 42,4 minuten.
Onze Vordense deelnemers hebben hierin zeker
niet slecht gereden. Vergeleken bij de deelnemers van de Empertoerploeg, die regelmatig
trainen, hebben de Vordenaren een goed figuur
geslagen en behoorden er 2 bij de eerste tien.
Er werd gereden in 8 ploegen van 4 renners.
Door de opstelling van 4 luidsprekers op het dak
van de Coöperatie „De Eendracht" met 'n actieradius tot ver buiten het dorp Vorden, kon iedereen langs het traject alles goed volgen.
De verschillende sprintpremies brachten nogal
leven in de brouwerij, doch slaagden er beide
avonden niet in om de kopgroep van ruim 20
renners uiteen te trekken.
In de eerste etappe dinsdagavond was het daardoor moeilijk voor de jury om de juiste volgorde van de eerste tien te bepalen. Daardoor
kon het toen gebe-uren dat no. 26 Wevers uit
Ruurlo, die bijna een ronde achter was en daardoor een tiental meters voor het peleton de
eindstreep passeerde, aanvankelijk voor de winnaar werd aangezien. Hij werd daardoor — zoals in de Tour de France — door de ronde-miss,
rnej. Dinie Dales, op zijn Frans omhelsd en door
de toeschouwers toegejuicht.
Later in de kantine van de Empofabriek, waar
de deelnemers tesamen kwamen, werd deze fout
hersteld en kwam Philippo uit Zutphen als winnaar uit de bus. Hij liep daardoor echter de omhelzing mis!
Na de eerste etappe was de volgorde: 1. PhiJipo, Zutphen; 2. Vriezekolk, Tonden; 3. Thijhuis, Klarenbeek; 4. Van Leeningen, Zutphen;
5. W. Taken, Vierakker; 6. Evers, Zelhem; 7.
v. d. Breemen, Voorst; 8. Vos, Empe; 9. Kerkmeyer, Empe en 10. Zweverink, Vorden.
De tweede etappe, welke woensdagavond verreden werd, trok nog meer belangstelling dan
de eerste. Vooral bij de finish stonden honderden toeschouwers. Het heeft er in deze ronde
wel gespannen. De eindstrijd ging tussen Ptiil:
lipo uit Zutphen, de winnaar van de eerste etappe en Vriezekolk, die in deze twee etappe als
eerste de eindstreep passeerde. Beide renners
hadden daardoor evenveel punten, zodat een
extra ronde moest uitmaken, wie van deze beiden de eindoverwinning zou behalen.
De 15-jarige Vriezekolk uit Tonden wist dit duel
met een voorsprong van 3 meter te winnen en
werd zodoende kampioen van de Ronde van
Vorden. Hij kreeg daardoor een omhelzing van
de Ronde-miss, mej. Dales en bovendien een
Emporijwiel, waarmee hij, omhangen met een
lauwerkrans, een ererondje maakte, geëscorteerd door de auto met de Ronde-miss en het
rennersploegje van de Empo. Overal langs de
route werd de jeugdige winnaar hartelijk toe*
gejuicht.
Pech had de renner Kerkmeyer uit Voorst, die
een lekke band kreeg, desondanks langs de
route driemaal van rijwiel verwisselde en toch
nog binnen de vastgestelde tijd binnenkwam.
En de eigenaars van de fietsen later maar
zoeken!
Er waren bij deze laatste etappe maar twee uitvallers.
In de kantine van de Empofabriek werden door
de voorzitter van de Empo-personeelsvereniging,
de heer A. J. Scholten, de prijzen uitgereikt.
Deze vielen ten deel aan: 1. H. Vriezekolk, Tonden met l strafpunt (Emporijwiel); 2. Phillipo,
Zutphen) l strp. (hengelgarnituur); 3. Van Leeningen, Zutphen (schemerlamp); 4. W. Taken,
Vierakker, 7 strp. (portemonnee); 5. Thijhuis,
Klarenbeek, 9 strp. (manchetknopen); 6. Evers,
Zelhem, 14 strp.; 7. Zweverink, Vorden, 18 strp.;
8. Roeterdink, Vorden, 25 strp.; 9. Jacobs,
Lochem, 26 strp. en 10 v. d. Breemen, Voorst,
26 strafpunten.
Het ploegenklassement luidde: 1. Vordense Winkeliersvereniging, 99 strp.; £. Empofabriek, 102
strp.; 3. Gems Metaalwerken, 117 strp.; 4. r.k.
Middenstandsvereniging, 121 strp.; 5. Coöp. „De
Eendracht", 158 strp.; 6. Zuivelfabriek Vorden,
163 strp.; 7. Havo Borstelfabriek, 180 strp. en
8. Hotel Bakker, 220 strafpunten.
Het waren geldprijzen, welke onder de renners
verdeeld werden en waardoor dus elke deelnemer een prijs kreeg.
Ook de Ronde-miss, mej. Dales, werd niet ver-

8.30 uur Vicaris H. L. A. de Wijk
van Warnsveld.
10.15 uur De heer E. Mik, hulppr. Lochem.
öeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7, 8.50, 10.30 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)
Weekraarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 116 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 3 8 , — tot f 4 6 , — per stuk.
Handel was traag.
Burgelijke stand van 22 t.m. 28 juli.
Geboren: d. van R. J. Harmsen en B. W.
Benning ; z. van D. Martens en E. L. Weber.
Ondertrouwd: R. M. Speet en E. van Houte;
H. B. Wiekart en E. J. S. Maters.
Gehuwd: ƒ. Halfman en J. H. Schuerink.
verleden: Geen.

•

en zonder zon
ffiïuin metPIGMA-DERM

eten en kreeg voor haar medewerking een
ardige attentie. Elke deelnemer en de leiders
der ploegen kregen bovendien van de G.O.C, nog
een foto.
BEUMER UIT ZELHEM
WON ASPIRANTENRONDE

Aan de Ronde van Vorden voor aspiranten van
10 t/m 13 jaar, namen donderdagavond 12 jongens deel.
Hoewel door de regen het traject nogal glad
was, kwamen valpartijen gelukkig niet voor.
Er moesten door de jongelui 15 ronden verreden
worden, in het totaal 18 km.
De winneer H. T. G. Beumer uit Zelhem, liet
hiervoor een tijd van 33 min. 6 sec. afdrukken.
Hij won met een zeer ruime voorsprong op een
uitgerekt front van rijders. Gedurende deze ronde werden er weer tal van sprintpremies uitgeloofd, zodat bijna elke deelnemer een of meer
ertra prijsjes in de wacht sleepte.
In de kantine van de Empofabriek werden door
de heer Scholten de prijzen uitgereikt, waarbij
deze alle medewerkers dank bracht voor de zeer
geslaagden Ronden van Vorden,
De uitslag van de aspirantenronde was: 1. H.
T. G. Beumer, Zelhem (fototoestel); 2. C. Schouten (Dubbele fietstas); 3. S. Wiersma; 4. H.
Hengelveld; 5. W. F. Bijenhof; 6. A. J. Gossink;
7. A. G. Braakhekke; 8. L. Pardijs, allen uit Vorden; 9. G. M. Wesselink, Laren (G.); 10. H. Hulstijn; 11. D. H. Buunk en 12. E. A. Braam, eveneens allen uit Vorden.
BIOSCOOP

Zondagavond komt de jeugd aan haar trek door
de film „Teenager-melody". Niemand minder
dan het beroemde Duitse zangeres j e Conny Froboess met als partner Peter Krauss, spelen de
hoofdrollen. Veel bekende schlagers maken deze
film tot een waar muziekfestijn In het pittige
ritme van deze tijd.
Ook de ouderen met een jong hart kunnen deze
film beslist wel waarderen.
GESLAAGD

De heer F. J. ten Have slaagde te Rotterdam
voor de akte N 4 (leraar Nijverheidsonderwijs).
De heer W. Berenpas slaagde te Utrecht voor
het diploma Meester Timmerman-bouwvakpatroon.
Voor het Mulodiploma slaagden te Deventer
mej. L. van Zorge en de heren G. J. H. Klein
Ikkink en J. Velhorst.
De heer G. Potman Jr. slaagde in Den Haag
voor de akte Tekenen L.O.

BEJAARDENTOCHT
VOOR HET EERST PER BUS

De Vordense bejaarden, die andere jaren steeds
per auto's de jaarlijkse tocht maakten, hebben
ditmaal gebruik gemaakt van bussen, wat hun
overigens uitstekend bevallen is. Algemeen was
men van oordeel dat het reizen gezelliger is en
bovendien dat men van uit een bus meer kan
zien dan vanuit auto's.
Doordat de heer Poesse wegens gevorderde leeftijd de organisatie niet meer zal verzorgen, was
dit nu gebeurd door de Vordense Winkeliersvereniging en de Ned. Middenstandsbond afd. Vorden. Om half tien werd met 3 bussen en enkele
luxe auto's gestart in de richting Zutphen. Via
Deventer en Zwolle arriveerde het gezelschap
in Staphorst, waar enige tijd gepauzeerd werd.
Vandaar ging de tocht naar Giethoorn, waar
door alle 116 bejaarden deel genomen werd aan
een puntertocht. In een uitspanning ter plaatse
werd de lunch gebruikt.
Via Vollenhove en de N.O. polder ging de terugweg over Kampen en Epe naar Apeldoorn, waar
de bejaarden nog enige tijd in het Prins Bernharddal vertoefden.
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda"
stond het gezelschap bij café „De Zon" op te
wachten, waarna het met muziek voorop naa^
het Nutsgebouw ging, waar allen nog een kopje
koffie werd aangeboden.
Hier sprak de voorzitter van de Winkeliersvereniging, de heer Remmers, woorden van dank
tot allen, die medegewerkt hadden om deze
tocht goed te doen slagen, in 't bijzonder tot
„Sursum Corda" en het Nutsbestuur, dat de
zaal gratis beschikbaar had gesteld.
Ook de contactman tussen de bejaarden en het
bestuur, de heer G. W. Bielderman Sr, werd bedankt voor diens bemoeienissen.
Mevrouw Vogtlander dankte de organisatoren
namens de bejaarden voor deze mooie tocht.
De heer Poesse, die jarenlang deze tocht verzorgd heeft, kreeg als dank van de bejaarden
een sigarenaansteker met inscriptie, hetgeen
deze zeer op prijs stelde.
. Tot slot werden alle deelnemers, die slecht ter
) been of veraf woonden per auto naar huis gebracht.
ZOMERINSFECTIE
NEDERLANDS RUNDVEE STAMBOEK

Door de inspecteur van het Ned. Rndvee Stamboek, de heer Nieuwenhuis, werden de M.R.Y.
runderen van de volgende eigenaren in het
N.R.S. ingeschreven:
G. J. Vruggink met Ada bc+ 76; Mr. Mullink
met Anna 6 b— 77; J. G. Tiessink met Josefine
bc+ 76; G. A, Regelink met Dora bc+ 75; J. L.
Klein Brinke met Gonda 7 b— 77; G. Bogchelman met Beatrix b— 77; J. W. Abbink met Paulien bc+ 75, Dikkie met bc+ 76, Dies b— 77;
G. H. Wuestenenk met Annie b— 77, Doortje
bc+ 76; B. H. Norde met Lies je b— 77, J. Wassink, „Pardijs" met Reina b— 77; A. ter Maten
met Gonnie b— 78; B. Groot Jebbink met Truus
bc+ 75; G. Arfman met Bertha bc+ 76; H. J.
Brinkerhof met Ansje bc-|- 76; G. Dijkman met
Gretha b— 78; G. Ruiterkamp met Dient j e bc+
76; G. Berenpas met Aagje b— 77; J. Arfman
met Hettie bc+ 76; B. Voskamp met Roosje
bc-f 76; B. G. Lichtenberg met Lieze bc+ 76;
J. Bosch met Jeltje bc+ 76 en Jans 2 bc+ 76;
J. W. Wesselink met Bep b— 77 en Beatrix b—
77; G. J. Stoltenberg met Coba b— 77; G. J.
Knoef met Margje b— 77; D. Lettink met Nicolina b— 77; H. W. L. Groot Roessink met de
stier Friedo voorl. bc-)-.
HET V.V.V. PROGRAMMA

Het V.V.V. programma opent zaterdagmiddag
met een ballonnenwedstrijd voor kinderen tot
en met 14 jaar.
Om 3 uur kunnen door de kinderen achter café
„De Zon" de ballonnen in ontvangst genomen
worden. Hierna wordt er een optocht gevormd
en gaat het met muziek voorop evenals vorig
jaar, weer naar het terrein achter het gymnastiekgebouw, waar de ballonnen tegelijk los
gelaten zullen worden. Ongetwijfeld zal dit weer
een imposant gezicht zijn.
Dinsdagavond wordt de avondwandeling gehouden; woensdagmiddag de Achtkastelentocht, terwijl woensdagavond in de weide achter café
„De Zon" de finale gehouden wordt van de
touwtrekwedstrijden. Er is op deze avond tevens
weer markt.
Donderdagavond wordt er een oriënteringsrit
voor auto's, bromfietsen en motoren gehouden,
waarvan de start bij hotel Bakker en de finish
bij café Bloemendaal is.
Vrijdagavond worden er op het terrein achter
de o.l. Dorpsschool door de „Knupduukskes"
weer boerendansen ten beste gegeven, terwijl
op deze avond tevens de onlangs uitgestelde
oriënteringsrit voor wielrijders gehouden zal
worden, waarvan de start om 7 uur is bij de
o.l. Dorpsschool.

Benut uw kans!

Nog één week kunt u profiteren
van de OPRUIMING

Buiten de opruiming 10 pet korting»

v.v.v.

W.ROSSEL
Vorden
Telefoon 06752-1283.

TeL 1514

Wegens vakantie gesloten
van a.s. maandag 1 aug.

Zaterdag 30 juli Ballonnenwedstrijd

De ballonnen kunnen gratis in ontvangst
worden genomen door kinderen t.m. Hjr.
achter café „De Zon". Na ontvangst
verzameling en in optocht met muziek
naar het terrein achter het gymn.lokaal,
waar ze onder leiding zullen worden
losgelaten. Talrijke prijzen. Deelname
gratis. Zij, die nog geen kaart hebben
kunnen deze halen bij sigarenmagazijn
Eijerkamp.

Het adres voor
pluimvee en wild is:

door iets lekkers in huis te halen.

tot en met zaterdag 6 aug.

A. JflHSEH '/ Ócfioenenfuns

Landelijke Rijvereniging
..DE GRAAFSCHAP"

Dinsdag 2 aug. Avondwandeling onder
leiding van de heren Norde en Vlogman. Vertrek 7 uur van het Marktpl.
Deelname 25 et per persoon.

Leden die interesse hebben voor
de excursie van de Gelderse Bond
naar de

Woensdag 3 aug.

en de Reit- und Fahrschule te
Munster, op woensdag 17 aug.
dienen zich uiterlijk l augustus
op te geven bij de secretaris,
Molenweg 37. Kosten f 15.- p.p.

Achtkastelentocht

Daarna gezellige Marktavond

staan er in de toonzaal der

voor auto's, motoren en bromfietsen.
Aanvang 's avonds 7 uur. Start hotel
Bakker, finish café Bloemendaal.

Empo Rijwieliabriek

Vrijdag 5 augustus Boerendansen.

Komt u ze eens bekijken, wellicht
kunt u gemakkelijker uw keus bepalen.
EMPO SPORTFIETS, compleet met
lamp, slot, jasbeschermer en pomp,
vanaf f 169.50

Er staat trouwens veel meer, o. a. :

Oriënteringsrit voor fietsers.

Neem er eens een ogenblik voor !
Uw bezoek verplicht u tot niets.

•PO Rijwielfabriek - Vorden

Raadhuisstraat 9.

CENTRIFUGES
onder volle garantie

lood- en zinkwerken

N. J.

en

KeU n e

I

Stationsweg 1

waterleiding
la

naar

A. J. O l d e n h a v e
B 76 a VORDEN - Telef 1428
Erkend loodgieter - waterfitter

"Nutsgebouw

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Tac. Miedema - Deventer

de grootste succesfilm der laatste tijden

met Conny Froboess,

het beroemde Duitse zangeresje,
Peter Kraus
Rudolf Vogel

DANSEN

6 topschlagers, o.a. Teenager-melody,
Ich mocht mit dir traumen, SugarBaby.

Plastic

jassen, cape s
been pij pen

Fietscape's in imitatie leer
(met of zonder capuchon)
Bromfietskleding

Sport- en Wapenhandel

Fa. MARTENS

f

l

Toegang alle leeftijden

\

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Voor
smaakvolle en praktische

„Het Binnenhuis1
Telefoon 1384
Te koop 2000 a 3000
prima JONGE HENNEN, W L x R , 12 w.
oud. A. Blikman, Driesteek l Leesten Warnsveld. tel. (06750) 4765

INRUIL-AKTIE
van 1 tot 14 augustus

Klokken
Horloges
Wekkers, enz.
„DE KLOKKENWINKEL"
Zutphenseweg 25

A. MEISJES van 16 en 17 jaar, die
verpleegster willen worden, kunnen
zjÉ^ ter deelname aan de vóóropPliding nu reeds aanmelden. Het
salaris bedraagt f 95.— tot f 105.—
per maand, boven kost, inwoning
en bewassing. Vakantietoeslag 4%
per jaar.
B. Ook kunnen geplaatst worden manl.
en vrouwel. leerling-verplegenden
ter opleiding ziekendiploma B.
Het salaris bedraagt f 122,15 tot
f 161,56 per maand, boven kost,
inwoning en bewassing.
Vakantietoeslag 4% per jaar.
Beide groepen krijgen hun eerste dienstkleding gratis en tweemaal per maand
een aanzienlijke tegemoetkoming voor
bezoek aan het ouderlijk huis. Ruime
vakanties.
Sollicitaties te richten aan de direktcurgeneesheer.

tLH* Landbouwers!
Een goed zakje melk, ook voor uw
kalveren. 13 et per liter.
Aanbevelend,
A. W. UENK en C. BONGERS
Zutphenseweg, Vorden. Telef. 1327
Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Telef. 1553

Altijd een keur uan merken

Sigaren - Sigaretten - Tabak
AS. WOENSDAGAVOND

Een ruime sortering in

komen we weer op de markt
met onze bekende

Ansichtkaarten en Souvenirs»

Drentse stoeten
HENDRIK OET GOOR.

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

naar

„MELKWAARDE" voor de opfok.

Teenager-Melody

Zaterdag 30 juli

Orkest: ,,The Moodchers"

v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

cadeaux

Zondag 31 juli, 8 uur

Concordia Hengelo-G.

A. Siemerink

Te koop een mooiqetek. blauwschimmel
Shetland MERRIEVEULEN. J. W. Hecrsink, E 23 Linde.

TE KOOP
1 splinternieuwe
„Maller"

petroleum kachels.
KOENE, D 52e
Vorden

Psychiatrische Inrichting

LEVERING via uw HANDELAAR

Kapsalon Beerning
Voor al uw

vandaag 125

„Gi*t Gralfel", Warnsveld

EMPO naaimachines

Wegens vakantie zijn wij

van 31 juli tot en met 4 augustus.

Onze bekende cake 150,

j. Wentink

* EMPO wasmachines
* EMPO stofzuigers

Aanvang 7 uur. Start O.L. School.
Finish café Lettink.
Oorspronkelijk vastgesteld op 15 juli.

GESLOTEN

Mergpijpjes 30 et. per stuk
vandaag 5 voor 125
Sinasgcbak, 25 et. per stuk
vandaag 5 voor 110
Boerenwit!
Krentebrood, 135 et., vand. 120
Drentse stoeten
f 1.—

MEER DAN 100 RIJWIELEN

met muziek

Demonstratie van onvervalste folklore
door „De Knupduukskes" uit Vorden.
Terrein achter O.L S. bij de Kerk.
Aanvang 8 uur. Bij slecht weer event.
in een zaal. Entree 50 et. per persoon.
Kinderen tot 14 jaar 25 et.

Veel hoeft het niet te kosten,
ziet u maar :

Henystenstoeterij Warendorlf

per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et per persoon.
's Avonds Finale Touwtrekken, met
clubs ook uit andere plaatsen. Aanv.
7.30 uur. Terrein achter café de Zon.

Donderdag 4 aug. Oriënteringsrit

Maak liet thuis gezellig

Chocolade.

Sprookjesijs.

Ons devies:
kwaliteit, verzorging, sortering

50 are HOOIGRAS
te koop. G. KI. Geltink
Hackfort.
Te koop een perceel
HAVER. G. J. Aalderink, Nieuwstad 39.
3 tomen BIGGEN te
koop. G. J. Brummelman, B 70.
Toom BIGGEN te
koop bij W. F. Eskes,
Bolderhorst.
Een toom BIGGEN te
koop. H. J. Veenhuis
B 78, Delden.
Toom BIGGEN te
koop en een dragend
VARKEN. H.Bosman
bij 't zwembad.
Een toom BIGGEN
te koop. W. Rietman
Oldenkamp, Hackfort
Te koop 'n 2-scharige
WENTELPLOEG.
D.Pardijs, Kranenburg
2 drag. VARKENS te
koop, keuze uit 3, a.d,
teil. H aug.
G. J. Eijerkamp, B 35
Jonge KONIJNEN te
koop, hollanders.
J. Kettelerij,
Dr. C. Lulofsweg 16

H.H. Landbouwers!
Wij hebben weer een
enorme sortering

Knolzaden
Uitvoorraad leverbaar
Gebr. Kettelerij
VORDEN Telef. 1508

Hierbij betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk op 15 juli
j.l. ondervonden.
E. ƒ. Gotink
D. G. GotinkRuesink
Vorden, Linde E 11.
Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons zilveren huwelijksfeest ondervonden, betuigen wij onze hartelijke dank.
Fam. Schoenaker
Vorden, Ruurlosew. 41

Extra Vakantie aanbieding!

AB BRUMMELMAN
en
TINI RUTGERS

Aardbeien op sap, litersblikken, nu
119
Mandarijntjes, heerlijk voor de bowl, per blik
98
Meikersen op sap, grote pot, slechts
98
Westland» fruit, bijz. lekker snoepje, 200 gram 39
Vruchtentoffee's, de kinderen zijn er dol op, 200 gr. 39

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, dat D.V. dp woensdag 3 augustus n.m 2 uur voltrokken zal worden
ten Gemeentehuize te Vorden.
De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt
om 2.30 uur plaats in de Geref. Kerk
te Vorden, door de weleerw. heer Ds.
J. D. te Winkel.
Vorden, B 70a
^y—
— juli 1960.
Varsseveld, Bettekamp 3

Bij elke kg Siam Rijst a 69 et
een flesje puddingsaus voor 10 et
Sardines nu 3 blikjes voor
95
Fijne belegen kaas 500 gram 139
Heerlijke ham 150 gram
69

Toekomstig adres: B 70 b, Vorden.

Zure zult, heerlijk fris, 150 gram 38
Beschuit, ovenvers, 2 rol voor 32

Receptie van 4—5 uur in hotel Bakker, Vorden.

Toiletzeep, 3 stuks voor
Closetpapier, 4 rol

39
49

Gevraagd een flinke
WERKSTER, voor
enkele morgens of middagen per week.
Brieven letter D bur.
Contact.

HERMAN BRUMMELMAN
en
TONNY BRUMMELMAN

B.z.a. 2 MEISJES, als
vakantiehulp in huish.
of winkel, v. halve dg.
of enige dg. p. week.
Ook elk apart. Adres
te bevr. bij Contact.

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 5 augustus om 2 uur ten Gemeentehuize te Vorden.

Mevr. Muis, Insulindelaan 20, vraagt zelfst.
HULP enkelemorgens
per week. Zo spoedig
mogelijk.

Kerkelijke inzegening in de Geref. Kerk
te Vorden des nam. 2.30 uur door de
weleerw. heer Ds. J. D. te Winkel.
Vorden. „'t Alderkamp"
juli 1960.
Vorden, B 70 a

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Gevraagd te Vorden
tegen half aug. een net
MEISJE, die zelfst. de
huish. kan doen. Klein
gezin, geen kinderen.
Van 8 — 2 uur of nader
te regelen. Hoog loon.
Brieven no. 20, bur.
Contact.

Toekomstig adres: „'t Alderkamp" B 61, Vorden.

Fa. J. W. Albers

Gevraagd een net
MEISJE als hulp in de
huish. Adres te bevr.
Bur. Contact.
ARBEIDERS gevr. v.
het pluimveebedrijf, v.
hele dagen of enkele
dagen per week. Vast
werk. H. Gosselink,
Wichmond.
Te koop KINDERWAGEN, inklapbaar
z.g.a.n. Adres te bevr.
bur. Contact.
Te koop vroege
PLUKAPPELS,
yellow.
H. Hissink,
achter 't Verendaal.
Mooie

APPELS en

PEREN te koop.
J. W. Abbink, C 47

Receptie van 4 tot 5.30 uur in het feestgebouw
„Concordia" te Hengelo-G.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader
ROELOF JLBRINK
echtgenoot val^^. A. Wijers
in de ouderdom van 74 jaar.

WARNSVELD, 24 juli 1960.
Huize „Den
Warnsveld : J. A^Elbrink-Wijers
Vorden: H. Elbrink
W. Elbrink-Visser
Neede: G. A. Bosch-Elbrink
A. J. H. Bosch
Warnsveld: G. J. Elbrink
L. H. Elbrink-Boesveld
en kleinkinderen.

CONTACT!

Wij gaan
door

59
59
39

Bij nieuwe aardappelen hoort de echte
Doesburgse Mosterd
Wij hebben leuke kinderkoppen m. mosterd v. 85

Marktvereniging Vorden

Marktloten
zijn voor wederverkopers vanaf heden
zaterdagi^ldag 30 juli verkrijgbaar bij
de heer H. Klein Brinke, Stationsweg 18.

*

Verloting goedgekeurd door de Min. v. Justitie bij
beschikking van 14 juli 1960 no. L.O. 560-126-522

Wij plaatsen, repareren en
verhuren

Gasconiforen - Gasgeysers

Vordens Dameskoor
en Meisjeskoor

Vraagt

inlichtingen

over onze

reklame abonnementen

Voorlopig vakantie. Eerstvolgende
repetitie op donderdag 18 aug.
Willen dan alle leden weer present
zijn, in verband met de instudering
van het winterprogramma ?
Het Bestuur.

Hoofddepóthouder

N. J. KEUNE
Stationsweg l

Vorden

A.s. woensdagavond, 3 augustus,
In het

St. LIDUINA ZIEKENHUIS

FINALE TOUWTREKKEN

Arnhemseweg 11 Apeldoorn, kunnen enkele

bij café de Zon. Dat wordt zeer spannend. Daarna

INTERNE HULPEN Li HUISHOUDING

de Old Vordense Markt

worden geplaatst.
Goede loonregeling, sociale voorzieningen en
reiskostenvergoeding.
Aanmelden bij Moeder Overste.

Werk- en ruithemden
Bedrijfskleding

Wij verkopen onze
gehele voorraad

Rozijnen alleen deze week nog 500 gram voor
Spinazie nieuwe oogst, litersblik
Lucifers zolang de voorraad strekt, 3 pak voor

De crematie heeft plaats gehad op donderdag 28 juli j.l. te Dieren.

JONGENSFIETS te
koop, v. leeft. 9-12jr.
Dostal, Onstein.

Er is maar één

Bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a 156
250 gram Bruintje Beer Biskwie voor 25 et

Nieuwstad 5, Vorden

Vroege APPELS en
PEREN te koop.
L. Wesselink,
Lochemseweg D 43

Wie weet of heeft mijn
3 witte DUIVEN? Ze
zijn reeds 14 dagen
weg. Inlichtingen tegen
beloning aan bureau
Contact.

X

Kamgaren pantalons

met veel kramen. Het belooft weer een gezellige boel
te worden. Echt een avond om vrij te houden !
Bestuur Vord. Winkeliersver.

met

10 pet
KORTING

Bedrijfskledinghuis

Fa. K. BODDE i Zn.
Groenmarkt 1 - Zutphen
Telefoon 06750 - 2595

VREEMDELINGENBEZOEK
Het vreemdelingenbezoek is dit jaar wat minder
dan anders in Vorden. De hotels en pensions
zijn niet helemaal bezet, althans niet zo als in
andere jaren. Wel zijn er veel vreemdelingen,
die hier per bus, fiets of andere vervoermiddelen een dagje komen doorbrengen.
Door de heer Folmer werden in de periode van
6 mei t/m 8 juli 375 personen rondgeleid, waarbij de landgoederen „Den Bramel", „Hackfort"
en „Vorden" meestal het doel was. Er werden
onder zijn leiding eveneens verschillende wandelingen door de bosrijke omgeving gemaakt.
De grootste groepen betroffen 90 gepensoneerde
leraren uit Amsterdam en 75 dames van de Opleidingsschool voor Leraressen uit Eindhoven.
V.V.V. ATTRACTIES
Voor de demonstratie van de boerendansers,
welke maandagavond achter de o.l. Dorpsschool
gehouden werd, bestond een grote belangstelling, voor het overgrote deel bestaande uit
vreemdelingen.
Er werd weer een uitgebreid programma afge
werkt, waarbij de toeschouwers herhaaldelijk
door „De Knupduukskes" werden betrokken in
hun folkloristische dansen. De Vendelzwaaier,
de heer Lichtenberg, uit Linde gaf een zeer geslaagde demonstratie vendelzwaaien. Er waren
liefst 350 bezoekers.
De voorzitter van de Vordense Winkeliersvereniging opende deze avond en bracht aan het
slot in het bijzonder de vendelzwaaier en de
„Knupduukskes" dank voor deze zeer geslaagde
avond.
Aan de Achtkastelentocht, welke ditmaal onder
leiding van de heer Folmer stond, namen woensdagmiddag 95 personen deel. De heer Folmer
zorgde voor een extra attractie door de deelnemers ook door het Knopenlaantje te leiden.
Het werd een bijzonder geslaagde tocht.
Aan de avondwandeling op dinsdagavond o.l.v.
de heren Vlogman en Norde namen 14 wandelaars deel. De tocht ging door de1 omgeving van
„Den Bramel".
ZWEEFVLIEGTUIGEN GELAND
Na geruime tijd boven het dorp te hebben gecirkeld moesten zaterdagmiddag twee zweefvliegtuigen, afkomstig van het vliegveld Terlet
in de buurt van het dorp door gebrek aan termiek, een landing maken, welke beide uitstekend slaagden.
Een zweefvliegtuig daalde in een weide nabij de
Kerkhofweg en de andere daalde in een weiland
nabij molenaar Sarink in de buurtschap Delden.
Zij werden enkele uren later reeds door de
haaldienst van het vliegveld Terlet naar
hem vervoerd. Dinsdagmiddag landde er nog
een in Linde en woensdag een bij 't Weezenlo.
VORDENS DAMESKOOR

Daar de repetities van het Dameskoor en
Meisjeskoor de laatste weken maar matig
zocht worden, heeft men besloten voorlopig vakantie te houden. Het bestuur verwacht dat op
18 augustus, wanneer de eerste repetities weer
gehouden wordt, dan ook alle leden weer present zullen zijn en daarna trouw iedere week
zullen komen. Dan wordt het immers de hoogste
tijd om met het winterprogramma te beginnen.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

DEIO-lours
MEERDAAGSE
VERZORGDE REIZEN:

2
3
5
5
5
6

d. Bielefeld
f 38,—
d. Rijn-Ahr
f 67,—
d. Hessen Taunus 85,—
d. Sauerland f 95,—
d. Parijs
f112,—
d. Schwöbisch Hall
f115,—
7 d. Westerwald Taunus
j j 23
8 d. Zwitserland f 180^—
10 d. Oostenrijk f 184,—
10 d. Gardameer
standplaats Garda f 195,—
12 d. Spanje
f340,—
o.a. 12 september

Heerlijk
pittig
verfrissend

Heinekens
Bier

Geen pendeldiensten.
Geen nachtritten.
Touringcars vanaf 20 pers.
Meerdere reizen naar
Oostenrijk, Spanje, Italië
Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland. Wij boeken
voor internationale treinvlieg-, boot- en busdienstlijnen.
Opgave bij Autorijschool
Secsing, Burg. üalléestr.
14, Vorden, tel. 1414

DETO-tours, Deventer,
tel. 5252 en 4004

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Pullovers
in diverse uitvoeringen

Fa. Marlens
Jacht- en Sportbandel
Telefoon 1272

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

wordt U toegewenst door

Arie Tragter
Groot en klein
grijpt 's zaterdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Extra Reklame
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ham 100 et
200 gram snij worst 100 et
500 gram spek 65 et
500 gram gesmolten vet 35 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

Groot Roessink's
Timmerwinkel
Telefoon 1527

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

Weulen Kranenbaro

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindelijk veel meerl!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabonneerd zijn, betekent 100 pCt. tref kans.
Daarom: Vordenaren, adverteer regelmatig in

CONTACT, tel Blad van korden!

