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INGEZONDEN
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie)
Wijd en zijd is het beelderig gelegen zwembad
van Vorden bekend. Men moet er echter niet
rondom het openingsuur, 's morgens 1 uur, ko-
men. Men denkt zich in deze prachtige zomerse
dagen verzeild in de gemeentelijke vuilnisbelt
en de vraag bekruipt de bezoeker of men soms
bezig is het bassin met vuilnis te storten. Het
blijkt gelukkig anders te zijn. Gelukkig, maar
uitermate beschamend. De punctuele en zo be-
hulpzame badmeesters, zijn bezig om bijeen te
rapen, wat een ongediciplineerd publiek de
vorige dag achterliet.
Bij menigeen is de vraag gerezen, of het niet
beter ware om, als dit zo door moet gaan, het
bad te sluiten, althans de theetent. Het snoepend
publiek heeft het dan aan zichzelf te danken en
helaas, de ordentlijke zwemmers worden er de
dupe van.

C.M.O. v. N.t.S.
(De slagzin: „Laat niet tot dank voor 't aan-
genaam verpozen de eigenaar van 't bos de
schillen en de dozen" schijnt helaas nog steeds
niet tot een ieder te zijn doorgedrongen. Op het
zwembad zijn immers papiermanden geplaatst

— al zijn het er misschien niet genoeg — waar-
in men de rommel kwijt kan. En ook heeft
iedere bezoeker toch wel een tas bij zich? Waar-
om daar de papiertjes en schillen niet i
daan? Heus, met een beetje goede wil
lettendheid zou deze misère gauw tot het ver-
leden behoren. Red.).
CHR. LAGERE LANDRÖUWHTJISHOUD-

SCHOOL

Einddiploma's.
Aan de navolgende leerlingen van de
opleiding werd het einddiploma uitgereikt, t.w.
de dames: H. W. Barink, A. H. Gosselink, R.
Hissink, J. H. Jansen, J. G. Kettelanj, J. W. Lijf-
togt, G. J. Mennink, G. D. Meulenbrugge, W. H.
Nijenhuis, A. W. Pardijs, G. J. Ruiterkamp, H.
Radstake, R. Brummelman, J. W. Heersink, H.
te Hennepe, H. J. Hissink, B. H. Koning, A.
Robbertsen, B. J. Wolsheimer, allen uit Vorden;
G. W. Dimmendaal, G. T. J. Groot Roessink, H.
J. Hiddink, W. Lenderink, C. G. C. Mulderije,
S. Onstenk, H. G. Teunissen, B. Wentink, allen
uit Hengelo (G.); E. Heutink, A. R. Kapper,
H. B. Vink, A. G. Zwiers en J. Maandag allen
uit Warnsveld en A. Rietman, Wichmond.
Het diploma voor de opleiding assistenten in de
huishouding verwierven: G. Antink, H. A. Ket-
telarij, J. H. Voskamp, J. A. Zweverink, allen te
Vorden; J. D. te Bokkel uit Laren (G.); M.
Boschloo en A. J. Langenkamp uit Almen; W.
H. Makkink, B. G. Ordelman, H. Pelskamp, R,
G. Regelink en J. W. Wolsink allen uit Hengelo
(G.); G. J. Pardijs en H. Zwiers uit Warnsveld.

ZOMERKERMIS
De old-Vordense markt heeft zo langzamerhand
haar karakter verloren en is meer overgegaan
in een zomerkermis. Afgaande op de enorme
belangstelling woensdagavond geloven we dat
dit soort attracties meer in de smaak valt, voor-
al bij de jeugd. Er was een autoscooter van de
Vries, die de buitengewone drukte bijna niet
verwerken kon. Er was een kop van Jut, een
schiettent, vis- en andere consumptiekramen,
zodat het er gezellig druk was, wat tot laat in
de avond voortduurde.

VOOR BEROEP BEDANKT
Ds. Langstraat, predikant aan de Herv. Gemeen-
te alhier, heeft voor het beroep naar Rotterdam-
Delfshaven bedankt.

KERKDIENSTEN zondag 11 augustus.
Hervormde kerk.

9 en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Medlerschool.

10.30 uur Ds. J. F. Ossewaarde,
van Lochem

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 10 aog. van 5 uur tot en met
zondag 11 aug. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 126 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47.— tot f 54 — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 2 t.m. 8
Geboren: z. van H. Steenblik en }. H.
Ondertrouwd: G. Sipma en G J. Brouwer.
Gehuwd: H. van Doorn en H. G. Boersto
Overleden: Geen.

50-JARIG HUWELIJK
In alle stilte herdacht woensdag het echtpaar
J. K. Offereins—B. Deen, wonende aan de Zut-
phenseweg. zijn 50-jarig huwelijksfeest. De heer
Offereins, die reeds jarenlang inwoner van Vor-
den is na zijn pensionering als hofmeester op
de grote vaart, telt 74 jaar en zijn echtgenote
76 jaar. Zij zijn beiden nog uitstekend ter been
en genieten een goede ge-zondheid.

Burgemeester van Arkel was een der eersten,
die het krasse echtpaar 's morgens kwam felici-
teren. Ook van buren, bekenden en familieleden
mocht het gouden echtpaar vele gelukwensen in
ontvangst nemen.

VORDENSE ZWEMSTER NAM DEEL AAN
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN

V.Z.V., de Vordense Zwem- en Waterpolovereni-
ging telt onder haar leden verschillende uit-
stekende krachten. Vrijdag j.l. nam Joke Bran-
denbarg deel aan de Nationale jaarlijkse Zwem-
kampioenschappen, welke te Rhenen (Ouwe-
handsbad) werden gehouden.
Zij startte hier in de series en hoewel zij niet
in de finale kwam maakte zij op de 100 m borst-
crawl toch een uitstekende tijd van 1.14.6, het-
welk tevens een verbetering was van haar per-
soonlijk record, dat 1.15.7 bedroeg. Zij was de
enigste deelneemster uit de Achterhoek en
Twente, die aan deze kampioenschappen deel-
nam.
Wij zijn bennieuwd wat zij nu met de a.s. Ooste-
lijke en Kringkampioenschappen zal gaan doen.
Naar we vernomen hebben zal Joke waarschijn-
lijk een dezer dagen naar Crailo (Hilversum)
gaan om voor haar een trainingsschema op te
laten stellen bij de wereldberoemde zwemtrainer
Jan Stender. We wensen haar nog veel succes
en feliciteren ook V.Z.V. '54 met deze prestatie.

HOOG SEIZOEN VOOR V.V.V.
Het bezoek van vreemdelingen laat deze zomer
weinig te wensen over. Alle pensions, hotels,
zomerhuisjes e.d. zijn volop bezet. Men schat
het aantal pensiongasten momenteel, gerekend
naar het aantal beschikbare bedden, op ruim
400, behalve dan nog zij, die bij familie of ken-
nissen logeren.
Bij het informatiebureau van V. V. V., het
sigarenmagazijn ,,'t Centrum", komen nog dage-
lijks aanvragen binnen, waaraan met veel
moeite tot op heden nog steeds is voldaan. Jam-
mer dat Vorden niet over een geschikt kampeer-
of Campingterrein beschikt, want meerdere
doortrekkers per fiets of auto's met caravans,
die hier gaarne enige tijd wilden vertoeven,
moet helaas het antwoord gegeven worden dat
Vorden geen officieel kampeerterrein bezit. Op
dit gebied zou in de toekomst, wanneer V.V.V.
en gemeente samen wilden werken, nog wel
iets bereikt kunnen worden, want de omgeving
van ons dorp leent zich er ongetwijfeld voor.
Overigens is een deel der middenstand het niet
bepaald eens met de afwijzende houding van
V.V.V. tegenover massa-toerisme.
De attracties, die V.V.V. en winkeliers vereni-
ging deze zomer weer op touw gezet hebben,
trekken een verheugende deelname van de perv
siongasten. Vooral wat enigszins betrekking
heeft op oud-Gelderse gebruiken vindt aller-
wege belangstelling, wel een teken dat de
vreemdelingen ook wel eens iets anders willen
dan louter natuurschoon.
Wanneer de weersomstandigheden gunstig blij-
ven, belooft het ook voor de rest van de zomer
druk in Vorden te blijven.

AVONDWANDELING
Aan de door V.V.V. uitgestippelde avondwande-
ling, o.l.v. de heer Norde, namen 65 personen
deel. Het doel van de wandeling was de mooie
streken rond Hackfort en Kiefskamp.

ACHTKASTELENTOCHT
Woensdagmiddag werd o.l.v. de voorzitter van
V.V.V., burgemeester van Arkel, de Acht-
kastelentocht gehouden, waaraan ditmaal liefst
110 personen deelnamen.

V.V.V. ATTRACTIES
Vanavond geeft „Songs and Rhythm" een dans-
avond in de zaal van hotel Bakker.
Het concert, dat voor morgenavond staat aan-
gekondigd op de aanplakbiljetten van V.V.V.,
kan helaas niet doorgaan. Verscheidene leden
van „Concordia" zijn met vakantie afwezig en
hoewel het ledental het laatste jaar sterk ge-
stegen is, is de bezetting toch nog te klein om
6 goede muzikanten te kunnen missen. En voor-
al na het prachtige succes, onlangs op het con-
cours behaald, wil men niet het risico lopen om
een minder geslaagd concert te geven.
Ook het Dameskoor laat zich nu niet horen,
want een zangprogramma is zo gauw afgezon-
gen, dat men daarmee alleen geen concert kan
geven.
Maandagavond is de wekelijkse avondwandeling
en woensdagmiddag de Achtkastelentocht voor
wielrijders.
Voor zaterdagmiddag, 17 augustus, is er e-en
sterrit georganiseerd voor auto's, motoren, rij-
wielen en wandelaars. Om 12 uur wordt er bij
Hotel Bakker krentenbrood geserveerd door de
Boerendansers van Vorden. Daarna begint de
rit. Tegen 5 uur verwacht men de finish,
's Avonds wordt er niet gedanst (dat is verzet
op hedenavond). Inplaats daarvan kan men
naar de bioscoop gaan, waar dan een film over
het circusleven wordt vertoond.



DELDEN I WINT DE WISSELBEKER
Voor de finale touwtrek-kampioenschappen Vor.
den bestond woensdagavond een enorme belang-
stelling. De heer H. Luth, bestuurslid van de
winkeliersvereniging, opende met een kort
woord de wedstrijden, waaraan deelnamen Del-
den I en II, Kranenburg I en II en De Zuivel I.
Van spanning zoals andere jaren was er ditmaal
weinig sprake, ook al omdat de krachten van
de beide kampioenskandidaten Delden I en Kra-
nenburg I nogal uiteenliepen. Bovendien wilde
de luidspreker na enige tijd niet meer functio-
neren, zodat het publiek zowel van muziek als
van het gesproken woord verstoken bleef, het-
geen de sfeer nu niet bepaald gunstig be-
ïnvloedde.
De uiteindelijke uitslag was: 1. Delden I 18 pun-
ten, waarmee deze in het bezit van de wissel-
beker bleef; 2. Delden II, 12 punten; 3. Kranen-
burg I, 11 punten; 4. Kranenburg II, 7 punten
en 5. Zuivel I, l punt.
In de pauze trokken twee groepen padvinders
uit Ulft een wedstrijd tegen elkaar. Burgemees-
ter van Arkel reikte aan het slot met een gees-
stig speech j e de prijzen uit. Hij bracht daarbij
vooral dank aan de deelnemende groepen en de
padvinders, welke laatste elk een traktatie ont-
vingen. Ook de scheidsrechters, de heren Oost-
indien uit Borculo en v. d. Peyl, werden in het
dankwoord betrokken.
Het komt ons voor dat de commissie, die dit
onderdeel van de V.V.V.-attracties verzorgt, vol-
gend jaar eens naar andere tegenstanders moet
uitzien, b.v. naar ploegen uit de omgeving. Er
komt dan misschien meer sfeer en spanning in
de wedstrijden, want nu verliet reeds een groot
deel van het publiek het terrein voordat het af-
gelopen was.
(Het bestuur van de Winkeliersvereniging loopt
reeds met dergelijke plannen rond. Red.).

GESLAAGD
Te Zwolle slaagde onze plaatsgenoot, de heer PÉ
Sessink, Kranenburg, voor het diploma V.E.V^
hulpmonteur (Technische Ambachtsschool).
De heer Joh. Willemsen slaagde voor he^
examen elektro-technisch installateur. •
De heer W. Berenpas voor gezel timmerman.
Herman Albers en Jan Wesselink slaagden voor
de akte L.O. Duits; een mooie prestatie van
deze jongelui, die eerst een paar weken geleden
hun onderwijzersakte haalden.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er een avonturenfilm in het
Nutsgebouw, die het hart van menig jongmens
sneller zal doen kloppen. In een grootse kleu-
renfilm wordt hier een gedeelte van de Texaan-
se vrijheidsoorlog in beeld gebracht.
182 mannen verdedigen het fort Alamo tegen
een overmacht van 4000 soldaten. Na een held-
haftige strijd moeten zij buigen voor deze
enorme overmacht. Er zijn prachtige natuur-
opnamen en ook de romantiek heeft een plaats-
je gekregen in deze film.

DISTRICTS FOKVEEDAG
De jaarlijkse districts rundvee-fokdag, uitgaan-
de van de diverse M.R.Y. fokverenigingen al-
hier, het district Vorden van de F.H. veeslag-
fokkers en de KIVO, zal gehouden worden op
vrijdag 30 augustus a.s. op het terrein nabij het
KlVO-station van de Gebr. Regelink, Hengelose-
weg.
Deze fokdag is ingedeeld in 23 rubrieken. Voor
deelname aan de kampioenskeuring zullen de
kampioendieren van 1955 uitgesloten worden.
De opening is vastgesteld op 9 uur, terwijl het
vee uiterlijk 8.30 uur aanwezig moet zijn.

WATERPOLO-TOERNOOI
De Vordense Zwen> en Polovereniging V.Z.V.
organiseerde j.l. zaterdagavond een groot water-
polo-toernooi, waaraan werd deelgenomen door
de verenigingen „Berkel" uit Lochem, W.Z.C,
uit Wijhe, B.Z. & P.C. uit Borculo en E.W.R. uit
Eibergen. Het weer werkte uitstekend mee, ter-
wijl men over publieke belangstelling niet te
klagen had. De diverse wedstrijden hadden een
sportief karakter en dikwijls een spannend ver-
loop.

Allereerst speelden om 6 uur de heren van de
Berkel I tegen het herenteam van B.Z. & P.C.
Berkel zegevierde met 2—0.
Hierna kwamen W.Z.C, en E.W.R. te water. Het
werd een ontmoeting van gelijke krachten, de
eindstand was 3—3, zodat d« verlenging de be-
slissing moest brengen. W.Z.C, wist hierna nog
3 doelpunten te scoren en kon zich zodoende in
de finale plaatsen.
In de verliezersronde tussen B.Z. & P.C. en
E.W.H, bleek Borculo veel sneller en produk-
tiever en moest Eibergen zich met 4—l gewon-
nen geven. De uitslag van de winnaarsronde
was: Berkel I—W.Z.C. I 2—1, zodat Lochem dit
jaar de beker verwierf.
Ter opluistering speelden de dames van V.Z.V.
tegen een gecombineerd zevental van badgas-
ten. Radio Eykelkamp zorgde tijdens dit toer-
nooi voor prettige muzikale afwisseling.
Na afloop werd in zaal Bakker een gezellig sa-
menzijn gehouden, waarbij door het bestuurslid,
de heer H. W. Groot-Bramel met een toepasse-
lijk woord de prijzen werden uitgereikt. Hij
bracht hierbij dank aan alle deelnemende ver-
enigingen voor hun sportieve strijd en aan de
heren De Vries uit Apeldoorn en Oost-Indien
uit Borculo voor hun uitstekende leiding.
Mevrouw A. Kistemaker—Stijl en mevrouw
Jörissen ontvingen bloemen voor hun aandeel
in de organisatie en de afwerking van het pro-
gramma.
De uitslag van het toernooi was: Ie prijs Ber-
kel I; 2e prijs W.Z.C. I en derde prijs B.Z. & P.C.
De prijzen bestonden uit fraaie bekers.
Velen maakten hierna van de gelegenheid ge-
bruik om onder de klanken van „Songs and
Rhythm" een dansje te maken.

RATTI-NIEUWS
In Lochem nam het eerste elftal van Ratti deel
aan het K.D.C. Koolhazen-toernooi. Ratti kwam
hierbij uit tegen Lochem II. In deze ontmoeting,

^waarbij de Rattianen liefst 5 invallers hadden,
Jwaren de eerste aanvallen voor de bezoekers.

Middenvoor Lichtenberg wist na goed doorzet-
ten via een hoge bal van de midhalf het eerste

^doelpunt te scoren. Lochem kwam nu sterk op-
"zetten en toen een Rattispeler in het strafschop,

gebied een overtreding beging was het pleit be-
slecht. De penalty werd onfeilbaar genomen. 1-1.
Ook in de tweede helft waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd, hoewel Lochem qua tech-
niek wel in de meerderheid was. De eindstand
bleef dus onbeslist, zodat strafschoppen de ber
slissing moesten brengen. Lochem bleek hierbij
de gelukkigste.

250 gr. Romeo's, heerlijk koekje 65 et
„ „ Moriaantjes, prima koekje 59 et

200 gr, Parijse wafels 65 et
1 beker stroop 49 et
250 gr. Vruchtenhagel 35 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
2 grote rollen closet papier 25 et
l grote panspons 10 et
3 pakjes pudding, div. smaken 49 et
l pak gestampte muisjes 39 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

„De Snoekbaars"
Deelnemers voor het concours te
Brummen kunnen zich opgeven bij
J. Koster, Enkweg 10.

Opgave tot 21 aug. a.s. Inleggeld
f 1.50 bij opgave te voldoen.

Heden zaterdagavond 7 uur
prijsschieten om heerlijk vers
knappend krentenbrood in onze
schiettent op de markt.

Fa. MARTENS - Wapenhandel
Vorden

Te koop een perc. Bouwterrein
plm. l ha. gelegen aan de weg naar Linde.

Bieding gevraagd op 'n klein boer-
derijtje,

met 0.37 ha. grond benevens schuurtje en
kippenhokken, in ruil voor een burgerwo-
ning in 't dorp.

Inlichtingen geeft H. J. Gotink, Makelaar
en Taxateur, Wilhelminalaan 16.

HEDENAVOND

verschillende kramen
op het marktterrein; tevens

de autobaan!
Het wordt er weer druk en gezellig!

Wegens
familie omstandig-

heden
a.s. donderdag 15 aug.

na 12 uur
£ gesloten.

Drogisterij
„DeOlde Meulle"
}. M. van der Wal

Gedipl. Drogist.

Wegens vakantie
gesloten

van 12 t.m. 17 aug.
Rijwielhandel

fa. K. Siersma
(H. Hüsken 6 Zn.)

Overwelving 3
Showroom en werk-
plaats Rozengracht -

Hoek Br. Kerkplein
ZUTPHEN

1 dagskuikens no-
dig om te mesten?

Weenk's Broeden!
in Linde, wil ze U
gaarne leveren.
Telefoon 559.

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

Wilt U voordelig
slapen ?
Koopt bij ons 'n matras.
2-pers. Wolmatras

f 65.-
2-pers. Kernmatras

f 41.75
Ook voor reparatie's
steeds tot uw dienst.

fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

„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 voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen



K* H. de Vries
ARTS

met vakantie
afwezig

van 12aug. t.m. 27 aug,
Dr. Lulofs neemt waar,

Gevraagd in kruide*
niersbedrijf 'n winkel-
juffrouw, een meisje
om daarvoor opge-
leid te worden en
zelfst. hulp in de huis-
houding. Brieven on-
der no. 21 bur. Contact.

Gevraagd een flink
MEISJE of werkster
voor 3 halve dagen
p. week. Liefst per l
sept. W. Kieskamp,
Nieuwstad.

Te koop een witte
TROUWJAPON met
toebehoren, m. 40. Te
bevr. Bureau Contact.

Te koop plm. 250 jonge
HENNEN. H. Bur-
kink, „de Sticht"

Wichmond

14 Goldperl HEN-
NEN met haan en 18
jonge hennen, W.xR.
te koop. K. Klinkhamer
't Hoge 10.

Te koop mooie jonge
HENNEN 3y2 en 4%
mnd. G. B. Lebbink
& Zn. b.h. Onstein,
Tel. 439.

Te koop volbl. MER-
RIEVEULEN, vader
Orlando. G. H. Jansen,
„'t Hammink", B 95.

Te koop 2 a 3 BIG-
GEN bij H. G. J.
Horstman, D 88, Mos-
sel. N.o.z.

Te koop toom zware
BIGGEN bij W. F.
Eskes, „Bolderhorst".

Te koop 11 zware
BIGGEN bij Wed.
Wolsing, Raadhuisstr.

BIGGEN te koop bij
G. Wuestenenk,

„Weideman"

Te koop 2 ARM-
STOELEN. Te bevr.
bij Adv. bur. te Slaa.

Te koop een z.g.a.n.
Philips RADIO.
Te bevr. Nieuwstad
26, Vorden.
Te koop een vierkant
bezaagde BERGROE-
DE bij G. J. Maalde-
rink, Almenseweg C
139.

Heineken's
Bier

Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken)hetgeheimkent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rij pingstij d.

De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

Het Groene Kruis wijkge-
bouw
is thans telefonisch aangesloten on-
der no. 487.
Indien Zr. Stoop hier geen gehoor
geeft is zij thuis bereikbaar onder
no. 226 (Ds. Jansen).
Kraamverzorgster Mej. Oosterink is
nu uitsluitend bereikbaar onder no.
201 (dhr. Plomp).

Concordia Hengelo-GId.
woensdag 14 aug. knollenbal

de gehele dag

DANSEN
Orkest The Moodchers

Nutsgebouw
Telefoon 500

VOTTDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 17 aug., 8 uur

De fantastisch spannende film

De 3 Rinaldo's
met: Ingrid Andree (de Duitse Audrey
Hepburn) - Mady Rahl, Erich Schellow.

Een sensationeel filmwerk over trapeze-
artisten.

De lach voor het publiek, maar ach-
ter de schermen de spanning, de drei-
ging, de dood.

Toegang 18 jaar

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

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Gevraagd zo spoedig mogelijk

een dagmeisje

Hotel Brandenbarg, Vorden

v.v.v.
Zaterdag 10 aug. Dansavond
in de zaal van Hotel Bakker. Aanvang
7.30 uur. Muziek „Songs and Rhythm"

Maandag 12 aug. 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 zeven uur van
het Marktplein.

Woensdag 14 aug. AcVtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n.m. van het Marktplein

Zaterdag IjBuig. Sterrit
voor auto's, motoren, rijwielen en
wandelaars.
Verzamelen ^^m. 12 uur bij Hotel
Bakker, waarna krentenweggenmaaltijd
geserveerd door de Boerendansers,
daarna de rit en plm. 5 uur finish.

Vanaf woensdagmiddag 14 aug.
t.e.m. 21 aug. is onze zaak

gesloten wegens vakantie.
Onze gas-abonnees kunnen gas halen
bij

Grotenhuis
Stationsweg 3.

H. J. KEUNE, Stationsweg 1
Uw leverancier voor Huish.art.,
Flessen gas.

Alleen zaterdag!
200 gr. ontbijtspek 60 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram tongenworst 60 et

200 gr. leverworst 30 et
\2 pak vet 90 et

500 gram spek 90 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Woningruil
van Vorden naar Zut~
phen. Brieven onder
no. 25 bur. Contact.

Te koop een toom
BIGGEN bij A. J.H.
Meenink, B 79, Delden

Te koop 10 beste
BIGGEN bij G. W.
Winkel, 't Gazoor.

U behoeft er niet
naar te zoeken.

Viuo deelt de lakens
uit!

Goede kwal. koffie
voor
250 gram f 1.29

Cacao
200 gram 69 Ct

10 Sprits stukken
vers verpakt
5 punten 5O Ct

2 pak Honings
groentesoep voor

75 cl
3 grote chocolade-
repen
5 punten 49 Ct

200 gram frisse
zuurtjes voor

39 et

Nieuwe oogst Jam
Ie kwaliteit

94 et
Liters blikken torn.
soep met rijst en
en gehaktballen

85 et

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl

Koffers, Reistassen,
Fietstassen.
Hoog seizoen voor
ons. Ze vliegen de
deur uit. En logisch,
U koopt ze bij de man,
die ze ook repareren
kan. Oké.
fa» G» ^W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Geen grijs
haar

Uw natuurlijke haarkleur
terug voor f 3-40 per half
jaar met Crème Marchal.
Onschadelijk.

Drogisterij De OldeMeulle



De schooltijd na-
dert,
koopt bij ons een

Schooltas,
in linnen en leer

en U slaagt bij ons
en ... . voor het
examen.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421

Homoeopatische
Aambeiend r up pe Is
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

CONTACT
hét blad voor Vorden

In elk vakantie-oord: De Spar en 10°/0 kortingl
In Nederland geven 2100 Sparwinkeliers 10% korting in gratis Sparzegels op meer dan 200
amkelen. Praktisch dus op alles wat u dagelijks nodig hebt.

Vakantie-artikelen

om mee te nemen:

Llm«n«(Usiroop,
170,145,125,104 et, 10% korting

5 Lelli.s . . . . 25 et, 5 zegels

Choc. rapen,
melk, puur, hazelnoot . 20 et, 4 zegels

Pepermunt, 2 rol . . 25 cl, 5 zegels

Plndi'i, 2 5 0 g r . . . 65 cl, 13 zegels

3 Pennywifels 25 et

Café Nolr, p. pikje . . . . 65 et

En natuurlijk volop bier,

gazeuse en de lekkerste

vruchtendranken voor een

ideale verfrissing!

De 3 Spar Jubileumkoopjes:

Ireentjes, heerlijk zandkoekje, 250 gram . . . 59 et, 1 2 zegels

Fruit palet», fris snoepje, 200 gr. slechts . . . 49 et
en 20°/o zegelkorting, dus 20 zegels

Nu bij aankoop van 100 gram Spar-THEE . . . 90 cl, 18 zegels
100 gram JAMAICA RUMBONEN voor . 29 et, 6 zegab

Zegelt ractaties!

Boerenmetworst, 100 gram . . . . i . 52 et, 10 zegels

ChoC. vlekken, 250 gram 65 et, 1 3 zegels

Tutti-FruHi, 200 gram 69 c), 14 zegels

Gev. Ananas, 100 gram 33 et, 7 zegels

Chateau la Cloche, import wijn, per fles . .295 et, 59 zeejels

Complete maaltijd

1 pak Macaroni (Spar) 30 et

1 blikje Torn. puree (Spar) 33 d

1 blik Lunchworst (Spar) . 82 d

145 et

NU voor 120 et, 24zeg.li

Prijswijzigingen voorbehouden - Geldig van 8-1 5 augustus

SPARWINKELIERS: G. REMMERS - J. H. W. ESKES

Bernerstraat 11—17, Telef. K 6750-2321

DAGTOCHTEN
Zondag 18 aug. Koningswinter f 13.50 p.p.
Zondag 11, 25 aug. Bergisch Land

f 13.- p.p.
Maandag 19 aug. Zuid Limburg f 9 . — p.p.
Maandag 12, 26 aug. Drente f 8.— p.p.
Dinsdag 20 aug. Rotterdam, Deltawerken

f 8.- p.p.
Dinsdag 13, 27 aug. Oisterwijk, Kaatsheuvel

f 7.- p.p.
Woensdag 21 aug. Teutoburgerwoud

f 11.- p.p.
Woensdag 14, 28 aug. Sauerland f 13.50 p.p.
Donderdag 22 aug. Aalsmeer, Volendam

f 8.- p.p.
Donderdag 15, 29 aug. Kampen, Giethoorn

f 7.- p.p.
Vrijdag 23 aug. Rond het IJsselmeer

i f 9.- p.p.
Vrijdag 16, 30 aug. Den Haag, Scheveningen

f 8.- p.p.
Alle dagtochten gaan door.

Elke dag een andere reis.

BOVENDIEN
12 en 13 aug. 2 dagen Ahrdal f 45.— p.p.
14-17 aug. 4 dagen Heidelberg f 95.— p.p.
18-20 aug. 3 dagen Rijn Wiesbaden

f 67.50 p.p.

Vraagt inlichtingen bij Sig.mag. Eijerkamp,
Vorden, Tel 386 en Garage Vlaswinkel,
Zutphen, Bernerstr. 11-17, Tel. K6750-2321

Tevens opgave voor Bloemencorso Zun-
dert l sept. f 8.— p.p. en Bloemencorso
Aalsmeer 7 sept. f 7.— p.p.

SPAR
* Zomerreis

woensdag 21 aug. gaan
wij naar Duitsland.

De mooiste plekken en be-
zienswaardigheden woeden
bezocht.

Om enkele te noemen, de grote scheeps-
lift, overdekte sportpaleis, grote stuw-
meer in Hohen Syburg, druipsteen-
grotten en de mooiste gedeelten van
Sauerland.

Geeft U zo spoedig
mogelijk op.

Mocht u nog geen reisprogramma
hebben ontvangen, in de Spar-winkels
zijn er nog genoeg.

Eskes - Remmers
Regelink voor uw Rijbewijs

Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

GEVESTIGD ALS

coupeuse
Mej. D. Klein Geltink

„Klein Garmel", Vorden

Heden zaterdag 10 aug.

• DANSEN
in zaal Bakker.

Muziek „Songs and Rhythm"
^^ Aanvang 7.30 uur.

EflRe f 1.— p. pers., f 1.75 p. paar.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

14 aug.
(Knollenmarkt)

te Hengelo (Gld.)
Grote Veulenkeuring.
Geen inleggeld. Mooie
prijzen.

De Marktvereniging

EMPO
rijwielen

:S::Ï''••' • :':•

gezien op alle

" •• • i j
rijwielpaden

EMPO RijwieHabriek Vorden

Alle EMPO-rijwielen zijn voorzien van
Potdicht-binnenbanden!


