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UITSTAPJE SCHOOL MET DE BIJBEL,
HET HOGE

't Getal der kinderen was te groot
Om onderdak te vinden;
Dus moest de groep in barren nood
In tweeën zich ontbinden.
Zo toog reeds maandag 't eerste deel
Op weg — in meise morgen,
Vol goede moed — verwachting veel
Gespeend van alle zorgen.
Ze keerden woensdagavond weer
Langs oostelijke straten;
Ze vonden 't nest nu echter leeg...
Groep twee had 't dorp verlaten.
Die toerden toen tot vrijdag rond,
Vrijwel dezelfde paden;
En viel de tocht soms anders uit,
Wie kon dat iets maar schaden?
Old Twente was het doel der reis
Bij meer en bos en weide,
Maar onderweg brak voetbal los
Zo maar in ruige heide.
In 't stille avonduur bij honk
Was 't enthousiaste spelen
De reden, dat tot 't slapens uur
Geen t i jd was voor vervelen.
Was 't fikse maal weer door de keel,
De fiets weer op bij paren;
Naar die plekken, waar zoveel
Voor de jeugd viel te ervaren.
Textielschool, stadhuis, synagoog'
Die werden zo bekeken,
Het vliegveld — helaas 't was niet droog!
Twee dagen waren al verstreken.
Op „thuisdag" ging 't nog naar 't musee
„Natuurlijke Historie"
Daar praatten ze toen heus wel mee
Natuur is Vordens glorie!
Was d'uitreis Lochem — Hengelo
En zo naar 't Lonnekermeertje,
Terug ging 't Hoksebargen — Nee
(Iets andeis 't tweede keertje).
Een lekke band — een cranck in twee
Wat was wel te verdouwen
'n aanva l op een grote ruit
Een bal in 't water stouwen.
Dat bracht opwinding in de zaak
K.II.B.O. en 'n bootje;
Nou ja, vakmensen doen dat vaak,
En 't meer was heus geen slootje!
Veel eten — limonade — ijs
Genieten — en niet leren . . .
Pret maken voor niet te hoge prijs
Jeugd, 't is je gegund nog vele keren!

Juni '56.

Babyderm-zeep

VOETBAL
Vorden I heeft de eerste bekerronde niet over-
leefd. Met 3-2 trok Voorst III aan het lang-
ste eind.
Beide ploegen verschenen met invallers. Vor-
den speelde een lusteloos spelletje, waarbij
soms wel aardige dingen gedaan werden, doch
het ware vuur ontbrak. Vooral de voorhoede,
die toch wel de nodige kansen kreeg, bleef
ver beneden peil. Vorden zag tenslotte een
2—1 voorsprong teniet gedaan door het hard-
werkende Voorst, dat even voor het einde de
stand op 3—2 wist te brengen.
Vorden II verraste vriend en vrijand door in
Lochem van K.D.C. III met 5-2 te winnen,
waardoor de reserves in de tweede ronde der
Bekercompetitie gekomen zijn. Vooral de
voorhoede had er zin in en speelde een uit-
stekende partij. En dan te weten dat Vorden I
in de competitie van KDC maar niet kon win-
nen. Wel een eervol resultaat voor de reser-
ves.
Voor a.s. /omlag staat de laatste competitie-
wedstrijd voor Vorden I I op het programma,
dat bij 'Keyenburgse Boys 111 op bezoek gaat.

WATERPOLO
Zaterdagavond werden in het zwembad „In

de Dennen" de eerste competitiewedstrijden
gespeeld van de Vordense Zwem- en Polovere-
niging „V.Z.V.".
De aspirantenploeg van V.Z.V., die voor liet
eerst in competitieverband speelde, kwam
uit tegen de A.Z.C, junioren (Apeldoorn). De
onervaren Vordenaren moesten tenslotte te-
gen het geroutineerde A.Z.C, met 7-0 de vlag
strijken.
De damesploeg van V.Z.V. speelde hierna te-
gen Neptunus III (dames-Zutphen). Hier viel
vooral het uitstekende spel van Joke Branden-
barg op, die liefst zes van de zeven doelpunten
voor haar rekening nam. V.Z.V. won dan ook
met 7-0.
De ontmoeting tussen V.Z.V. I (heren) en
E.W.R. (Eibergen) was van begin tot eind vol
spanning . Nadat Vorden d.m.v. H. Elbrink
een 2-1 voorsprong had verkregen bij de rust,
maakte E.W.R. eerst weer gelijk, doch kon het
Vordense offensief tenslotte niet meer stuiten.
De eindstand werd 4—2 voor de thuisclub.

BIOSCOOP
Vanavond is het weer een prachtige kleuren-
film die de liefhebbers naar het Nutsgebouw
zal lokken. „Als op Zondagavond de dorpsmu-
ziek speelt" is een amusementsfilm met vele
bekende artisten, o.a. Hans Stuwe en Inge-
borg Körner, die beide beroemd zijn gewor-
den door hun prachtig spel in „Grim ist die
Heide". Bruce Low zingt de vele schlagers op
zijn eigen manier. Het is een film die u alles
brengt wat u graag hoort en ziet.

DE VéGé OP REIS
Door verschillende klanten van de Vege is
deze week een eendaagse reis gemaakt naar
Haltern in Duitsland.
Hier werd een prachtige boottocht gemaakt.
Verder werd Munster bezocht en in Gilde-
haus werd een warme maaltijd gebruikt. De
tocht werd met 4 bussen ondernomen. De
chauffeurs reden correct, zodat alles in de
beste stemming verliep en men een prettige
herinnering aan deze reis overhoudt.

BLINDENHULP
Door de stichting christelijke blindenhulp „De
fakkels bijeen" wordt een landel i jke collecte
georganiseerd, welke a.s. week ook in Vorden
wordt gehouden. Deze inzameling geschiedt
ten bate van de honderden mannen en vrou-
wen, jongens en meisjes, die zonder onder-
scheid van gezindte of herkomst in alle be-
kende blindeninrichtingen onderwijs, lonende
arbeid, huisvesting en/, vinden. Deze collecte
wordt hartelijk aanbevolen.

GELDERS MELKEXAMEN
Op initiatief van de coöp. Zuive l fabr iek de
Wiersse werd op de bedrijven van de heren
G. en B. Arendsen-Raedt het Gelders Melk-
examen gehouden. Een diploma kon worden
toegekend aan de volgende cursisten: R. W.
Norcle, G. H. Nijenhuis, Vorden, H. J. Wei-
bergen, D. J. Jolink, A i angenberg en G. E.
Ni jhof uit Barchem er^^ \V. Groot Wassink
uit Ruurlo. ^p

„DE KNUPDUUKSKES"
De Viudensc boCTCiulanscrs ,,de K n u p -

duukskes", hebben woensdagmiddag een de-
monstratie gegeven vaji de oude boerendan-
sen in de uitspanninp^Bjluigenrode" bij Lo-
chem voor een aantal gepensioneerden van de
A.K.U. uit Arnhem. Het optreden genoot veel
bijval.

COÖP. DORSVERENIGING SCHAFT ZICH
TREKKER EN PERS AAN

De Coöp. Dorsvereniging Hackfort en om-
streken hield maandagavond in het Bosmans-
huis een algemene ledenvergadering. De voor-
zitter, de heer G. ƒ. Rietman, gaf een over-
zicht van het wel en wee van de vereniging.
Het ledental bedraagt thans 90.
De boekhouder kon een batig saldo meedelen.
Het rapport van de financiële commissie luid-
de gunstig. Tot leden der kascommissie voor
het volgend jaar werden benoemd de heren
H. Flamma, j. Korenblik en H. Norde. De af-
tredende bestuursleden, de heren A. J. Vrug-
gink en G. Bogchelman werden herkozen,
evenals de aftredende commissarissen, de he-
ren D. Wagenvoort en A. J. Maalderink.
Op voorstel van het bestuur werd besloten
een nieuwe trekker aan te schaffen met die-
selmotor. Naar aanleiding van een ingekomen
schrijven van een 20-tal leden om een be-
spreking inzake aankoop van een pers, werd
besloten ook de/e aan te schaffen. Het be-
stuur vroeg voor de/e aankoop de leden mach-
t iging om de daarvoor benodigde gelden te
lenen. Zonder hoofdelijke stemming werd de-
ze machtiging verleend.
Aan het slot volgde een bespreking over de
dorsregeling en de daarvoor te betalen tarie-
ven voor het a.s. seizoen, waarna slui t ing
volgde.

PSEUDO-VOGELPEST
Onder het pluimvee van de landbouwer J. A.
B. aan de Kerkhofweg is pseudo-vogelpest ge-
constateerd. Maatregelen om uitbreiding te
voorkomen z i j n genomen.

AANTAL STEMGERECHTIGDEN
Het aanta l stemgerechtigden dat op de kie-
zers l i j s t de/er gemeente voorkomt bedraagt
3301.

BEDRIJFSVOETBAL
Vrijdagavond weid, in het kader van het be-
drijlsvoetbaltoernooi, op het sportterrein bij
het zwembad een wedstrijd gespeeld Missen het
elftal der Coöp. Vordense zuivelfabriek en de
Gems I. De eerste heil ' t toonde de Gems-ploeg
zich verreweg de s terkste , wat wel bleek uit de
rusts tand, welke een 1—0 voorsprong voor de-
ze ploeg aangaf. Na de rust kwam de zuivelfa-
briek er beter in, doch de twee doe lpun ten , die
zij op fraaie wij/e scoorden, hadden weinig
resultaat, daar ook de Gems nog 2 x doelpunt-
te en tenslotte met 6—2 won.

KERKDIENSTEN zondag 10 juni.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. Sterringa, van Zutphen.
10.30 uur Ds J. Langstraat.

Medlerschool.
10 uur Eerw. Heer J. Lubbers, v. Lochem.

Geref. Kerk
9.30 uur en 7.15 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
Van zaterdag 9 juni van 5 uur tot en met
zondag 10 juni Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van l i.m. 7 juni.
Geboren: z. van A. G. D. C. Winkels en
J. G. Winkels-Peters.
Ondertrouwd: J. B. Rouwen en J. B. M.
Hartelman.
Overleden: G. A. Kieskamp, vr., wed. van
H. W. E. Raat, 72 jr.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot i SS.— per stuk.
Handel was redelijk.

Ie PRIJS.
De heer J. Oplaat behaalde op de Oost-
Gelderse Bakkersdag te Winterswijk een Ie
prijs met zijn inzending vlecht-luxbrood.

BENOEMING
De heer F. Kooistra, directeur van de zuivel-
fabriek ,,De Wiersse" is in ge l i jke betrekking
benoemd aan de zuivelfahaèk de Warns (Fr.).

VORDENS VROUW»COOR KREEG
HOGE WAARDERING

•Het resultaat, dat Vordens Dameskoor op
li f t . / angro iuours te U11't heelt behaa ld , wekte;
dusdanig de bewondering van de jury, dat de
dirigent, de heer D. Woltors, en de dames een
extra compliment kregen^^or hetgeen z i j hier
ten gehore gebracht hebUn. Vordens Dames-
koor, alsdus de voorzitter, de heer Terpstra,
kan zich rekenen tot een van de beste dames-
koren van Nederland.Het behaalde in de hoog-
ste, n.l. de superieure afdeling, een eerste prijs
met 378 punten en lof der jury. Voor het ver-
plichte nummer „Avondliedeke" van 7aag-
nians kreeg het koor 189 punten en voor het
vrije nummer „Dopheide" van O Koop, even-
eens 189 punten. Van de deelnemende Neder-
landse koren op dit internationale concours
behaalde Vordens Dameskoor het hoogste aan-
tal punten. Slechts één Duits Mannenkoor be-
haalde 6 pt. meer. Het dameskoor werd door
de muziekvereniging Concordia aan de Hen-
gelose weg opgewacht, waarna het in optocht
naar het Nutsgebouw ging, waar burgemeester
van Arkel de eerste spreker was, die het koor
en dirigent feliciteerde en de activiteit van de
dames prees. Hij overhandigde een enveloppe
met inhoud namens het gemeentebestuur. De
heer J. Smit, voorzitter van Concordia, feli-
citeerde namens zijn vereniging en overhan-
digde eveneens een enveloppe met inhoud.
Tenslotte bracht de voorzitter van het Man-
nenkoor, de heer A. Bielderman, de gelukwen-
sen over van zijn vereniging, wat ook met een
enveloppe met inhoud gepaard ging'.

Mevr. Klein Brink-Gotink dankte als voor-
zitster van het Dameskoor in de eerste plaats
de dirigent voor het prachtige resultaat en de
sprekers en imi/ikanten voor de spontane ont-
vangst . Bovendien werd door haar de heer W.
van Til gehuldigd, daar deze buitengewoon
behulpzaam is geweest bij het instuderen van
de nummers. Zij overhandigde hem, evenals
de dirigent, een stoffelijke blijk van waarde-
ring, terwijl mevr. Wolters een fraai bloem-
s t u k in ontvangst had te nemen. Hierna zon-
gen de dames nog de beide nummers, waar-
mee zij de eerste pr i j s behaald hadden, terwijl
ook Concordia zich nog liet horen. Men bleef
in het Nut nog enige tijd ge/ellig bijeen.

SACRAMENTSPROCESSIE
Op de Kranenburg vond j . l . zondag weer de
traditionele Sacramentsprocessie plaats. Na-
dat in de parochiekerk een Plechtige Hoog-
mis was opgedragen, trok de processie, waar-
in meeliepen de deputaties van de diverse
jeugdverenigingen als kabouters, gidsen, wel-
pen etc., organisaties e.a. groepen, begeleid
door ve le in smetteloos wit geklede b r u i d j e s
naar bui ten . Via kerk- en kloosterplein trok
men naar het rustaltaar, dat in de pastorie-
t u i n was opgesteld en waar de zegen werd ge-
geven. Al zingende bereikte de stoet weer het
kerkgebouw, waar een jubelend „Te Deuin"
het besluit vormde van deze plechtigheid.

JAARVERGADERING
HENGELAARSVERENIGING

Onder voorzitterschap van de heer A. Bello
hebben de leden van de Hengelaarsvereniging
„De Snoekbaars" in café De Zon hun jaarver-
gadering gehouden.
In zijn openingswoord werd met enige ogen-
blikken stilte het overleden lid J. Hassink,
welke een zeer actief lid der vereniging was,
herdacht.
Het aantal leden bedraagt momenteel 83. Het
kassaldo vermeldde een batig saldo. Er waren
dit jaar extra uitgaven gedaan in verband met
de nieuwe lidmaatschapskaarten en vergun-
ningen.
Door Baron van Westerholt tot Hackfort was
geheel gratis het visrecht in de Baakse Beek
beschikbaar gesteld, waarvoor hem op deze
vergadering dank gebracht werd.
Bij de bestuursverkiezingen werden de heren
H. Burger en H. Vlogman bij acclamatie her-
kozen.
De onderlinge wedstrijden werden voor het
komende seizoen als volgt vastgesteld: Op de
zaterdagen 14 juli en 18 augustus in het Ka-
naal, op zondag 10 juni in de Baakse Beek of
IJssel en op zondag 16 september in de IJssel.
Het inleggeld voor deze wedstrijden werd be-
paald op ƒ 0.50 p. p. leden beneden 16 jaar
ƒ 0.25.
Tegen de Hengelaarsvereniging Almen zullen
twee wedstrijden gevist worden en wel op
zondag l juli en zondag 5 augustus. Deze
wedstrijden worden gehouden in het z.g.n
Groene Kanaal.
In de kascommissie werden benoemd de he-
ren J. Papperse, J. Besselink en als reserve
Joh. Harmsen.
Besloten werd deel te nemen aan het natio-
nale hengelconcours in Arnhem op zondag
8 juli. Het inleggeld bedraagt ƒ 1.50 p. p. en
men kan zich hiervoor opgeven bij het be-
stuur tot 23 juni.
De voorzitter deelde mede dat de vereiste
vergunningen van Hilge uit Zutphen, welke in
januari reeds aangevraagd waren, nog niet
van de Kamer van de Binnenvisserij ontvan-
gen waren. De leden mogen daarom nog niet
in (U> Borkol vissen en bovendien nog niet
met 2 hengels in het Kanaal. De feestavond
zal dit jaar gehouden worden op zaterdag
17 november en het inleggeld werd wederom
bepaald op ƒ 4.20 per deelnemend lid.
Het einde van het boekjaar werd in verband
met de vergunningen verlegd van l juni naar
l januari. Het bestuur is er in geslaagd om
voor een aantal weilanden langs de Baakse
Beek en de IJssel het looprecht te verkrijgen,
hetgeen op de lidmaatschapskaart vermeld
staat. De voorzitter wees er op dat de nieuwe
akten ingaan op l juni. Voorts deelden enkele
leden uit de gemeente Warnsveld mede dat
zii op het gemeentehuis aldaar nog geen
nieuwe visakten konden krijgen, daar deze
niet aanwezig waren. De voorzitter adviseer-
de om in plaats hiervan zolang een schrifte-
lijk bewijs aan dit gemeentehuis te halen.
Tenslotte werd nog medegedeeld dat de nieu-
we vergunningen en lidmaatschapskaarten bij
de penningmeester H. Vlogman afgehaald
kunnen worden, voorzover zij op deze verga-
dering nog niet uitgereikt waren.
De heer G. J. Jansen ontving hierna uit han-
den van de voorzitter de wisselbeker als win-
naar van de competitie „Wie vangt de zwaar-
ste vis", welke beker 3 x achtereen of 5 x in
het totaal gewonnen moet worden.

WERKTUIGENVERENIGING MEDO
Onder leiding van de heer A. F. J. Waarle
hield in café 't Wapen van 't Medler de coöp.
Werktuigenvereniging MEDO haar jaarver-
gadering. Uit het jaarverslag van de secretaris-
penningmeester bleek dat de vereniging, wel-
ke in 19-19 werd opgericht, goede resultaten
had bereikt. Het ledental der kleine afdeling
bedroeg thans 42. De heer D. Klein Bleumink
werd dank gebracht voor de grote steun in
het afgelopen jaar de vereniging bewezen. De
leden werd er op attent gemaakt dat zij bij
gebruik van werktuigen deze als hun eigen
gereedschap moeten behandelen. In de loop
v a n het boekjaar was een nieuwe landrol aan-
gekocht. Het winstsaldo bedroeg ƒ 197,36. Bij
de bestuursvetkie/ing werden de aftredende
bestuursleden, de heren A. F. J. Waarle en H.
Knoef, herkozen. De eventuele aankoop van
een nieuwe mestverspreider zal op de eerst-
volgende vergadering besproken worden.

BUURTVOETBAL
Volgens achterstaande advertentie zullen van-
avond op het terrein der voetblavereniging
Vorden opnieuw twee buurtelftallen tegen
elkaar in het strijdperk treden, n.l. Veldwijk
tegen Helden.
De opbrengst van deze wedstrijd is bestemd
voor het kleedkaniei fonds van Vorden, zodat
het te hopen is dat velen deze interessante
kamp zullen bijwonen.



TREKTOCHT O.L.S. DORP
Vol goede moed en uitgeleide ged;um door
tfeel ouders en belangstellenden werd vorige
week woensdag aan deze „vierdaagse" begon-
nen. De 5c klas ging via Zutphen en vliegveld
Teuge naar Vaassen, waar de viskwekerij on-
der deskundige leiding werd bekeken. Hierna
werd de jeugdherberg „De Heemhoeve" te
Emst-Epe opgezocht, waar de jeugd zich wel-
dra thuis voelde.
De tweede dag begon met een flinke regen-
bui, maar gelukkig was het kasteel De Can-
nenbnrg niet veraf. Een paar uur lang werd
dit eens zo sterke bolwerk van Maarten van
Rossum grondig bekeken. Hier was veel moois
bijeengebracht. Net toen de jeugd wilde op-
stappen landde er een helicopter, waarvoor
men natuurlijk ook grote belangstelling had.
Later op de dag werd een groenteboer „ge-
plunderd", wiens paard circuskunstjes kende.
Dit gaf weer veel plezier.
De derde dag werd de tocht naar het JJsel-
meer aanvaard door de mooie bossen rond
Vierhouten. Het was prachtig weer en er werd
„aan zee" naar hartelust geroeid, 's Avonds
werd een spannend spel gespeeld in de bos-
sen rond de jeugdherberg.
Zaterdagmorgen werd eerst de Heemhoeve van
vuil en stof gereinigd en na de jeugdherberg-
ouders een welgemeend Lang zullen /e leven
te hebben tocge/.ongen werd de thuisreis aan-
vaard. Paleis 't Loo werd bewonderd en op
de Wapenberg bij Uchgelen werden bij het
vennetje met zijn wollegras heel wat natte
voeten ppgelopen. Daarna ging men naar de
Loencnse waterval en voort via /utphen naar
Lettink, waar men zich bij de andere groep
voegde en gezamenlijk de tocht naar het dorp
werd afgelegd.
De hoogste klassen fietsten woensdagmorgen
via Nettelhorst, Dièpenheim, Goor, kasteel
Tvvickel te Delden, Borne en Weerselo naar
de jeugdherberg de Brecklenkamp bij Dene-
kamp, in een prachtige omgeving.
De tweede dag werd een tocht gemaakt door
N.O. Overijssel . De douane stat ions trokken
veel belangstelling. Verder werd het museum
Natura Doces be/ocht, kasteel Singraven en
een watermolen. Op de Kuipersberg bood de
uit/ichttoren een prachtig vergezicht tot ver
in Duitsland. Er werd een Los Hoes bezich-
tigd en meester gal een demonstratie op een
der oudste weefgetouwen. Een zeer leerzame
dag.
De derde dag lietste men via de typische veen-
kolonie Friezeveen naar Hellendoorn met de
bekende speeltuin. Tegen 5 uur bereikte men
de jeugdherberg Doevenbree bij Nijverdal.
Hier was ook meester de Grip uit Overschild.
De voetbalmatch Vorden—Overschild werd
door Vorden met 8—1 gewonnen, 's Avonds
had men een uitstekend geslaagde bonte
avond.
De vierde dag ging het over prachtige fiets-
paden door de Holterberg. Hier werd het Ca-
nadese kerkhof bezocht en het museum van
Piet Bos. Via Markelo met z i j n nieuwe tele-
visietoren ging het over Lochem naar Vorden.
Met Concordia voorop trok men vanaf Let-
tink naar het schoolplein, waar de heer W.
Kuyper, 2e voorzitter der oudercommissie,
hartelijke dankwoorden sprak tot de leiders,
onder aanbieding van een cadeautje. Verder
werd Concordia dank gebracht en na een ron-
dedans door de jongelui gingen allen hoogst-
voldaan naar huis.

JAARVERGADERING VOETBALVER.
VORDEN

In zaal Bakker hebben de leden van de voet-
balvereniging Vorden onder voorzitterschap
van de heer W. Kuiper hun jaarvergadering
gehouden, waarvoor de omkomst maar matig
was.
In zi jn openingswoord memoreerde de voorzit-
ter de verichtingen van de verschillende elf-
tallen, die over 't algemeen geen redenen tot
ontevredenheid gaven. Vooral het eerste heeft
het dit jaar goed gedaan en het is jammer dat
de promotie-wedstrijden voor dit elftal zulk
een ongelukkig verloop hebben gehad. Hij
hoopte dat de ploeg, aangevuld met enkele
nieuwe krachten, het volgend jaar meer resul-
taat zal behalen.
Hij prees voorts de goede geest, die er momen-
teel in de vereniging heerst. Bij de medede-
lingen werd besloten om aan de uitnodiging
van de v.v. Steenderen tot deelname aan de
seriewedstrijden in aug.-sept. met 2 elftallen
deel te nemen.
Vervolgens werden de jaarverslagen voorgele-
zen eri goedgekeurd. Er bleek — ondanks de
veel hogere kosten en lagere inkomsten — toch
nog een voordelig saldo in kas te z i jn .
Contributie-achterstand is er in de vereniging
niet, wat wel een unicum is. In de nieuwe kas-
commissie werden benoemd de heren J. Kos-
ter, L. Rouwenhorst en als reserve J. Ëskes.
Daar de aftredende bestuursleden niet aan-
wezig waren, werd besloten om de bestuurs-
verkiezing uit te stellen tot de najaarsver-
gadering. In de samenstelling van de elftal-
commissie voor de senioren elf ta l len kwam
geen verandering. Deze zal weer bestaan uit
de heren D. Jansen, Joh. Uenk, W. van Til en
als adviserend lid li. Oostindiën. De samen-
stelling van de jeugdcommissie leverde meer
moeilijkheden op, daar hierdoor geen candi-
daten beschikbaar zi jn en de oude commissie-
leden zich terugtrokken. Voorzitter zou het
jammer vinden dat Vorden haar junioren-elf-
tallen uit de competitie zou moeten terugtrek-
ken bij gebrek aan leiders, temeer omdat er
onder deze jongelui veel animo is en de re-
sultaten goed zi jn geweest. Er werd besloten
om enkele geschikte personen te vragen of zij
zich beschikbaar willen stellen en binnenkort
een bespreking te houden om uit deze impasse
te geraken. De t r a in ing der senioren-elftallen
zal door de heren H. Oostindiën en H. Wen-
tink belangeloos verzorgd worden, terwijl voor
de junioren de hee^L, Rouwenhorst zich —
evenals vorig j aa r —^•eneens belangeloos ter
beschikking stelde. ue> training van beide
groepen zal plaats vinden op donderdagavond:
De voorzitter hoopte dat er voldoende animo
zou / i j n en dat de spelers elkaar zouden aan»-
moedigen om te komen trainen. In dit ver-
band werd medegedl^m dat er dit jaar veel
spelers van het A-elrral zullen overgaan naar
de seniorenafdeling, zodat Vorden hierin mo-
gelijk met 3 elftallen zal uitkomen. Men zal
trachten de A-spelers zoveel mogelijk bijeen
te houden. Bovendien zijn er weer genoeg spe-
lers voor 2 junioren-elftallen naar het zich
laat aanzien. Tenslotte werd er bij de leden
nog eens op aangedrongen zoveel mogelijk lo-
ten ten bate van de kleedkamer te verkopen,
omdat het batig saldo zo groot mogelijk moet
worden.

VORDEN m CONTACT
Twee namen die niet meer te scheiden zijn \

De Tandpasta N?
Altijd schone fanden. A l t i jd fr isse mond

VEILIG VERKEER
Naar het bestuur van de Vereniging voor Vei-
lig Verkeer ons meedeelt zullen in de week
van 18 tot 23 juni a.s. de traditionele veilig
verkeersritten voor motor- en autorijders en
wielrijders gehouden worden.
Tevens zal op een van die dagen het prak-
tisch gedeelte van het schooljeugd verkeers-
examen gehouden worden. Overwogen wordt
ook een rit voor bromfietsers in 't programma
te verwerken.
Voor nadere bijzonderheden verwi jzen wij u
naar de advertentie in Contact van 16 j u n i a.s.

RATTI-NIEUWS
De vastgestelde wedstrijd R.K.D.V.V. II (Does-
burg)—Ratti II ging verleden week niet door.
A.s. zondag speelt het eerste e l f ta l de op een
na laatste wedstr i jd van dit seizoen, l la l le I
komt dan namel i jk op bezoek en hoewel Ratti
toendertijd van de/e ploeg won, zul len zij de
bezoekers nu zeker niet mogen onderschatten.
l l a l l e beschikt over een harde ploeg, die van
doorzetten weet en ondanks een achterstand
zal volhouden. Niettemin liggen de kansen
voor Ratti gunstig en zal men beslist moeten
winnen om tenminste zeker te kunnen zi jn
van een eervolle derde plaats op de ranglijst.
Het tweede team kr i jg t het zwaar te verduren,
daar / i j naar Wichmond gaan en een wed-
st r i jd spelen tegen Socii 11. Beide e l f ta l len
hebben zich dit seizoen ui ts tekend kunnen
handhaven in de bovenste regionen, zodat een
spannende s t r i j d kan worden verwacht.
Het derde en de Junioren zijn vrij.

Erfhuis
De plaatsvervanger van notaris Rombach
te Vorden'zal vrijdag 15 dezer nam. 3 uur
ten verz. van de erfgename R. en G. Klein
Bleumink op „Het Stroo", Linde E 52 aldaar

publiek a contant verkopen
Landbouwvoortvaring, w.o. melkkoe, stier-
kalf, vaarskalf, i 60 kippen, wagen, stort-
kar, kl. ijzeren ploeg, span eggen, paarde-
tuig, melkkar, kruiwagens, nieuwe bergroede,
handcultivator, handschoffelmachientje, zaad-
wan, melk- en deelgereedschap, ongedorste
rogge en haver, brandhout, mest, kunstmest,
enz.
Huish artikelen, w.o. eikenhouten kabinet,
kast, koperen waterketel, borden, lepelrek
m. tinnen lepels, kachels, haardijzer, potten
enz., rijwielen enz.
Te zien op „Het Stroo" 2 uur voor de
verkoop.
Kosten 15%.

A*s» zondag 2«30 uur te Hengelo-G*

PROMOTIEWEDSTRIJD

PAX l - GROL l

Oranjefeest il Wildeiiborch
voltts&pelen

op vrijdagmiddag 15 juni a.s.
Vogelschieten, Schijfschieten,
Ringrijden, enz.
Aanvang half twee.

*
Vrijdag- en zaterdagavond:

Opvoering door de Wilden-
borchse Toneelvereniging van
het blijspel

„Liefde om de ijskast"
Entree f 1.—
Aanvang 7.30 uur.

L. Schoolderman - Vorden

Ga met uw Hl mee
en leer nu
AUTORIJDEN.

Bij de F.N.CKI^autorijschool
van

George Seesing
hebt u altijd succes*

Kom naar G.S.
voor autorijles!

Aan alle kiezers(essen)
uit Vorden.

Komt woensdag 13 juni
a.s. vroegtijdig ter stem-
bus en stemt dan no. l
van Lijst 3 Zijne Excel-
lentie J. Zijlstra, Minister
van Economische Zaken.

Zij, die daarvoor menen in aanmerking
te moeten komen om per auto te wor-
den opgehaald, kunnen zich daarvoor
bij één der bestuursleden voor maan-
dagavond a.s. opgeven, te weten bij:

A. J. Lenselink, C 145; G. Pot-
man, C 151 c; H. W. Groot
Enzerink, Zutph.weg 21 ; H. F.
G. Robbertsen, Delden; H. Ellen-
kamp Hackfort; J. W. Heyenk,
B 103 en Z. Regelink, C 94.

Bestuur A.R. Kiesver.
„Nederland enOranje"
te Vorden.

Te koop, alle soorten

koolplanten
D. Klein Geltink,
„Klein Garmel".

Jonge HENNEN te
koop, bij E. Hendrik-
sen, Noordink E 64.

4 jonge KONIJNEN
te koop, bij Jan Wen-
tink, Linde - Vorden.

BIJENVOLKEN te
koop, in kasten en kor-
ven; ook op ramen.
\V. Kamperman,

Ruurloseweg 33

Partijtje gemaaid
HOOIGRAS te koop.
G. J. Schurink,

Nieuwstad 9

Te koop, perceel
HOOIGRAS, Briefjes
inleveren voor woens-
dag 13 juni bij W. v
Til, Dorpsstraat 17.

80 are HOOIGRAS
te koop, ook bij ged.
Briefjes inlev. t.m. 15
juni bij Wed. Mokkink
bij de Medlerkoepel.
Tevens gelegenheid tot
het WEIDEN van een
rund.

Perc. HOOIGRAS te
koop. J. B. Gerritsen,
Het Hoge.

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~- Vorden

stip van

voor elk been.

Mei speciale Resin anti-

ophaallinish

Van 3,50 tot 4,50

Te koop een beste r.b.
dragende MAAL, tbc-
en abortusvrij, 17 juni
a.d. telling. J. Brink,
Delden B 62.

Te koop gevraagd:
een i. g. staat zijnde

BOERENWAGEN
met varkensopzet. Br.
letter B bur. Contact.

Te koop bij inschr.
HOOIGRAS. Briefjes
voor dinsdag 12 juni
n.m. 6 uur inleveren
bij G. ten Have,

Stationsweg 2.

Perc. HOOIGRAS ,té
koop. Seesing,

't Groenendal.

Te koop alle soorten
KOOLPLANTEN.
Wed. B. Heuvelink,

Kranenburg

'n Sportcombinatiet
Dan éérst een
Oxford passent

In onze uitgebreide collectie
solide Oxford sport-colberts
en -pantalons vindt U
zeker de combinatie
die U bevalt.
Wij zullen U graag adviseren.

L. Schoolderman
Vorden

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Vandaag: 500 gram vet spek 85 et.

Hebt u onze „Berner" en „Panklaar" al geprobeerd?

Aanbevelend

M. Krijt - Slagerij - Dorpsstraat 32
Telefoon 470

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden



H. J. MEMELINK
en

R. J. MEMELINK-
DEKKER

zeggen, mede namens
wederzijdse ouders,
hartelijk dank voor de
vele blijken van be-
langstelling, bij hun
huwelijk ondervonden.
Vorden, Nieuwstad 59

Aan allen, die ons 5
juni tot een onverge-
telijke dag hebben ge-
maakt, onze hartelijke
dank,

Fam. KORENBLIK
„Zweverink"

Dr. LULOFS
is met vakantie

afwezig
vanaf zaterdagmorgen
16 juni t.e.m. zondag

l juli .
Dr. de Vries neemt waar.

Net MEISJE gevraagd
voor de morgenuren
of enkele halve of hele
dagen per week.
B. de Bruyn, Vorden
Schoolstraat 13.

Gevraagd:
zelfst. HULP in de
huishouding, klein ge-
zin, hulp v. praktijk en
werkster aanwezig.
Aanmelden Heimens,
Dijckmeesterweg l,
Zutphen. Telef. 3155

Gevraagd, wegens
dienstpl. timmerman-
mach. houtbewerker,
17 a 20 jaar.
fa. Meulenbrugge.

HOOIGRAS te koop
en rode star en noor-
deling eetaardappelen
bij A. L. Grotenhuis,
Hengeloseweg B 7.

Te koop een toom
beste BIGGEN, gekr.
A. J. Eggink, „Bos-
kamp".

Toom BIGGEN te
koop bij J. Spithoven,
b.h. zwembad.

Te koop BIGGEN bij
B. Antink, Linde

Te koop toom BIG-
GEN bij H. Decanije
Galgengoor.

Te koop zware BIG-
GEN en eetaardappe-
len, rode star bij G.
W. Nijhof, Wilden-
borch.

t» d w w te

Jsl
l ldf l

A.s. zondag 10 juni

Ratti I -
Halle I

Aanvang 2 uur.

Best Brood
• dat brood van

SCHURINK

f\
M In plaats van kaarten.

X ONDERTROUWD:
Q Gerrit Hendrik Slagman

enX
X Hendrika Johanna Aalderink
H
X
X

l
X
X
X
X
X
X

Huwelijksvoltrekking dinsdag 19
juni om 2 uur te Vorden.
Huwelijksinzegening door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen
in de Herv. Kerk om 2.30 uur.

Vorden, D 41 a

Vorden, Zwartew. 26
juni '56

Receptie van 5.30—6.30 uur in
de zaal van café "De Zon" te
Vorden.

*

en

X Johannes Leonardus Harren ^

X
X
X

hebben de eer U kennis te ge- X
ven van hun voorgenomen huwe- V

t . 1 1 . T^v T T f !

Hermanna Johanna Groothedde

lijk, waarvan de voltrekking D.V. u
zal plaats hebben op zaterdag 16
juni a.s. des voormiddags 10.30 Q
uur ten Gemeentehuize te Twello. ?
Kerkelijke inzegening om 12 uur *
in de Ned. Herv. Kerk te Voorst
door de Weleerw. Heer Ds. }.
Langstraat van Vorden.

Empe, Rietweg 5 (post Voorst)

Voorst, Klarenbeekseweg 14
juni 1956.

Heden nam de Here tot Zich onze
inniggeliefde moeder, behuwd- en
grootmoeder

Gerharda Alberta Kieskamp
weduwe van H. W. E. Raat

in de ouderdom van ruim 72 jaar.

Joh. 11 : 25

Vorden: J. W. Plomp-Raat
A. Plomp
Grethi, Anke,
Eric, Swannie

Vorden, 2 juni '56
Zutphenseweg 37.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had woensdag 6 juni op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Zaterdagmiddagtocht voor Bejaarden
uitgaande v.d. Oranjevereniging

Evenals andere jaren organiseert de Oranje-
vereniging een autotocht voor Bejaarden
op zaterdag 23 juni a.s.
Gezien de hoge kosten verwacht het be-
stuur, dat zij voor wie dit geen bezwaar
is, f 2.50 per persoon in de kosten bijdragen.
Aanmelden met opgave van leeftijd uitslui-
tend maandag tot woensdag a.s. bij H. G.
Poesse.

Receptie: 3-5 uur Klarenbeekse- X
weg H.

Toekomstig adres: Klarenbeekse- t
X weg 14.
acaooiotoicao) i n n o """

X
X Op dinsdag 12 juni hopen mijn ge- y

l i o rr\ t> /-\ n rl & t» cliefde ouders

COLLECTE
van 11 t.m. 16 juni

T
ten bate van de

BLIHDENHULP
W« van Veldhuizen

en

A. van Veldhuizen-Hoekman

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

11

X

Vorden, juni 1956.
„Tolzicht"

Hun dankbare dochter
Willy X

X

X
X
X
R
X
X
X
X
X
X-
X
X
X

V
Op dinsdag 12 juni a.s. hopen onze '
lieve ouders, behuwd- en grootouders r

G. J. Weenk

en

J, Weenk-Wall

hun 25-jarige huwelijksdag te her-
denken.

Hun dankbare kinderen
en kleinkind

Marie en Ab
Dini
Gerry
Benny

Vorden, juni 1956.
Delden B 47.

Gelegenheid tot feliciteren op
zaterdag 16 juni van 3.30—4.30
uur in feestgebouw „Concordia"
te Hengelo-Gld.

Op ons kantoor is plaats voor een

Jongste bediende (vrwl.)
Meisjes, die de Lagere School met goed gevolg
hebben doorlopen, komen voor deze functie in
aanmerking.

Sollicitatie's, mondeling of schriftelijk, aan

Empo Rii'wielfabriek H. B. Emsbroek,
Vorden

Partij van de Arbeid
Vorden

Voor hen, die door lichamelijke ge-
steldheid, op woensdag 13 juni niet
naar het stemlokaal kunnen gaan,
bestaat de gelegenheid zich per
auto te laten vervoeren.

Daarvoor tijdig opgeven bij:
'G. Koerselman, Julianalaan 8; A. G. H-
Lauckhart, 't Hoge 49; L. J. de Jonge-
't Hoge 28.

„Het Binnenhuis"
MEUBILEERINRICHTING

Vorden - Telefoon 314
Agentschap Stomerij Palthe

Balastore Zongordijnen
in alle breedtes voorhanden

Metalen Zonwering
Zonneschermen

Markiezen
A. POLMAN

V

Van 11 t.m. 16 juni

wegens vakantie

-^Est^fyT
Slagerij Kieskamp

J

Chique

Zomerjaponnen
in grote
maten

Als steeds sortering in

Zomer japonnen
Nylon japonnen
Kinderjurkjes
Blouses
Poplin rokken

Toppers
Poplin regenjassen
Gabardine mantels
Sportjacks
Korte kinderjasjes

Uw

Falcon-jas
hangt voor U

klaar.

TEL.381 VISSER

NUFFIELD
U N I V E R S A L

Tractoren Landbouwwerktuigen

Levering van alle merken
tractoren, landbouw- en
aanbouwwerktuigen

Fa. G. Groot Obbink £ Zn.
Smederij - Automobielbedrijf

Dealers Nuffield en Fahr

*

Vorden, Telefoon 221 (K 6752)

Deze week is Uw gulden

bij ons f 1.10 waard!

Dus 10 pCt. korting.
A. WOLSING

Raadhuisstraat 26, Vorden

Voor drukwerk naar Drukkerij Wolters



Speciale aanbieding

Meisjes
Spijkerbroeken
maat 1 f 3.95.
15 et. stijging per maat.

Schoolderman
VORDEN

lijkt wel zuurkool

MET ANANAS!!

Wij moeten gebak leveren en de gebak-
kisten zijn bij onze klanten?
We zijn 9 gebakkisten kwijt, we kunnen
de boeken nazien waar ze zijn, maar maakt
u het ons wat gemakkelijk, breng onze ge-
bakkisten vandaag nog terug of bel 3-8-4
en ze worden prompt afgehaald!

Bakker Schmink

Zaterdag 16 juni

Slotbal
TE BRUMMEN.

Opgave vóór a.s.
donderdag.
Vertrek 6.30 uur
precies.

Danssciiool M. J. Kroneman

D
LOOMAN
VORDEN

voor
JAPONNEN

BLOUSES
ROKKEN

VESTEN
JUMPERS

BOLERO'S

SPORTCOLBERTS
COSTUUMS

PANTALONS
KERKO OVERHEMDEN

KINDERKLEDING
LINGERIE

Voor al uw kleding!
LOOMAN

D VORDEN

n-D-n — n-n-q
B.S.

de nieuwe partij voor vrije woning-
bouw en eetlust.

Stemt no. 1 van de lijst:

Voorstander van steeds meer woningen,
steeds meer mensen, steeds meer eetlust.

Kiest Schmink als bakker!
g-g-g — n-o-d

ADVERTEERT IN CONTACT.

Zaterdag 16 juni komen de leden
van „Concordia" het oude papier
weer bij U ophalen*
U bewaart het toch voor ons?

U staat er goed bij!
Wala staat U goed

Beha

f 5.95

Deze corsetten, welke
in een groot aantal
modellen worden ge-
maakt, ondersteunen
op medisch verant-
woorde wijze. Geen
vrouw is te zwaar om
stijlvol te zijn in een
Wala.

Binnenband corset met
Flex-lront vanaf f 7?

Looman - Vorden

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

Stemt OUD

lijst

V.V.D.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H.H. Landbouwers
Wij vragen kippen en
hanen en willen sterk
bewijzen, dat wij be-
talen de hoogste prij-
zen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283
Telef.kosten worden
vergoed.

Speciale aanbieding
stalen

Slaapkamer-
ameublementen

Joh. Heerink
Woninginrichting
Zutphenseweg
Telefoon 383

astic,
glashelder, vervangt
glas v. kippenhokken
en volières. 80 cm
breed f 2.25 p. m.
BELTMAN
Telef. 06750-3592
Warnsveld

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.

Onze winkel is a.s.

week normaal

GEOPEND.

PARDIJS
Al zijn we ook klein behuisd . . .

onze collectie horloges, trouwringen,
pendules etc. is overgroot, zodat U zon-
der moeite Uw keus kunt bepalen.

FIRMA HARTENS,
Horloger - Prismavertegenwoordiger ^^

Adres : Zutph.weg - hoek Decanijeweg l

de voetbalwedstrijd

Veldwijk - Delden
op het terrein der V.V.
„VORDEN"

ten bate van de nieuwe kleedge-
legenheid aldaar.

HET ADRES VOOR

Luxe Dames- en Kindertasjes
is voor Vorden en Omstreken

Órfioenfuimlel 9Ï. £ . £&l(>ers

Alle dagen zijn koopjesdagen!
200 gr. Parijse wafels 65 et
250 gr. cocosknappertjes 63 et
10 stukken huishoudzeep 69 et
l grote pot mosterd 55 et
l groot blik haring in

tomatensaus 69 et
l groot pak maizena 42 et
3 pakjes pudding,

diverse smaken 49 et

ALS EXTRA RECLAME:

Boterhamworst, Boerenmetworst en
Ontbijtspek, samen 150 gr. 68 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER .
Zutphenseweg — Telefoon 415


