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De heer
J. W. Em s broek
feliciteert de heer
J. Slagman met
zijn 25-jarig
jubileum. De ande-
re jubilaris, de
heer G. J. Slagman,
kijkt toe.

Gebrs. G. en J. Slagman 25 jaar bij Gems.
Zaterdag 27 juni jl. herdachten de heren, gebrs. G. en
Johs. Slagman de dag, waarop zij 25 jaar geleden in
dienst traden bij de firma G. Emsbroek & Zn. C.V.
Vorden. Ten huize van de Directeur vond zaterdag
in besloten kring de huldiging plaats. De avond daar-
voor had de heer J. Slagman bij Hotel Brandenbarg
een borrelavond gegeven.
De directeur van Gems Metaalwerken N.V., de heer
J. W. Emsbroek, bood beide jubilarissen een envelop-
pe-met-inhoud aan, alsmede een horloge met inscrip-
tie, en bloemen voor de dames Slagman. Tevoren
had hij de heren Slagman toegesproken en ook de
dames in de huldiging betrokken.
De heer J. W. Emsbroek zei tot de heer J. Slagman:
„Johan, de rrtoeilijkheden zijn je niet bespaard ge-
bleven, ik doel speciaal op de langdurige ziekteperiode
vlak na de oorlog, maar je hebt je er altijd met voor-
beeldige opgewektheid positief doorheen geslagen. Na
je ziekte ben je op het kantoor gekomen en kreeg je
de afdeling sociale aangelegenheden en de facturen-
afdeling. Ik vind deze overschakeling volledig ge-
slaagd. Je hebt dit werk op voortreffelijke wijze, zeer
accuraat en steeds met grote zorg verricht. Ik ben
echt blij dat je dit al die jaren verder hebt gedaan en
ik hoop van harte dat je dit nog vele jaren zult mogen
en kunnen doen."
I)c heer Kmsbioek zei tol de heer Ci. Slagman: „Ger-
r i t , jij begon als 14-jarigc jongen in de verwarmings-
afdeling. Aanvankelijk met de monteur mee. Daarna
kwam Het Grote Punt: Alleen op karwei, alleen ver-
antwoordelijk voor de installatie van een centrale ver-
warming. Je hebt dit heel goed gedaan. Van jou

wordt gezegd: Gerrit Slagman duldt geen enkel scheef
pijpje". Dit heeft tot gevolg gehad dat verschillende
klanten zeggen: „Stuur mij Slagman maar. Het mag
desnoods wel iets meer kosten, als we Slagman maar
krijgen." Kijk, zo ben je terecht „Het Visitekaartje
van de Zaak". De heer Emsbroek besloot met de
woorden: „Mede door jou heeft de Gems zich een
goede reputatie kunnen opbouwen, ik hoop dat je dit
werk nog vele jaren mag doen".
De personeelschef, de heer H. van Dorsten, sprak
waarderende woorden tot beide jubilarissen. Hij zei
o.a. het te betreuren dat de Medaille voor handel en
nijverheid niet meer voor 25-jarige jubilea wordt uit-
gereikt: „Mensen, die 25 jaar bij één firma in één
en dezelfde branche in functie zijn werken, elk op
zijn plaats en hoe bescheiden ook, toch stabiliserend
in onze hedendaagse maatschappij die steeds meer
kenmerken vertoont van vluchtigheid, onbestendig-
heid en onrust. U bent als zilveren jubilarissen een
lichtend voorbeeld voor de jongeren die dikwijls het
onvermogen tonen om zelfs maar een lustrum bij één
firma te bereiken, maar vaak voor minder dan een
knaak van het ene baantje in het andere „vluchten!"
Verder werd een eni^hppe-met-inhoud aangeboden
door de heer J. Ketl^^j die er t.a.v. van de heer
J. Slagman o.a. wees dat hij zich steeds onderscheidt
door zijn grote hulpvaardigheid en collegialiteit. In
gelijke geest lieten zwj^uit de heren: F. Velthuys
(kernlid namens de vflBu mingsafdeling) en de heer
G. Koerselman (voorzitter van de personeelsvereniging
GEMS), die hun welgekozen bewoordingen vergezeld
lieten gaan van geschenken.

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

ENKWEGVERLICHTING
Met dank aan de heer Koerselman voor z'n goede
zorgen aan de bewoners van de Enkweg, door in de
raadsvergadering een goed woord te willen doen aan-
gaande de straatverlichting.
Maar weet de heer Koerselman dan niet dat wij het
aan de Enkweg graag een beetje landelijk willen
houden? Neem nu de Julianalaan, als ik daar 's avonds
voorbij kom moet ik altijd de hand voor m'n ogen
houden, voor al dat helle licht.
Nee, daar hebben we in de Enkweg geen last van,
ook niet vóór de laatste trein vertrokken is. Als in de
Enkweg 's avonds de straatverlichting aan is, dan zie
je. ... nog niets. Dat komt omdat die spaarbrander-
tjes in de takken van die mooie landelijke bomen
schuil gaan, die mooie bomen, waardoor je zoveel
zon in je kamer mist en waar je tuintje het zo best
onder doet, waar je dakgoot en afvoerpijpen zo heer-
lijk van verstopt raken.
Neen heer Koerselman niet te lang en te veel licht
bij ons in de straat. Waarom ook eigenlijk? Een
trottoir hoeven we niet te zoeken in het donker want
we baden nog heerlijk landelijk door de modder als
het weer wat slecht is. De opslagplaats en 't fabrieks-
complex, kunnen al lang niet meer het daglicht, laat
staan nog langer en meer licht verdragen.

EEN ENKWEGBEWONER

UITSTAPJE PERSONEEL „DE EENDRACHT"
Het personeel van de „Eendracht" heeft weer haar
jaarlijkse uitstapje gemaakt. De rit ging via Doesburg-
Arnhem-Woudenberg over de Leusderheide naar
Soest, waar in hotel „Eemland" de eerste koffie werd
gedronken.
In dit hotel waren drie Robots aanwezig, die voor een
leuk stukje muziek zorgden, wat bij iedereen zeer in
de smaak viel.
Vervolgens ging het via Loosdrecht naar Aalsmeer
waar een bloemveiling werd bezocht. Speciaal de
dames genoten hier zeer van de prachtige rozen en
anjers. Van Aalsmeer ging het naar Zandvoort waar
in de Water-Uitkijktoren de lunchpauze werd gehou-
den waarbij men tevens een prachtig uitzicht had
over de zee en het strand.
Van daar ging het door de Velsertunnel naar Amster-
dam, waar een rondvaart in de haven werd gemaakt
en waar vooral de heren hebben genoten van de
mooie en grote schepen die daar lagen. Ook het
Aquarium dat in Amsterdam werd bezocht, was zeer
interessant.
Op de terugreis in Apeldoorn het diiner gebruikt.
In zeer prettige stemming werd er gegeten en tot half
elf een dansje gemaakt.

BIOSCOOP
/ondag zet Eddic Constantinc de boel op slcltcn in
de film: Eddie zet zich schrap. Er vallen rake klap-
pen, en aan avontuur en spanning is geen gebrek.
Men zegt, de eerste klap is een daalder waard, maar
de laatste klap bracht Eddie miljoenen op!

BEJAARDENKRING BEZOCHT KONINGIN
Ruim zestig bejaarden uit Vorden hebben een bezoek
gebracht aan paleis Soestdijk waar werd deelgenomen
aan een défilé dat was georganiseerd door de Federa-
tie van Bejaarden.
Op de heenreis werd in Soest een kop koffie gedron-
ken met als tractatie een zwanehals van bakker Kerk-
hoven, die deze lekkernij tevens voor de Koning heeft
gebakken. Bij het paleis aangekomen bood een depu-
tatie van de Vordense Bejaardenkring t.w. Mej.
Meinen, Mevr. Aartsen en Mevr. Korenblik—Koren-
blik Hare Majesteit een doos zwanehalzen aan.
Ondertussen reed de bus langzaam aan het bordes
voorbij zodat de oudjes de Koningin goed konden
zien. Hare Majesteit vroeg Mevr. Korenblik hoe oud
ze was en waar de reis nog verder naar toe ging.
Tevens bedankte ze Mevr. van Arkel voor de prach-
tige tekeningen (van de acht kastelen) die deze op de
doos had aangebracht.
Na afloop van het défilé gingen de bejaarden naar
Harderwijk waar de boterham werd opgegeten. Op
de terugweg werd in Loenen gedineerd.

REISJES LEERLINGEN O.L. SCHOOL LINDE
Het schoolreisje van de leerlingen der 4e, 5e en 6e
klas van de O.L. School Linde, werd ook dit jaar
door mooi weer begunstigd, 's Morgens om 8 uur
vertrok het jeugdige gezelschap per bus. De leiding
berustte in handen van het hoofd der school de heer
Hazekamp, mevr. Hazekamp, de onderwijzeres en
een viertal leden van de oudercommissie.
Over Hengelo G., Laag-Keppel en Doesburg reed
men richting Arnhem» waar als eerste pleisterplaats
het Openluchtmuseum werd bezocht. Om kwart voor
11 uur ging het weer verder richting Utrecht via
het Koninklijk Paleis te Soestdijk, terwijl hier ook
nog even werd gepauzeerd om bij het hertenkamp
een boterham op te peuzelen.
In Utrecht werd de Domtoren (110 m.) beklommen
en de historische Kloosterhof met een bezoek ver-
eerd. De tocht ging verder naar Haarzuilen waar het
bekende kasteel, een van de prachtigste en rijkste van
ons land, werd bekeken.
's Middags werd nog een boottocht gemaakt op de
Loosdrechtse plassen, waar o.a. de villa van Zwolsman
is gebouwd. Om 5 uur toog men huiswaarts, maar
in Apeldoorn werd nog enige tijd gezellig doorge-
bracht in de speeltuin Julianatoren aan de Amers-
foortseweg.
De kinderen van de Ie, 2e en 3e klas met de toe-
komstige leerlingen voor de eerste klas maakten even-
eens een uitstapje. Zij gingen per bus via Ruurlo,
Barchem, Lochem, Diepenheim, Goor naar Delden,
waar in de Twickeler bossen een prachtige wandeling
werd gemaakt. Het einddoel was het ontspannings-
oord „de Waarbeek" in Hengelo Ov. Hier vermaakte
men zich uitstekend op de rodelbaan, in de speeltuin,
op de roeivijver etc. Tegen half 5 uur was men weer
op het Medler. Ook hier mooi weer, een vrolijke
stemming en een leerzame en geslaagde dag.

KERKDIENSTEN zondag 5 juli

Heru. Kerk
8.30 uur Ds. J. H.Jansen.
10.05 uur Ds L. M. Brouwer, v. Uithuizen. Jeugddienst.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
7 en 9 uur H. Mis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R. K. Kerk dorp
7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.ra. 7.30 uur Lof
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Van»! zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.

BRAND MELDEN: no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 45 biggen op de markt aangevoerd,
er was kalme handel, prijzen van f 60.— tor f 70.—'.

BURGELIJKE STAND van 24 juni t.ra. 30 juni
Geboren: z. van G. Arendsen en J. W. Waarlo; z. van
J.W. Kri j t en H 'J . Hissink.
Ondertrouwd: A. H. Lubbers en T. H. Uenk; G. B.
Norde en A. H. Nieuwenhuis.
Gehuwd: H. L. Bos en G. H. Jansen. >
Overleden: A. Freni, 80 jr., ongehuwd: N. F. Wijmer
62 jr., echtgenoot van A. Deutsch.

A.s. zondag 5 juli

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. L. M. Brouwer van Uithuizen
Onderwerp: ^fe

„Is leven met God ouderwets".

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

Te Hengelo (O.) slaagdeimej. Henny Boers en mej.
Gerrie Eijerkamp voor het diploma chemisch analiste.
Mej. Hetty Lettink slaagde te Deventer voor het
diploma Mulo A.
Aan het Baudartius Lyceum te Zutphen behaalden de
volgende Vordenaren het diploma H.B.S. B: G. Harm-
sen, B. Wagenvoort en H. Muis.
C. Hartjens slaagde te Doetinchem voor de onder-
wijzersakte.

DUURDERE POSTZEGELS
Wij maken onze lezers attent op de verhoogde post-
tarieven, die per l juli zijn ingegaan.
Een ansichtkaart of ander drukwerk moet nu ge-
frankeerd worden met een postzegel van 7 cent, een
briefkaart met 10 cent en een brief tot 20 gram met
15 cent; zwaardere brieven tot 100 gram 30 cent.

VOETBAL
Vorden A speelde zondagmiddag een vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen het A-elftal van Ruurlo. De Vor-
dense jongens wonnen verdiend met 4—1.

SCHOOLREISJE O.L. SCHOOL DORP
De eerste vier klassen van de Openbare Lagere Dorps-
school hebben hun jaarlijks schoolreisje gemaakt. Al-
lereerst werd koers gezet naar Arnhem, vanwaar men
per boot naar de Westerbouwing ging. Na de zware
klim naar boven smaakte de limonade opperbest en
vertoefde de jeugd een tijdje in de speeltuin. In drie
groepen werd daar tevens met de Donald Duck trein
een rondrit gemaakt.
Hierna werd de tocht voortgezet naar het Ouwerhands
dierenpark in Rhenen. Door het defect raken van één
der bussen ontstond enige vertraging. In de dierentuin
besteedde de jeugd grote aandacht aan de vele vreem-
de dieren, waarbij de olifanten en de apen wel de
grootste bezienswaardigheid bleken te zijn. Via vlieg-
veld Terlet keerde de jeugd voldaan in Vorden terug
en kon men terugzien op een zeer geslaagde school-
reis.

RATTI-NIEUWS
Ratti bracht zondag een bezoek aan Vios te Beltrum
en benutte haar vrije zondag door het spelen van
enkele vriendschappelijke wedstrijden. Het eerste elf-
tal, dat met zes invallers speelde moest in Vios I met
4—O haar meerdere erkennen. Onder de lat debuteer-
de de jeugdige J. Huitink op niet onverdienstelijke
wijze en wist door enkele fraaie safes een grotere
nederlaag te voorkomen.
De ruststand was l—O voor de thuisclub, waarna
Vios er in slaagde na de thee de score tot 4—O op
te voeren.
Ratti II speelde intussen op het tweede veld van Vios
tegen de Vios-reserves maar ook dit team was on-
volledig en telde diverse invallers. Vios nam in de
eerste helft een l—O voorsprong, welke zij in de
tweede helft tot 6—O opvoerde. Door een fraai tegen-
punt van M. Borgonjen kon Ratti de eer redden, zo-
dat de eindstand 6—l werd.
Waarschijnlijk zullen er a.s. zondag wederom een
aantal vriendschappelijke wedstrijden worden ge-
speeld; de tegenpartijen zijn nog niet bekend, doch
deze ontmoetingen zullen op het Ratti-terrein plaats
vinden.

VEEL FELICITATIES VOOR JUBILERENDE
V.V.V.

De receptie die de V.V.V. Vorden ter gelegenheid
van haar zestig jarig jubileum zaterdagmiddag in
Hotel Het Wapen van Vorden hield, was druk be-
zocht. Een groot aantal afgevaardigden van diverse
plaatselijke verenigingen kwam het bestuur hun ge-
lukwensen aanbieden.
Uit bijna alle takken van de Vordense samenleving
waren vertegenwoordigers aanwezig. Zo zagen we bv.
deputaties van sportverenigingen, landbouwinstellin-
gen, landbouwverenigingen, zang- en muziekvereni-
gingen, padvinderij, politie, hoofden der scholen en
vele anderen. Ook enkele burgervaders uit omliggende
plaatsen kwamen hun gelukwensen aanbieden, terwijl
ook hoofdredacteuren van uitgeversmaatschappijen uit
Lochem en Doetinchem eveneens van hun belang-
stelling blijk gaven. Velen lieten hun felicitaties ver-
gezeld gaan van een enveloppe met inhoud, bloem-
stukken etc.
Mevr. van Arkel bereidde het bestuur een prettige
verrassing door een foto aan te bieden van de 8-
kastelen en het wapen van Vorden. Zoals bekend
heeft de bejaardenkring uit Vorden Hare Majesteit de
Koningin deze week tijdens het bejaardendéfilé een
doos met zwanehalzen aangeboden. Op deze doos had
Mevr. van Arkel de zojuist genoemde tekeningen aan-
gebracht, waarvan zij een prachtige foto heeft laten
maken. De voorzitter van de jubilerende V.V.V. hono-
reerde deze geste van z'n echtgenote met een klinken-
de zoen waaraan hij toevoegde dat hij het tekentalent
van zijn vrouw enorm vond.
De heer Folmer die dikwijls voor de V.V.V. in de
bres springt o.a. bij het rondleiden van gezelschappen
en die bekend staat als een natuurkenner bij uitstek
bood hierna zijn gelukwensen aan. Spreker had veel
waardering voor het werk van de V.V.V. en speciaal
voor hetgeen de Burg. doet voor de achtkastelentoch-
ten. „Wanneer ik U als gids van deze tochten door de
mooie natuur van Vorden zie trekken dan denk ik
altijd: Kijk daar gaat de compagniescommandant weer
met enkele secties wielrijders."
De heer Folmer zette hierna de sekretaris van de
V.V.V., de heer G. W. Eijerkamp, in het zonnetje,
die als man achter de schermen veel werk voor de
V.V.V. verzet.
Daar de Burgemeester zelf voorzitter is en de beide
wethouders met vakantie zijn had de gemeenteraad
de heren Norde en Hartelman afgevaardigd om de
V.V.V. namens de gemeente hun gelukwensen aan
te bieden. „Het is wel een tikje derdehands dat ik u
namens de gemeente mag feliciteren maar de waar-
dering voor het werk van de V.V.V. is er niet minder
om," zo sprak de heer Norde. Spreker hoopte dat
het 65-jarig jubileum t.z.t. voor de vereniging geen
„A.O.W.-jaar" zou worden doch dat men met opge-
heven hoofd en de borst vooruit op de ingeslagen weg
zou voortgaan. Spreker bood hierna twee enveloppcs
met inhoud aan. een namens de gemeente en een
namens de raadsleden. „De raad heeft nl. unaniem
besloten om met de gemeente „sam-sam" te doen,"
aldus de heer Norde.
Namens de Kon. Ned. Middenstandsbond afd. Vorden
en de Vordense Winkel iersver., sprak hierna de heer
G. Remmers.
Spreker die gewaagde van «en meer dan goede ver-
standhouding tussen de plaatselijke Middenstand en
de V.V.V. vond dat degenen die de vereniging 60 jaar
geleden hebben opgericht, mensen waren met een
ver-vooruitziende blik en dat zij goed gezien hadden
dat de V.V.V. veel bij kan dragen tot de groei en
bloei van de gehele Vordense gemeenschap.
„Door de akties die de winkeliersvereniging zo nu
en dan houdt schiet er wel eens iets over en mede
doordat geld het grote probleem is voor de V.V.V.,
hebben ook wij besloten u een enveloppe met inhoud
aan te bieden," aldus de heer Remmers.
Voor de Vordense jeugd heeft de V.V.V. zaterdag
een leuke middag georganiseerd. Op een terrein ach-
ter het gymnastieklokaal trad een goochelaar op die
de jeugd een uurtje kostelijk vermaakte. Een gratis
flesje Cola en een ijsje verhoogden de pret.

Kuroi gebruikt
altijd gebruikt

DIT JAAR GEEN BEDR1JFSVOETBALTOERNOOI

Naar ons werd medegedeeld zal er dit jaar geen be-
drijfsvoetbaltoernooi worden gehouden. De perso-
neelsvereniging van de metaalwarenfabriek „De
Gems" die het toernooi ieder jaar organiseert, heeft
dit besluit uit financiële overwegingen moeten nemen.

EXTRA POLITIEBERICHT
Naar wij vernemen zal de grote landelijke politie-
tentoonstelling „Raad en Daad" ook in Vorden ge-
houden worden en wel op woensdag 15 en donderdag
16 juli a.s. in zaal Bakker.
Deze tentoonstelling geeft het publiek een brede voor-
lichting over het werk in zijn gehele omvang der
Rijkspolitie. Een dezer dagen zullen folders verspreid
worden, terwijl wij volgende week nadere bijzonder-
heden bekend hopen te maken.

HOOGSTE NAASTENLIEFDE
Elke dag wordt door bloedtransfusie het leven van
honderden zieken en gewonden gered.
Staan wij er wel eens bij stil dat dit bloed van onze
medemens komt? Als we het vanzelfsprekend vinden
dat we bloed ontvangen, zijn we toch eigenlijk ook
verplicht bloed te geven.
Ieder gezond mens van 16 tot 60 jaar kan als donor
optreden. Mannen geven 500 cm3 (V2 liter) en vrou-
wen 400 cm3 bloed. Bij afname van het bloed merkt
men niet veel en na 10 dagen is men weer geheel
„boven Jan".
Daar het heel moeilijk is bloed te bewaren, maakt
men er tegenwoordig bloedplasma van; dit is bloed
in droge stof.
In de komende dagen zullen de leden van het comité
Bloedplasma huis aan huis bezoeken afleggen, tot
werving van nieuwe donors. Vergeet niet, dat het
beter is te geven dan te nemen.
Zie de advertentie in dit blad.



U ziet het zo.. ..
bij VIVO bent u beter af.

PEREN OP SAP
literblik . . .

MAKREEL FILET
blik . . .

CHOC. REPEN
VICTORIA

melk of puur, 9 stuks . . .

Bij aankoop van 1 fles

KALTONI RIESLING:
1 fles rode of witte

CHEVALIER
L AND W IJ N

van 225 voor . . .

SARDINES
IN OLIJFOLIE

2 blik . . .

KINNEBAKSPEK
150 gram . . .

O.96

O.69

O.99

O.98

O.75

O.49
Deze aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 8 juli 1964

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS |
VIVO kruideniers: ^

r: KISTEM AKER - OPLAAT, WildenborcP
SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

Huur PHIL1PS-
TELEVISIE

voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 08300-
50087 (óók 's avonds).

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

rente 5%
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Vakantieregeling Kruideniers

Henk Remmers
ZELFBEDIENING

VAKANTIE
van 6 juli t.e.m. 13 juli

Wilt u hiermede rekening houden met uw
inkopen.

Zaal LANGELER — Hengelo Gld.
A.s. zaterdag 4 juli

Dansen
Orkest: „The Woodpeckers"

l p. tombola 70 et
l z. citrona's (snoepje) 69 et
l z. chocoladehagel puur 80 et
1 z. chocoladehagel melk 85 et
2 p. siamrijst extra 120 et
l fl. geconcentreerde pronto 59 et
l fl. caransac 215 et
l vacuüm geld. rookworst 118 et
l theeworst 59 et
l pariser worst 99 et
150 gr. cervelaatworst 83 et

14 et zegel voordeel
14 et zegelvoordeel
16 et zegelvoordeel
17 et zegel voordeel
24 et zegelvoordeel
12 et zegelvoordeel
43 et zegelvoordeel
12 et zegel voordeel
6 et zegelvoordeel

10 et zegel voordeel
8 et zegelvoordeel

Bij aankoop van:
l fl. geconcentreerde pronto en l fl. geconcentreerde bleek-
water l dweil voor 59 et

Bij f 5.— boodschappen 3 halve bl. tuinerwten voor 119 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Touwtrekkers gevraagd
Voor het grote touwtrektournooi op

woensdag 29 juli a.s.
dat in het kader van het 60-jarig
jubileum van de V.V.V. wordt ge-
houden, worden nog deelnemende
ploegen gevraagd van bedrijven, buurt-
verenigingen e.d.

Opgaven s.v.p. zo spoedig mogelijk bij
Sig.magazijn Eijerkamp, tel. 1386 of G. J.
Hendriksen, D 96 Medler, tel. 6764.

W Vorden

Maandag 6 juli AVONDWANDELING
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes, vanaf het Kerkplein. Vertrek
7.30 uur. 50 et p.p.

Woensdag 8 juli ACHTKASTELENTOCHT
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het kerkplein
f 1.-— p.p-, beneden 16 jaar 50 et.

DENK AAN DE
FOTO-WEDSTRIJD

Chem. reinigen Verven

Voor Chem. reinigen en verven met al uw
kleding naar het vanouds bekende adres :

f*~ H. W. HENDRIKS ~»1
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 05750-5197

's Maandagmorgen VOOR 9 uur bericht en het
wordt dezelfde dag gehaald en goederen voor

Chem. reinigen dezelfde week weer thuis.

Alle goederen worden gratis gehaald
en gebracht in Vorden en omstreken.

Stoppage Enz.

Grote Paarden markt

woensdag 8 juli

(Kermismarkt)

te Hengelo-GId.

Keuring van Haflingerpaarden
v.h. Ned. Trekpaard op het

Keuringsterrein aan de markt.
Grote aanvoer - aanvang 10 uur.
f 200.— aan gratis prijzen.

Op deze markt worden van 10.30 tot
11 30 uur aan de dames bonnen uit-
gereikt w.o. een aantal waardebonnen
die uitsluitend op de markt besteed
mogen worden.

De Marktvereniging.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200 gram kalfspatée 100 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram tongeworst 60 ^f
200 gram ontbijtspek
500 gram vet spek

M. Krijt, Dorpsstraat

60
60 et

125 et

VOOR DE

vakantie II
Pracht

slaapzakken
met Polyacril vulling.

Heerlijk warm en mooie dessins.

Zeer laag in prijs vanaf f 28.95

Mooie dekens vanaf f 14.75

A. J. A. Helmink
telefoon 1514

Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 5 juli, S uur

Eddie zet zich schrap
Een film vol spanning en avontuur
met een originele climax dank zij
EDDIE CONSTANTINE.

Toegang 14 jaar

Entree: 1.25 — 1.50 — 1.75

J

Wegens VAKANTIE

is onze herensalon van

van 6 t.e.m. 13 juli

GESLOTEN

Dames- m schoonheidssalon

geopend.

H E E R S l N K
Telefoon 1215.

Siemerink
Vorden

Voor

auto-stalling naar

Raadhuisstraat 26,

Telefoon 1417.

f 2.65 pei fles

KEUNE

Onze
bank

VERZORGT VOOR U:

• De handel in buitenlands
bankpapiex

• De aan- en verkoop van
reischeques

• Reisverzekeringen

• Betalingen naar en uit
het buitenland

COÖP. BOERENLEENBANK „VORDEN

GLAS ISAR

A M;

de ideale familiewagen

Veel ruimte, goedkoop in aanschaf en onder-
houd, hoge inruilwaarde. Pittig en snel om in
te rijden.
Benz. verbr. l : 17. Topsnelheid 115 km/u.
Grote panoramische voorruit, degelijk plaatwerk,
l jaar garantie, ongeacht aantal km.

Prijs de luxe

U.S. A.-uitvoer ing

Vraagt gratis proefrit en folders.

f 4695.--

f 4995.--

Garage KURZ
Industrieweg 7 — Telefoon 1649



Letty Schekman
en

Joop Pardijs

hebben de eer, mede
namens wederzijdse
ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats
hebben op dinsdag 7
juli a.s. om 12 uur
ten gemeentehuize te
Lochem.

Juli 1964.
Lochem, Molenstr. 34
Vorden, Berend van
Hackfortweg 17

Toekomstig adres:
Verdilaan 118,

Doetinchem,

Receptie van 15 30 uur
tot 17.30 uur in Hotel
„Hoog Langen", Bar-
chemseweg. Lochem.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 40-jarig huwelijk
ondervonden.

I. W. Abbink
J. E. Abbink-

Weenk

Vorden, jul i 1964.
„Nijland" C 47

Voor de vele blijken
van medeleven onder-
vonden na het over-
lijden van onze lieve
man en vader

Hendrik Jan Vrieze

zeggen wij u hartelijk
dank, in het bijzonder
aan de buren voor de
verleende hulp.

J. Vrieze-Bannink
en kinderen

Vorden, juli 1964.
Ruurloseweg D 12.

MEISJE gevraagd v.d.
middaguren.
Mevr. Edens,

Dorpsstr. 5.

Gevraagd een flinke
JONGEN om 's zater-
dags te helpen.
Bakkerij Hoornenborg,
Zutphenseweg C 62a.

Heeft iemand mijn
opticiens zonnebril

GEVONDEN, waar-
schijnlijk zaterdagmid-
dag bij het gym.lokaal?
Dick Vlogman,

Nieuwstad 14.

Te koop een z.g.a.n.
herensportfiets, met
3 verso, naaf, lamp,
enz. Insulindelaan 29,

Vorden.

Te koop een prima
HANDKAR op zware
motorwielen.
H. J. Velhorst, Raad-
huisstraat 32.

Telefoon 1530.

Te koop i HO are
en 2 ha ROGGE bij
inschrijving.
Briefjes voor 6 juli
6 uur. Opening brief-
jes 6.30 uur.
Betaling bij gunning.
Wed. Th. Nijenhuis,
Hengeloseweg B 9.

Te koop GRAAN-
MAAIER. Briefjes
voor zaterdag a.s.
CL.V. „deEendracht"
Plm 120 are ROGGE
te koop. Briefjes inle-
veren voor 7 juli bij
Breuker. Nieuwstad 57.
Te koop BIGGEN en
BB. ZEUGJES.
Assink. Vordensebos.
Te koop 7 BIGGEN.
E. Pardijs, Lange End.
Te koop zware BIG-
GEN, w.o. 4 b.b. gel-
ten m. gezondh.verkl.
Th. Leisink, Vierakker
BIGGEN te koop.

B. Woerts, E 43,
Bonenkamp.

12 BIGGEN te koop.
A. Poterman, bij Bui-
tenzorg.

HENK STRANG

X cn XQ RIEK OONK Q

hebben het genoegen U, mede namens W
W wederzijdse ouders, kennis te geven

van hun voorgenomen huwelijk.

X De huwelijksvoltrekking zal plaats
. , :«JA« P\ \7 — — .,_;:.-]„, I A :.„!: ~ _ J~,.

B
K
X
X
X
X

vinden D.V. op vrijdag 10 juli a.s. des
v.m. om 11.45 uur ten Gemeentehuize

te Vorden.

Den Haag, Hildebrandstraat 68
Vorden, Hengeloseweg 23

Juni 1964.

Toekomstig adres:
Frederik Hendriklaan 129, Den Haag j

n n
V Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot V
W 4.30 uur in hotel ,,'t Wapen van W

Vorden" te Vorden.

v w
Q Vrijdag 10 juli hopen onze geliefde Q
A ouders en grootouders

G. J. RIETMAN
en
R. RIETMAN-HESSELINK

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en klein-
kinderen.

Vierakker, juli 1964.
..Boshuis"

Receptie van 3.30 tot 5 uur in hotel
Brandenbarg te Vorden.

Op 26 juni j 1. overleed, zacht en kalm,
onze lieve moeder, behuwd- en groot-
moeder

HENRIËTTA CHRISTINA TADEMA
weduwe van Mr. Jan Rombach

Vorden:
J. Rombach
I. L. Rombach-Bosman

's Gravenhage:
H. Rombach
F. M.Th. Rombach-Hollmi

Wieke
Jan

Zutphen:
S. C. Rombach

De crematie is op l juli geschied.

Tot onze diepe droefheid overleed
heden mijn lieve man, onze lieve broer,
zwager en oom

NiCOLAAS FREDERIK WIJMER

op 62-jarige leeftijd.

Vorden: A. WIJMER-DEUTSCH
Gorssel: M. C. WIJMER

Umuiden: C. H. WIJMER
J. M. WIJMER-BROEK

Elshout: N. M. WIJMER
C. W. WIJMER-KRUYSWIJK

Parijs: E. DEUTSCH
M. DEUTSCH-STOCK

New York: M. GROSSER-DEUTSCH
New York: M. DEUTSCH-FUCHS

Neven en Nichten

VORDEN. 27 juni 1964.
„De Maatsche Bult"

De teraardebestelling heeft woensdag
l ju l i op de Algemene Begraafplaats
te Vorden plaats gehad.

B.O.G. 50 ijaar B.O.G.

Op vrijdag 10 juli
en zaterdag 11 juli

jubileum-revue

Aanvang vrijdag 10 juli
8 uur. Entree f 1.25.

Aanvang zaterdag 11 juli
7.30 uur. Entree f 1.75.

BAL na

Komt allen deze
mooie avonden zien.

1914 1964

B.O.G.

Op woensdag 8 juli hoopt de B.O.G.
afd. Vorden haar

50-JARIG JUBILEUM
feestelijk te herdenken.

Receptie 's avonds 7.30 uur in Hotel
,.'t Wapen van Vorden", Dorpsstr. 10

Het bestuur.

W
v VORDEN

Het is ons een behoefte, alle parti-
culieren en verenigingen, die ons ter
gelegenheid van ons 60-jarig jubileum
hun gelukwensen aanboden en hun
felicitaties veelal vergezeld deden gaan
van een geschenk, hiervoor langs
deze weg nogmaals heel hartelijk te
bedanken.

Het bestuur van VVV:
van Arkel, voorzitter
G. W. Eijerkamp, secretaris

Bejaardentocht
Denkt u nog aan de bejaardentocht

op woensdag 15 juli ?
U kunt zich nog opgeven tot woensdag
8 juli bij de bekende adressen.
Kosten f 13.50 per persoon alles inbegrepen
(lunch en diner).
Routebeschrijving: Vertrek 9 uur Vorden,
Apeldoorn, Uddel, Harderwijk, Flevodijl
Biddinghuizen, Drenten (koffiepauze) vil
Kampen naar Emmeloord (lunchpauze) Urk.
Terugreis: Schokland, Kampen, Zwolle,
Olst, Deventer, Vorden.

Waar het diner plaats vindt blij\
nog een verrassing.

Profiteert

hiervan!

Sneldrogende theedoeken
per stuk 1.10
als top tip 2 voor 1.75

Dames zakdoeken
35 et per stuk
als top tip 3 voor 85 et

Leuke katoenen
kindershorts

nu 1.95 (kleine stijging per maat)

Gezellige stroken broekjes
voor peuters en kleuters
als top tip 3.75

Charmante
zomerhandschoenen
nylon, moderne zomertinten
nu 2.95

Kwaliteits-artikelen
tegen verlaagde prijzen!!

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg H

Heel Vorden spreekt er over

flLBERS is toch VOORDELIGER!!!

Litersblikken doperwten m. fi jn
per blik 89 et, elk 2e blik 49 et

Zuivere appelsap, 3 flesjes van 114 voor 89 et
Jus d'Orange, grote fles 139 et

Elleboog macaroni. 500 gram
Middel vermicelli, 500 gram

45 et
45 et

Litersblikken perziken of ananas 139 et
Grote potten augurken 89 et
Witte bonen in tomatensaus, 2 grote blikken

van 138 voor 109 et

4 stukken toiletzeep 98 et met GRATIS washandje

10 repen chocolade
Ontbijtkoek, klasse A, 2 stuks voor

98 et
85 et

De stunt van de week:
Bij elke kilo suiker» l rol stroop- en l rol

zand wafels voor f 1..—
Bij elke 2 pakjes margarine

l zakje vruchtjes van 52 voor 39 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.f lLBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Voor THUIS en op VAKANTIE:

Ideale vrijetijds-bedden, opvouwbaar, in vele standen te
stellen, frisse tinten of prachtige dessins,
Roestwerend frame reeds vanaf f 25.—

Opvouwbare tafels, stoelen en fauteuils, o.a.
handige kampeer-tuinstoel met beuken armleggers, frisse
streepstof, opvouwbaar tot 55x50 cm

nu extra voordelig f 12.50

Luchtbedden, in diverse modellen, effen en moderne
bedrukte dessins.

Slaapzakken, dekenmodel, met dons, leacril, draion of
wol, effen of mooie dessins.

MARTENS
Sporthandel • A.N.W.B.-tentenverhuurder

Hoogste naastenliefde
De leden van het comité „Bloedplasma"
zullen in de periode van 6 tot 25 juli
huis aan huis bezoeken, tot werving
van NIEUWE DONORS.
Ouders, spreek het dadelijk af met uw
kinderen.

Het comité:
H. Folmer, voorzitter
W. ter Haar, secretaris

Stel uw eisen

ijskoud en keihard

Een kast vol voordelen voor een lage prijs:

• Groot koeleffect.
• Extra laag stroomverbruik.
• Hoge isolatiewaarde.
• Grote inhoud van de kast bij geringe buitenafmetingen.
• Een ongekend lange levensduur.
• En dan de service. Een betere bestaat er niet.
• De prijs: een 126 liter koelkast al voor f 298. —.
• Of een koelkast met een kastbreed diepvriesvak.

Kom deze geweldige serie SIGMA KOEL-
KASTEN eens goed bekijken.
Vraag voorlichting en alles wat u weten wil.

G. Einsbroek en Zn. c.v.
Zutphenseweg 5 — Vorden

Telefoon 1546



Te koop een toom
BIGGEN.
H.Burkink, Wichmond

Wij vragen

kippen en hanen
Hoge prijzen.

Poeliersbedrijf „ROVO"
Rossel Robbertsen
tel 1283 - tel. 1214

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Bestel vroegtijdig

uw
Hanen f 1.60 per J kg.

Kippen f 1.25 per J kg.

Poeliersbedrijf „ROVO"
Rossel Robbertsen
tel. 1283 - tel. 1214

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

biedt aan prima 8
weekse afgeharde
JONGE HENNEN.
Kerngezond. Desge-
wenst geselecteerd
door D. Klein Bramel.
A. BLIKMAN

Teler. 05750-4765

Voor de vakantie

Studieboeken
bestellen!

Boek- en
Kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"
Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!. 1. Zutphen
Telefoon 2264.

Vooi al uw

Familie-en

Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS

Tijdelijke
zomeraanbieding :

nu met gratis
tondeuse (7.95)
G. Emsbroek en Zn. cv

Zutphenseweg 5

Pasmunt
kunt u steeds in elke
hoeveelheid bij ons
verkrijgen.

Coöp. Boerenleenbank
„VORDEN"

RAIFFEISENBANK
Ruurloseweg 21

Hengelose Kermis
Woensdag 8 juli DANSEN

Aanvang 7 uur

Zaal Langeler: orkest „The Favorita's"
Concordia: orkest „The Moodchers *

Vrijdag 10 juli

Zaterdag 11 juli

Stemmingsmuziek
in de zalen

DANSEN
Zaal Langeler: orkest „The Favorita's'
Concordia: orkest „The Moodchers"
Zaal v.d. Weer:

„The Rhytme Players"
Zaal Michels: orkest „The Modians"

VOOR UW

stoffeerwerk en het
bijvullen en overtrekken
van uw matrassen

NAAR

Woninginrichting
A. J. A. Helmink

% Grote service
% Laag in prijs

GEVRAAGD voor het onderhoud van de
tuin bij het Bejaardencentrum (met uit-*
zondering van het grasmaaien)

EEN FLINK PERSOON
die ook genegen is, andere werkzaamheden
te verrichten. Sollicitatie's te zenden
aan D. Norde, Raadhuisstraat 4, die ook
inlichtingen en voorwaarden kan verstrekken.

TELEFJKIEN
serie 1964-1965

Op radio- en T»V«-gebied
BREDE V D toch favoriet!

Ie klas reparatie-inrichting
voor elk fabrikaat.

Fa. BREDEVELD
ZUTPHEN
Weg n. Laren 56, tel, 3813

DEZE WEEK:
1 pot vruchtengelei met l pot perengelei

samen voor 98 et
2 rol beschuit voor 55 et
5 repen bros 89 et
2 potten appelmoes 89 et
l pak jacolino's 89 et
l doos gesorteerde koekjes 125 et
l pak geroosterd brood 75 et

Levensmiddelenbedrijf

Wed. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63 a - Tel. 1415

Verhoog uw vakantiegenoegens
met de passende kleding die u nodig zult
hebben, dan heeft u er ook plezier van.

Badkleding, Badlakens, Baddoeken, korte
en lange Pantalons, Blouses, Rokken,
Pullovers, Vesten, Sokken, Sportkousen,
Pyama's, Weekenders, Japonnen
VOOR HEEL HET GEZIN.

% Komt onze kollektie zien.

% Vakantie-aanbiedingen.

H. LUTH
Nieuwstad — Vorden

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Adverteer regelmatig

in

CONTACT

EMPO RIJWIELFUBRIEK
H. B. EMSBROEK N.V.

Binnenkort kunnen wij op ons kantoor

enkele dames plaatsen
Gehuwd geen bezwaar.

Eventueel voor halve dagen.

Mulo of gelijkwaardige opleiding is
vereist.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres: Enkweg 17, Vorden.

De Heer D. Luichies, Insul indelaan 29
te Vorden is na kantoortijd ook gaarne
bereid alle gewenste inlichtingen te

verstrekken.

GAVELS en GREPEN
Fabr. WITHINGTON is het merk.
Licht en handig en toch oersterk.
Zijn voorradig in 2- en 4-tandig,
voor oude prijs.

Nu kopen is verstandig!
Hooigavels, steellengte 4'/2, 5&,
6 voet, voor zover thans voor-
handen f 5.75, f 7.25, f 7.90, en
4-tands mestvorken met essen kruk-
steel f 7.50.

Blijvende volledige sortering (door
warenwet en zuivelconsulaat) voor-
geschreven en aanbevolen zijnde

Melkerij-gereedschappen
in vertinde en R V.S.-uitvoering,
div. huishoudel. artikelen in metaal
en plastic.
De heden gerede aanwezige
magazijnvoorraad blijft althans tot
de vakantie, 15 dezer, ongewijzigd,
zeer voordelig, oude prijs, dat is
voor volgende maand.

G. EMSBROEK
Burg. Galléestraat 48

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagcmjn „'t Centrum"

G. W. EMERKAMP

Telefoon A 86

Carnavalsvereniging „De Deurdrèjers"
De leden van „de Deurdrèjers " wordt
gelegenheid gegeven tot betaling van de
contributie op

zondag 5 juli in café ,,de Zon"
zondag 12 juli in café Schoenaker

Nadien wordt de contributie verhoogd met
incassokosten. Nieuwe leden kunnen zich
weer laten inschrijven en hebben dan toe-
gang tot 't Prinsenbal, de 2 Carnavals-
avonden en reductie op dansavonden etc.

Op zaterdag 15 aug. DANSAVOND voor
leden en niet-leden

op zaterdag 14 november

Het bestuur.

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V.

Vorden

vraagt voor spoedige indiensttreding:

jeugdig personeel
voor de

RIJWIELFABRICAGE

• Hoge lonen met de mogelijkheid
van prestatietoeslag.

• Reiskostenvergoeding
• Werkkleding-toelage
• Goede sociale voorzieningen

Sollicitaties schriftelijk of mondeling
aan ons adres Enkweg 17, te Vorden
tel. (05752) 1241.

Na werktijd kunt u ook inlichtingen
verkrijgen bij de heer J. G. Hulshof,
Almenseweg 25, te Vorden.

POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODK"
De postduivenver. „De Luchtbode" nam j.l. zondag
deel aan een wedvlucht vanaf Chateraux over een
afstand van 670 kilometer. In concours waren 15
duiven die om 6 uur werden gelost.
Aankomst eerst binnenkomende d u i f om 18.46.34 uur .
Snelheid 883.57 meter per minuut. De heer H. Boes-
veld behaalde de Ie, 2e, 3e en 4e prijs.

DE KOORZANGERS OP REIS
De leden van het R.K. Zangkoor „Cantemus Domino"
hadden zondag hun jaarlijkse uitgaansdag. Samen met
hun echtgenotc's en/of verloofden gingen zij eens
gezellig uit. Per bus vertrok men tegen 9 uur 's moi
gens en ging bet via Hengelo G. naar l oil hij Didani .
l u Hotel Rasing aldaar werd een koffictafcl genuttigd
waarna in de parochiekerk de Hoogmis werd ge-
zongen o.l.v. dirigent de heer B. Koers met aan het
orgel de heer A. Wissink vertolkte men op u i t s teken
de wijze de 3-stcmmige l ' a i i lusmis van Josef Gruben.
Na de Mis werd het 4 st. „Domine salvum fac" van
Giesen gezongen. Tegen 12 uur ging het Velpwaarts,
waar de inwendige mens werd versterkt en de tocht
werd voortgezet naar Arnhem. Het boottochtje over
de Rijn naar de Westerbouwing verliep zeer geslaagd,
waarna nog enige tijd gezellig in dit amusementsoord
werd doorgebracht. Vervolgens ging het naar de Hoge
Veluwe, waar in de bossen een heerlijk partijtje voet-
bal werd gespeeld, waarbij ook de dames zich niet
onbetuigd lieten. Nadat nog een bezoek was gebracht
aan het St. Hubertusslot met de prachtige vijvers etc.
werd tegen 6.30 uur in Klarenbeek een kostelijk diner
aangeboden. Dit bracht de tongen danig in beweging,
zodat hier verschillende liederen en voordrachten ten
beste weiden gegeven. Om kwart over 11 uur zette
het gezelschap weer voet op Vordens bodem, met vele
aangename herinneringen aan deze mooie dag.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardfs Zenuwta b letter

UITSLAG AANBESTEDING
Maandagmorgen vond in het gemeentehuis de aanbe-
steding plaats van het bouwen van een onderwijzers-
woning in de buurtschap 't Medler voor rekening der
gemeente Vorden, onder architectuur van de heer
J. v. d. Broek, gemeentearchitect.
Laagste inschrijvers waren:
Metselwerk: Fa. J. W. Bijenhof, Vorden ƒ 2.5740,—.
Timmerwerk: Fa. H. Groot Roessink, Hengelo (Gld.)
ƒ 38.577,—.
Loodgieter s werk: Fa. Klein Lebbink, Wichmond
ƒ2.115,—.
Electr. werk: Fa. H. Klein Lebbink, Wichmond
ƒ 3.040,—.
Schilderwerk: l a . H. .1. Brokke, Wichmond ƒ4.025,—
Gunning in beraad.

GOEDE VANGST VAN „DE SNOEKBAARS".
De Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" hield
zaterdagmorgen haar tweede onderlinge viswedstrijd
van dit seizoen.
Aan deze wedstrijd die in het Twente-Rijn-Kanaal
werd gehouden werd door 29 leden deelgenomen.
De totale vangst was 70 stuks waarvoor 504 punten
werden toegekend. De uitslag was als volgt: 1. G.
Dieks, 9 stuks, 118 punten; 2. H. Golstein, 3 stuks,
53 punten; 3. H. Krauts, 10 stuks, 43 punten; 4. van
Walferen, 2 stuks, 35 punten; 5. J. Koster, 7 stuks,
32 punten; 6. F. Meyerman, l stuks, 30 punten; 7.
H. Huetink, 5 stuks, 27 punten; 8. W. Sessing,
4 stuks, 27 punten; 9. Joh. Fleming, 6 stuks, 26 pun-
ten; 10. Wessel-Brokke, 3 stuks, 23 punten.
De volgende onderlinge wedstrijd is vastgesteld op
/.aterdag 18 juli. Ook deze wedstrijd wordt in het
Twente-Rijn-Kanaal gehouden.

GEMEENTEAMBTENAREN VERLOREN
Op het Gemeentelijk Sportpark speelde een voetbal-
e l f l a l , samengesteld uit gemeente-ambtenaren een wed-
strijd tegen hun collega's uit Hengelo G.
De gasten die over alle linies sterker waren wonnen
verdiend met 3—0. Met de rust was de stand O—1.

GESLAAGD
Onze plaatsgenote mej. Margot de Jonge slaagde te
Deventer voor het Mulo-diploma A.
Voor de Zonnebloemcursus slaagde te Zutphen mej.
Inge Holsbeke voor jongeren tweede jaar. Voor oude-
ren eerste jaar slaagde mej. Tiny Visser en mevr.
Kroezen-Koster.

TOUWTREKKERS NAAR RUURLO
Zondag zullen de Vordense touwtrekkers van 't Med-
ler met drie teams deelnemen aan het toernooi te
Ruurlo, dat daar door de vereniging „Ruurlose Broek"
wordt georganiseerd bij café Toevanck, een en ander
onder auspiciën van de Achterhoekse Touwtrekkers
Bond. In klasse A staat Medler I goed geklasseerd
met 18 punten op de eerste plaats, op de voet ge-
volgd door Heure I uit Borculo met 16 punten.
Medler II heeft in de A.klasse 2 punten en staat 5de.
Op het programma staan o.a. ontmoetingen tussen
Medler l—Warken I, Medler I—Heure I. In to taal
nemen een 15-tal teams deel o.a. uit Winterswijk,
Ruurlo, Borculo, Lochem, Warnsveld.

Dames!

Wij brengen deze week

Japonnen, Rokken en
Meisjesjurkjes
voor zeer SCHERPE PRIJZEN

LOOMAN VORDEN

DE ZOMER NADERT
Laat nu uw kostbare woning of
bungalow door ons verven of spuiten
in elke gewenste kleur,
met 15 jaar garantie op het werk (ook
het houtwerk). Ook binnen.

Vraag ons inlichtingen:

BETAWA N.V., i.o.
Dorpsstr. 75, Bemmel, Telefoon 08801-495
VoorTwente: Pieter Lastmanstr.27, Enschede


