
zaterdag 4 juli iftüftx
•'T l '

Franke r ing bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS" EN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm.

nWn* "*

V kil i 'T Irr- -.,yfï [inWtltfi*-JRft*
aoiq loobioill .ngJnuq

VO RD ENADVERTENTIEBLAD VOOR
Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorde.n - Giro R34120 -Tel.

DAAR KOMT DE MUZIEK.
Hoe vaak zou deze uitroep al wel niet in Vor-
don geklonken hebben. Daar komt de muziek!
Het is zo langzamerhand een vertrouwde uit-
roep geworden. Vooral kinderen springen op en
lopen weg van hun spel, om naar buiten te gaan
en de muziek voorbij te zien trekken. Maar ook
ouderen laten hun werk een ogenblik in de
steek om even te gaan kijken. En waarom ook
niet?
Als men de muziek op straat aan hoort komen,
is dat een teken dat er weer iets gaande is. Het
kan zijn dat er ouden van dagen terugkomen
van hun jaarlijkse uitstapje, of dat de school-
kinderen binnengehaald worden.
Ook als de zangkoren in Vorden op een con-
cours een eerste prijs behaald hebben (en dat
gebeurt nog al eens) worden zij ingehaald met
muziek.
En laten we vooral de optochten niet vergeten.
Wat zou een optocht zijn zonder muziek? Denk
bijv. aan een fleurige Palmpasenoptocht. Hoe-
veel vrolijker wordt deze niet als ze voorafge-
gaan wordt door een muziekkorps dat een pit-
tige mars speelt.
Altijd als de muziek door het dorp trekt, zien
we weer verscheidene mensen, en daaronder
voel kinderen, naar buiten komen, om een ogen-
blik te luisteren en te kijken. We geloven niet
dat dit enkel maar nieuwsgierigheid is, om te
weten wat er nu weer gaande is, maar dat het
voor een groot deel de klank van de muziek is
die de mensen aantrekt. Muziek brengt immers
vrolijkheid in het leven. Het breekt de sleur
van de dagelijkse arbeid, het geeft ons tijd om
weer op adem te komen, het schenkt ons kracht
om het werk weer met nieuwe moed te her-
vatten.
Daarom willen we hier graag een lans breken
voor de muziek en vooral de jeugd opwekken
zelf aan muziekstudie te gaan doen. Zeg nu niet,
dat leer ik toch nooit; de meeste mensen hebben
van moeder natuur wel een muzikale aanleg
meegekregen en het is toch eigenlijk jammer
deze niet te benutten!
Als we vragen, wat is muziek, dan kunnen we
dit zo definiëren:
Muziek is de schone taal waarin componist en
uitvoerend kunstenaar uiting kunnen geven aan
verschillende gemoedstoestanden. We gebruiken
hier het woord „verschillende". Muziek kan dus
zowel droefheid en weemoed, als vrolijkheid en
levenslust tot uiting brengen.
Bij onze plaatselijke muziekkorpsen en zo ook
bij alle amateur-muziekverenigingen echter, is
het slechts de bedoeling om door de muziek
meer van het leven te genieten en om ver-
strooiing te brengen. Een prachtige vrijetijds-
besteding. Door de muziek te beoefenen voelt
men zich opgewekt en levenslustig; muziek
maakt het leven rijker en geeft het meer inhoud.
Wie zelf een muziekinstrument bespeelt kan ook
muziek welke door anderen gemaakt wordt, o.a.
door de radio, veel beter begrijpen en waar-
deren.
En dit is iets dat u het gehele leven door veel
vreugde brengt en zelfs op uw oude dag het
leven kan veraangenamen. Dat kan niemand u
ooit meer afnemen.
Als we zo de muziek voorbij zien trekken wat
merken we dan op? Een heleboel dingen, zult u
zeggen, zoals mooie instrumenten, grote en
kleine, van hout en van metaal enz. Inderdaad,
maar toch zien we ook, dat het merendeel van
de leden uit ouderen bestaat.
Nog te weinig zien we dat er jonge mensen
parmantig met hun instrument tussen de oudere
leden meemarcheren. En dat is toch wel jam-
mer. Immers, wil een muziekvereniging blijven
bestaan, dan is het nodig dat opengevallen plaat-
sen door jonge mensen bezet worden. Hoe vaak
gebeurt het niet dat ouderen uit Vorden vertrek-
ken of om andere redenen geen lid meer kunnen
blijven van een muziekvereniging. Nogmaals,

daarom is het belangrijk dat er regelmatig
nieuwe krachten aan de vereniging toegevoegd
worden. En dit kan alleen, als er zich tijdig leer-
lingen aanmelden.
Wie zien we nu het meest in een optocht achter
de muziek aanlopen? Jonge mensen! School-
kinderen! Let eens op hoe dapper ze meemar-
cheren op de maat van de muziek, hoe ze mee-
fluiten of meezingen met een mars die ze ken-
nen. Ze vinden het prachtig. We kunnen ons
dan ook niet voorstellen dat ze het niet prachtig
zouden vinden om later zelf mee te spelen.
Ouders, laat uw kinderen bij de muziek gaan!
U zult vragen, hoe oud moeten onze kinderen
zijn, om een blaasinstrument te leren bespelen?
In vakkringen is men het hierover niet altijd
eens. Toch wordt vaak aangenomen dat een leef-
tijd van 12 jaar het beste is.
Volgens ons verdient het aanbeveling uw kin-
deren leerling bij een muziekvereniging te laten
worden als ze in de 5e klas van de lagere school
zitten. Als ze dan later eventueel Mulo-, h.b.s.r,
of vakonderwijs gaan volgen, kunnen ze al een
instrument bespelen, en zitten ze in het grote
koor, zodat dan hun schoolstudie niet meer in
het gedrang komt voor de muziekstudie. Er zal
dan nog wel eens een moeilijk muzieknummer
bestudeerd moeten worden, maar toch is het dan
vaak voldoende om trouw de repetitie-avonden
te bezoeken en een paar maal per week een half
uur thuis te spelen. Dat kan er altijd wel af.
Oei, u leest hier repetitieavonden en u zult zeg-
gen, dat wordt veel te laat voor onze kinderen,
die nog op school zijn. Doch ook hiervoor is een
oplossing. Laat uw kinderen, als ze dus in het
grote koor meespelen, tot de pauze blijven, dan
komen ze nog mooi op tijd in bed.
Wat de kosten betreft, lid van een muziekver-
eniging te zijn kost niets meer dan van elke
andere vereniging. De kosten bestaan slechts
uit de contributie en soms een kleine waarborg-
som voor een instrument. Verder hebben de
leden hun instrument in bruikleen.
Particuliere studie is vtflkduurder, alhoewel het
misschien iets vlugger^Brl gaan.
Ja, toch kost een muziekvereniging nog iets
meer, en dat is een beetje studie en veel wils-
kracht. Maar wij geloven dat de kinderen die
studie er graag voor over hebben. En ouders,
als uw kinderen elke dag een poosje studeren,
zult u misschien wel e^jk denken, wat een vre-
selijk gekraai, of, wat ^Jr afschuwelijk gejank;
maar laat u dit niet afschrikken. Door goed stu-
deren wordt dat geleidelijk beter en krijgt u er
zelf ook plezier in.
Voordat de kinderen bij de muziekvereniging
komen, is het wel nuttig dat ze alvast de noten
leren en al iets kijk krijgen op de muziek. Dit
kan heel prachtig door de kinderen, als ze bijv.
in de 3e klas van de lagere school zitten, blok-
fluit te laten leren.
Voor blokfluit kunnen de kinderen best iets
jonger zijn dan voor de blaasinstrumenten van
de muziek, omdat hun handen en vingers niet zo
groot behoeven te zijn, als bijv. het geval is
willen ze een clarinet goed vasthouden. Als de
kinderen reeds vroeger blokfluit hebben geleerd
zullen ze veel eerder een „groot" blaasinstru-
ment van de muziek leren bespelen. Noodzake-
lijk is dit echter niet.
Ouders, stimuleert uw kinderen om bij de
muziek te komen; in de meeste gevallen zullen
ze er geen spijt van hebben. En als dan de uit-
roep weer eens klinkt: „Daar komt de muziek",
laat u dan kunnen zeggen: „Kijk onze Jan" of
„Kijk onze Gerrie" daar eens dapper meemar-
cheren." (Ja, ook meisjes kunnen bij een mu-
ziekkorps meespelen!) De muziekverenigingen
in Vorden zullen er mee gebaat zijn en u zult
het culturele leven, dat zo nodig in stand moet
worden gehouden en verjonging behoeft, een
weldaad hebben bewezen!

KAREL E. WOLTERS.

VREEMDELINGENBEZOEK AAN VORDEN
Door de bekendheid, welke de laatste jaren aan
Vorden als centrum van Vreemdelingenverkeer
is gegeven, belooft het seizoen dit jaar voor onze
gemeente uitstekend te worden. Aan het inlich-
tingenbureau van het V.V.V. werden tal van in-
lichtingen verstrekt en nog dagelijks komen er
aanvragen binnen. De hotels zijn momenteel
goed bezet en ook de pensions lopen vol.
Dezer dagen maakte een groep leraren van de
Technische School uit Hilversum met hun
dames per bus de Acht-kastelentoch o.l.v. de
heer Folmer, die zich ook nu weer als een uit-
nemende gids deed kennen.
In een aan het V.V.V.-secretariaat gericht schrij-
ven betuigde deze groep nog eens zijn bijzondere
lof voor deze mooie tocht en voor de explicatie
daarbij van de heer Folmer.
Het ligt in de bedoeling van velen dezer tocht-
genoten om deze zomer nog de kennismaking
met onze mooie gemeente te komen hernieuwen,
aldus schreef de secretaris van deze lerarenver-
eniging.

ORIëNT ERINGSRIT
De B.O.L.H. en de B.O.G. hielden zaterdagavond
een oriënteringsrit ter lengte van Ig km, lopen-
de door de buurtschappen Veldwijk, Warken,
Leesten en Hackfort. Start en finish waren bij
het „Wapen van Vorden".
De uitslag was als volgt:
1. J. Regelink met 12 strp.; 2. J. Koning met 14
strp.; 3. B. Rossei met 18 strp.; 4. F. Weijer met
18 strp.; 5. J. Eskes met 22 strp.; 6. Joh. Par-
dijs met 22 strp.; 7. W. Vruggink met 25 strp.;
8. B. Wagenvoort met 35 strp.; 9. H. Pelgrum
met 38 strp.
De poedelprijs kreeg mej. B. Rossel met 225
strafpunten.
De heer J. Wuestenenk, voorzitter van de B.O.G.
reikte de prijzen uit.
Verder deelde hij mede dat half augustus a.s.
een kaartleesrit zal worden georganiseerd, ter-
wijl op 10 oktober a.s. een droppingsavond zal
worden gehouden. De contact-ontspannings-
avond zal op 11 juli a.s. in zaal Bakker plaats
vinden.
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Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 6753-420, en
Wechgelaer, Tel. 06752-l566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542.
Brand melden: no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 119 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52,— tot f 56,— per stuk.
Schottelingen tot f64,—. Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 26 juni t.m. 2 juli.
Geboren: z.v. J. Looman^a E. G. Dieperink.
Ondertrouwd: Geen. G^B*'d: Geen.
Overleden: J. Nienhuis,'m., echtgen. van
E. Koops, oud 86 jaar.

A.s. zondag 5 juli

Ds. D. Groeneboer,
van Zeist.
voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp van de preek: „Koopt op
tijd uw zekerheid".

Aanvang samenzang om 9.50 uur

HET V.V.V.-PROGRAMMA
Dezer dagen is het V.V.V. zomer-programma
verschenen. Daarin nemen allereerst de Acht-
kastelentochten, welke iedere woensdagmiddag
gehouden worden, een grote plaats in. De laat-
ste tocht is op woensdag 26 augustus.
Verder zijn er elke maandagavond, te beginnen
a.s. maandag 6 juli avondwandelingen uitgestip-
peld, welke onder deskundige leiding van de
heren D. Norde en B. Vlogman, gehouden wor-
den. De laatste wordt gehouden op maandag
24 augustus.
In de maand juli staat er voorts op het pro-
gramma een Turn- en Gymnastiekdemonstratie
van „Sparta" en een ballonnenwedstrijd voor
kinderen van 3 t/m 14 jaar. De kinderen trekken
daarbij vanaf café „De Zon" met muziek naar
het terrein achter het gymnastiekgebouw, waar
de ballonnen worden losgelaten.
Op 22 juli zullen de Vordense Boerendansers een
demonstratie geven. In deze maand is er nog
het optreden van een goochelaar uit Den Haag
voor de kinderen en zullen weer op het terrein
achter café „De Zon" touwtrekwedstrijdcn
plaats vinden.
In augustus1 bevat het programma naast de
8-kastelentochten en de avondwandelingen o.a.
wederom het optreden van de Vordense Boeren-
dansers „De Knupduukskes" en de finales van
het touwtrekken.
Enkele zang- en muziekverenigingen zullen in
deze zomermaanden vermoedelijk enige concer-
ten verzorgen in de muziektent.
Eind juli zal er onder auspiciën van de Vordense
winkeliers een avondmarkt gehouden worden
op het Marktplein, welke altijd grote belangstel-
ling trekt.

ZENUWRUST
nodig voor rustig denken

en werken en goede nachtrust
Mijnhardt's Zenuwtabletten
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deze gemene.
Afkomstig uit Friesrjand werd hij in 1894. a##r '
gesteld als djrecteur, van de fae,n opigerictyp
Vordense Zuivelfabriek,, ; w^J^e , , functie i hij tot-
aan zijn pensionering in 3,93)9 ipet grolt; toe-
wijding heeft vervuld. Onder zijn. }ejxüi)itf is .dr
fabriek van klein bedrijfje uitgegroeid tol tvn
moderne fabriek.
Zijn belangstelling ging niet alleen uit naar
zuivelfabriek. Hij was bovendien een van de op-
richters van de in 1906 gestichte Boerenleen-
bank, waarvan hij vele jaren voorzitter is ge-
weest. Verder behoorde hij tot de oprichters
van de afdeling Vorden der G.M. v. L., waarvan
hij jarenlang, tot 1940, secretaris is geweest. Hij
heeft de stoot gegeven tot de oprichting van de
Onderlinge Ziekenhuisverzekeringen, de Onder-
linge Brandwaarborg Mij en was jarenlang
secretaris-penningmeester van de Landbouw On-
derlinge. Ook is hij nog bestuurslid geweest van
de afd. Vorden van het iNut.
De heer Nienhuis was iemand met een vooruit-
ziende blik, die in zijn jonge jaren reeds een
voorvechter was voor de coöperatieve gedachte
en de agrarische bevolking in deze gemeente
wist te overtuigen dat alleen door samenwer-
king wat bereikt kan worden. Zijn raadgevingen
werden dan ook in alle bestuurscolleges zeer op
prijs gesteld.
Ook de jacht had zijn warme belangstelling. Hij
stond bekend als een uitstekend en hartstochte-
lijk jager.
Met hem is iemand van de oude garde heen-
gegaan, een prettig mens in de omgang met
anderen, iemand waaraan de Vordense samen-
leving veel te danken heeft gehad. Gelukkig
heeft hij nog vele jaren van zijn welverdiende
rust mogen genieten.
De ter aardebestelling zal zaterdagmiddag 2
uur plaats vinden op de Algemene Begraaf-
plaats alhier.

GESLAAGD
Voor het diploma hbs-B slaagde aan het Stede-
lijk Lyceum te Zutphen onze plaatsgenoot, de
heer H. J. Meulenbrugge.
Onze plaatsgenoot, de heer G. Weekhout, slaag-
de te Wassenaar voor het Politiediploma AA.
Aan de Vakschool voor Meisjes te Zutphen werd
het getuigschrift voor de voorbereidende cursus
toegekend aan T. Jansen en H. Oonk.
Het diploma Assistente in de Huishouding ver-
wierven A. Kost, T. Rossel en H. Oonk; hol
diploma Kinderverzorgster L. Nipius; voor de
Vormings klasse slaagde J. Brandenbarg.
Voor het diploma Mulo- A slaagde mej. W. ten
Broeke.
Mej. M. B. Sessink slaagde voor het examen
confectie-naaister, uitgaande van de Stichting
Vakopleiding Confectie.
Voor het toelatingsexamen van het Baudartius-
lyceum te Zutphen slaagden: Joke Gotink, Ma-
rijke Koning, Jolien Regelink, Hans Breukink,
Berend Groot Enserink en Cor Schouten.
En voor de Middelbare Meisjesschool te Arnhem
Mieke Vellekoop, allen leerlingen van de Bij-
zondere School op 't Hoge.

ZOMEEINSPECTIE
Bij de zomerinspectie in het rayon Coöp. rund-
veefokvereniging „De Wiersse e.o.", werden in
het N.R.S. ingeschreven 2 koeien van J. W. Hil-
horst met b — 77 en b -f 75, l koe van J. Groot
Wassink met b — 77 en l koe van J. B. Muldori.jp
met b— 78.
Keurmeester was de inspecteur A. Landeweerd.

TOT ONDERWIJZERES BENOEMD
Moj. P. C. Nipius is benoemd tot onderwijzeres
aan school C (Koekkoekschool) te Ruurlo.

ACHTKASTELENTOCHT
Daar het nog betrekkelijk vroeg is in het vreem-
delingenseizoen, was de belangstelling voor de
eerste 8-kastelentocht per rijwiel, welke woens-
dagmiddag werd gehouden onder leiding van
de voorzitter van V.V.V., burgemeester Van Ar-
kel, niet groot. Slechts 5 personen namen aan
deze tocht deel, welke overigens vol lof waren
over de prachtige rit door de mooiste delen van
onze gemeente.



VORDENS MANNENKOOR KREEG
EERSTE PRIJS

Zaterdagmiddag gehaalde het Vordens Mannen-
koor in de afd. Uitmuntendheid op het zang-
concours te Varsseveld een 1ste prijs met 328
punten. Hierdoor promoveren de Vordense zan-
gers naar de ere-afdeling.
Het Vordens Mannenkoor, dat onder leiding
zong van de dirigent D. Wolters, behaalde op
die dag het hoogste aantal punten, dat gegeven
werd. Ongetwijfeld een compliment, daar het
Vordens Mannenkoor met zijn 23 leden het klein*
ste koor was van het gehele concours.
Voor het verplichte nummer „Jubilate" van
Aiblinger werd 159 punten behaald en voor het
vrije nummer „Requiem Aeternam" van Peter
Cornelis 169 punten.
Bij de terugkomst in Vorden stond de muziek-
vereniging „Concordia" het Mannenkoor op de
Nieuwstad op te wachten. Tesamen met de
drumband ging het in optocht met muziek voor-
op naar café Eskes. Hier werd het koor aller
eerst toegesproken door de voorzitter van „Con
cordia", de heer J. Smit, die naast zijn geluk-
wensen een enveloppe met inhoud overhandig-
de. Namens het Vordens Dameskoos sprak de
voorzitster, mevr. Klein Brinke—Gotink, die
eveneens een enveloppe met inhoud over-
handigde.
In zijn dankwoord memoreerde de voorzitter
van het Mannenkoor, de heer A. Bielderman, dat
de concoursnummers dit jaar nogal laat waren
binnengekomen. Dank zij de eminente leiding
van de heer Wolters en de goede medewerking
van de leden van het koor, was hem het resul-
taat zeker niet tegengevallen, temeer omdat
door de kleine bezetting praktisch geen enkele
stem gemist kan worden.
Hij wees op de gunstige beoordeling van de jury
en hoopte — nu het koor in de ere-afdeling was
gekomen — op nieuwe successen. Hij memoreer-
de ,dat het Vordens Mannenkoor enkele jaren
geleden vrijwillig van de ere-afdeling gedegra-
deerd was naar de 1ste afdeling, doch dat door
het behalen van eerste prijzen enkele jaren ach-
tereen het koor nu opnieuw in de ere-afdeling
was teruggekeerd. Hij wekte de leden op om
ook nu weer de repetities trouw te bezoeken en
nog meer, om het koor te versterken, door op
de eerstvolgende repetitie op 6 juli a.s. elk met
een nieuw lid te komen.
Hij complimenteerde de heer Wolters voor diens
uitstekende leiding en bood hem als blijk van
dankbaarheid een aardige attentie aan. Mevr.
Wolters kreeg bloemen.
Hierna speelde „Concordia" een „Lang zullen
ze leven", waarna dit muziekkorps tesamen met
de drumband nog enkele extra nummers ten
beste gaven.

MOOIE SUCCESSEN VOOR V.Z.V.
V.Z.V. '54 heeft j.l. zondag in Hengelo (O.)
weer verschillende prachtige successen weten te
behalen tijdens de nationale zwemwedstrijden,
welke aldaar in het „Castorbad" door de zwem-
vereniging „Weusthag" werden georganiseerd.
V.Z.V. nam hieraan met 5 dames en 5 heren aan
deel.
Bij de 100 m vrije slag dames wist Joke Bran-
denbarg de eerste plaats voor zich op te eisen
in de uitstekende tijd van l min. 9.7 sec. Zij
keerde op 31.2 sec. Deze prestatie is des te meer
opmerkelijk, daar er vele prominente zwemsters
deelnamen, o.a. de bekende Jopie Troost van
H.D.Z. Amsterdam, welke diverse malen aan de
Nederlandse kampioenschappen deelnam. Jo-
pie Troost werd tweede in 1.10.3. Tineke de Wil-
de was hierna de beste zwemster uit de Achter-
hoek met een tijd van 1.19.4. Zij komt van A.Z.C.
Apeldoorn.
Bij de 100 m heren vrije slag startten Kous Oud-
sen en Henk van Ark. Hun tijden waren resp.
1.17.1 en 1.30.0. Voor hen zijn er nog wel suc-
cessen weggelegd, mits de training serieus
wordt aangepakt.
Jans Brandenbarg nam deel aan de 100 m
schoolslag dames en werd tweede in haar serie.
Zij wist dit te bereiken, ondanks weinig training,
i.v.m. het examen voor kapster, waarvoor ze in-
middels slaagde, zodat nu haar tijden op deze
afstand zeker nog verbeterd kunnen worden.
Jet j e Smit, Gerrie Dijkman, Jannie Kamperman
en Joke Brandenbarg namen deel aan de 50 m
vrije slag dames, waarbij Joke van de 36 deel-
neemsters wederom No. l werd, in de schitte-
rende tijd van 30.5 sec. Jetje Smit noteerde 43.6,
G. Dijkman 40.7 en Jannie Kamperman 42, zo-
dat ook deze dames keurig hebben gezwommen
en het volgend jaar, dank zij veel oefening zeker
met nog betere successen voor den dag zullen
komen.
Evenals bij de dames namen ook een viertal
heren deel aan de 5 x 50 m estafette vrije slag.
Voor V.Z.V. waren de resultaten van deze dag
van dien aard, dat de organiserende vereniging
veel lof uitte voor deze ploeg, die als kleine ver-
eniging toch zulke successen wist te behalen.
Ook verschillende supporters waren mee ge-
gaan, zodat de belangstelling voor de verrich-
tingen van V.Z.V. opwaarts gaan.

JOKE BRANDENBARG NAAR NATIONALE
WEDSTRIJDEN IN DEN HAAG

Naar we vernemen zal Joke Brandenbarg a.s.
zondag deel nemen aan de Nationale Zwemwed-
strijden, welke in Den Haag door „Vitesse" wor-
den georganiseerd. Hieraan neemt de kern van
de Nederlandse Zwemwereld deel, zodat we be-
nieuwd zijn hoe zij hier voor den dag zal komen.

BEROEPEN
Ds. E. J. Duursema, gereformeerd predikant al-
hier, heeft een beroep naar de Geref. kerk te
Maassluis ontvangen.

UITSTAPJE PLATTELANDSVROUWEN
Woensdag l juli maakten de plattelandsvrouwen
hun jaarlijkse uitstapje, dit jaar naar Nijmegen
en omgeving. In Nijmegen werd eerst de schoen-
fabriek „Nimco" bezocht; hier zagen de dames
hoe de schoenen gefabriceerd werden, wat zeer
interessant was. Na de rondgang door de fabriek
werd door de directie koffie aangeboden.
Hierna werd naar Berg en Dal gereden waar
de lunchpauze gehouden werd. Vervolgens ging
de tocht over de Zeven Heuvelen en allen ge-
noten volop van het prachtige golvende land-
schap wat aan Zuid Limburg deed denken. In
de Betuwe werd nog gestopt om kersen te eten
en verder ging het via Ouwehand, waar de thee-
pauze gehouden werd, naar Velp waar de dag
met een gezamenlijke warme maaltijd werd be-
sloten.
Zeer voldaan over de mooie tocht arriveerden
de dames om half negen weer in Vorden.

BIOSCOOP
Zondagavond kunnen de liefhebbers van ge-
durfde avonturen en waaghalzerijen hun hart
weer ophalen aan de spannende film „Vliegende
Tijgers". Het is een film over roekeloze mannen.
Hartstocht, liefde, vriendschap en haat strijden
om de voorrang in de cockpit van een vliegtuig.
1ESLAAGD. Op het te Utrecht gehouden examen
slaagde de heer A. J. Wopereis voor het diploma
vakbekwaamheid café en aanverwante bedrijven.

H Gymnastiek X
u
Cj demonstratie

door de

Gymnastiekver. „Sparta"
op zaterdag 11 juli a.s.

Aanvang 7 uur n.m.

*Q Terrein achter het Gemeentelijk Sport-
j lokaal.
j Entree 50 et. p.j. Kinderen beneden

14 jaar 25

Het gemeentebestuur van Vorden wenst te
verkopen:

i57 are graan in Ir volgende 3 percelen:
perceel 1, 30 are rogge achter de Bijz.
Landbouwschool;
perceel 2, 15 are rogge aan de Berend
van Hackfortweg;
perceel 3, 12 are haver bij Oonk aan de
Hengeloseweg.

Aanwijzing door de gemeente-opzichter
A. J. Klein Ikkink.
Briefjes in te leveren uiterlijk vrijdag 10 juli
1959 op het bureau Gemeentewerken.

Alleen vandaag:
100 gram gebraden rollade 70 et
200 gram gebraden gehakt 80 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
500 gram spek 90 et

Voor ieder een diepvriescel te huur
vanaf f 30.— per jaar voor het

bewaren van groenten, fruit en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat
v.v.v.

Maandag 6 juli Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de heren D. Norde en B.
Vlogman. Vertrek 19.30 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et. p.p.
Woensdag 8 juli Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et. p.p.
Zaterdag 11 juli Turn- en Gymna-
stiekdemonstratie door de Gymna-
stiekver. ,,Sparta".
Terrein achter Gymn.lokaal, Nieuwstad.
Toegang 50 et. p.p. Aanvang 7 uur.
Kinderen onder 14 jaar 10 et.

Bakkersvakantie
Van 6 t.e.m. 13 juli
(denkt U er om dit is dus vanaf a.s. maandag)
zijn gesloten: Ter Huerne, Voskamp en
fa. Scholten.
In de genoemde vakantieperiode wordt door onderstaande
bakkers geen brood bezorgd, dus wordt u beleefd gevraagd,
uw benodigde brood vroegtijdig te willen halen.

Van Asselt, Hartman, Hoornenborg,
Huitink, Oplaat, Sarink, Schuppers,
Schurink.

Nutsgebouwr Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 5 juli, 8 uur

de fel-sensationele film

Vlegende Tijgers
met: John Wayne, Anna Lee.

Met de dood aan boord van het
vliegtuig streden zij verder, omdat er
voor hen geen terugweg meer bestond.

Toegang 18 jaar j
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Nu is het tijd voor een goede

KO^-KAST.
Wij leveren grote en kleine
koelkasten in de bekende goede
merken.

Tecfin. Bur. é DEKKER
Elektra, Radio, Televisie

Kermis Hengelo-GId.
a.s. woensdag 8 juli de gehele dag

DANSMUZIEK
A.s. donderdag 9 juli

Stemmingsmuziek.
Langeler - Concordia - Michels - v.d. Weer

Geslaagd?
Dan is het mooiste ge
schenk een

EMPO
RIJWIEL

EMPO CALYPSO

de fiets voor de
moderne jeugd !

*EMPO
Sportrijwielen
vanaf f 148.-

H. H. Motorrijders
Moet uw leren jas gerepareerd worden?

In de zomerdag de beste tijd hiervoor.
Breng hem nu.

fa. G. W. Luimes, Tel. 1421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
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. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

6. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Gaat U kamperen??

Wij verhuren

TENTEN
Trek er op uit,

geniet van de natuur.

fa» G» W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

De grootste beloning
voor ijverige studie

v. uw zoon of dochter
is een

nieuw Rijwiel
„Gazelle" of „Rudge"
voldoet aan de hoogste
eisen. Keuze uit plm.
200 toer-, sport- en

kinderrijwielen in di-
verse kleuren en model-
len.

Fa. K. Siersma
(H. Hüsken en Zn.)
OVERWELVING 3

Werkplaats en show-
room Rozengracht, hoek
Broederenkerkplein.

Verkoop - Inruil
Verhuur

Lerares Huishoud-
school zoekt p. l sept.
a.s. zit-slaapkamer.
Schriftelijke aanbiedin-
genaan mej.T.Zeilstra
Alb. Agnesstr. 16, Sneek
of mondelinge aanbie-
dingen a.d. directrice.

Gevraagd een meisje
voor de huishouding
Kapper Heersink.
Telefoon 1215.

60 jonge HENNEN te
koop, W X R, 11 weken
oud. A. J. Langeler,
Linde.

Te koop enige in prima
staat zijnde gebruikte
BROMFIETSEN en
MOTOREN.
Garage Kuypers,

Telefoon 1393

Een toom BIGGEN te
koop. H. Wiltink,
D 58. N.o.z.

BIGGEN te koop,
waaronder B B. zeugjes
G. Vliem, Linde.

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1300

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Theo van Essen
Rijschool

IJsbaanstr. 11, Zutphen
Telefoon 4776

Voor vacantie en wan-
deling een sportieve

schoudertas
of rugzak

in diverse modellen
en prijzen.

Fa Hartens

H. H. Landbouwers!
Een REGENPAK
nodig???

Korte jas en broek
voor f 24,75

En prima.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

TE KOOP

1000 W.L jonge hennen
prima afstamming, 10 weken oud,

billijke prijs.

Joh. Luimes
Opfokbedrijf — Leesten

Grote sortering

Pocket Boeken
Het veel gevraagde goed-
kope boek.

Wij geven ook de gewenste voor-
lichting.

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253



Met grote blijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje

HENDRIK JAN

G. J.<Beerning
D. J. Beerning-

Wullink

Hengelo-G.,29juni'59.
Ruurloseweg 37

Voor de vele blijken
vandeelneming, onsbe-
toond tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onzelieve manen vader,
betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
Wed. J. G. Droppers-

te Kolstee

Vorden, juli 1959.

Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond tijdens de ziek-
te en na het overlijden
van onze lieve man,
vader en grootvader,
betuigen wij onze har-
dank.

Uit aller naam:
S. Teunissen-

Gotink

't Medler, D 100.

Met l aug. gevraagd
een MEISJE voor 5
a 6 ochtenden p. week
of een WERK-
VROUWvoor4halve
dagen. Meerdere hulp
aanwezig.
Mevr. van Mourik-

Spoor
Zutphenseweg 10.

Gevraagd een WERK-
STER voor l ochtend
in de week.
Dr. Staringstraat 11.

Dr. Lulofs is met VA-
KANTIE

AFWEZIG

vanaf volgende week
vrijdagavond 11 uur
(10 juli) t./m. dinsdag
28 juli ('s avonds 11 uur)
Dr. de Vries neemt

waar.

Wegens vakantie

afwezig
6 t.e.m. 12 juli.

Diny Wolsing
Voetverzorging
Telefoon 1417

Aan komen lopen een
zwart dwergkeesje.
Terug te bekomen bij
R. Groot Nuelend,
Delden B 38, Vorden

Gevraagd een JON-
GENSFIETS, 26x1%
Ruurloseweg 41,
Telefoon 1478.

Te koop z.g.a.n. ON-
DERSTEL op lucht-
banden, 32 x 6 zeer ge-
schikt voor stortkar, en
BINNENPOT van
fornuispot, 100 Itr.
Smederij Oldenhave,
Delden.

Te koop goed onderh.
BROMFIETS, met 2
versnell. Prijs billijk.
D. Hogeslag, C 44,
Hackfort, Vorden.

Algemene Kennisgeving

Heden overleed onze lieve man, vader,
behuwd vader, groot- en overgrootvader

Jacob Nienhuis

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: E. Nienhuis-Koops

Oldenzaal: A. C. Spiele-Nienhuis
Mr. H. H. Spiele

Almelo: Dr. J. H. Nienhuis
R. Nienhuis-de Jong

Amsterdam : H. J. Nienhuis
klein- en achterkleinkinderen

VORDEN, 30 juni 1959.
Wilhelminalaan 24

Liever geen bezoek

De begrafenis zal plaats vinden zater-
dag 4 juli om 2 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed tot mijn diepe droef-
heid mijn lieve broer

Rutger van Doorn

Wed. G. Boerstoel-van Doorn

VORDEN, l juli 1959.
't Hoge 8

Nieuwe! Nieuwe!
Reclame voor deze week!

Nieuwe zure haring 5 stuks 99 et
Nieuwe zoute haring 6 stuks 99 et
Nieuwe gest. bokking 6 stuks 99 et
Nieuwe gest. makreel 4 stuks 99 et
Nieuwe gebak, bokking 4 stuks 99 et

Verse zeevis:
een heel kilo schelvis 99 et
een heel kilo wijting 99 et
een heel kilo makreel 99 et
een heel kilo schol 99 et
een heel kilo bot 99 et
een heel kilo panharing 99 et

Dagelijks vers voorradig:
Zeehaai, Kabeljauw, Tong, Tar-
bot, Schelvisfilet, Kabeljauwfilet,
Stokvis, Nieuwe blanke zoute vis,
Paling, alle soorten visconserven.

Dus:
voor een hartige hap
naar Ome Ap!

Beleefd aanbevelend:

A. STOKKINK
Stationsweg 3, Vorden.

Telef. 1214 Telef. 1214

Nieuwe matrassen kopen ? ?
Dat is een zaak van vertrouwen! Wij
maken en leveren u deze onder volle ga-
rantie, tegen de laagste prijzen.
Komt u onze matrassen met de nieuwste
damastovertrekken eens bezichtigen?
De prijzen vallen u mee.

Uw zaak: H.&W.
Woninginrichting

v./h. Joh. Heerink
Manufacturen

Voor pensionhouders hebben wij een spe-
ciale aanbieding 1-persoons matrassen
en dekens.

TE KOOP

prima jonge hennen
W.L x Reds, Sussex x Reds en W.L.

A. BLIKMAN
Driesteek l, Warnsveld, Tel. 06750-4765

Zware BIGGEN te
koop. J. A. Berenpas,
Mossel D 111.

Toom BIGGEN te
koop. Wed. Roelvink,
bij 't Zwembad.

BIGGEN te koop.
J. W. Weenk, Vos-
heuvel, Linde.

Toom BIGGEN te
koop. Wed. Schotsman
Veld wijk C 103

Te koop toom zware
biggen, wed. Hartman
Café „de Zon''.

Te koop mooie Cocker
SPANIEL.B.v.Hack-
fortweg 60

Te koop prima jonge
HENNEN, WxR.
H.Burkink,„deSticht"
Wichmond.

Te koop prima jonge
HENNEN, 10 weken
oud. H. Hietveld,
Hackfort C 43.

EETAARDAPPELS
te koop, (Doré).
B. Verkerk, achter
't station.

Jonge KONIJNEN te
koop, VI. reus. H. J.
Berenpas, Nieuwstad.

HONING te koop.
L. Wesselink,
Lochemseweg D 43

GRAAN maaien, het-
zij rechts of links.
Het oude adres:
Seesink, 't Hoge 5.
Te koop ± l H.A.
ROGGE, bij H. Lin-

enschot, Linde.
'e bevragen bij S.

Nijland, Varsselseweg
Ruurlo. Briefjes inle-
veren voor 11 Juli.

Perceel ROGGE te
coop. E. Wijers, Zut-

Fphenseweg C 76a.
Te koop 2 perc. ROG-
GE en l perc. HAVER
Briefjes inleveren

Woensdagavond
J. B. Gerritsen, Mole-
naar.

Gevraagd in de om-
geving van Vorden i
2 h.a. BOS of HEIDE-
GROND, geschikt v.
plaatsing van een Zo-
merhuisje. G. ten Have
Stationsweg.
Te koop 1500 DAK-
PANNEN. W. Nieu-
wenhuis. 't Hoge 15.
Te koop Kaptein
BROMFIETS, iets de-
fect. Spotprijs. Ruurlo-
seweg D 12.
TekoopBROMFIETS
Puch '58, DIEP VRIES
500 L en 200 L inh.
J. G. Bosman, Zutphen-
seweg C 81.
Te koop 17 are
ROGGE. Bevragen bij
A. Gotink, den Bramel
Te koop 80 are zware
ROGGE met of zonder
inzaai van knollen. H.
Bannink, Kranenburg.
ft h.a zware ROGGE
te koop. Briefjes in-
leveren voor a.s. dins-
dagavond 9 uur bij
Wed. A. J. Marsman
Zutphenseweg C 67.

Boerenkool-
planten

te koop. H. G. Breu-
ker, bij 't Enzerinck.

U winkelt veel goedkoper!
-A- Wat II zelf doet is altijd goedkoper
-A- ledere week verrassende aanbiedingen

Alleen deze week een prachtige badtas
gratis bij aankoop van 7 stukjes heerlijke
toiletzeep*
Zomervruchtjes, 200 gram 39 et
Chocolaadjes, 150 gram 79 et
Allerhande, ons bekende succeskoekje,

250 gram 59 et
Zeer sterke dweilen, slechts 49 et
Grote ontbijtkoek, klasse A, voor 39 et
Slasaus, zo zacht als room, per fles 69 et

Zeer handig om mee te nemen met vakantie
Diverse soorten blikjes vlees, Plats Du
Jours in verschillende smaken*
Vruchtenlimonade met schroefdop voor
slechts 50 et*

Bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie a
174 et*, 5 grote gevulde koeken voor 25 et

Ruime sortering Indische artikelen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

MET INGANG VAN

a.s. maandag is onze winl
weer voor de verkoop
opend.

*U hebt nu een nog beter o]
zicht over onze uitgebreide
tering
rijwielen, bromfietsen!
bijbehorende artikelej

R. G. J. Ku/pers
Telef.

Grote Paardenmai
KERMI!

op

WOENSDAG

8 juli

Te koop l heren
SPORTRIJWJEL, m.
dubbele remmen en
versnellingsnaaf, 2e
hands. A. G. Tragter,
Zutphenseweg.

Te koop 'r>0 are
ROGGE, ingeschreven
OOILAM en plm. 100
jonge HENNEN, 14
weken oud, ook bij ge-
deelten.
G. Klein Geltink,
Hackfort. Tel. 122!).

3 drag VARKENS
te koop, bijna a.d. teil.
D. Pardijs, Kranenburg

Geregeld te koop nuch-
tere en oudere STIER-
KALVEREN voor de
mesterij (l week ver-
zekerd). G. J. Slootjes,
D 167.

Te koop een r.b. neu-
rende vaars, a.d. teil.
7 juli, t.b.c,- en abor-
tusvrij. G. van Ark,
Wildenborch.

H. H. Landbouwers

we kunnen geen einden
touw meer ontvangen

Vanaf heden, Sloes.

fa» G» W« Luimes
Vorden, Telef. 1421

te Hengelo-GId.

De Marktver.

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Jadere miicnnngen te verKnjgen DIJ
G. Klein Geltink, C 20, Vorden. Tel. 1229.

Óuperieur Ydromfiets rijden 5

\Dan Óuperia berijden!

Naar BARINK voor

Superia Bromfietsen.



VHAAO HSt

DIEPVRIES
Wij hebben voor uw diepvrieskluis

plastic dozen
in verschillende maten ; gemakkelijk te

stapelen - geen ruimteverlies.
Vanaf f 1.10 per doos.

Plastic zakjes, 6 voor f 0.25

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Techn. installatiebureau. Vorden

Telefoon 149 1

Profiteert nu
Zomerjaponnen
en

Zomerrokken
10-25 pet. korting.

L. Schoolderman
VORDENChem. reinigen

Attentie.
Wegens enorme drukte verzoeken wij U
beleefd 's maandags voor 9 uur bericht te
zenden, zodat wij het dezelf

Voor thuis en op
vakantie l

eeft voor U:

7 et + 34 zegels
+ 38 zegels
26 zegels
zegels
00 gr. 59 et +

10 zegels
s 59 et + 10 zegels

pjes!
ocaat 2.59
p sap 79 et
sen 75 et
ppen 65 et
O gram 1OO et

Een ideaal
kampbed tevens
zonnestoel,
in alle standen verstelbaar.

Slaapzakken
met deelbare rits, als deken
te gebruiken.

Luchtbedden
in diverse prijzen.

Alleen de betere kwaliteit.

Sporthandel

FA. HARTENS

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

Weulen Kranenbarg

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Regelink voor uw Rijbewijs
Synacogest r. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

zelf schilderen? gebruik dan

tref ex
SUPER PLASTICLAK - MUURVERF

fa. 6. BOERSTOEL & ZN,
Schilders- en Behangersbedrijf
Insulindelaan 5, Telefoon 1567

Deze week DIJ

met tóch 10o/o korting:

1 flesje )>«

SHAMPOO (ei of on.»
voorde halve prijs 38*
bij aankoop van 3 stukken Spar-toiletzeep

voor 96 et

geldig van 2 juli tot 9 juli

Dubbel vacantie-voordeell
welkome aanbiedingen met dubbel zegels.
SPRITS heerlijk

25O gram
CALYPSO wafels pak
AARDBEITJES gevuld

2OO gram
POEDERKOFFIE

busje 5O gram
HARINQ in torn. saus

LUXE PUDOINGSAUS
flesje

58 - 24 zegels

6O - 24 zegels

7O- 28 zegels

22O- 88 zegels

79- 3 2 zegels

58 - 24 zegels

SHERRY orig. import
fles 55O - 220 zegels

PICCALILLY pot
SOEPBALLEN blikje
ONTBIJTSPEK z. zw.

1OO gram
BRADERIEWORST

6O- 24 zegels
82- 32 zegels

45 - 18 zegels

b"k"6"s<tuks 158- 64 zegels

DIT
SPAART
U GRAAG

12 et
14 et

44 et
16 et
12 et

110 t
12 ct

16 et

9ct

32ct

DE SPAR VERZORGT DE TOUR DE FRANCE
De verzorging van de renners van
de Tour de France is dit jaar in handen
van De Spart
Ook vraar topprestaties vereist zijn
garandeert De Spar 1OO % kwaliteit l

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

'rote verbouwingsuitverkoop - alles moet weg!
Diverse artikelen voor spotprijzen: Werkhemden, Ruithemden, kamgaren Pantalons, khaki Pantalons enz.

Zie onze etalages. Alle courante goederen 10 pet. korting.

Fa. K. BODDE & Zn., Bedrijfskleding huis
Groenmarkt 1 Hoek Barlheze Telefoon 2595 ZUTPHEN


