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HET 25-JARIG AMBTSJUBILEUM
VAN Ds. JANSEN

Do Hervormde gemeente van Vorden maakt
plannen om het 25-jarig ambtsjubileum van zijn
predikant, Ds. J. H. Jansen, op waardige wij/o
te vieren.
30 september zal Ds. Jansen 25 jaar predikant
/i jn en 18 jaren daarvan heeft hij de gemeente
Vorden mogen dienen. Het is de bedoeling hem
namens de gemeente een jubileumgeschenk aan
te bieden en er is al reeds een beroep gedaan
op alle Hervormde gezinnen. Omdat echter de
werkzaamheid van Ds. Jansen zich over een
breder terrein heeft uitgestrekt dan het strikte
Hervormde kerkewerk, zullen ongetwijfeld ook
vele anderen, die niet direct tot de Hervormde
gemeente behoren, aan de huldiging van Ds.
Jansen willen meedoen.
Zij worden in de gelegenheid gesteld hun bij-
drage voor het jubileumgeschenk in gesloten
enveloppe aan één der kerkeraadsleden ter
hand te stellen of af te geven in de pastorie
van Ds. van Zorge of te storten op postrekening
820043 van Ds. van Zorge, alles met vermelding:
„Ambtsjubileum Ds. Jansen".

Even te voren, n.l. op 20 september, hoopt
Ds. Jansen zijn 23-jarige echtvereniging te her-
donken, /odat het een dubbel jubileum wordt.
Ongetwijfeld willen velen bijdragen tot een
waardige viering van dit jubileum. Daar men
de plannen graag voor Ds. Jansen voorlopig ge-
heim wil houden, wordt deze actie in zijn vakan-
tietijd gevoerd en allen die een bijdrage willen
geven verzocht dit zo mogelijk te doen voor zijn
terugkeer, derhalve voor woensdag 19 augustus.

OPENLUCHTSPEL RUURLO
„Hoe leefden onze voorouders eeuwen geleden,
toen de vele kastelen uit onze streek nog be-
woond werden door langgerokte jonkvrouwen,
die te paard door de velden reden, een valk op
de hand, toen zwaar geharnaste ridders ten
strijde trokken?"
Deze vraag hebt gij u misschien ook reeds meer-
malen gesteld.
Welnu, het openluchtspel „Hugo van de Cloeze"
zal die tijd weer doen herleven in de mooie om-
geving van het Rijkenbargse bos te Ruurlo.
Daar klinken de bazuinen weer van de kasteel-
toren, daar wordt ,de zware ophaalbrug rinke-
lend neergelaten en ziet u de jonkvrouwen en
ridders, de boeren en horigen uittrekken om
buiten het verlovingsfeest te vieren van Adel-
gonde van het Roderlo en Diederik van Bronk-
horst. Maar Hugo van de Cloeze komt de feest-
vreugde verstoren.
U /.iet een wilde achtervolging te paard.
De bonte rij van ridders en krijgsknechten trekt
op, om de Cloeze te belegeren. In het licht van
toortsen en fakkels houdt het geheimzinnige
veemgenootschap zijn lugubere rechtszitting en
spreekt het „schuldig" uit.
Maar gelukkig is daar nog „Almanzor" het
trouwe paard van Heer Hugo, dat een hoofdrol
vervult in dit spel. Gelukkig is er nog de stand-
vastige liefde van jonkvrouw Adelgonde en de
fiere ridderlijkheid van Heer Hugo.
En zo kunt u enkele uren leven met onze voor-
ouders in de romantische sfeer van de middel-
eeuwen. U kunt genieten van schilderachtige
taferelen tegen een achtergrond van de feeëriek
verlichte bosrand.
Dit spel zal u boeien en in spanning houden tot
het eind.
Gun u zelf een vakantie-vreugde en ga dit mid
deleeuws ruiterspel zien op 15, 16, 22 of 23
augustus a.s. Zie verder de advertentie in dit
blad.

HENGELWEDSTRIJD
VORDEN—ALMEN—LAREN

In het Groene Kanaal bij Eefde werd zaterdag-
middag de eerste hengelwedstrijd gehouden om
de wisselbeker tussen de verenigingen uit Vor-
drn. Almen en Laren (G.). Vorden kwam met
23 deelnemers uit, Laren met 18 en Almen met
45, in het totaal 86 deelnemers.
De Vordenaren waren ditmaal minder gelukkig,
want per deelnemer werd door Almen gemiddeld
eens /o veel gram vis gevangen dan door de
Vordenaren. De deelnemers uit Laren bleven
nog weer beneden liet gemiddelde van Vorden.
Dit was resp. voor Almen 34.55 gram, voor Vor-
den 18.93 gram en Laren 15 gram. In het totaal
werd 2230 gram vis gevangen, wel wat weinig
voor 86 deelnemers.
De Almense hengelaarsvereniging kwam dit
jaar in het bezit van de wisselbeker.
De persoonlijke prijzen kwamen ook voor het
merendeel in Almen terecht. De uitslag was:
1. H. Boesveld, Almen, 290 gr.; 2. J. Schonen,
Almen, 350 gr.; 3. J. Nijhof, Almen, 335 gr.; 4.
W. Beuze'l, Laren, 330 gr.; 5. W. van Bemmel,
Vorden, 135 gr.; 6. H. Bruggink, Vorden, 130 gr.
De prijsuitreiking vond plaats in „De Uitrus-
ting" te Eëfde.

RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor Vorden en het daaronder
resorterende ambtsgebied, werd gedurende de
maand juli ingelegd ƒ 67.537,46 en terugbetaald
ƒ 50.604,83. Er werd ƒ 16.932,63 meer ingelegd
dan terugbetaald.

KERKDIENSTEN zondag 9 aug.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Medlerschool.

10.15 uur Ds. D. Schakel, van Gorssel.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.
Zaterdag 15 aug. als op zondag.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Brand meiden: no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 116 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f52,50 tot f 6 0 , — per stuk.
Handel was kalm.

Burgelijke stand van 31 juli t.m. 6 aug.
Geboren: z. van D, Bosch en H, J. Bouw-
meester; d. van H. Weenk en J. H. Huurnink.
Ondertrouwd: W. Boterenbrood en T. G.
Scholten.
Gehuwd: Geen.

erleden: W. F. Fokkink, vr., echtgen. van
. te Waarlo, 69 jaar.

BURGEMEESTER VAN ARKEL JUBILEERDE

iterdag heeft burgemeester Van Arkel in in.-
kring van de Raad en het Secretarie-

rsoneel het feit herdacht, dat hij l augustus
12'L> jaar burgemeester van Vorden is geweest.
Wethouder Lenselink bood de jubilaris namens
de Raad een zilveren sigarettendoos met het ge-
meentewapen en inscriptie aan.
Door het secretarie-personeel en het personeel
van gemeentewerken werd hem bij monde van
de heer Kulsdom een sigaretten- en sigaren-
standaard met inscriptie aangeboden.
Burgemeester Van Arkel toonde zich blij verrast
met de cadeaus en de spontaniteit, waarmee zijn
koperen jubileum als burgemeester was her-
dacht.

V.V.V.-PROGRAMMA

Voor de komende week staan er weer een aan-
tal V.V.V.-attracties op het programma. Naast
de gebruikelijke avondwandeling op maandag
en de 8-kastelentocht op woensdagmiddag,
wordt er woensdagavond in de weide achter
café „De Zon" de finale gehouden om het touw-
trekkampioenschap.
Daar de koplopers in de 3 afdelingen elkaar
niet zoveel in punten ontlopen, kan het een
spannende finale worden, die in verband met
de vroeger invallende duisternis wel een vlot
verloop moet hebben.
Op het Marktplein wordt er 's avonds weer een
avondmarkt gehouden, waar het ook nu weer
een drukte van belang kan worden, temeer daar
er ditmaal ook een zweefmolen en een draai-
molen zullen staan. Deze kermis-attracties zul-
len vanaf woensdagmiddag ± 2 uur beginnen
te draaien en ook donderdagmiddag en -avond
geopend zijn.
Er is bovendien in het Nutsgebouw nog gelegen-
heid om te dansen, waarbij het Vordense or-
kostje „The Rythm Stars" voor de muziek zal
zorgen.
Er is dus a.s. woensdag wel voor elck wat wils
in ons dorp te beleven, hetgeen naar men hoopt
mede door de tuinen-verlichting veel vreemde-
lingen zal trekken. Deze attracties1 worden
gehouden onder auspiciën van de Winkeliersver-
eniging.

VEERTIG JAAR BIJ DE P.T.T.
Zaterdag herdacht de heer H. J. Smeenk zijn
40-jarig clienstjubileum bij de P.T.T. Namens
het bedrijf werd hem bij monde van de heer
Hogewey de gebruikelijke oorkonde overhan-
digd. Van het personeel Kantoor Vorden ont-
ving de jubilaris een enveloppe met inhoud.

GESLAAGD
De heer A. J. Assink, werkzaam bij de Coöip.
Landbouwvereniging „De Eendracht", slaagde
te De Steeg voor het diploma Coöperatieve ken-
nis en Verkoopkunde.

V.V.V. PLAATSTE NIEUWE BANKEN
Door de plaatselijke V.V.V. zijn enkele nieuwe
banken geplaatst op plekjes, die een prachtig
uitzicht geven op ons dorp of op natuurschoon.
Zo is er een bank geplaatst langs de weg van
Hackfort naar de Deldense grintweg en een bij
de boerderij „De Eersteling". Ook is de brug
over de Hissinkbeek naar het Knopenlaantje,
die vernield was, hersteld. Het opnieuw leggen
van Wuestenenks vonder over de Vordense beek
komt volgend jaar aan de beurt.
V.V.V. heeft ook al enkele malen de betrokken
eigenaar van het bruggetje over de Hissinkbeek
achter „Huize Vorden" geattendeerd op de
slechte en zelfs gevaarlijke toestand, waarin dit
vonder verkeert. Er zitten grote gaten in dit
bruggetje en het zou ons niet verwonderen als
het gehele geval binnenkort in de beek ver-
dwijnt, waarbij ongelukken niet uitgesloten zijn.
Als door de aanhoudende regen de beek weer
vol water staat, is het passeren van dit vonder
vooral voor kinderen levensgevaarlijk.

WEDSTRIJD IN TUINVERLICHTING
Van a.s. maandag 10 t/m zaterdag 15 augustus
wordt er in het dorp een wedstrijd gehouden in
Tuinverlichting, waarvoor V.V.V. een aantal be-
langrijke geldprijzen beschikbaar heeft gesteld.
Deze V.V.V.-attractie kan alleen slagen als ieder-
een, die over een grote of kleine tuin beschikt,
zijn medewerking verleent.
Een aantal jaren geleden werd ook al iets der-
gelijks ojp touw gezet en met succes, want velen
zullen zich nog wel de vaak bijzonder mooi ver-
lichte tuinen herinneren, welke destijds grote
belangstelling trokken.
Ook thans kan dit tuinverlichtingsfeest slagen.
Het is daarvoor niet bepaald noodzakelijk om
zijn tuin met honderden lampjes of met tien-
tallen schijnwerpers te verlichten. Ook met een
eenvoudige, doch goed opgestelde verlichting,
waarbij juist de mooiste plekjes van de tuinen
goed uitkomen, kan men al een fraai effect be-
reiken, zoals bij de vorige verlichtings-wedstrijd
is gebleken.
V.V.V. geeft het goede voorbeeld door de Her-
vormde kerk met toren en de bomen op het
Dorpsplein te verlichten, wat het centrum direct

n gezellig aanzien geeft. Mogelijk kan er
gemeentewege ook nog iets in die richting

gedaan worden, vooral nu Vorden over zulk een
verfraaid gemeentehuis beschikt, dat door een
speciale verlichting heel wat kan bijdragen tot
een gezellig dorpsaanzien.« is een strikt onpartijdige jury benoemd,

Ike belast zal worden met het keuren der
verlichte tuinen.
Natuurlijk mag men ook zijn woning of het
geboomte er omheen verlichten, want het motto
is: hoe meer licht, hoe meer gezelligheid.
Voor de tuinverlichting zijn de volgende prijzen
beschikbaar gesteld: Ie prijs ƒ 50,—, 2e ƒ 40,—,
3e ƒ 30,—, 4e ƒ 20,— en 5 prijzen van ƒ 10,—. -
De prijswinnaars worden zaterdag 15 augustus
bekend gemaakt. Het is te hopen dat V.V.V., die
deze actie op touw gezet heeft, niet teleurgesteld
wordt en Vorden volgende week één groot ver-
licht tuindorp wordt.

BOERENDANSERS TROKKEN VEEL
BELANGSTELLING

In verband met de minder gunstige weersom-
standigheden werd woensdagavond de demon-
stratie van oude boerendansen door „De Knup-
duukskes" in het Nutsgebouw gehouden. Er be-
stond hiervoor zoveel belangstelling dat er nog
stoelen bijgeplaatst moesten worden.
Het bestuurslid van V.V.V., de heer E. J. van
Tongeren, opende de avond en heette in het bij-
zonder een groep van 25 Engelse scholieren,
welkom. Het is een bijzonder gezellige avond ge-
worden, waarbij de Vordense Band „The Rythm
Stars" het optreden van de boerendansers af-
wisselde met amusementsmuziek.
Bij de Boerendansers zorgde „de praoter" (Joh.
Norde), voor een geestige conference. iNa het
optreden van „De Knupduukskes" werd er nog
enige tijd gezellig gedanst op de tonen van „The
Rythm Stars".

HONDERDVIJFTIG DEELNEMERS AAN DE
ACHT KASTELENTOCHT

Deze week woensdag waren er niet minder dan
150 deelnemers aan de 8-kastelentocht, welke
o.l.v. burgemeester Van Arkel werd gehouden.
Dit aantal is ongetwijfeld een record.
De 150 wielrijders vormden op de smalle bin-
nenpaden een lange stoet, waarbij de voorsten
bijna bij het volgende kasteel arriveerden, toen
de laatsten nog maar amper het voorgaande
hadden verlaten. De tocht verliep nu echter ook
weer uitstekend en de deelnemers zullen er on-
getwijfeld een mooie herinnering aan hebben.
Deze week maakten bovendien nog per bus het
r.k. zangkoor uit Tegelen en per fiets de Chr.
Jongeliedenvereniging uit Wanneperveen deze
tocht, welke beide onder leiding stonden van de
heer Folmer.

AVONDWANDELING
Aan de maandag gehouden avondwandeling
o.l.v. de heren Norde en Vlogman, namen 38
personen deel, die weer bijzonder van deze
mooie tocht genoten hebben.



Bezoekt a.s. week ons dorp met de mooie verlichting!
WINKELIERSACTIE

Door de Vordense Winkeliersvereniging is een
zomeractie op touw gezet, waar speciaal de
jeugd van kan profiteren.
Evenals in de Sint-Nicolaasweek het geval is
worden door de aangesloten winkeliers bonnen
verstrekt. Nu kan men er echter geen prijzen
mee winnen, maar iedereen kan er de jeugd
blij mee maken.
Tien van deze bonnen (opgeplakt op een vel
papier) kunnen worden ingewisseld tegen een
kaart waarmee de kinderen woensdag of don-
derdag een rit in draai- of zweefmolen kunnen
maken.
Het komt ons zo voor dat men de jeugd nergens
een groter plezier mee had kunnen doen!

BIOSCOOP

Zondagavond draait de prachtige ojperettefilm
„Der Zarewitsch" in het Nutsgebouw.
De wereldberoemde tenor Luis Mariano zingt
de onvergankelijke schlagers van Franz Léhar
en Sonja Ziemann speelt de vrouwelijke hoofd-
rol.
Het is een film van liefde, muziek en sprookjes-
achtige kleuren.

HOOFDPIJN?
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent

DERTIGJARIG JUBILEUM
VOETBALVERENIGING „VORDEN"

Op zaterdag 5 september a.s. zal de voetbalver-
eniging „Vorden" haar 30-jarig bestaan her-
denken.
Hoewel er geen receptie gehouden zal worden,
zal dit feit voor leden en donateurs niet on-
opgemerkt voorbijgaan. Voor de junioren zal
's middags de film over de vorig jaar in Zweden
gespeelde wedstrijden om het voetbal-wereld-
kampioenschap gedraaid worden.
's Avonds wordt er voor leden en donateurs met
genodigden in zaal Bakker een feestavond ge-
houden. Deze avond zal verzorgd worden door
de heer Lestikoff, een bekend telepaat en il-
lusionist uit Den Haag. Er staan bovendien nog
enkele andere attracties op het programma. Tot
slot is er bal na.
Ter gelegenheid van dit jubileum speelt Vorden
I op eigen terrein een aantal jubileum-wedstrij-
den en wel op 23 augustus tegen Steenderen I,
pp 30 augustus tegen K.D.C. I uit Lochem en
op 6 september tegen Zelhem I, allen ploegen
uit de 1ste klasse afd. Gelderland.
Voor elk dezer wedstrijden is een prijs beschi
baar gesteld.
Vorden II zal deelnemen aan de serie-wedstrij-
den, uitgeschreven door de V.V. Steenderen.

VERKEERSONGEVALLEN
In de gevaarlijke bocht in de Zutphense weg
ter hoogte van de Gems, kwam vrijdagmiddag
een personenauto, bestuurd door mevr. R. uit
W. in botsing met een vrachtauto van de Azon
Mij, bestuurd door R. uit Z.
De personenauto, een nieuwe Citroen, werd
daarbij aan de linkervoorzijde zwaar beschadigd.
De vrachtauto raakte door deze botsing uit de
koers, reed rakelings langs een lichtmast en
ramde het hekwerk van de tuin voor Apotheek
van Mourik, zonder gelukkig iemand te raken.
De vrachtauto werd slechts licht beschadigd.
Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.
Ter hoogte van de Wientjesvoort reden twee
jongelui uit Amsterdam per fiets in de richting
Vorden, toon pon er van plotseling de Rijksweg
overstak om een zandweg naar de Camping in
te slaan. Hij werd daarbij aangereden door een
hem achterop komende auto. Gelukkig bleef ook
deze aanrijding beperkt tot enige materiële
schade aan auto en rijwiel.

ZWEMSUCCESSEN
Aan de zondag j.l. door D.J.K. te Zutphen ge-
organiseerde 8 km zwemwedstrijd in de IJssel
namen ook weer enige Vordenaren deel, t.w.
Joke Brandenbarg bij de dames en Koos Oudsen
bij de heren, beiden lid van V.Z.V. '54.
Joke Brandenbarg, die verleden jaar tiende
werd, presteerde het nu een eervolle 8ste plaats
voor zich op te eisen. Zij was slechts een 100-tal
meters achter de prominente Nederlandse zwem-
sters. Voor de Vordense zwemster dus 'n prach-
tig resultaat.
Ook Koos Oudsen, die reeds enkele jaren deel-
neemt aan dit zwemfestijn, wist de tocht geheel
te volbrengen.

GIDSEN EN RATTI-JEUGD OP KAMP
Zoals elk jaar in de vakantiemaanden gaan de
le.den der r.k. jeugdbeweging op kamp. De gid-
sen der Maria-Gorettigroep zijn, 13 in getal, deze
week op kamp gegaan naar Barchem, waar zij
o.l.v. de beide leidsters verblijven bij de familie
Holtslag aan de Schoneveldsdijk. Het is hier een
ideaal vakantie-oord. Hopelijk zullen de meisjes
dan ook mooi weer treffen en 'n paar plezierige
dagen beleven!
De Ratti-jeugd zal a.s. zaterdag, 8 augustus, ver-
trekken. Zijn gaan per fiets o.l.v. de jeugdleider
de Eerw. Br. Canutus o.f.m. en zijn beide assis-
tenten naar Denekamp. Hier kamperen zij bij
een oud-Rattilid, de "heer A. Wolbert.
Als het weer niet tegenvalt hoopt men ook af
en toe een uitstapje te maken over de grens
naar Duitsland, zodat ook de voetbalminnende
jeugd ongetwijfeld een plezierige week tegemoet
gaat!

RATTI-NIEUWS

De Ratti-reserves namen zondag j.l. deel aan de
seriewedstrijden der S.V. „Baakse Boys", waar
de eerste ronde werd gespeeld. Met slechts tien
man bond Ratti de strijd aan en wist zowaar
in de eerste helft een 2—O voorsprong te krij-
gen. Na de rust, toen Baakse Boys II de wind
in de rug kregen, kwam de thuisclub steeds
sterker naar voren en moest keeper Rondeel 2 x
zwichten. De wedstrijd eindigde dan ook on-
beslist in een 2—2 gelijk spel. Nadat strafschop-
pen waren genomen werd Baakse Boys winnaar,
zodat de Rattianen thans zijn uitgeschakeld.
De Ratti-junioren trokken naar Wichmond en
speelden hier mee in het onderling toernooi tus-
sen Socii—Helios (Deventer) en Ratti.
Ratti C verloor op eervole wijze van Helios C
met 4—0, mede doordat de ploeg met enkele
invallers was verzwakt.
De B-junioren deden het beter en wisten van
Helios B, met liefst 9—O te winnen.
In de finale kwam Ratti B uit tegen Socii B en
slaagden de veel kleinere Ratti-jongens er in
om door beter samensipel en een juiste ont-
plooiing der spelcapaciteiten met 4—O te win-
nen. Vooral de linkelvleugel in haar nieuwe sa-
menstelling (B. Horsting—J. Schoenaker) ver-
richtte goed werk.

LAAT U VOOR EEN

HYPOTHEEK

ADVISEREN DOOR DE

COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK

voorschot-krediet-hypotheek
Geleend geld heeft vele

namen. Maar niet de naam
is belangrijk. Wel wat U er

mee kunt doen. Met de
juiste financiering moet uw

bedrijf betere resultaten
kunnen geven. j

Inlichtingen worden gaarne
verstrekt door de

VOOR

Koudijs veevoeders
N A A R

Rothman
Depot Koudijs

Molenweg -41
Telefoon 1275

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

WEDSTRIJD
IN

TUINVERLICHTING
Bezitters(sters) van tuinen, zet uw

beste beentje voor met uw tuin.

Het V.V.V. stelt prachtige prijzen
beschikbaar voor de verlichting

van tuinen in de week van

10 t.m. 15 augustus.
Doe allen mee, om dit te doen

slagen.

PRIJZEN: £50,-, £40,-, f 30,-, f 20,-
en 5 van f 10, —.

De uitslag wordt in Contact van a.s.
zaterdag 15 aug. bekend gemaakt.

Het V.V.V. verlicht de Herv. Kerk met
toren en bomen o.h. plein voor een gezel-
lig aanzien in de plaats, (dit geheel buiten
mededinging van de prijzen voor de tuinen.)

Openluchtspel Ruurlo
Rijkenbargse bos.

„Hugo van de Cloeze"
Middeleeuws Ruiterspel

70 deelnemers met 20 paarden.

*
Zaterdag 15 augustus, 20 uur
Zondag 16 „ 20 „
Zaterdag 22 ,, 20 ,,
Zondag 23 „ 20 ,,

Zondag 23 aug. middagvoorstelling
15 uur.

Kaarten voorverkoop Sigarenmagazijn
Meulenkamp, Dorpsstraat, Ruurlo

a f 1.50. Aan de kassa f 1.75.
Kinderen t.m. 15 jaar f 1..—.

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

Woensdag 12 augustus

VAKANTIE-BAL
in het Nutsgebouw.

Muziek „The Rhythm Stars". Aanv. 19.45 u

Is u ook bij de gelukkigen
die een nieuwe woning hebben

toegewezen gekregen?

Mogen wij dan eens met U komen
praten over het installeren hiervan.

Een pracht kollektie vloerbedekkingen
staan ter Uwer beschikking.

De allernieuwste dessins overgordijnen
en vitrage's hebben wij in voorraad.

Ruime keuze in bankstellen, woon- en
slaapkamers en salonameublementen.

Wij zijn rijks gediplomeerde stof-
feerders en woninginrichters.

Prima vakwerk wordt U gegarandeerd

*

OOK UW ADRES

H. en W.
v.h. Joh. Heerink

Zutphenseweg 14 - - Vorden

Volgende week

Feest in Vorden!
Voor een abonnee op „CONTACT" is
het iedere Zaterdag feest. Dan immers
komt zijn beste vriend weer bij hem bin-
nen en brengt hem met het belangrijkste
Vordense nieuws op de hoogte. Daarom
deze raad aan de nieuwe inwoners van
Vorden en omgeving:

Abonneert U op Contact!



Biedt zich aan NET
MEISJE voor hele
dagen, liefst in winkel.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Biedt zich aan voor
de dag een net meisje,
ook voor boerderij.
Inlichtingen bureau
Contact.

Net meisje b.z.a. voor
enkele of meer dagen
per week. Adres te be-
vragen bur. Contact.

Gevraagd net meisje;
graag voor hele dagen,
zelfst.kunnende werken
goed loon. Ilbrink,
Laarstr. 71, Zutphen.

Gevraagd zo spoedig
mogelijk een bekwame
molenaarsknecht. In
overleg, woning aan-
wezig. Fa. A Jansen,

Hummeloseweg 39
Hengelo (G.)

Dn K. H. de Vries
met vakantie

afwezig
van donderdagmorgen
13 aug., 11 uur, t.e.m.

maandag 31 aug.
Dr. Lulofs neemt waar.

Te koop MEISJES-
FIETS, 8-10 jaar.

Nieuwstad 15

Jonge HENNEN te
koop; 450 W L x R I e n
25 RI. Van goede afst.
15 weken oud.
E. Brummelman,
„de Kruisweg" B 46
Vorden.Telefoon 1576

200 10-weekse jonge
HENNEN te koop;
zuiver wit. H. Rothman
Molenweg 41, Vorden

Jonge hennen te koop;
W X R. G. W. Weenk
Linde E 39.

Te koop jonge hennen
WxR. J. W. Wagen-
voort, achter Buiten-
zorg. Tel. 06752-1378

Jonge HONDEN te
koop, (Boxer) m. stam-
boom. A. Beeftink

Veldwijk C 92

Te koop vers gedorst
roggestro aan balen.
J. Korenblik,

C 5 Hackfort

Te koop een toom
zware biggen (12 stuks)
bij J. W. Abbink C 47

BIGGEN te koop bij
J. A. Berenpas,

Mossel D 111

Zware BIGGEN te
koop. H. J.Tiessink,

B 53. Vorden

6 zware BIGGEN te
koop bij G. Dijkman
Wildenborch.

Te koop zware drag.
B.B. ZEUG, telling
10 aug. A .J .Vrugg ink
„Riethuis", Delden.

Te koop een dragend
VARKEN; ad . teil.
D. Pardijs, Kranenburg

5 zware BIGGEN te
koop. G. W. Winkel
,,'tGazoor"

BIGGEN te koop.
J. Koerselman,

„'t Joostink"

Te koop drag. M.R IJ.
VAARS; ad. telling
15 aug., vierk. stempel
G. J. Wunderink,
Kranenburg. Tel. 6735

v.v.v.
Maandag 10 aug. Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de heren D. Norde en B.
Vlogman. Vertrek 19 uur van het
Marktplein. Deelname 25 et. p.p.

Woensdag 12 aug. Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et. p.p.

Finale Touwtrekken.
De altijd weer spannende wedstrijden
in het touwtrekken, met clubs ook uit
andere plaatsen, zal weer sensationeel
worden. Terrein achter café „De Zon".
Aanvang 7 uur. Entree 50 et. p. p.
Kinderen 25 et. Het zal er spannen!!

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Belanghebbenden maken wij er op attent,
dat wij elke maandag van 2—4 uur
zitting houden op filiaal „De Bogge-
laar" van de Coöp. Landbouwvereniging
„De Eendracht".

Op deze zitting kunnen alle bankzaken wor-
den verricht.

Ons jaarlijks

U I T S T A P J E
met de klanten gaat dit jaar
naar 's Hertogenbosch-Tilburg
en de Efteling.

Als datum is bepaald woens-
dag 26 augustus a*s*

Gaarne opgave voor a.s»
zaterdag 15 augustus*

Firma J. W. A L B E R S
Nieuwstad

metWij gaai

VAKANTIE
vanaf 15 tot en met 20 augustus,

Com/ gaat tot en met 26 augustus.

BEERN1NG, KAPPER

Alleen vandaag:
500 gram gesm. vet 50 et

500 gram spek 85 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongenworst 60 et
200 gram gebr. gehakt 75 et

100 gram rosbief 70 et
100 gram gebr. runder rollade 70 et

100 gram pekelvlees 55 et

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

bewaren van groenten, f ru i t en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat
Zaal Langeler Hengelo-G.

HEDEN zaterdag 8 augustus

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest ..The Spitfires'

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 10—15 aug. a.s.
(dus a.s. week)

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

is ILiv winst,

in dure dagen!
Ongelooflijk voordelig:
Alleen deze week bij elke 250 gram Hotel
Goud Koffie, het tweede pak voor de halve
prijs»

Zolang de voorraad strekt, bij elke fles
Spaanse wijn a f 2.75 een flacon aard-
beien op sap geheel gratis.

Limonadesiroop, grote fles 98 et
Ovenverse beschuit, 2 rol 32 et
Allerhande, ons succeskoekje, 250 gr* 59 et
Kersverse margarine, 3 pakjes 95 et
Slasaus, roomzacht, geen 97 maar 69 et
Gestoomd gehakt, Ant* Hunink,

groot blik 98 et
Zomervruchtjes, 200 gram 39 et

Ruime sortering Indische artikelen!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

DEZE WEEK

speciale aanbieding
in Dames- en Heren-
horloges, Pendule!'
tes, Pendules en
Wekkers.

De Klokkenwinkel

B. WENTINlftn ZN.
Zutphenseweg 25

Grote Paarden- en
Veulenmarkt

Knollenmarkt
op

WOENSDAG

12 aug.

te Hengelo-GId.

Grote Veulenkeuring
van Warm- en

Koudbloedpaarden
en Shetlandse pony's.

Gratis deelname. Mooie prijzen.
Aanvang der keuringen 9 uur.

De Marktver.

Nutsgebouw™^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 augustus, 8 uur

de wereldberoemde operette-film

Der Zarewitsch
met: Luis Mariano, de beroemde tenor

Sonja Zieman - Hans Richter
Frans Léhar's melodiën, als: Küss mich,

Küss mich - Hab nur dich allein
Wolgalied - Schaukellied, zullen u uit

uw dagelijkse sleur halen.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Óuperia
ZIEN

IS

KOPEN
BIJ

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool. Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

iMocferiK
man

erhanl
Elba—Np Iron
London—Sanfor
Metro—San for
Vasto—No Iron
Tempo—No Iron
Sabo—Sanfor
Luxor—No Iron
Scala—No Iron

9.90
10.90
11.901
11.90
11.901
12.90
13.90
15.90

IpAMESBLOUSESl
16.90- 8.90 ~~ 10.901

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306



Komt u kijken wat KOERSELMAN woensdagavond op de markt voor u heeft?
Bezoekt a.s. woensdag het

Touwtrekken
bij café „de Zon", aanvang 7 uur.
Entree 50 et. Kinderen 25 et.

Het is de finale, dus het gaat spannen.
Prijsuitdeling door de Edelachtbare Heer Burgemeester
Van Arkel.

*Bezoekt tevens de Vordense Markt
met vermakelijkheden en kramen.

Gratis draaien.
Kinderen, jullie ouders ontvangen van de winkeliers bonnen,
tien van deze bonnen geven recht op één gratis rit, in
draai- of zweefmolen.
De bonnen die de winkeliers geven, moeten worden inge-
wisseld bij Hotel Brandenbarg onder de waranda op a.s.
dinsdag-, woensdag- en donderdagavond.
Om 7 uur 's avonds is daar iemand van de winkeliersver,
die de bonnen inwisselt tegen de bonnen waar men mee in
de vermakelijkheden terecht kan.
Deze mijnheer bl i j f t daar tot 10 uur, dus gelegenheid ge-
noeg. De draai- of zweefmolen begint woensdagmiddag
i 2 uur te draaien tot het einde der markt.
Ook donderdagsmiddays en 's avonds is er volop gelegen-
heid om tegen afgifte van bonnen te draaien.

De bonnen worden alleen opgeplakt aan-
genomen, in veelvouden van tien stuks.
Dus géén losse bonnen aanbieden.

Namens de Vordense Winkeliersver.
Het Bestuur

Grote verko<jp
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enj^enz.

op maandag 10 aug. 1959 van 10—l^rur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden

3 — 4 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen(waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. —, Melkjassen, lange leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.— tot f 180. —, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en hon-

derden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jongensjnsjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24.~ tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.

Extra goed! Extra goedkoop!

Ontvangen: een prachtige par t i j kampeerartikelen, o.a.
2-, 3-, 4-, 5- en 6-pers. tenten, luchtbedden, slaap-
zakken, grondzeilen, plunjezakken, kampeerbedden,
kooktoestellen, enz. enz., alles tegen zeer lage pri jzen!
Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor

melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.
Tevens 'n kleine partij motoren, B.M.W. en Matchless.

Partij leren voetballen vanaf f 7,50.

Wij ontvingen een prachtige partij nieuwe
rubberlaarzen met leren schacht en vilten

inlegzolen, kostprijs f 27.50,
nu slechts f 7.5O.

EXTRA RECLAME. Een grote partij zo goed als
nieuwe WERKSCHOENEN, met 1 jaar garantie

voor slechts f 9-75.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

Week-specialileiten!
Ananas, dat is goedkoop, p.bl. 59 et

5 grote zware chocolade repen 58 et

Haring in tomatensaus,
3 blik voor 100 et

Brusselse Kermis, 250 gram 37 et

Pracht sortering vleeswaren:
150 gram Palingworst 59 et
150 gram Kinnebakspek 47 et
150 gram Hamkaas 59 et

Tube Calvé Mayonnaise
m. gratis proeftube tomatenketchup

59 et

250 gram Goudmerk Dessert koffie
voor f 1.47.
Het 2e pak voor f 1.08

En dan nog de waardevolle
Vivo-punten.

r -\

Smit, Zulpiienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Gevraagd met september

een net dagmeisje
niet beneden 18 jaar.

Hotel Brandenbarg

Administratiekantoor

S* A. Huiziima
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen

Belastingzaken
Alle verzekeringen

„Nederlanden van 1845"

Contact brengt u het belangrijkste nieuivs
voor slechts 6 cent per week!

Wegens vakantie afwezig
van 12 t.m. 15 augustus a.s.

Met kleine en spoedreparaties wordt U
gedurende deze dagen echter wel geholpen.

Barink's Rijwielhandel

Bromfietskleding
it Pakken vanaf f 20,90
r̂ Laarzen vanaf f 11,50
* Petten
A: Regencape's

Fa. Hartens
Jacht- en Sportartikelen

Concordia Hengelo-G.
Woensdag 12 augustus

knollenbal
De gehele dag dansen.

Orkest: „The Moodchers''

Jan uut Drente
heeft zich het besluit van de Markt-
meester, om zijn plaats te moeten af-
staan aan Geert uut Meppel, zo aan-
getrokken, dat hij wilde emigreren
naar 't Kranegoor.
De Marktmeester heeft zich met het
hart over de hand gestreken, en

Jan uut Drente komt nu a.s. woens-
dag weer met volop

Drentse Stoeten.

De ver. ophaaldienst van huisafval
maakt bekend, dat inplaats van zater-
dag 15 augustus het huisafval op

vrijdag 14 augustus wordt opgehaald!

Het bestuur.

Regelink voor uw Rijbewijs -f
Synagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

3 in l .;£•
• Salaris

• Diploma Modinette
• Opleiding Huishoudschool

Dat is mogelijk door het volgen
van onze cursus, in samenwerking
met de huishoudschool, onder con
trole van het ministerie van On-
derwijs.
Meisjes van 14 en 15 jaar
kunnen deze bijzondere cursus
volgen,
welke bestaat uit:

• 32 lesuren per week aan ons be-
drijf voor het diploma Modinette

• 8 lesuren per week aan de huis-
houdschool, in: koken, kinderver-
zorging, gymnastiek e.d.

Na afloop van de cursus wordt een
examen afgenomen en degene die
slaagt, krijgt het officiële diploma
Modinette (confectienaaister) mei
de zilveren speld.

Alle inlichtingen kun je dagelijks
krijgen aan ons bedrijf.

En als je je ouders mee wilt
nemen, mag dat gerust hoor.
Reiskosten worden vergoed.

ORCON KLEDING

INDUSTRIE

ZUTPHEN: Kuiperstraat 20-22
DOETINCHEM: Atjehstraat 23
HENGELO : Wichmondseweg 2

ipïoma l


