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Geslaagde feestweekV.V.V.
OPENLUCHTBAL

Maandagavond j.l. werd onder auspiciën van
V.V.V. en de Vordense Winkeliersvereniging
alhier de Vordense feestweek ingezet met een
openluchtbal op het marktplein alhier. De
Tirolerkapel (leden van de muziekvereniging
„Concordia) verleende hierbij muzikale me-
dewerking, gezeten op een boerenwagen. De
belangstelling, vooral van de zijde van de va-
cantiegangers, was groot. Menigeen kon de
verleiding niet weerstaan een dansje mee te
maken.

POLITIEHONDENDEMONSTRATIE
Dinsdagavond werd onder grote belangstel-
ling door een viertal leden van de Vordense
politiehonden-club een demonstratie gegeven
nabij Huize Vorden. De prima afgerichte
honden gaven blijk van hun kunnen in het
opsporen van voorwerpen, het bewaken van
goederen, het pakken van een stroper e.d.
„Het slachtoffer", de heer Vlogman, beleefde
enkele benauwde ogenblikken toen h i j dooi-
de honden werd aangevallen in opdracht van
hun meesters. De heer H. Olthof si lichtte de
demonstraties toe, terwijl aan het slot cle
voorzitter van V.V.V. de leden van de politie-
hondenvereniging dank bracht voor hun in-
teressante demonstraties en de vereniging na-
mens V.V.V. een enveloppe met inhoud aan-
bood.

TOUWTREKKEN EN OLD-VORDENSE
MARKT

In het kader van de zomerfeesten werden
Woensdagavond de voorronden vertrokken^
tussen de touwtrekploegen van Delden, K ra-"
nenburg, Veldwijk en Gems. Zoals gewoon-
l i j k omzoomden ook nu weer honderden de
weide achter café De Zon, waar deze wedstr i j -
den gehouden werden.
Daar er te elfder ure nog een ploeg ingelast
moest worden, waardoor het programma om-,
gewerkt moest worden, was het reeds donker!
toen de laatste ploegen tegen elkaar in het
strijdperk, traden. De uitslag van deze voor-
ronde is: 1. Delden I, 14 pnt; 2. Kranenburg I
12 pnt; 3. Gems I 10 pnt; 4. Kranenburg II
7 pnt; 5. Veldwijk I 6 pnt; 6. Gems II 4 pnt;
7. Delden II 3 pnt; S.Veldwijk II O pnt. Ar-
biter was de heer Oostindiën.
Op 10 Augustus a.s. 7 uur zal wederom in de
weide van café De Zon de tweede helft van
deze competitie vertrokken worden, waarna
dan de wisselbeker uitgereikt zal worden.
Op het marktplein werd 's avonds de eerste
Old-Vordense markt van dit seizoen gehou-
den, waarvoor een grote belangstelling be-
stond. De deelname van de zijde der winke-
liers was helaas niet zo groot als andere jaren.
De kramen met consumptie-artikelen maak-
ten uit de aard der zaak weer de beste zaken.
De oud-Gelderse costuums van de verkopers
(sters) deden het nu ook weer goed, vooral
bij de vreemdelingen. Zelfs was er een oud-
Gelderse boer met biggen op de markt, die
ook nog zaken deed. In het Nutsgebouw was
gelegenheid tot het maken van een dansje,
waarvan een druk gebruik gemaakt werd.

LAMPIONOPTOCHT
De Donderdagavond georganiseerde lampion-
optocht is een groot succes geworden. Het was
een lange stoet, die aich met de beide muziek-
corpsen Sursum Corcla en Concordia door de
straten bewoog. Vooral de jeugd was hierin
goed vertegenwoordigd. De stoet had na tuur -
lijk overal veel bekijks en vormde een prach-
tig gezicht.
Na afloop gaven de beide muziekcorpsen op
het marktplein nog enkele nummers ten bes-
te.

MOOIE ETALAGE'S
In deze feestweek, waaraan een etalagewed-
strijd is verbonden, is door de winkeliers veel
werk gemaakt van de etalages. Vooral bij
avond, als de verlichting brandt, geeft dit ex-
tra f leur en levendigheid aan ons dorp. Het
zal voor het publiek een moeilijke taak z i j n
de mooiste etalages aan te wijzen. We /.ien
de uitslag met belangstelling tegemoet.

HET NIEUWS* EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN
Advertentieprijs 4 cent p. mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

Ratti was uegangen Dinsdag jeurig.
Twee keer Dief is noe de bengel old,
Hee's vlot egruuid en ongehenrig
Kan e schappen. Da's ok zien behold.
Eerste klusser is e kots ewodden.
Ratti höldt in Gelders Voetbalbond,
Zo de name hoge van ons mooie Vodden,
Veur herdenken is ter dus wel grond.
Ratti, loa'k oe noe de vief moor geven
En oe filseteern, jao zo onbesoesd.
Zelf bun/f van de voetbal kold ebleven,
Moor neet kold veur wat 'r in oe

lééft en broest.
MAX HOLT.

KERKDIENSTEN Zondag 31 Juli.
IRENE

9 uur uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.
In beide diensten Bed. Hl. Avondmaal.

Gertf. Kerk
9.30 en 3 uur Ds H. Pol

van den Haag

/?./(. Kerk
7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 30 Juli van 5 uur tot en met
Zondag 31 Juli Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 22 t.m. 28 Ju l i .
Geboren: d. van G. J, Barink en B. G.
Barink- Schoonman; d. van H. van den
Berg en D. H. van den Berg-Stegeman;
z. van A. J. Eggink en A. G. M. Eggink-
Gerritsen.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 83 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 43.—
Handel was redelijk.

V.V.V. WEEKPROGRAMMA
Hoewel de komende week niet zo druk bezet
is als de feestweek, vermeldt het programma
toch attracties in velerlei vorm.
Vanavond wordt de feestweek besloten met
een bonte avond in Irene, waaraan de Pad-
vinders, het dubbel inannenkwartet, Zang en
Spel en Songs and Rhythni hun medewerking
verlenen. Hoewel er een kleine entree wordt
geheven vrezen we toch dat de zaal nog te
klein zal zijn om alle belangstellenden te be-
vatten.
Maandagavond gaan de heren Norde en Van
Roekei weer op stap om de Wandelaars de
mooiste plekjes van Vorden te wij/en. Nu er
zoveel vreemdelingen in ons dor]) z i j n zullen
wel veel liefhebbers zich melden.
Dinsdagavond is er weer een oriënteringsrit
voor wielrijders. Ook dit is steeds een goede
gelegenheid om met het prachtige natuur-
schoon, waaraan onze gemeente zo rijk is, ken-
nis te maken.
Woensdagmiddag is er de achtkastelentocht
voor wielrijders; ook deze tocht wordt in het
hoogseizoen door velen meegereden. Woens-
dagavond vindt er een avonddropping plaats
voor voetgangers. Voor diegenen, die zich
goed kunnen oriënteren, een spannende sport.
Zaterdagavond heeft het vogelschieten plaats
op de Bleek. Het vogelschieten behoort tot
de Achterhoekse Folklore en wordt ook nu
nog steeds op alle volksfeesten beoefend. Dit-
maa l gaat het er om welke vreemdeling
schutterskoning zal worden.
Zo men ziet: ook de komende week biedt voor
elk wat wils.

VERRASSENDE COLLECTE
Zondagmorgen werden t i j d e n s de Kerkdienst
van de Ncd. Hei v. gemeente twee bil jetten
van ƒ 1000.— gccolertccrd, resp. voor d i a c o n i e
en k er k voogdij.

GESLAAGD
Voor het diploma ,,Algemene Handelskennis"
slaagde te Zutphen, de heer D. Gotink, verte-
genwoordiger van de afd. „Linde" van de
„G.O.S."
De heer L. Dedden, onderwijzer aan de O.L.
dorpsschool alhier, slaagde te Arnhem voor
de hoofdacte.
Mej. B. H. Zomer slaagde voor het examen
Coupeuse.
Bij de te Zutphen gehouden examens voor het
Middenstandsdiploma slaagden van hier: D.
Boersma, G. J. Elbrink, D. Gotink, M. H. Re-
gelink en H. J. te Veldhuis.
Aan de Vakschool voor meisjes te Zutphen
slaagden de volgende leerlingen uit Vorden:
G. Weenk en M. Weekhout als coupeuse; D.
Klein Geltink als huisnaaister; H. Pongers als
hulp in de huishouding en D. Woltering voor
de 2-jarige primaire opleiding.

BOERDERIJ AFGEBRAND
Dinsdagmorgen omstreeks 7 uur werd de
brandweer gealarmeerd voor een brand in de
boerderij „De Weideman" eigenaar de heer
G. Wuestenenk alhier. De brand ontstond
vermoedelijk door hooibroei in het opgepakte
hooi boven de deel. De vlammen sloegen in
minder dan geen tijd door het dak van het
achterhuis. De brandweer die met een tank-
wagen zeer spoedig ter plaatse was kon niet
anders dan assistentie inroepen van de brand-
weren uit Hengelo (G.) en Warnsveld. Deze
waren ook spoedig op het terrein aanwezig.
Aangezien de Laak in de buurt droog was,
moest het water uit de Hackfortse beek wor-
den gehaald. De brandweren moesten telkens
om beurten hun tankwagen weer vullen.
Ze konden niet voorkomen dat het achterhuis
geheel u i tb randde . Hel voorhuis kon behou-
den b l i j v e n , hoewel hel zeer grote wate r scha-
de opliep. Het vee was ge lukk ig bui tenshuis .
Met behu lp van de buurtbewoners kon het
hu i s raad naar bu i l en worden gebracht. Een
kind van twee j aa r en een paar logé.'s die
op de bovenverdieping sliepen, konden z i c h
b i j t i j d s in veiligheid stellen. Tevens konden
met burenhulp enige kippenhokken en een
varkensschuur die dichtbij de boerderij ston-
den met emmers water behouden worden. Wel
ging, naar ons ter ore kwam, een antiek ser-
vies verloren waaraan de familie zeer gehecht
was.
De gehele hooioogst, ongeveer 18.000 kg, en
30 mud gedorste haver werden een prooi der
vlammen. Verzekering dekt de schade,
l i e t nablussingswcrk nam de gehele dag in
beslag.

WEDEROM BRAND DOOR HOOIBROEI
Woensdagmiddag werd de brandweer op-
nieuw gewaarschuwd voor een brand, ont-
s l a a n door hooibroei. Een grote hooiberg,
staande bij de boerderij van de landbouwer
Ch. Jansen in de Wildenborch was hierdoor
iu brand geraakt. Daar de hooiberg nogal vrij
d icht bij de boerderij stond, was het gevaar
voor uitbreiding niet denkbeeldig. De Vor-
clensc brandweer pakte de brand direct ener-
giek aan. Bij kleine hoeveelheden werd het
hooi uit de berg getrokken en dan bespoten
tot er geen gevaar voor brand meer bestond.

VIJF-EN-TWINTIG-JARIG JUBILEUM
Vrijdag was het 25 jaar geleden dat cle heer
A. J. Huurneman als directeur van de Vor-
dense coöp. zuivelfabriek in dienst trad. Het
bestuur had een receptie uitgeschreven in de
zaal van hotel „Het Wapen van Gelderland".
Van de gelegenheid de jubilaris met dit feit
geluk te wensen werd druk gebruik gemaakt.
De j u b i l a r i s werd toegesproken door de voor-
zitter, de heer J. B. Wuestenenk. Namens de
leden der fabriek werd de.jubilaris een p r a c h -
tige radio aangeboden, waarvoor hij zeer dank-
baar was.

EEN DERDE PRIJS
Op een te Zutphen gehouden oriënteringsrit
voor motorr i jders behaalde cle heer D. J.
Rouwenhorst van hier een 3e prijs met 79
s t ra fpun ten .



KIPPEN EN KONIJNEN VAN
ONTIJDIGE DOOD VERLOST

De laatste tijd werden door een bloeddorstige
hond duiven en konynen doodgebeten in di-
verse duiven- en konijnenhokken.
Een bewoner van Het Hoge alhier opperde
het idee het hok onder electrische stroom te
/etten. Eensklaps hoorde men 's nachts een
geweldig lawaai. Toen men ging onderzoeken
wat er aan de hand was /ag men een luid jan-
kende hond er van door gaan. Sinds die nacht
vindt men geen doodgebeten konijnen en kip-
pen meer in de hokken.

DE KNUPDUUKSKES
De Vordense Boerendansers „De Knupduuks-
kes" werden door de Federatije van Folkloris-
tische Dansgroepen in Nederland uitgenodigd
om op 6 en 7 Augustus a.s. naar Vannes in
Frankrijk te komen om Nederland daar te
vertegenwoordigen op een aldaar te houden
folkloristisch festival.
De uitnodiging is aanvaard, zodat de Vorden-
se groep een interessante reis te wachten staat.

FOKDAG 1955
Op een vergadering van M.R.I J. en F.H.
rundveefokkers werd besloten de gecombi-
neerde fokdag te houden op 29 September.
Als keuringsterrein werd genoemd een weide
van de weduwe Hartman, gelegen tegenover
vila Nuova aan de Zutphenseweg.

INBRAAK OPGEHELDERD, DADER
GEPAKT

Het is de Rijkspolitie gelukt de dader van de
onlangs bij de familie D., wonende in de Veld-
wijk, alhier gepleegde diefstal te pakken te
krijgen. Het was H. S. te Enschede, die iri zijn
levensonderhoud voorzag door diverse diefstal-
len en inbraken te plegen. Hij werd te Tub-
bergen door de Rijkspolitie aangehouden. S.
werd op transport naar Vorden gesteld, waar
hij een volledige bekentenis heeft afgelegd.
Naar wij vernemen zal hij te Almelo voor
meer diefstallen terechtstaan.

MOSSELS BELANG
De fok- en Contrölevereniging Mossels Be-
lang vergaderde in café Schoenaker, onder lei-
ding van de heer A. J. Oltvoort. De vereni-
gingsstier werd uitbesteed bij de laagste in-
schrijver, de heer G. Berenpas, voor een be-
drag van ƒ 950.—. Indien een rund vaker dan
twee keer ter dekking bij de stier wordt aan-
geboden zal een toelatingsbewijs van de vee-
arts moeten worden overgelegd. De kosten
hiervan zijn voor rekening van de eigenaar
van het betrokken rund.
De vergoeding voor de monsternemers werd
van ƒ 5.— op ƒ 5.25 per koe per jaar gebracht.
Als helpers voor het in orde brengen en we-
der opruimen van het terrein waar de Vor-
dense fokdag op 29 September zal worden ge-
houden, werden de heren T. Brummelman
en H. J. Berenpas benoemd. Besloten werd
de kosten van het veevervoer naar deze fok-
dag voor rekening der vereniging te nemen.
Het bestuur zal trachten eind Augustus de
jaarlijkse verenigings-rundveekeuring te orga-
niseren.

DE LAATSTE
RHEUMA-VERRASSINGSCOUVERTJES

Over enige dagen wordt het geheim, dat aan
de Rheuma-verrassingsactie ten grondslag is
gelegd, bekend gemaakt. Niet minder dan
een kwart millioen gulden aan prijzen, ver-
deeld in 5456 porties, waarvan 4 van ƒ 15.000,
4 van ƒ 10.000, 4 van ƒ 5.000, 4 van ƒ 1.000,
240 van ƒ 100, 400 van ƒ 50, 800 van ƒ 25 en
4000 van ƒ 10, zullen tijdens een gezamenlijk
radio-programma worden toebedeeld.
Zoals bekend, zijn de Rheuma-verrassingsvou-
vertjes verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk
oranje, rood, wit en blauw. De couvertjes kos-
ten ƒ 0,50 per stuk, terwijl de opbrengst ge-
heel bestemd is voor de bestrijding van de
rheuma, waaraan niet minder dan anderhal L'
millioen mensen in ons land lijden, waarvan
tienduizenden gebukt gaan onder een moei-
lijk te beschrijven geesteh'jk en lichamelijk
leed.
Deze wrede en vreselijke ziekte kan vernie-
tigd worden, hetgeen mogelijk is, indien alle
Nederlanders deelneming betuigen. Op een
originele en sympathieke manier is dit moge-
lijk gemaakt en wanneer we de winkeliers van
hun laatste couvertjes afhelpen, belopen wij
de kans zelf wellicht een fortuin te beerven,
terwijl we de zekerheid hebben dat we onze
medemensen door middel van deze verras-
singsactie levensgeluk zullen toebedelen.

GEVERBALISEERD
De rijkspolitie alhier heeft twee jeugdige per-
sonen t.w. H. B. en P. G. aangehouden, aan-
gezien zij met een windbuks op een hond aan
het schieten waren.
Tegen H. B. de eigenaar van de buks werd
proces verbaal opgemaakt. De buks werd in
beslag genomen.

R.K. JEUGDHERBERG
Tot en met de maand Augustus is Zaal Schoen-
aker op de Kranenburg weer ingericht als
ieugdherbergcentrale (K.V.C.) De betekenis

iervan spreekt duidelijker, gezien in het
raam van de tegenwoordige vacantiebesteding,
voor het grootste percentage doorgebracht
met reizen en trekken van de jeugd langs
velden en wegen.

Mijnhtirdïs tabletten
Z E N U W - H O O F D P I J N - L A X E E R

JUBILEUM-SPORTDAG „RATTI"
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
de R.K.S.V. „Ratti" zal er a.s. Zondag een

f root sportfestijn plaats vinden. Na de ker-
elijke viering van dit 2e lustrum worden er

's middags diverse sportattracties gehouden,
welke in alle opzichten voor „elck wat wils"
bieden. Het programma vermeldt o.a. hardlo-
pen, hoog- en verspringen etc. Voorts zullen
de beide plaatselijke voetbalverenigingen
Vorden I en Ratti I een jubileumwedstrijd spe-
len en zal het hoger geklasseerde Ratti o.i.
een wilskrachtig en hard werkende Vorden-
ploeg tegenover zich vinden zodat omtrent de
uitslag van deze derby niets valt te voorspel-
len. De Vendelzwaaiers en Reidansgroep uit
Vierakker, evenals de Tirolerkapel uit Vorden
zullen hierbij hun medewerking verlenen. On-
getwijfeld zullen vele sportliefhebbers dit fes-
tijn willen bijwonen, want het staat vast, dat
er goede sport te beleven zal zijn.

GESLAAGD
de R.K. School voor Techniek en Am-

u< ht (Leo-Stichting) te Borculo slaagden on-
ze plaatsgenoten, de heren W. J. Berentsen,
Delden en A. S. Hoebink voor 't diploma me-
taalbewerker en de heer }. Bouwmeester, On-
jitein voor 't diploma Houtbewerker.

or 't Mulo-diploma A slaagden me j. M.
"Jansen en de heer B. Schoenaker f r, beiden
leerlingen van de R.K. Mulo te Zutphen.

goedkope aanbieding

HARDBOARD
Zolang onze voorraad strekt bieden
wij prima geïmporteerd hardboard aan
volgens onderstaande maten en prijzen:
61 x 122 cm f 1.20 122 x 160 cm f 3.90
46x198 „ „ 1.60 122x183 „ „ 4.40

122x122 „ „ 2.85 122x214 „ „5.20

Prijzen per plaat, u behoeft dus geen
10 of meer stuks te kopen.

• Schrijf, telefoneer of kom kijken/

Beltman - Warnsveld
Boslaan 13. Telefoon K 6750 - 3592

Uw voordeel Ons gemak

l/elett profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!
Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regelprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

Voor alle soorten familiedrukwerk

uw genete leven door

zoals:

• Gehoor tekaar t jes
• Verlovingskaartjes
• Ondertrouwbrieven
• Visitekaartjes
• Rouwbrieven
• Dankbetuigingskaartjes

NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
Nieuwstad 12, Telefoon 404

Empo en Union rijwielen
in kleuren of zwart.
ook met dubbele remmen en
3 versnellingsnaaf.

Beleefd aanbevelend

A. G. TRAGIEK

Door goede vakkennis,
betere reparatie's!

Koopt uw naaimachine bij de
vakman.
Profiteert van zijn vakkennis.
Alléén vakkundige adviezen hebben
waarde.

Frans Lebbink 't Hoge 33
't Adres van service en vakmanschap.

Mooi en niet duur.
Overtuigt U zichzelf.

Wij hebben een speciale etalage
van machinale

Smyrna tapijten
dressoir-, schoorsteen- en
tafelkleden in alle maten.

Geregeld voorradig. Werkelijk wat
moois en niet duur. Alle tapijten en
kleden zijn zichtbaar geprijsd.
Vraagt vrijblijvend zichtzendingen.

Het achterste gedeelte van deze
etalage biedt U een overzicht
van een gedeelte onzer voorradige

taekledingsstoffen
geschikt voor alle stoelen, clubs
of bankstellen.

Vraagt U voor het stofferen Uwer
stoelen met een dezer stoffen eens
prijzen, 't Valt U zeker mee.

Complete Woninginrichting

Joh. Heerink - Zutphenseweg 7
Tel. K 6752-383

Vraagprogramma's
voor de Varkensfokdag te
Doetinchem op 2 Sept. '55 zijn
verkrijgbaar bij de Secr. der
Fokvereniging.

Inleveren voor 8 Augustus.
Het Bestuur
G. W. Winkel. Secr.

Contact wordt in 1175 Vordense gezinnen
gelezen; dat is zeker 505 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT



W. N. Lulofs
ARTS

is met vacantie

afwezig
vanaf Maandag 8
Aug. tot en met
Vrijdag 26 Aug.
Dr. de Vries neemt
waar.

/E. Hylkema
TANDARTS

Vacantie: Vrijdag 5
tot 28 Augustus.

Spoedgevallen:
Tandarts van Dijke

Hengelo-Gld.

VordensMannenkoor
A.s.Maandag l Aug.
repetitie.
Trouwe opkomst in ver-
band concert Eibcrgen
gewenst f

Rusthuis „Het Enze-
rinck" vraagt nood-
hulp werkmeisje en
verpleeghulp gedu-
rende vacantie van 't
personeel.

Gevraagd een flink
MEISJE voor enige
halve dagen p. week.
G. W. Luimes.

Gevraagd 'n MEISJE
voor 3 a 4 d. p. w.,
v. hulp in de huishou-
ding. J. Pardijs,
Boggelaar 5, Warns-
veld.

VERLOREN op het
Voetbalterrein „Ratti"
of omgeving een heren
ARMBANDHOR-
LOGE. Terug te be-
zorgen bij G. H. Besse-
link, E 73 a.

Te koop bij inschrij-
ving ruim 8 vim rogge
aan de garst. Briefjes
inleveren tot Dinsdag
2 Aug. 's avonds 6 u.
B. W. Pelgrom,
Kranenburg D 138 a,
Vorden.

Te koop ongev. 12
are haver bij G. Bats,
C 87, Vorden.
Briefjes te.m. 5 Aug.

Te koop 12 are HA-
VER. H. J. Klein
Nengerman, Almense-
weg C 134.

Te koop KNOL-
ZAAD, oogst 1955.
A. Poterman,
bij Buitenzorg, Warns-
veld.

SCHOTTELINGEN
te koop. H. J. Barink,
Hackfort C 34.

Te koop l perceel
HAVER. Briefjes in-
leveren op Donderdag
4 Aug. bij J. W.
Hissink, Zutph.weg 63

Af te geven:

Nieuwe oogst knolzaad
Halflang andijvieblad f 5.—
per kg.

Gelria, origineel halflange
stomppuntige blauwkop met
andijvieblad f 7 . — per kg.

Fa J. W. ALBERS

V.V.V.
Zaterdag 30 Juli Bonte avond

waaraan medewerken:
N.P.V. groep Vorden, Gezelsch.
„Zang en Spel", Dubbel Mannen-
kwartet, Gezelsch. „Songs and
Rhythm". Aanvang 8 uur in
gebouw Irene, 't Hoge.
Entree volwassenen f 0.50, kin-
deren tot 16 jaar f 0.25.

Maandag l Aug. Avondwandeling
onder deskundige leiding. Vertrek
7 uur van het Marktplein.

Dinsdag 2 Aug. Oriënteringsrit
voor wielrijders, langs prachtig
natuurschoon. Vertrek n.m. 7 u.
van het Marktplein.

Woensdag 3 Aug. 8-kastelentocht
per rijwiel, onder deskundige lei-
ding. Vertr. 1.30 uur v.h. Marktpl.

Woensdag 3 Aug. Avonddropping
voor voetgangers van alle leeft.
Vertrek 9 uur van het Marktpl.
Aanmelden^fcpnaf 8.30 uur bij
Hotel Branfrenbarg. Inschrijfgeld
50 cent.

Zaterdag 6 Aug. Vogelschieten
Een oud-achterhoeks gebruik.
Welke vreemdeling wordt schut-
terskoningJB^anvang 7 uur op
de bleek. ̂ ^

mis
hiei

Wij vermoeien U deze week niet met een ver-
haal over onze Prisma-horloges.
Als U in de komende week vacantie hebt is er
misschien wel een gelegenheid om de etalage's
hiervan te bezichtigen.

Fa» Martens,
Agence officielle Prisma

ges

"" Nutsgebouw""
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag: 13 Aug:., 8 uur

The Glenn Miller Story
met: James Stewart - June Allyson
en als muzikale gaststerren: Louis
Armstronp - Frances Langford - Ben
Pollack - Gene Krupa - The Modernaires

Een film met alle rhythme en roman-
tiek, alle liedjes en liefde, die nodig
waren voor een meesterlijk stuk werk.

Toegang alle leeftijden
v J
•
Entree: l 20 - 0.90 - 0.60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

HONING te koop.
H. J. Bargeman, C
24 a, Strodijk.

Te koop BOEREN-
KOOLPLANTEN.
H. Bargeman, C 93.

Te koop 5 BIGGEN
bij H. J. Veenhuis,
B 78 Delden.

Te koop 2 tomen
BIGGEN.
Joh. Besselink, B 37.

DAMESFIETS te
koop (sportmodel) in
zeer goede staat.
Dorpsstraat 40.

Te koop een z.g.a.n.
2-scharige wentel-
ploeg „Veldman".
Wed. H. Weenk,

E 44 Linde

TE KOOP

plm. 100 jonge
hennen,

ook in kleine gedeel-
ten.
D. Klein Geltink,

Klein Garmel

KNOLZAAD, oogst
1955.
G. W. Winkel,
„'t Gazoor" Vorden

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Vorden.

Adelaarsogen . . .
kunnen wij U niet geven.
U is echter met een bril van ons, ver-
zekerd van het maximum aan gezichts-
scherpte.

Fa» Martens,
de opticien, die altijd voor U klaar staat!

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

l
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EET
BROOD
VAN -

S C H U R I N K

Ned. Bond van Schoenmakerspatroons afd. Vorden

Onderstaande zaken zijn wegens vacan-
tie gesloren van 15—20 Aug. a,s.

H. G. Albers
A. Jansen
Timmer, Kranenburg
H. Visser
H. G. Wullink

Jubileum-Sportdag „Rflïïr
Bezoekt de sportdag op de Kranenburg Zondag
31 Juli a.s. Aanvang 1.15 uur.

Diverse sportwedstrijden o.a. Hardlopen, Hoog-
springen, verspringen, touwtrekken, enz.

Voor deelname athletiekwedstrijclen kan een
ieder zich opgeven tot de aanvang van de
wedstrijden a.d. kassa.

3.45 uur Jubileumwedstrijd

Ratti l - Vorden l
Medewerking van de Vendelzwaaiers en Reidansgroep
uit Vierakker, Tirolerkapel uit Vorden en Gymna-
stiekver, Dio uit Keyeaburg.

Komt allen naar de Kranenburg.
Entree 50 cent. Kinderen 15 cent. Ratti roept U 'n
welkom toe.



Te koop bij inschrij-
ving 90 are haver a.d.
Ruurlosestraatweg.
Briefjes voor 4 Aug.
12 uur.
Tevens 25 are hooi-
grasen prima biggen
Baron v.d. Borch,

Huize „Vorden"

Te koop toom zware
BIGGEN. W. Riet-
man, Hackfort.

Te koop r.b. dragende
VAARS, beste melkl.,
a.d. telling 4 Aug.
A. J. Vruggink,
„Riethuis" Delden.

Aangeboden l dres-
seerkar, l weide-
pomp en l benzine-
motorm. cirkelzaag.
G. Dijkman, Bramel
C 129.

H.H. Pluinweeh.!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen
en jonge hanen, alle
soorten.
Worden van huis afge-
haald en contant betaald

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283
if Let op het juiste adres

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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.Nipius,Zutphen
Laarstraat 5

Vraag niet hoc het kan,
maar profiteer er van»

l pot prima appelstroop 34 et
3 grote chocoladerepen Venz 49 et
3 grote vruchtenrollen 25 et
Bij aankoop 6 stukken toiletzeep
badtas gratis.

Als extra reclame:
bij aankoop van l fles Alcirawijn
a f 2.85 l fles limonadesiroop van
f 1.25 voor 25 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

BOSTON SCHOENWIT
ideaal voor wit leder, suède of
linnen, verpakt in handige tuben.

Verkrijgbaar bij:

Wullink's Schoenhande!
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Duo's, windschermen, voet-
rusten, bougies, stofbrillen,
K.M.-tellers, gezichtschermen,
banden en tassen voor brom-
fietsen en motoren.

Beleefd aanbevelend

A. G. "t^agter

,o me r omer

Alle voorradige

tuinameublementen
waren uitverkocht.

Wij hebben weer een nieuwe zending
ontvangen, 4 clubs en 1 tafel f 175.—,
ook afzonderlijk te leveren.

Joh* Heerink
Telefoon 383 - Vorden
Complete Woninginrichting

... geen druppel blijft

ongecontroleerd.

meent
Mans uut Twente

Hier zie'j me stoan met 'n brandende keers achter
'n glas Heineken's, zo offetapt van de filter. Zo kunt
Heineken's biervakmensen met één oogopslag zien
of er aan de helderheid iets mankeert; aan de helder-
heid van 't helderste en meestgetapte bier: Heineken's.
Wat lekker! Zorgt altied, net as ik da 'jn paar
fleskes d'r van in huus hebt.

Heineken koopt ra^^al zien brouwerijen in de wereld
tegeliek de grondmjfen in. Kunst dat de leverancier veur
zo'n klant het allerbeste van 't beste reserveert.

~fc de kroonkurk (ik zeg: döpke) betekent ne snelle, massinale
en hygiënische afsluuting van dat kostelijke bier, dat zo-
dönig ook veul langer goed te hooi'n is,

^ 't Is aln's puur-n^tur, kunst- en vliegmiddeltjes wodt
ter verafschuwd, ^J

•ĵ T Ze brouwt a zowat veer honderd joar,- goa 's noa wat
ne ervaring,

^ Heineken gunt zien bier, veurdat ie 't kriegt, een lang-
durige rijpingstijd,

•̂  Heineken hef de grootste wetenschappelijke afdeling van
alle brouwers in Europa - wat doar uutkomp!

>f- Ze werkt er met de zgn. Heineken's A-gist, een special
gistreincultuur, woarvan geeneen op de wereld (behalve

. Heineken) het geheim kent

Heineken's Bier
oaweral het t meest getapt!

GESLOTEN
wegens inventarisatie
van 1 t.e.m. 3 Aug.

G. H. S T R U I K
v.h. Fa. Looman

Voor de inmaak
Opekta
(vloeibaar en droog)
Fer ia druppels, Tabletten,

Vlies, Parafine, Flessen-

lak, Zwavellint, Inmaak-

kruiden, enz.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist
„Beslist uw Drogist"

Inschrijving verzocht
door de Voetbalver. „Vorden"

voor de consumptieverkoop
en rijwielstalling op het terrein.
Seizoen l Sept. '55—1 Sept. '56

Briefjes voor 15 Aug. in te leveren bij D.
te Slaa, Schoolstraat 11.

s, J

Nacht-Oriënteringsrit
Hamove Hengelo-GId.

Start heden Zaterdagavond 9 uur bij
v.d. Weer. Inschrijving vanaf 8 uur.

Elk die bij ons een nieuwe fiets heeft
uitgezocht

Is jaren later nog gelukkig, dat hii
BIJ ONS kocht.

A. G.TRAGTER - Zutphenseweg

Lcantietijd . . . Zonnebri l t i jd
Voor korte of lange trips een Opticiens
Zonnebril is toch maar je ware !

Fa, Martens,
de opticien, die altijd voor u klaar staat

Gesloten wegens vacantie
-k van 1 tot en met 6 Aug.

G. Weulen Kranenbarg
BRANDSTOFFENHANDEL

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar l


