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VAN DE REDACTIE.
Reeds geruime tijd sturen we elke week gratis
een aantal exemplaren van Contact naar het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen, waar deze
door de goede zorgen van portier Hulleman
aan de patiënten uit Vorden worden uitge-
deeld. Velen hebben ons reeds gezegd hoezeer
ze deze attentie van Contact op prijs stellen.
Deze week bereikte ons een bedankje in
dichtvorm, waarvoor we gaarne een plaatsje
inruimen.
Ook de zusters van het St. Walburgis Zieken-
huis te Zutphen hebben ons hun medewerking
toegezegd en zo krijgen de Vordense zieken,
die in het R.K. ziekenhuis verpleegd worden,
voortaan ook Contact toegezonden.
Uit ondervinding weten we hoe men, vooral
bij een langdurige opname in een ziekenhuis,
hunkert naar een levensteken uit zijn woon-
plaats en daarom zenden we de Vordense
patiënten ons blad toe, waardoor ze met alle
gebeurtenissen uit ons dorp op de hoogte
blijven.
Van deze gelegenheid willen we gaarne ge-
bruik maken om alle zieken van harte een
spoedig algeheel herstel toe te wensen!

OPENLUCHT-SAMENKOMST.
Heden, Zaterdagavond, wordt er op het Markt-
terrein een openlucht-samenkomst gehouden,
waarin het Evangelie zal worden verkondigd.
De Chr. Muziekver. verleent medewerking.
Zie verder de achterstaande adverentie.

GOUDEN ECHTPAAR.
De Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda"
bracht Donderdagavond een serenade aan het
gouden echtpaar Gerritsen—Schut van de
Zwarte weg. De voorzitter der vereniging, de
heer H. J. Radstake, sprak namens de ver-
eniging zijn gelukwensen uit, waarna de heer

litsen namens zijn cchlgi
familieleden voor de gebrachte hulde dankte.
Het gouden echtpaar mocht de gehele dag
gelukwensen in ontvangst nemen o.m. van de
burgemeester, welke allen hun gelukwensen
met bloemen of een ander geschenk verge-
zeld deden gaan.

GESLAAGD.
De heer H. v. d. Berg slaagde voor het prac-
tijkexamen Boekhouden van de Ned. Asso-
siatie.
De heer W. Bosman verkreeg het diploma
algemene handelskennis.
Voor het practijkdiploma boekhouden slaagde
de heer H. J. Koning.
Aan de volgende leerlingen van de Technische
School te Zutphen werd het diploma uitge-
reikt:
Smid-bankwerker (2-jarige cursus) 'W. Lam-
mers en P. G. Harmsen.
Smid-bankwerker (3-jarige cursus) A. F.
Siemes.
Automonteur J. L. van Houte.
Timmerman A. G. Bijenhof.
Metselaar W. Berenpas.
Bakker J. M. Nijenhuis en J. Wiekart, a l l e n
te Vorden.
De heer H. J. van Asselt uit Linde slaagde
voor het examen practische vakbekwaamheid
bloemist, hovenier en bloemmisterij. De heer
B. Bakker slaagde te Apeldoorn aan de school
voor Scheepwerktuigkunde voor het diploma
Scheepswerktuigkunde.
Voor het mondeling middenstandsexamen
algem. handelskennis slaagden de volgende
personen uit Vorden: W. Bosman, G. W. Groot
Enzerink,-Mej. H. W. Flamma, D. Gersen, H
en J. G. Gosselink, J. W. Hartman, D. Kit i n
Hekkelder, H. van M o n l r , mej. G. M. M.
Jansen, H. F. Jansen, H. J. Knoef, II. Lauck-
hart, mej. J. G. Lettink, G. H. L. Maertzd
mej. J. B. Nieuwenhuis, A. H. Pardijs, H. J.
Rouwhorst, W. J. Sarink, A. A. Schuurman,
mej. A. M. G. Sessink, G. H. Voskamp en
A. J. Wullink.
De heer D. Bode behaalde het pract i jkdiph
boekhouden.

BENOEMD.
Wegens vertrek van Mej . Steenstra naar
Kampen is tot onderwijzeres aan de Chr.
school in de Wildenborch benoemd Mej. Wie-
lemaker te Silvolde.

Aardige attentie van „Contact"

„Contact", ons eigen Vordens blad,
Door iedereen gelezen,
„Contact" houdt met u steeds contact
Waar of u ook moogt wezen.

Wordt men soms Vrijdagsmiddags in
Een ziekenhuis opgenomen
Dan denkt men zo bij 't liggen vaak:
Zou er bezoek nog komen ?

En d' eerste die Zaterdagmorgen reeds
Hij 11 op 't bed komt kijken
Dat is „Contact", die lachend n
De zuster aan komt reiken!

„Contact", wij danken u oprecht
Voor deez' aardige attentie,
En wensen u met recht hiervoor
Nog menig advertentie!

R.

Kerkdiensten Zondag l Aug.
Gebouw Irene

9 uur Ds R. G. H. Boiten van Heerlen
10.30 uur Ds S. F. van Veenen.Ternaard (Fr.)
Jeugddienst

Kapel Wildenborch
10.30 uur Ds R.G.H. Boiten, van Heerlen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds H. Bouma van Barchem

R.K. Kerk
7 u. Vr. Mis, 8.30 u. Stille mis, l O u. Hoogmis

/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 31 Juli van 5 uur t. e. m.
Zondag l Aug. Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 59 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 52.— tot f 58.—

Handel was vlug
Schottelingen van f 68.— tot f 72.-—

Burg. stand van 23 Juli t.m. 29 Juli
Ondertrouwd: H. Weenk en A. Klein Lebbink

DE SPAR OP REIS
A.s. Dinsdag maken de Sparwinkeliers met
hun klanten een reis naar Köningswinter. De
tocht wordt gemaakt met 5 bussen, die op
verschillende tijdstippen vertrekken, opdat het
oponthoud aan de grens tot een minimum
beperkt blijft. De vertrektijden en plaatsen
zijn in een advertentie opgegeven. Men ver-
zocht ons er op aan te dringen vooral op
tijd aanwezig te zijn.

WEINIG DEELNAME VOOR
RIJWIEL-ORIËNTERINGSRIT.

Zondagmiddag startte op het marktplein de
eerste oriënteringsrit voor wielrijders in het
kader van de VVV-actie. De vorige week
mors! de/e rit uitgesteld worden wegens de
slechte weersomstandigheden. Helaas was
deze rit niet opnieuw aangekondigd in de
VVV-agenda van deze week. Mede hierdoor
bleef het aantal deelnemers verre beneden
de verwachting, n.l. 22. De rit voerde door de
p r a c h t i g e omgeving van Hackfort en Veldwijk
en was prima verzorgd. Na afloop reikte in
hotel Bakker de heer D. J. Rouwenhorsl de
pr i j zen uit. De heer Rouwenhorst bracht dank
aan de ui l / e l l e t s en controleurs voor het vele
werk verricht; hij sprak de hoop uit dat de
volgende rit , op Dinsdag 10 Augustus zich in
een grotere belangstelling mag verheugen.
De p r i j s w i n n a a r s waren: l A. Weenink 17

>., 2 mevr. de Vries l f) str.p., 3 J. de Vries
l ' i Btr.p., 4 mej. A. Lettink, 5 J. Elbrink, ieder
31 str.p.

JUBILEUM FEESTWEEK V.V.V.
Nog slechts enkele dagen scheiden ons van
de grote Vordense feestweek, welke gehouden
wordt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van V.V.V. Overal is men druk in de wer r
om de verlichting aan te brengen, zodat Vor-
den er volgende week vooral 's avonds op z'n
paasbest zal uitzien. Ter verhoging van de
feestelijke sfeer worden de inwoners verzocht
de vlaggen uit te steken!
Maandagavond wordt de finale touwtrekken
om het kampioenschap van Vorden gehouden.
Er wordt eenzelfde programma als vorige
week afgewerkt en wie in totaal de meeste
punten heeft behaald wint de eerste prijs.
Direct na de wedstrijden zal de prijsuitreiking
plaats hebben.
Daarna kan men weer terecht op de oud-
Vordense markt, welke vorige week een grote
attractie bleek te zijn. Naar men ons mede-
deelde belooft de deelname deze keer nog
groter te worden.
Dinsdagavond wordt een lampionoptocht ge-
organiseerd, waaraan jong en oud verzocht
wordt deel te nemen.
Beide Vordense muziekcorpsen verlenen hun
medewerking, dus ook deze avond viert de
gezelligheid hoogtij! Om half negen vindt de
opstelling plaats op het Marktplein waarna
de route is als volgt:
Dorpsstraat, Raadhuisstraat, Nieuwstad, Hen-
gelose weg (bij Remmers draaien), Hengelose
weg, Nieuwstad, Raadhuisstr., 't Hoge, School-
straat, Zutphense weg, Burgemeester Gallée-
straat, Enkweg, Julianalaan, Wilhelminalaan,
Groene weg, Enkweg, Stationsweg, Dorps-
straat, Marktplein.
Woensdagavond wordt in de muziektent een
concert gegeven door het harmoniecorps van
de Gelderse Tramwegen uit Doetinchem.
Vooraf zal het corps in hun mooie uniformen
een tond ' i i ay . s door het dorp mak

De opstelling heeft om half acht op het
Marktplein plaats en de te volgen route is:
Dorpsstraat, Raadhuisstr., 't Hoge, Smidsstraat,
Zutphense weg, Burgemeester Galléestraat,
Molenw., Insulindelaan, Burgemeester Gallée-
straat, Enkweg, Julianalaan Wilhelminalaan,
Emmaplein (langs nieuw huis van de heer
Wijdenes), Plantsoen, naar de Muziektent.
Donderdagavond komt er iets nieuws voor
Vorden: een brandweer waterspuitbalwed-
strijd tussen de brandweerploegen uit Vorden
en Hengelo G. De ploegen zijn aan elkaar
gewaagd, dus zal het aan spanning niet ont-
breken. Het publiek zal zodanig worden op-
gesteld dat het niet nat wordt!
Vrijdag is de avond van behendigheid, n.l.
mastklimmen. Dan kunnen vooral de jongens
laten zien hoe bedreven zij hierin zijn. Verder
„trek aan de bel" enz.
Zaterdag wordt de jubileumweek besloten met
een V.V.V.-tocht: voor wandelaars 10 km,
wielrijders 25 km, bromfietsers 30 km, motor-
rijders en automobilisten 55 km. Om l uur
worden de deelnemers in Hotel Bakker ver-
wacht, waar hun een kop koffie en ouderwetse
krentenwegge door het V.V.V. bestuur wordt
aangeboden. Daarna start men voor de tocht,
net eindpunt is bij Hotel de Konijnenbult,
waar de Vordense folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes" een demonstratie van
ouderwetse boerendansen zal geven. Als aan-
denken ontvangt elke deelnemer een aardig
souvenir. Het inschrijfgeld bedraagt slechts
/ l-— per persoon. Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij alle hotels, pensions en
sigarenmag. Eyerkamp; zij moeten uiterlijk
4 Augustus bij de heer Terpstra binnen zijn.
Zo men ziet hebben V.V.V. en de Vordense
winkeliersvereniging kosten noch moeite ge-
spaard om een goed programma samen te
stellen. Zij hopen dan ook dat alle Vordenaren
hun volle medewerking zullen geven om de
feestweek goed te doen slagen.
Vordenaren, de daad is aan u!

BURGEMEESTER GALLÉEMONUMENT.
Het Burgemeester Galléemonument dat dienst
doet voor verlichting van de samenkomst van
Raadhuisstraat, Kerkplein en Zutphenseweg
is, nadat het enige tijd geleden wegens repa-
ratie van zijn voetstuk is verwijderd geweest,
Dinsdag weder herplaatst. Bij de a.s. feeste-
lijkheden kan het weer zijn licht laten
schijnen.



TOUWTREK-WEDSTRIJDEN.
De voorronden om het kampioen touwtrekken
van Vorden, welke vorige week Vrijdagavond
in de weide achter café De Zon gehouden
werden, trokken enorm veel belangstelling.
De wedstrijden verliepen lang niet zonder
spanning. De ploegen uit Delden en Kranen-
burg toonden zich verreweg de sterksten. Aan
eerstgenoemde ploeg was het duidelijk merk-
baar dat zij vooraf ernstig getraind had. Zij
won dan ook alle wedstrijden en gaat met
6 punten aan de kop, gevolgd door Kranen-
burg met 5 punten, 3e en 4e zijn Veldwijk (de
kampioen van vorig jaar) met 2 en het Dorp
met O punten. Jammer genoeg hadden enkele
fabrieksploegen verstek laten gaan. Dank zij
een afdoende afzetting en nieuwe reglementen
hadden de wedstrijden dit jaar een ordelijk
verloop. De heer Pieper uit Zutphen was de
arbiter.
De finales zullen gehouden worden op Maan-
dag 2 Augustus a.s.

OLD-VORDENSE MARKT.
Dank zij het vrij gunstige weer trok de vorige
week Vrijdagavond gehouden old-Vordense
markt, grote belangstelling. Men kon slechts
voetje voor voetje langs de verschillende
kramerijen schuifelen. Er werden door de
deelnemers aan deze markt wel zaken gedaan.
Vooral de kramen in consumptie-artikelen
hadden het druk, evenals de attractiekramen,
waar men b.v. kon schieten, grabbelen e.d.
Sommige zakenlieden hadden extra werk ge-
maakt van de aankleding en verlichting van
hun kramen. Bovendien verschennen de
meeste marktkooplieden in ouderwetse Gel-
derse kleding. Ook de café's en hotels maak-
ten goede zaken, zodat het geheel wel een
bijzonder goed geslaagde dag was voor V.V.V.

CENTRALE RUNDVEEFOKDAG TE VORDEN
OP 15 SEPTEMBER

Zaterdagavond werd in café het Zwaantje
door het bestuur van de rundveefokdag en de
afgevaardigden der diverse fok- en controle-
verenigingen een vergadering gehouden ter
bespreking van de in September a.s. te houden
rundveefokdag. Besloten werd in samenwer-
king met de centrale kring van de F.H. fok-
verenigingen een centrale fokdag te organi-
seren. Daar het terrein van café het Zwaantje
te klein zal zijn, werd besloten de fokdag te
houden op 15 September op een terrein aan
de Zutphenseweg, eigendom van mevr. de
wed. Hartman.
De inschrijfbiljetten moeten uiterlijk 20
Augustus bij de secretarissen der diverse ver-
enigingen worden ingeleverd.
Bij de bestuursverkiezing werden in de plaats
van de aftredende bestuursleden de heren H.
J. Arfman, J. Pardijs, J. B. Wuestenenk en
A. J. Zweverink, gekozen de heren G. J.
Zweverink, J. W. Heijink, A. Bruil en G. J.
Gerritsen. De heer A. J. Zweverink blijft op
verzoek van de voorzitter adviserend be-
stuurslid. Bij voldoende deelname zal op 3
September een bezoek worden gebracht aan
de nationale rundveefokdag te Den Bosch.

PAARDENKEURING TE BENNEKOM.
Op de Centrale premiekeuring van warmbloed
merriën V.L.N, te Bennekom werden de paar-
den van de volgende eigenaren bekroond:
1-jarige merriën Geld. type: H. J. Berenpas,
2e premie en A. Wassink, 2e premie.
Idem 2-jarig: M. Eggink, 2e premie.
Idem 4 en 5-jarig met veulen: A. Wassink,
Ie premie plus sterpredicaat, A. J. Maalderink,
Ie premie plus sterpredicaat, H. Eggink, 2e
premie.
4- en 7-jarige stermerriën met veulen, Geld.
type: G. W. Winkel, 2e premie.
2-jarige merriën Gron. type: D. J. Rouwen-
horst, Ie premie.
Idem 3-jarig: G. Bogchelman, Ie premie plus
sterpredicaat.
Idem 4- en 5-jarig met veulen: H. Lenselink,
Ie premie plus sterpredicaat.

ZANGUITVOERING.
Donderdagavond werd door de Chr. Zangver.
Excelsior een concert gegeven op de muziek-
tent. Daar de muziekver. Sursum Corda deze
i i v o t u l verhinderd was, heeft het Dameskoor
Inuir plaats ingenomen. Het weer hield zich
betrekkelijk goed en zo waren nog velen op-
gekomen om dit concert bij te wonen.
Beide koren zongen een vijftal nummers en
oogstten daarmee een dankbaar applaus.
Excelsior heeft het laatste jaar een uitbreiding
van leden ondergaan, wat de klank ten goede
kwam.
Namens V.V.V. werd door de heer Luth dank
gebracht aan de koren voor hun medewerking.

VOETBAL.
Vorden I zette Zondag het nieuwe seizoen niet
onverdienstelijk in door op het K.D.C.-tournooi
in Lochem met 4—2 van Warnsveldse Boys I
te winnen. De overwinning was volkomen
verdiend, want Vorden liet een partij voetbal
zien, waarvan het beste te verwachten is.
Speciaal de voorhoede draaide op volle toeren.
Ook de Warnsveldse Boys gaven — ondanks
de hevige regen -- goed spel te zien, zodat
het de beste wedstrijd van deze middag werd.
Met rust had Vorden een 2—l voorsprong.
Zondag speelt Vorden in de halve finale om
half drie tegen Markelo I. Wanneer het elftal
weer zo goed op dreef is als j.l. Zondag kan
er opnieuw gewonnen worden, hoewel Mar-
kelo zich wel een sterke tegenstander zal
tonen. De winnaar hiervan speelt om half vijf
tegen de winnaar van de wedstrijd Ruurlo I—
Lochem II.

FOK- EN CONTROLEVERENIGING
MOSSELS BELANG.

De Fok- en Contrólevereniging „Mossels Be-
lang" vergaderde in café Schoenaker te Kra-
nenburg onder leiding van de heer A. J.
Oltvoort.
Voor 1954 zal de stier worden gestationeerd
bij G. Berenpas tegen ƒ 950.— jaarlijkse ver-
goeding. Besloten werd eind Augustus een
veekeuring te organiseren. Omreden dat tel-
ken jaren dezelfde leden vee ter keuring aan-
bieden werd besloten een commissie te be-
noemen welke bij de leden zullen zien welke
dieren voor de keuring in aanmerking komen.
Getracht zal worden zoveel mogelijk van alle
leden vee ter keuring te krijgen. Als com-
missieleden hiervoor werden benoemd de
heren B. en G. Berenpas, H. Lindenschot en
L. Groot Bramel. Voor de kascommissie 1954
werden benoemd de heren T. Ruiterkamp en
A. H. J. Zents Jr. Het melkmonsternemen
werd per koe aanbesteed voor ƒ 5.— per koe
per melkjaar.
Aangezien de tegenwoordige stier in familie-
teelt vervalt werd besloten te trachten een
nieuwe stier aan te kopen. De heren A. H. J.

Jents, H. Lindenschot, G. van Ark en G.
erenpas werd opdracht gegeven naar een

nieuwe stier uit te zien die voor billijke prijs
te koop is.
De secretaris adviseerde bij verhandeling van
een rund ten spoedigste een t.b.c. bewijs aan
te vragen daar anders moeilijkheden hieruit

lyoort kunnen komen.

RATTI-NIEUWS.
Het eerste elftal heeft Zondag te Beltrum een
goede wedstrijd gespeeld tegen Vios B I, in
het kader van de door de R.K.S.C. Vios, aldaar
georganiseerde sportdag. Deze nederlaagwed-
strijd eindigde in een 3—l overwinning voor
Ratti.
Het uiterst zware terrein vergde veel van de
spelers, en hierbij kwam nog dat de Vorde-
naren waren gehandicapt, doordat er 4 inval-
lers meespeelden.
Voor de Junioren van Ratti was het j.l. Zon-
dag een hoogtijdag i.v.m. de door de Junioren-
commissie georganiseerde sportdag. Het was
iammer, dat Pluvius zo af en toe een enkel
buitje naar beneden zond, doch dit deed aan
de geest tussen de jongens geen afbreuk. Er
werden diverse wedstrijden gespeeld tussen
verschillende jeugdelftallen, waarvan de uit-
slagen waren:
Vorden A—Eldenia A (Elden) O—10
Ratti A—Eldenia B 3—2
Ratti B—Eldenia C 0—9
Ratti Comb.—Eldenia Comb. l—4
Deze sportdag is dan ook uitstekend verlopen
en een woord van dank, aan allen, die op
welke wijze ook, aan het welslagen hebben
meegewerkt, is wel op zijn plaats.
Op Zondag 15 Augustus a.s. zal Ratti met
3 elftallen een tegenbezoek aan Elden ( b i j
Arnhem) brengen. Ratti I en de A en B junio-
ren zullen dan verschillende ontmoetingen
spelen. Er zal dan tevens een gezellig uitstapje
van worden gemaakt.

„CANTEMUS DOMINO".
J.l. Zondag maakte het Parochieel Zangkoor
„Cantemus Domino" een reis naar Zutphen om
aldaar in de Dekenale Kerk van St. Joannes
de Doper de Hoogmis te komen zingen. Het
Vordense koor dat de Mis van Hub. Cuypers
ten gehore bracht heeft hier een goede indruk
achtergelaten. Daar ook de Korenbond streeft
om o.m. van tijd tot lijd een uitwisseling van
koren te doen plaats hebben, zal het Par.
Kerkkoor van Zutphen op 12 September op
haar beurt in de parochiekerk op de Kranen-
burg de Hoogmis komen zingen..

GESLAAGD.
Voor het practijk-diploma Ned. Handelscor-
respondentie slaagden de heren J. Knoet en
J. Gosselink te Linde.
De heer G. Bannink, werkzaam bij de C.L.V.
,,Ons Belang", slaagde voor het Practijkdiplo-
ma Boekhouden van de Ned. Associatie, even-
als de heer H. J. Hartman.
De heer J. A. B. Zents (Medler) behaalde te
Zwolle het diploma Zaakvoerder.
Aan de R.K. Huishoudschool ,,Maria Poste!"
van de Eerw. Zrs. te Keyenborg behaalden
het diploma costuumnaaien, de dames L. en C.
Besselink, en voor lingerie mej. W. Bossel ink.
Aan de R.K. school voor Amb.u h l en Teeh-
niek van de Leo-Stichting te Borculo slaagde
voor he t eindgetuigschrift (2de j a < u ) m H . i . i l -
bewerker, de heer A. J. Sessink, Kranenburg,
terwijl de heer Th. M. Mullink hier hel eind-
diploma voor metaalbewerker behaalde.

OP KAMP.
Evenals andere jaren zullen de leden van de
R.K. Meisjesjeugdverenigingen op de Kranen-
burg weer op kamp gaan. De ( ü d s c n van de
„Maria-Gprettigroep" slaan hun bivak op l <
Drempt bij Doesburg en wel van Maan
9 t/m Zaterdag 14 Augustus a.s. De Kabouters
van deze groep gaan eveneens naar Drempt
doch vertrekken reeds Zaterdag 31 Juli en
blijven tot en met Donderdag 5 Augustus.

LEDEN van de

Vordense Winkeliersver.
die deel wensen te nemen aan
de

OU Vordense markt
op Maandagavond a»s*

gelieven zich VOOR A.S. MAANDAG
3 UUR OP TE GEVEN bij de secr.
de heer H. Luth, waarna de plaatsen
der kramen worden ingedeeld.

Na a.s. Maandag 3 uur kun-
nen geen opgaven meer wor-
den aangenomen.

Het Bestuur
V J

.WEGENS VACANTIE

GESLOTEN
van 2 tot en met 7 Augustus

M. KRIJT, DORPSSTRAAT 32, VORDEN

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Reeds tui onïwiiujcn mij al on~r

HERFSTCOLLECTIE'S

*
Te vroeg . . . , ?

Nooit vroeg genoeg.
*

ZIET T I J D E N S DE F E E S T W E E K
ONZE ETALAGE'S



Voor de vele blijken
van belangstelling die
wij bij onze 25-jarige
echtvereniging moch-
ten ondervinden be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank.

G. J. Hilferink
A. Hilferink-

Wolsink

Vorden, 't Hoge 46

Net meisje gevraagd,
voor direct, intern.
Hotel De Prins,

Marspoortstr. 17
Zutphen

Gevraagd door de
Coöp. Dorsver. Linde
en omstreken

Tractor-chauffeur
voor enkele dagen per
week. Schriftelijke op-
gave t.m. 5 Aug. 8 u.
bij de secretaris'

F. H. Bouwmeester
E 101 Linde

FA. M ART EN S
Vorden

Uw adres voor

Pluimvee
is :
W. ROSSEL

Telefoon 283 Vorden

Voor al uw Electr. art.
o.a.:

radio's, televisie
stofzuigers,
wasmachines

is het adres:
B.Pelgrom, Wiersse
Vert. „Maxwell"
Vraagt eens inl. over
onze goedkope radio-
revisie.

Wekelijks af te geven :
mestkuikens

Sussex X Reds en W.
L. X Reds, Alles van
overjarige dieren.
Broederij DENKERS
Warken B 107

Warnsveld
Telf. 2467-06750

Te koop jonge konijnen
en halfwas bij
H. J. Kettelerij,

Pastorie Nieuwstad

Wie heeft een grijze
pet laten liggen bij de
werkplaats v. Pongers?
Aldaar terug te bek.

Te koop toom Biggen
bij M. A. Helmink,

Delden

Te koop mooie valap-
pelen bij H. Hissink,

b.h. Veerendaal

JOHAN WILLEMSEN
en K

X TRUUS PONGERS
Q hebben de eer U, mede namens ^

wederzijdse ouders, kennis te ge- A
^ ven van hun voorgenomen huwe-
y lijk, waarvan de voltrekking zal

plaats hebben op Zaterdag 14
Augustus a.s. om 11.30 uur ten
Gemeentehuize te Twello.

Vorden, Nieuwstad 10
Juli 1954.

M Twello, H. W. lordensweg 60

X Receptie: van 4-5 uur H. W. X
W lordensweg 60, Twello. ^
u y

Toekomstig adres: Dr C. Lulofs- n
X weg 14, Vorden. X

Openluctit-samenkomst
HEDENAVOND 31 Juli,
op het Marktplein.

Aanvang 8 uur. Spreker Ds Duursema.

l/oor uw uacantie !

Nylons 4 .95-3 .95-2 .75-2 .45

Dames kousen, links geweven 1.75

Overhemden trub. brd. Sanfor 8.95

Deze week nog 10 pet korting

A.WolsintRaadhuisstr. 26
V O R D E N

bij aankoop van
250 gram V.V.V. koekjes
69 cent
of
200 gram V.V.V. snoep
60 cent

Elke week iets nieuws,
Altijd wat goeds,!

Vacantie-aanbieding
Goede koffie 250 gram 194 et
Goede thee 100 gram 69 et
Gevulde kantkoek 100 gram 12 et
Heerlijke Zandcakes 10 stuks 49 et
Kleine rozijntjes 250 gram 29 et
Cocosbrood 200 gram 49 et
Mooie pruimen 250 gram 39 et
Limonade, alle smaken p. fles 88 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

Openluchtfeest
Vrijdag 6 Aug. aanvang 8
uur n,m. op het Marktplein.

Trek aan de bel
en

Mastklimmen
met aardige prijzen.

Deelnemers uit het publiek.

Medewerking van Tiroler kapel

Komt allen kijken en doe
mee aan de
slagzin wedstrijd.

Bij slecht weer in het Nutsgeb»

Wegens vacantie
zijn de bedrij^^van de Bouwvak-
arbeiders

van 2 t»e*m» 7 Augustus

GESLOTEN
Vorden N.P.A.B.

ALLEEN K E U N E ALLEEN

kan u de echte

Pasaan-serviesen
leveren

ZIET ONZE ETALAGE'S

Voor leden
van de

Deldense touwtrekkers
en

Buurtvereniging
Maandagavond 2 Aug»

VRIJ DANSEN in café 't Zwaantje

VERLOVING*
RINGEN

HORLOGES

WEKKERS

KLOKKEN

Koopt nu een goed

MERK-HORLOGE

of een pracht

PENDULE

verder Koekoekklokken, Jung-
hnns wekkers, Electrische klok-
ken of Pendulettes vanaf f 27.50

Van 2 t.m. 14 Aug. op
alle uurwerken 10 pCt.
korting.

Beleefd aanbevelend

B. WENTINK & ZN.
HORLOGERIE - VORDEN

Voor waterdichte
dekkleden

het adres:
G. W. Luimes

een
TAXI

Bel 256
A. G. TRAGTER

Ook8-pers. auto

VAN

9 t.m. 15 Aug.
ZIJN WIJ

GESLOTEN
WEGENS

VACANTIE

Woningruil! Wie wil
zijn woning te Vorden
ruilen voor Apeldoorn.
Gems Metaalwerken

Vorden

Te koop toom biggen
W. Rietman, Hackfort

Te koop roggestro en
boerenkoolplanten bij
A. J. Vruggink, „Riet-
huis" Delden

Te koop 2 vaarskal-
veren, r.b.; l van 6 w.
en l van 8 d. Tevens
boerenkool- en an-
di jv ieplanten en eet-
aard appels, bl.eigenh.
H. G. Breuker,

't Enzerinck

Halfwas Geitebok en
jonge konijnen te koop
H. Burger,

Julianalaan 12

Bestellingen voor
Bonen

voor de weck en inm.
worden weer aangeno-
men, Beleefd aanbev.
Gebr. Kettelerij

jcAerm 'Uw tuin
met een goede

^A£Ce modecfi'en uit
voorraad en onder

garantie Ceverêaar

Te koop bij inschrij-
ving 10 are haver met
gerst. Briefjes inleveren
tot Woensdagavond 7
uur. H. Kappert D 127

Te koop toom zware
biggen. J. Mokkink,

Mossel

Te koopeen kinderfiets-
je, voor leeft. 3—6 jaar
G. J. Eijerkamp Delden

Wie heeft een kleine
nette woning in ruil v.
mijn grotere? Brieven
bureau v.d. Blad

Te koop toom biggen
bij J. W. Vruggink,

B 52 Vorden

Wegens plaatsgebrek
te koop een z.g.a.n.
kinderwagen, bijna niet
gebruikt. Nico Keune

Contact., pakt!



JUBILEUM FEESTWEEK V.V.V.
Maandag 2 Aug. Finale touwtrekken

Aanvang 7 uur, terrein café „De Zon". Na afloop prijsuitreiking op
het terrein.
Daarna Oud-Vordense markt op het Marktplein.

Dinsdag 3 Aug. Lampionoptocht
voor kinderen van l-r-80 jaar, met medewerking van de muziekver.
„Sursum Corda" en „Concordia". Opstelling half negen op het Marktpl.

Woensdag 4 Aug. Jubileum Achtkastelentocht
voor wielrijders. Vertrek half twee vanaf het Marktplein.

Woensdag 4 Aug. Concert
door het Harmoniecorps der Geld. Tramwegen. Vooraf mars door
het dorp. Vertrek half acht vanaf het Marktplein. (Voor route zie bericht)

Donderdag 5 Aug. Brandweer-water spuitbalwedstrijd
tussen de ploegen van Vorden en Hengelo-G. Aanvang 8 uur. Terrein
bij de Gemeentebleek.

Vrijdag 6 Aug. Mastklimmen, Trek aan de bel, enz.
Aaanvang 8 uur op het Marktplein. Medewerking van de Tiroler kapel.

Zaterdag 7 Aug. Jubileumtocht V.V.V.
voor wandelaars, wielrijders, bromfietsers, motorrijders en automobilisten.
Om l uur Krentenweggenmaaltijd in Hotel Bakker, waarna ge-
start kan worden voor de diverse tochten. Inschrijfgeld slechts f 1.— p.p.
Elke deelnemer ontvangt een souvenir. Aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar bij de hotels, pensions en het inlichtingenbureau van
V.V.V., sigarenmagazijn Eijerkamp.

ledere avond fantastische verlichting van straten, fonteinen, tuinen enz.,
waaraan prijzen zijn verbonden. Maandag- en Dinsdagavond zal een
jury de verlichting keuren.

Bij een feestweek
een FEEST^APON /

OF

TOPPER

FIETSJASJE

ZOMERMANTEL

2O pCt. korting

TEL. 381VISSER

Alleen
ZATERDAG

500 gr.
200 gr.

Beleefd

zuiver gesmolten rundvet 55 et
boterhamw. 40 et 100 gr. p.

aanbev M. KRIJT

rookvlees 42 et

Dorpsstraat 32

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindeli jk veel meer l!

Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. tref kans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad voor Vorden

Fa* Martens
VORDEN

Hengel.ver.
„De Snoekbaars"

De op 17 Juli uitgestelde
onderlinge wedstrijd
zal nu hedenmiddag
op dezelfde tijd plaats
vinden.

Voor een
schakel- of opbouw-
SERVIESslaagtook
u bij:

Keune
beter - goedkoper

Wij zijn met vacantie
van Maandag 2 t.m.
Vrijdag 6 Augustus

A. de Jonge
Petroleumhandel

Binnen- en
Buitenbanden

voor rijwielen en
bromfietsen in alle ma-

ten bij

A. G. Tragter
Zutphenseweg

Leden v.d. Vordense Winkeliersver.!
Wilt u er rekening mee houden dat
de winkels in de a.s. feestweek van
V.V.V.

op de gewone tijd gesloten moeten zijn!

Het Bestuur.

B,OX,H. B.CXG.
Afdeling Vorden

Opgave voor bezoek aan de landdag
te Ruurlo op 26 Augustus bij de be-
stuursleden.

De entree's bedragen in voorverkoop:
Dagkaarten 1.50
Avondkaarten . . . . 1.25
Tribunekaarten . . . . 0.25
Op het terrein alles 25 et meer
Opgave t/m. 7 Augustus.
Ook zijn bij de bestuursleden loten
a f 1.— verkrijgbaar.

DE BESTUREN

Wegens vacantie

GESLOTEN
van Maandag 2 Aug. t.e.m.
Vrijdag 6 Aug.

H. WEUSTENENK
't Hoge — Vorden

LAMPION
uurmet Goudakaars (± 2

brandend) en draagstokje met
beugel. Compleet 50 cent

J. KRONEMAN

Donderdag 5 Aug. gesloten jj

ONS KANTOOR
is wegens

VACANTIE

GESLOTEN
2 t.e.m. 7 Augustus

BOEKHOUDBUREA U

J. W. KLEIN LEBBINK VORDEN

Spar-reis Köningswinter
Dinsdag 3 Augustus

*
Vertrektijden der bussen;
vanaf Grootenboer 5.30 uur v.m.

„ Postkantoor 6 uur v.m.
„ Remmers 6.15 uur v.m.
„ Gr.Roessink, Linde 6u. v.m.

Nij land, ' t Zelle ó . l O u . v m .

Men wordt verzocht stipt op tijd
aanwezig te zijn, om van een goed
verloop van de reis verzekerd te
zijn.

P.S. De zaak van de heer
GROOTENBOER is deze dag
gesloten.


