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BIOSCOOP
Volgende week Zaterdag wordt in het Nutsgebouw een der beste films van deze tijd gebracht: „The Glen Miller Story".
Voor de liefhebbers van moderne muziek is
een aanbeveling overbodig. Degenen, die tot
nog toe al wij/.end tegenover deze muziek stonden, willen we aanraden deze film te gaan
zien, omdat men hierdoor een veel beter inzicht in deze muziek krijgt en ze zelfs begint
te waarderen.
Moonlight serenade behoort tot de meest bekende werken van de componist Glen Miller.
De liefdesgeschiedenis die door deze film geweven is, is even modern als de muziek. Zij
brengt momenten van vrolijkheid en ook van
stille ontroering.
De film is rijk aan emoties en doorspekt met
brillante muziek.
PIANOCONCERT HANS OSIECK
V.V.V. en het Departement Vorden van de
Mij. tot Nut van het Algemeen hebben na
het succes, dat zij het vorige jaar met de
piano-avond van de heer Hans Osieck hebben
gehad, besloten ook dit zomerseizoen weer
een dergelijke avond te arrangeren. De heer
Osieck heeft zich hiertoe wederom bereid
verklaard en een prachtig programma samengesteld, dat voor iedereen, die graag luistert
naar mooie muziek, gemakkelijk te volgen is,
n.l. Beethoven, Tschaikowsky, Chopin en
Schumann. Vreemdelingen, die hier overdag
genieten van de prachtige natuur kunnen nu
een avond ook genieten van goede pianomuziek. Maar ook de Vordenaren en de leden
van de verschillende muziekverenigingen zijn
hartelijk welkom! De laatsten moeten die
avond eens in de zaal aanwezig zijn en daarmee tonen, dat zij ook muziek door een ander
gemaakt kunnen bewonderen.
Houdt dus Vrijdagavond 12 Augustus vrij
voor Hans Osieck!
DE VIERDAAGSE
De heer Jan Wesselinké van de Lochemseweg
heeft deelgenomen aan* de Vierdaagse te Nijmegen. Hij was de enigste Vordenaar die
meetippelde.
ORIENTERINGSRIT
In het kader van het V.V.V.-programma werd
Dinsdagavond een oriënteringsrit per rijwiel
gehouden over een afstand van 17 km, waaraan 90 dames en heren deelnamen.
De uitslag was: 1. J. Ruig, 2. J. Bonke, 3. B.
Rouwenhorst, 4. Me j. A. Rouwenhorst, 5. De
Greef, ieder 6 strafpunten; 6. J. Oukes, 7.
mevr. Oukes, 8. Van Zuilekom/9. Wolsink,
10. W. van Til, 11. J. Lubbers, ieder 7 strafp.;
12. Eelke Huizinga, 13. mej. M. Norde, 14.
mej. E. Norde, ieder 8 strafp., 15. Janse, 9
strafp., Hidde v. d. Wal, mevr. Lubbers, Wim
de Boer, ieder 10 strafp. Poedelprijs Hiddink
en Roekevis, ieder 264 strafp.
Namens V.V.V. heeft de heer Luth de prijzen
uitgereikt.
ACHT-KASTELENTOCHT
Woensdagmiddag had de wekelijkse achtkastelentocht per rijwiel plaats. Hieraan werd
door ruim 30 personen deel genomen.
AVONDDROPPING
Woensdagavond werd een avonddropping gehouden waaraan 205 dames en heren deelnamen. In volgeladen vrachtauto's werden ze
eerst verschillende straten in het dorp doorgereden, daarna enkele zandwegen in Linde.
Gestopt werd bij de boerderij Groot Haar.
Nadat de deelnemers hun kaarten hadden
laten aftekenen, kon ieder proberen de kortste weg naar Vorden terug te vinden.
De prijswinnaars waren de dames en heren:
1. G. J. Koop, G. Jansen; 2. Bloemendaal,
Schoenaker; 3. Huetink, Breuker; 4. v. d. Wal,
Sloot; 5. H. Wonnink, T. Wonnink, J. Nijenliuis, B. Rietman, G. Rietman, J. Pongers;
(>. G. Vruggink, J. Arfman; 7. J. H. Bielderman, Alie Camperman, Joh. Camperman;
8. F. Jansen; 9. H. Barendsen, Grootenboer;
10. Kiezebrink, Slagdoorn; 11. W. Massen, ].
Uenk.

KERKDIENSTEN Zondag 7 Aug.
IRENE
9 uur uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Jeugddienst. Onderwerp: „Wie overwint
zal bekleed worden met witte klederen".

Kapel Wildenborch
10 uur Ds M. S. J. de Jong,
van Noordwijkerhout

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds J. H. Post,
van Heerenveen

R.K. Kerk
l en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel l en 8.30 uur Mis
Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 6 Aug. van 5 uur t.e.m.
Zondag 7 Aug. Dr Lulofs, Telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 29 Juli t.m. 4 Aug.
Deze week geen veranderingen.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 114 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 50.—
Handel was tamelijk vlug.

OPBRENGST COLLECTE
De collecte, welke onlangs in onze gemeente
voor het Roode Kruis is gehouden, heeft het
i prachtige bedrag van f 1406,25 opgebracht.
Wel een bewijs dat men hier het nuttige
werk van deze instelling weet te waarderen.

V.V.V. WEEKPROGRAMMA
Heden Zaterdagavond vindt het vogelschieten plaats op de Gemeentebleek. Het
gaat er om welke vreemdeling schutterskoning zal worden.
Maandagavond treden de wandelaars weer
aan voor de wekelijkse wandeling onder de
prettige leiding van de heren Van Roekei
en Norde.
Woensdagmiddag de achtkastelentocht voor
wielrijders. Woensdagavond heeft de finale
plaats van het touwtrekken om het kampioenschap van Vorden. Daar zal wel menig
zweetdruppeltje van de sterke mannen in het
gras vallen! We zijn benieuwd welke ploeg
dit jaar de beker zal winnen.
Tevens zal er Woensdagavond weer een
oud-Vordense markt worden gehouden. Dit
brengt steeds een gezellige drukte in het
dorp teweeg.
Vrijdagavond geeft de bekende pianist Hans
Osieck een piano-recital van populaire wer- N
ken in het Nutsgebouw. Elders in dit blad
wordt hier verder op ingegaan.

UITSLAG ETALAGEWEDSTRIJD
Door het publiek dat de etalages moest beoordelen gedurende de winkelweek, is de
volgende keuze gemaakt: l H. Luth, 2 L.
Schoolderman, 3 fa. J. W. Albers, 4 J. Hassink. De prijzen voor het publiek vielen ten
deel aan: l J. Oukes, 2 J. Oldenampsen,
3 Henny Harmsen, 4 Jan Hilferink. 5 J.
Nijenhuis.
ZWEMMEN
De laatste competitiewedstrijd is door het
heren zevental alhier gespeeld tegen Nept u n u s III uit Zutphen. In een spannende
match, die door Vorden met 3—2 werd gewonnen, wisten ze dus beide puntjes te bem a c h t i g e n . Vorden eindigde hierdoor in al'cl.
B op de tweede plaats.
Een heel goed resultaat, daar dit jaar pas
voor het eerst aan de competitie werd deelgenomen. Vandaag neemt bet heren zevental
deel aan een polotournooi te Brummen.

FEESTWEEK
Vorige week Vrijdagavond zorgde de Tirolerkapel voor de nodige vrolijkheid in het dorp.
Er waren /.eer veel jongelui present die zich
uitstekend vermaakten met dansen en hossen.
De drukte concentreerde zich in hoofdzaak
op het Marktplein.
Zaterdagavond werd de feestweek besloten
met een bonte avond in Irene, waaraan de
Padvinders meewerkten met enkele schetsjes,
het ensemble Zang en Spel met hun liedjes,
het dubbeknannen-kwartet met enkele mooie
nummers uit hun repertoire en Songs en
Rhythm met hun moderne schlagers.
Het programma werd afgewisseld door conferences en enkele voordrachten. Alles verliep
vlot van stapel en werd door het publiek zeer
gewaardeerd. Het was een goed slot van de
feestweek 1955.
In het Nutsgebouw werd door menigeen weer
een dansje gemaakt.
MERRIEKEURING
Op de centrale keuring van iokmerries te
Bennekom werden de volgende dieren van
Vordense eigenaren bekroond:
1-jarig Geld. type: Tepatra van B. H. Koning
een A premie, Tubina van H. J. Berenpas en
Tamisa van G. Wuestenenk een B Premie.
2-jarige: Seopatra van B. H. Koning een
B premie.
3-jarige: Rose Marie van M. Eggink een
A premie, Rieja van B. H. Nqrde en Rubina
van H. J. Berenpas een B premie.
4—5-jarige met veulen: Ojoka van B. H. Koning een B premie.
6—7-jarige met veulen: Nertana van A. J.
Zweverink een B premie.
1-jarige Gron. type: Teekla van A. J. Koning
een A premie en Tiwio van E. J. Knoef een
B premie.
2-jarige: Silvia Mia van H. Knoef een
B premie.
3-jarige: Rutella van D. J. Rouwenhorst een
B premie.
Stermerries van 4—7 jaar met veulen Prunella
van G. Bogchelman een B premie.

Komt U Zondag naar de

JEUGDDIENST?
*

Om 10.30 uur spreekt in Irene:
Ds J. Langstraat, predikant te
Vorden, over het onderwerp:
„ \yie overwint zal beltlcetl

worden

mei witte Klederen'.

CONCOURS HIPPIQUE
Op het te Geesteren gehouden concours hippique behaalde G. Wuestenenk in het nummer l-span tuigpaarden een eerste prijs en
de heer F. Toorneman een viifc"
AANBESTEDING
Door het gemeentebestuur werd het schilderwerk der O.L. dorpsschool aanbesteed. Laagste inschrijver was fa. Jörissen en van Bodegom voor ƒ 4800.—.
Voor de bouw van een garage met bergplaats
waren de laagste inschrijvers: fa. Klein Hancveld ƒ 20.550.— en voor het schilderen La.
Boerstoel ƒ 526.—.
AVONDWANDELING
Onder leiding van de heren Norde en Van
Roekei heeft een twintigtal pensiongasten,
alsmede een aantal ingezetenen een avondwandeling gemaakt in het kader van het
V.V.V.-programma. Ditmaal ging de tocht
door cfe buurtschap Linde, waar o.a. het
Waarle en de Kapellebui t werden bezocht. De
deelnemers hebben erg genoten van deze
mooie wandeling.

JUBILEUM-SPORTDAG R.K.S.V. „RATTI"
Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan
organiseerde de R.K. Sportvereniging „Ratti"
j.l. Zondag op de Kranenburg een groot sportfestijn, 's Morgens werd de dag inge/et met
een H. Mis en Alg. H. Communie der leden.
De Geestelijk Adviseur Kapelaan Frankhuijzen
O.F.M, hield een feestpredicatie.
In /aal Schoenaker werd hierna een gezamenlijke koliietaiel gebruikt, 's Middags werd op
het voetbalterrein de grote sportdag gehouden, die mede door het voortreffelijke weer
uitstekend is geslaagd. De organisatoren, die
kosten noch moeite hadden gespaard hebben
wel eer van hun werk gehad, terwijl de diverse
wedstrijden 'n vlot verloop hadden en zoveel
mogelijk volgens het tijdschema verliepen.
Tegen half 2 uur opende de voorzitter, de
lieer F. R. Schoenaker, de middag met 'n
korte toespraak, waarin hij de honderden
sportliefhebbers en de deelnemende verenigingen 'n hartelijk welkom toeriep en allen
een genoeglijke middag toewenste. Het programma werd vervolgens geopend met 'n demonstratie vendelzwaaien door de Vendely.waaiers uit Vierakker. Voor de wedstrijden
in hardlopen, hoog- en verspringen bestond
nogal animo. Bij het hardlopen (100 mtr)
heren, klasseerde de heer J. Harren uit Voorst
zich als eerste in de uitstekende tijd van
12,8 sec. No. 2 werd Th. Taken, Vierakker in
13,1 sec. en No. 3 en 4 resp. de heren Enzerink en Herwers uit Hengelo G.
Verdere uitslagen waren:
Verspringen: 1. Th. Taken, Vierakker 4,41
mtr, 2. J. Hartman, Vorden 4,20 mtr, 3. J.
Harren, Voorst 4,10 mtr, 4. J. Burghout, Hengelo (G.) 4,02 mtr.
Hoogspringen: 1. Bennie Taken, Vierakker
1,15 mtr, 2. Th. Taken, Vierakker 1,40 mtr,
3. J. Harren, .Voorst 1,40 mtr, 4. J. Holtslag,
Vierakker 1,35 mtr.
Ook het touwtrekken had 'n uiterst spannend
verloop. Tenslotte wist de ploeg van Kranenburg aan 't langste eind te trekken en won
/ i j de beschikbaar gestelde beker. No. 2 was
Deldcn l, 3. Hengelo (G.), 4. Tirolerkapel,
Vorden. De voor/itter reikte telkens na afloop
der wedstrijden met 'n toepasselijk woord de
prijzen uit, bestaande uit bekers, medailles,
kransen etc.
Het hoogtepunt van de middag was de
Jubileum-voetbalmatch tussen Ratti I en Vorden l, waarbij 'n beker de inzet vormde. Het
gelukte Vorden na 10 minuten door 'n mooie
kopbal van Eet Wentink de leiding te nemen.
Ratti, dat met 2 invallers uitkwam, kon hier
even later 'n doelpunt tegenover stellen, nadat
B. Wentink de bal tegen de paal had geschoten en Ratti's r. buiten hierna onhoudbaar scoorde 1 — 1. 5 minuten nadien, toen
middenvoor Lichtenberg na 'n mistrap van
een der Vorden-backs het leder gemakkelijk
kon inschieten, was de stand 2—1, waarmee de
rust inging.
Na half time deden beide ploegen het eerst
wat kalmer aan. Er was aanvankelijk weinig
krachtsverschil. Beide ploegen scoorden nog
éénmaal, /odat Ratti deze derby met 't kleinst
mogelijke verschil won.
De leiding van deze uitermate sportieve tweekamp was bij de heer Jansen in prima handen.
Vervolgens vertoonde de gymnastiekvereniging „Dio" uit Keyenborg haar demonstraties,
welke van goed gehalte waren. Vooral de
grondoefeningen en de oefeningen aan de
brug der heren en de rhythmische oefeningen
van de dames ontlokten 't publiek telkens 'n
spontaan applaus.
De middag werd besloten met een veteranenwedstrijd tussen het oprichtings-elftal van 10
jaar geleden en Ratti II. De „oudjes" deden
het heus niet slecht en wonnen met 2—1.
Tussen de diverse wedstrijden gaven de vendelzwaaiers en de Reidansgroep uit Vierakker
demonstraties van hun kunnen. Voor de
n i u / i k a l e opluistering zorgde de Tirolerkapel
(Concordia), die zich uitstekend van haar
taak kweet. De voorzitter bracht tot slot 'n
hartelijk dankwoord aan de deelnemende verenigingen, ploegen en organisatoren, door
wier medewerking deze sportdag zo'n groot
succes was geworden.
NAAR DE PASSIESPELEN
Onder auspiciën van de K.A.B, af d. Vorden
maakten j.l. Zondag een 30-tal personen een
tocht naar Tegelen, waar de Passiespelen werden bijgewoond. De reis ging per touringcar
en werd door goed weer begunstigd.
Op de terugweg werd het sprookjesachtig verlichte Nijmegen bezichtigd. Allen waren zeer
voldaan over deze tocht en om 11 uur arriveerde 't gezelschap weer op de Kranenburg.

GESLAAGD
Voor 't Mulo-diploma A slaagde de heer Koos
Oudsen, leerling van de R.K. Mulo te
Zutphen.
Voor 't Middenstandsdiploma slaagden de
heren B. Schoenaker Jr. en K. Oudsen.
Mej. W. Lichtenberg behaalde het einddiploma van de R.K. Huishoudschool ten Plattelande te Baak.

v.v.v.
Zaterdag 6 Aug. Vogelschieten
Een oud-achterhoeks gebruik.
Welke vreemdeling wordt schutterskoning ? Aanvang 7 uur op
de bleek.

Maandag 8 Aug. Avondwandeling

WIELRENNEN
Onze plaatsgenoot, de jeugdige P. Wolbert
nam Zondag j.l. deel aan de finale van de
G. P. Wielertour te Nijmegen. Hij wist in
't ploegenklassement met /i j n ploeg (Lichtenvoorde) een 4de plaats te bemachtigen.

onder deskundige leiding. Vertrek
7 uur van het Marktplein.
Woensdag 10 Aug. 8-kastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding. Vertr. 1.30 uur v.h. Marktpl.
Woensdag 10 Aug. Finale touwtrekken en Oud-Vordense
markt. Aanvang touwtrekken 7
uur bij café „de Zon", Zutph.w.
Entree 25 et., ook voor kinderen.
Oud-Vordense markt op het
marktplein.
Vrijdag 12 Aug. Pianorecital door
Hans Osieck. Aanvang 8 uur
n.m. in het Nutsgebouw.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer H. van Heerde is
geslaagd voor het diploma Vakbekwaamheid
Schilder en Vestigingswet.
REEBOKKEN GESCHOTEN
De actehouders [. J. v. d. Peyl en de gebr.
Norde wisten elk een reebok te schieten.
VARKENSPEST
Bij de landbouwer A. in Hackfort is onder de
varkens varkenspest geconstateerd.
GESLAAGDEN
De heer G. ƒ. Elbrink behaalde te Amsterdam
het praktijkdiploma dames- en kinderbovenkleding en kleinvak-textiel. De heer M. L.
de Grip, onderwijzer aan de o.l. dorpsschool
slaagde te Arnhem voor de hoofdakte.

vrouwen
waren nodig
om twee van

ACHTERHOEKSE FOLKL. FEESTEN
te Ruurlo op 20 en 21 Augustus.
In Ruurlo is de bevolking (vooral op de
boerderijen) druk bezig met voorbereidingen
voor het grote folkloristische festijn dat men
daar hoopt te geven. De verschillende buurtschappen doen hun best om zo goed mogelijk gebruiken, huisvlijt enz. in oude stijl
^it te beelden op wagens, die een grote
H>ptocht zullen vormen op Zondag 21 Augustus. Op het mooie terrein achter Huize
Ruurlo zal Zaterdag- en Zondagavond een
openluchtspel worden gegeven, waarin het
lief en leed op een boerderij gedurende een
' iar zal worden weergegeven, met alle geruiken en familiefeesten zoals die een kleine
eeuw geleden nog in onze Achterhoek voorkwamen.
Tevens zal op dit terrein een tentoonstelling
worden gehouden van gebruiksvoorwerpen
uit lang vervlogen dagen en demonstraties
van werkzaamheden die de jongeren slechts
bij overlevering kennen, zoals weven, spinnen
klompen- en mandenmaken, dorsen, enz.
Op de verschillende bijeenkomsten is door
de kleinkinderen met aandacht naar grootvader en grootmoeder geluisterd. Het wordt
dan ook een echt Achterhoeks feest, onder
het motto: REURLE NEUGT OE!
Te zijner tijd geeft een advertentie nadere
bijzonderheden.

5000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten. Nu blijkt waarom het leven
van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat
de verhouding tussen taillemaat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.
Leng mode) conti m* l iijl>uifin0
en veler

Zware ellen

broche. Met

of zonde

blnnmnbtnd.

5

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunette, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de PasTunette in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdtca heelt,
kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pas-Tunette niet slaagt.

H. LUTH - NIEUWSTAD

VOOR ALLE SOORTEN

Familiedrukwerk

X
X

zoals:
Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwbrieven
Visitekaartjes
Rouwbrieven
Dankbetuigingskaartjes

NAAR

Drukkerij Wolters - Nieuwstad

12

Ook maken wij alle andere drukwerken, bestel het
reeds nu dan kunnen wij er de meeste zorg aan
besteden!

ii

x

Voor de vele blijken
van betoonde deelneming, tijdens de
ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Vader en Grootvader
Willcm Jan Wassink

V.V.V. VORDEN
MIJ. TOT NUT VAN T ALGEM.,
DEPARTEMENT VORDEN

Wcdn. van C. F. Rouwenhorst

betuigen wij onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
Fa m. Wassink
Vorden, Aug. '55.
Voor de vele blijken
van deelneming ontvangen, bij het overlijden van onze lieve
Vrouw, Moeder en
Grootmoeder
Theodora Helena
Nicaisc
echtgenote van F. Ucnk

betuigen wij onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
F. Uenk
Vorden, Aug. '55.
Almenseweg C 148.

Werken van Beethoven,
Tschaikowsky, Schuman

Chopin,

op Vrijdag 12 Aug. in het
Nutsgebouw te Vorden.
Entree f 1.—.
Aanvang 8 uur, zaal open
7.30 uur.
Kaartverkoop bij de Firma Eijerkamp
Sigarenmag., Bureau V.V.V.

geschikt voor a!4e stoelen, clubs
of bankstellen.
Vraagt U voor het stofferen Uwer
stoelen met een c^ter stoffen eens
prijzen, 't Valt U zHfr mee.
Complete Woning inricht ing

Job. Heerink - Zutphenseweg l
Tel. K 6752-,

Te koop een dragend
VARKEN, ad. telling
14 Aug. D. Nijenhuis,
bij 't Zwembad.

Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen
en jonge hanen, alle
soorten.
Worden van huis afgehaald en contant betaald

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

Witbont MAALKALF te koop en 10
goudpel krielhaantjes.
A. J. Bleumink,
Kerkhof D 4.
Te koop een toom
zware BIGGEN bij
Wassink, Nieuwstad.
Te koop dr. VARKEN
keuze uit 2, a.d. telling 8 Aug.
J. H. Nijenhuis,
Kranenburg
Te koop 2 tomen
BIGGEN bij D. Pardijs, Kranenburg.
Te koop 2 tomen
BIGGEN bij G. J.
Reintjes, Mossel.
Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Vorden.

Wij bieden u vandaag
GEVRAAGD

Hl Pluimvee!).!

Wij hebben een speciale etalage
van machinale

bekledingsstollen

2 tomen BIGGEN te
koop. J. W. Ruiterkamp, Schoneveldsdijk
Barchem.

Degenen, die nog iets
te vorderen hebben
van de Concourscommissie, gelieven
hun rekening voor
Zaterdag 13 Aug. in
te dienen bij T. Harmsen, Enkweg 15.

Mooi en niet duur.
Overtuigt U zichzelf.

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

Te koop 2 scharige
STOPPELPLOEG.
H. Bosman, achter 't
Zwembad.

a.s. Maandag 8
uur repetitie en
belangrijke bespreking.
Het Bestuur.

In voorraad leverbaar
KNOLZAAD, Gelria
en Andijvieblad.
H. Derksen, Polweg
16, Wichmond.

Smyrna tapijten

Te koop 100 jonge
HENNEN.
B. G.
Lichtenberg, 't Waarle

„Sursum Corda"

T. van der Lee - 't Hoge 56

dressoir-, schoorsteen- en
tafelkleden in alle maten.

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

LEDEN van

Te koop 2 pers. mahonieh. LEDIKANT,
m. springbak en veren
Bij tenminste f 5.— boodschappen bed.
6 heerlijke Spritsstukken voor 15 et Amse, Insulindelaan.
Zilveruitjes, per grote pot
62 et WANDELWAGENAugurken, per grote pot
49 et TJE te koop.
Piccalilly, per grote pot
47 et Julianalaan 36.
Vermicelli, 250 gram
19 et
Appelsiroop, per carton
38 et Te koop gevraagd 'n
Theebeschuitje, per pak
30 et stuk heidegrond, met
of zonder opstand, teFramboosjes, heerlijk snoepje,
150 gram 25 et gen flinke prijs.
H. J. Gotink, WilhelKleine schijfjes, heerlijk snoepje,
150 gram 25 et minalaan 16.
Admiraal tafelkoeken, per pak 55 et
Pindakaas, per pot
79 et Te koop KNOLZAAD, halflang andijvieblad, oogst '55.
H. J. Willems, Linde

CENTRA

PERSONEEL tot 20 jaar
MA TRASSENFABRIEK

2 pakken vet
200 gr. boterhamw.
200 gr. leverworst
Beleefd aanbev.

98 et
55 et
30 et

200 gr. ontbijtspek
200 gr. gek. lever

M. KRIJT

60 et
80 et

Dorpsstraat 32

Fa. H. W. E. R A A T
Vorden

Wij slijpen sinds jaren uw
IW
messen en scharen.
fa» Martcns - Vorden
Vraagt niet hoe het kan,
maar profiteert er van,
10 stukken huishoudzeep 69 et
l beker zuiver rundvet 54 et
250 gr. Honigs vermicelli 19 et
l pak prima Custard 24 et
1 pot prima pindakaas 77 et
2 grote rollen beschuit 49 et

Als extra reclame:
l groot blik prima gehakt 97 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

„Concordia" Hengelo Gld.

Knolleiibal
De gehele dag dansmuziek.
Orkest: „The Moodchers".
VOOR LEDEN VAN DE

Deldense touwtrekkers
en Buurtvereniging

VRIJ DANSEN
op Woensdag 10 Aug. in café „
Zwaantje". Aanvang 7.30 uur.

-k Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg 1, Hengelo G., Tel. 06753 - 234
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GROOTENBOER
Zutphenseweg

3
3

Woensdag 10 Augustus

Koop 'n fiets bij ons en dan zult U 't
beleven
Dat U gemakk'lijker VOORUIT komt
in 't leven.
A. G.TRAGTER - Zutphenseweg

0)

Hoütverkoping
(latten, planken, regels,
brandhout, enz.),
vanaf Zaterdag t.m.
Woensdag 10 Aug.
J. W. Klein Kranenbarg, Hackforterw.
23, Wichmoad.

Steeds hoger! zingt Mans uut Twente
Zie jullie me hier zit'n op dee enorme stapel H B M vaat'n?
Allemoal vaat'n bier. Ik ben d'r oppeklom'n en eerlijk gezegd:
hoger derfde ik niet. Mear ik had tot 't hoogste vat wil'n
goan um de hoogste lof te zing'n veur 't hoogst
gewaardeerde en lekkerste
•
bier dat ter bestoat: Heineken's.
Want...

Heineken koopt veur •! sien
brouwerijen in de wereld tegeliek de
grondstoffen in. Kunst dat de
leverancier veur zo'n klant
het allerbeste van 't bette reserveert,

t

voor Vorden
en omgeving
is het adres
Erkende Autorijsch.

de kroonkurk (ik zeg: döpke)
betekent ne snelle, mnssinale en
hygiënische afsluuting van dat
kostelijk bier, dat zodönig ook veul
langer goed te hool'n is.
i 't Is aln's puur-natuur, kunst- en
vliegmiddeltjes wodt ter verafschuwd,
5 Ze brouwt a zowat veerhonderd
jnar.- goa 's noa wat ne ervaring,
* Heineken gunt zien bier, veurdat ie
't kriegt, een langdurige rijpingstijd,

Theo van Essen

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

Voor het nemen van

rijlessen

Gediplom. Instructeur
sinds 1949.
Boompjeswal no. 6,
Telefoon 2215,
Zutphen.

1

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Ze werkt er met de zgn.
Heineken's A-gist, een special
gistreincultuur, woarvan geeneen op
de wereld (behalve Heineken)
'-et geheim kent.

Heineken's
Bier

Adverteert
in Contact
De laatste loodjes . . .
Al is de zomer al weer ver gevorderd,
om uw ogen te bederven met een zonnebril van minderwaardige kwaliteit is het
altijd nog vroeg genoeg.
Ook voor de resterende zomerdagen
blijft ons advies: „Draag een opticiens
zonnebril".
fa» MattenS heeft ze voor U l

Uitslag etalagewedstrijd
waarvan het publiek de jury wat
PUBLIEK:
Ie pr. f 50.— j. Oukes, Stationsw. 9
2e pr. f 25.— J. Oldenampsen,
Zutphenseweg 47
3e pr. f 15.— Henny Harmsen,
't Hoge 55
4e pr. f 10.— Jan Hilferink, ,t Hoge 46
5e pr. f 5.— J. Nijenhuis,
Kranenburg D 119
WINKELIERS:
Ie pr. Luth
2e pr. Schoolderman
3e pr. Albers
4e pr. Hassink

Voor al uw

TAXI-RITTEN

Wegverharding in Vorden.
Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken aan aangelanden van onverharde
wegen bekend, dat de mogelijkheid
dat in 1956 meerdere wegen worden
hard, mits door belanghebbenden voor 30%
in de kosten wordt bijgedragen (hetgeen
neerkomt op ong. f 8.— per strekkende
meter).
Deze bekendmaking geldt mede voor ande^^
re belanghebbenden, die in de toekoms^P
van deze verharding gebruik maken.
Geadviseerd wordt in dezen, zoveel mogelijk, tot commissie-vorming over te gaan.
Voor opgave of inlichtingen gelieve men
zich te vervoegen bij de gemeente-architect
of de leden der agrarische raadscommissie
(t.w. de heren H. Bouwmeester, W. Norde
en G. J. Wuestenenk).
Vorden, 4 Augustus 1955.
Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
A. E. van Arkel, Burgem.
S. Kulsdom, wnd. Secr.

Gesloten wegens vacantie
8 tot 13 Augustus

TOUWTREKKEN
A.s. Woensdag wordt de finale van
het touwtrekken gegeven op het terrein achter café „de Zon".
Belanghebbenden worden er op attent gemaakt, dat het trekken om 7 uur precies
zal aanvangen. Entree f 0.25, ook voor
kinderen.
Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats
door de Burgemeester A. E. van Arkel.
8 uur begint de Old-Vordense markt
welke zal worden opgeluisterd door
de Tirolerkapel.
Waarschijnlijk krijgen we ook nog een
interessante demonstratie voor de huisvrouwen.
Deelnemers van de markt dienen hun kramen 's middags voor l uur opgesteld te
hebben om de fa. Dekker gelegenheid te
geven de nodige verlichting aan te brengen.
Het Bestuur
Vordense Winkeliersver.

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten
WOENSDAG
10 Aug.
(Knollenmarkt)

COUPEUSE-LERARES
G. H. Lenselink-ten Have

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

A. G. TRAGTER, Tel. 256
Ook autoverhuur zonder

chauffeur.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.
Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.
WASSERIJ STIJGOORD.

,omer

,omer

Alle voorradige

Grote Veulenkeuring.
Geen inleggeld.

Mooie prijzen.

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

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS
vraagt enige

flinke werkkrachten

