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AVONDWANDELING
Aan de gebruikelijke avondwandeling, welke
maandagavond o.l.v. de heren Norde en Vlog-
man werd gehouden, namen ditmaal 18 personen
deel. Het is — dank zij het mooie weer — een
prachtige wandeling geworden, waarbij het
maantje zorgde voor voldoende verlichting.

ACHT KASTELENTOCHT
Hoewel het seizoen al ten einde loopt bestaat
er nog steeds een grote belangstelling voor de
achtkastelen-tocht.
Woensdag namen hieraan nog 60 personen
deel. De leiding berustte weer bij Burgemeester
van Arkel, voorzitter van de V.V.V.

BOERENDANSERS TROKKEN WEER
VEEL BELANGSTELLING

In verband met het kouder worden der avonden,
had V.V.V. de demonstraties van de Vordense
Boerendansers „De Knupduukskes" in het Nuts-
gebouw georganiseerd. Het was er weer bijzon-
der druk; vooral veel vreemdelingen behoorden
tot de toeschouwers. Door omstandigheden kon
„The Rythm Star" ditmaal niet voor muzikale
afwisseling zorgen, waardoor men de hulp
moest inroepen van een bandrecorder met ge
luidsversterker. De Knupduukskes dansten weer
dat het een lust was om te zien. Vooral het
„gemengd" dansen van de Knupduukskes met
het publiek sloeg bijzonder in. Na afloop dankte
burgemeester van Arkel namens V.V.V. de
boerendansgroep voor haar medewerking. Hier-
na werd nog geruime tijd gezelig op muziek
van de geluidsinstallatie gedanst.
Het was dit seizoen de laatste maal dat de
Knupduukskes voor V.V.V. optraden.

VOETBAL
Na een lange rustperiode zullen de beide senio-
ren-elftallen van Vorden a.s. zondag in actie
komen.
Vorden I ontvangt op eigen terrein in het kader
van ,de viering van haar 30-jarig bestaan, de
oude rivale Steenderen I. De Steenderenaren
beschikken over een hardwerkend elftal, zodat
Vorden er zeker de handen vol aan zal hebben.
Vorden zal met een enigszins gewijzigd elftal
in het veld verschijnen. De winnaar van
wedstrijd ontvangt een herinneringsbeker.
Vorden II zal deelnemen aan de serie-wedstrij-
den in Steenderen. Om 3 uur zal zij hier uit-
komen tegen De Hoven IV. Winnen de reserves
deze wedstrijd dan zullen zij om 5 uur opnieuw
aan moeten treden tegen Soccii I.

SUCCES OP GEITENKEURING
Onze plaatsgenoot, de heer H. Vriezekolk, heeft
op de geitenkeuring in Almen, uitgaande van
de Geitenfokvereniging „De Dageraad", enkele
sucsessen geboekt. In de afd. S-Geiten behaalde
hij met zijn inzending een 2B prijs en in de afd.
„Overlopers" een 2e prijs.

BAKKERSVAKANTIE
A.s. week gaat weer een groep bakkers met
vakantie en de Vordense huisvrouwen weten
dat dit betekent: een week brood halen.
Als u soms pas nieuwe buren hebt gekregen,
die nog niet met deze gang van zaken op de
hoogte zijn, toe, doe het hun even uit de doe-
ken .. . en u hebt weer goede daad verricht.

BIOSCOOP
Zondagavond draait één der machtigste films
die ooit is vervaardigd, in Vorden. „Quo Vadis"
hrhandelt de tijd van de wrede keizer Nero van
Rome, die toen een groot gedeelte van Europa
i i i / i j n macht had. In diezelfde tijd begint het
Christendom door te breken, waarvan Nero
nie t s wil weten. Verschillende Christenen worden
voor de leeuwen geworpen en vele andere mar-
tel ingen worden voor hen uitgedacht. Maar ein-
delijk komt aan Nero's schrikbewind toch een
einde.
Het is een film die een ieder zal verbijsteren en
door zijn machtige scènes niet zal nalaten een
grote indruk achter te laten.
Doordat deze film extra lang duurt zijn de
entreeprijzen iets hoger dan gewoonlijk.

ORANJEFEEST IN DE WILDENBORCH
A.s. vrijdagmiddag begint het Oranjefeest in de
Wildenborch met de diverse volksspelen, waar-
voor de xtrookbewoners altijd veel belangstel-
ling tonen. Vrijdagavond wordt in de Kapel een
toneelstuk opgevoerd, waarvan zaterdagavond
een herhaling volgt. Ook deze voorstellingen
trekken altijd veel bezoek.

A.s. zondag 2 uur

de jübileumwedstrijd

Vorden 1 - Steenderen 1

KERKDIENSTEN zondag 23 aug.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10 uur Ds. J. H. Jansen. Bediening Hl. Doop

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

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema,

R.K. Kerk
7uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer
tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 3 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

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

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 105 biggen, waarvan de prijzec
varieerden van f52,50 tot f 6 0 , — per stuk
Handel was tamelijk vlot.

Burgelijke stand van 14 t .m. 20 aug.
Geboren: z. van H. C. Stegeman en A. J
Nijhuis. ^^
Ondertrouwd: (^Pïishink en G. Beeftink
G. J. Arfman en H. G. Lenselink; J. T. A
Sloot en H. W. J. Berendsen.
Gehuwd: Geen. Overleden: Gee.i.

NUTSFLORALIA
28 augustus om T^fcr wordt de jaarlijkse ten
toonstelling van I^Rfloralia geopend. Het zal
dit jaar zeer moeilijk zijn om deze tentoonstel
ling te doen slagen, omdat de langdurige droogte
de groei van de bloemen niet bevorderd heeft.
Maar als alle bloemenliefhebbers meewerken
en maar zoveel mogelijk insturen dan zal de
tentoonstelling wel weer slagen en zijn oude
roem van „een lust voor 't oog" (zoals Contact
verleden jaar in zijn verslag van de tentoon
stelling schreef) worden gehandhaafd. De Firma
Kettelarij heeft zijn medewerking reeds toege
zegd en zal in 't midden van de zaal een tuin
aanleggen, zo mooi, dat alle tuinbezitters er
jaloers op worden. Ook de overige firma's zul-
len voor een inzending zorgen, terwijl de inzen-
ding van het bestuur ook iets bijzonders zal
worden.
De bloemschikcursus heeft dit jaar veel deel-
name gehad en gezien de wedstrijden die weer
voor de cursisten uitgeschreven zijn, verwacht
het bestuur daar een mooie inzending van. Aan
de wedstrijden zijn 2 nieuwe nummers toege-
voegd. Ten eerste een wedstrijd in bouquetten
van droogbloemen; dit jaar hebben de droog-
bloemen bijzonder mooi en welig gebloeid, waar-
schijnlijk was de droogte daar juist goed voor.
Wie dus mooie droogbloemen heeft gekweekt,
sture ze in, dan hebt u uw bouquet voor van
winter reeds klaar!

Ten 2e een wedstrijd voor versiering met le-
vende bloemen (geen papieren rozen) van een
verjaardagsstoel. Als moeder, vader of kind
jarig is, wordt in vele huisgezinnen de stoel,
waarop de jarige altijd aan tafel zit, versierd.
Doe nu net of dat 28 augustus ook 't geval is
en breng die stoel In 't Nut.
De wedstrijd in 't noemen van namen van 20
veldbloemen voor kinderen van 8—14 jaar is
: '( hnndhaafd, hoewel de deelname het vorig jaar
i net groot was, maar toen wisten ze nog niet
hoe dat ging. Nu weten ze het wel en het
bos l uur hoopt dat er nu meer kinderen aan
doel /uilen nemen. Donderdagmiddag van half 4
lo l ha l f 5 hos i na l de gelegenheid om de 20 namen
l o noemen van de bloemen, die een commissie-
lid voor ze uitgezocht heeft. Wie de meeste
namon goed noemt krijgt een prijs. Van 4—5VL'
uur is de wedstrijd in het bloemschikken voor
de kinderen onder toezicht, zodat aan beide
wedstrijden meegedaan kan worden.
Wat de tekenwedstrijden betreft tlenkt er aan,
het moeten nieuwe tekeningen zijn; tekeningen
die op school gemaakt /ijn komen niet in aan-
merking. Geen naam s.v.p. op de tekening zet-
ten ; iedere tekening krijgt een nummer. Nog
iets nieuws is dat ieder kind, die beide stek-

planten inlevert, een kleine verrassing krijgt.
Deze winter zal de heer Stein uit Apeldoorn
wederom aan de hand van prachtig gekleurde
dia's een lezing houden over bloemen en tuinen;
het onderwerp is nog niet bekend. Waar Nuts-
Floralia's bestuur zoveel doet om u de liefde
en de vreugde van het bezit van bloemen en
planten bij te brengen, doet u nu iets voor de
tentoonstelling en zendt zoveel mogelijk in!
Ook de vele nieuwe inwoners van Vorden willen
we gaarne opwekken om mee te doen.

OPSTEL VAN DE KAMPWEEK 1959
Op zaterdag 8 augustus vertrok de jongens-
club „Samuël" in de richting Zutphen; verder
via Voorst, Apeldoorn, Elspe-et en Nunspeet naar
Doornspijk, met bestemming kampeerboerderij
v. d. Bosch. De firma Albers was zo goed ge-
weest de bagage voor ons weg te brengen. Om
half vijf waren we in Doornspijk.
Zondagmorgen gingen we naar de kerk en
's middags naar de zandverstuivingen, wat onge-
veer 10 minuten fietsen was. Daar deden we
balroof. 's Avonds hadden we een vossejacht.
We begonnen de dagen met gebed en eindigden
met de dagsluiting.
Maandagmorgen hadden we balroof en 's mid-
dags gingen we naar het Plashuis, waar we
kanoden en roeiden, 's Avonds hadden we vrij.
Het was die avond en de volgende dag erg
slecht weer en we vermaakten ons met het voet-
balspel en het knikkerspel.
De volgende dag hadden we een oudermiddag
die we doorbrachten met zaklopen en hoedslaan
waarbij een ongelukje gebeurde. Daarvoor had
den we nog een toespraak gehad van Ds. van
Zorge en de leider, de heer Visschers.
Donderdagsmorgens hadden we balroof en
's middags een grote vossejacht. 's Avonds had
de we vrijaf.
Vrijdagsmiddags zijn ,de meesten van ons naar
het Plashuis geweest, 's Avonds hadden we een
afscheidsavond met film, waar mevr. v. d. Bosch
en mevr. Uldersma bloemen werden aangebo-
den, daar laatstgenoemde een zieke uit ons
midden verpleegd hadj^^c hulde aan leiders en
leidsters, wier goede i^png en goede kookkunst
ons zeer aangenaam waren. Hen werden enige
cadeaus aangeboden,
'r Zatcr "SS vertrok de groep om 10
uur weer naar Vorden. De firma Van Ark was
zo vriendelijk om onze bagage weer op te halen
We arriveerden om q^feveer 4 uur in Vorden
Het was over het aflPrieen een zeer prettige
week met goede leiding.

THEO en GEORGE.

PASTOOR H. C. A. PONSIOEN O.F.M.
VERTROK VAN VORDEN KRANENBURG

Voor vele parochianen van de parochie van de
H. Antonius van Padua alhier was het geen
verrassing meer, dat hun pastoor zou gaan
vertrekken, daar hij reeds enige tijd geleden
om gezondheidsredenen eervol ontslag uit zijn
functie had gevraagd. Dit ontslag werd hem
m.i.v. 18 augustus j.l. op de meest eervolle wijze
verleend.
Pastoor Ponsioen kwam op 17 april 1950 in
Vorden. Ruim 9 jaar is hij hier werkzaam ge-
weest en in die tijd heeft hij zich doen kennen
als een waar parochieherder, een mens met een
meevoelend hart voor zijn parochianen, die zich
geheel voor hen inzette. Ook het verenigings-
leven genoot zijn volle belangstelling en als
geestelijk adviseur van verschillende jeugdver-
enigingen, organisaties e.a. toonde hij zich zeer
actief. Op het gebied van het onderwijs heeft
hij eveneens zijn sporen verdiend; de R.K. Kleu-
terschool op de Kranenburg, die bij zijn komst
nog in de kinderschoenen stond, is thans, dank
zij zijn onvermoeibare werkkracht hiervan een
bloeiende getuigenis.
Daarnaast behartigde de pastoor de geestelijke
belangen van zijn parochianen uit het dorp
Vorden, die i.v.m. de uitbreiding der parochie
in Vorden een noodkapel kregen toegewezen,
waarvoor ook zijn voorganger pater Wiro Spruit
o.f.m. z.g. reeds veel werk had verzet. Ook de
R.K. School op de Kranenburg werd gemoderni-
seerd en uitgebreid. De waardering van zijn
werk in deze vrij lange periode kwam wel zeer
duidelijk tot uitdrukking bij de viering van zijn
40-jarig priesterjubileum in maart n.l. toen de
parochie hem op waardige wijze huldigde.
Zondagmorgen na de Hoogmis bestond er voor
de parochianen gelegenheid om afscheid van de
pastoor te nemen. De grote belangstelling in de
pastorie was wel een sprekend bewijs van de
dank der parochie voor het vele werk van hun
scheidende herder in deze 9-jarige periode.
Thans zal pastoor Ponsioen van een welverdien-
de rust mogen gaan genieten in het Francisca-
nerklooster te Alverna.

VETERANEN-VOETBAL
Vele voetballiefhebbers waren zondagmiddag
getuige van de ontmoeting tussen het Ratti-
eteranen-elftal en de kampioensploeg Ratti A.

De oude Ratti-glorie, waarbij verschillende spe-
lers uit het elftal van 1946, weerde zich dapper,

maar reeds in de eerste minuut was Fons Lich-
tenberg doorgebroken en scoorde voor de A-
ploeg het eerste doelpunt (l—0). De veteranen
lieten dit niet op zich zitten, maar hun pogingen
waren nog te zwak om resultaten te kunnen
hebben. Weer kwamen de Junioren terug en
keeper Rouwen greep tevergeefs (2—0). De
veteranen bleken nog steeds niet in vorm te
zijn, waartegen de jeugd echter in prima con-
ditie was en in snelheid, ver meerdere was.
Hoewel tenslotte de veteranen nog voor de rust
de stand op 2—l brachten, gelukte het de junio-
ren toch om wederom te scoren, zodat de rust
inging met een 3—l voorsprong voor de Ratti-
jeugd.
In de tweede helft waren de oudjes kennelijk
beter op elkaar ingespeeld en weldra lukte het
hun een fraai doelpunt te scoren (3—2). De
Junioren deden er een schepje bovenop en pas-
seerden de veteranen-achterhoede die overigens
in prima vorm was. Het werd 4—2 en zelfs 6—2,
maar Felix Wolbert kon in de laatste minuten
nogmaals het net vinden, zodat de eindstand
6—3 zeker een eervol resultaat was.
Na afloop bleven de spelers nog gezellig bijeen
in café Schoenaker, waar tijdens deze Ratti-
reünie verschillende herinneringen van vroeger
werden opgehaald. De opbrengst van deze in-
teressante ontmoeting kwam ten goede aan de
Ratti-jeugd.

GESLAAGD
Dezer dagen slaagde te Rotterdam onze plaats-
genoot de heer Bennny Mombarg, Kranenburg,
voor het examen Groep A — algemeen gedeel-
te -- Textieldetailhandel. Verder slaagde hij op
dezelfde dag voor artikel groep III — dames-
mode en kleinvakartikelen — beide, uitgaande
van de Stichting Vakexamens in de Textiel-
detailhandel.

Doe als zovelen

\Coop

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

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

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 23 augustus, S uur
de meest gigantische film ooit ver-

vaardigd (in prachtige kleuren)

QUO VADIS
met: Robert Taylor - Debora Kerr

Leo Genn - Peter Ustinov
en duizenden anderen.

Rome gaat in vlammen op . . . .
Wilde feesten aan het hof van de

waanzinnnige keizer Nero.
f -\

Toegang 14 jaar

VERHOOGDE PRIJZEN:
f 1.50 - f 1,20 - f 0,90 (bel. inbegr.)

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

Voor alle soorten
DRUKWERK

*
Drukkerij Wolters - Vorden
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HANDELSAVONDSCHOOL TE ZUTPHEN

We willen belanghebbenden gaarne wijzen op
de advertentie betreffende de Handelsavond-
school te Zutphen. A.s. week kunnen nieuwe
leerlingen zich hier nog voor aanmelden.
In deze tijd, nu diploma's bijna overal voor ge-
vraagd worden wil men vooruit komen, is het
voor velen een uitkomst dat men een avond'
school kan bezoeken. De directeur is gaarne
bereid alle inlichtingen te geven omtrent de
mogelijkheden die deze school biedt.

DE VERSTE BALLON KWAM IN
NOORWEGEN

Thans is de uitslag bekend gemaakt van de op
18 juli j.l. gehouden ballonnen-wedstrijd, welke
door V.V.V. was uitgeschreven en waaraan hon-
derden kinderen hebben deelgenomen.
Er zijn van de 2.000 ballonnen 160 kaarten bin-
nengekomen uit 98 vindplaatsen.
De verste ballon of liever 3 ballonnen, want de
prijswinnaar had drie ballonnen aan elkaar ge-
bonden, kwam uit Volda liggende in het berg-
land van Noorwegen, hemelsbreed gemeten 1125
km van Vorden. Prijswinnaar werd hiermede
Enzerink, 't Hoge 2.
Nummer twee werd E. J. Dijkman, Kerkstraat
21, wiens ballon op het Duitse eiland Borkum
terecht kwam, 165 km van Vorden. De resteren-
de ballons kwamen in ons land terecht en wel
l uit Noord Holland, l uit Zuid Holand, 47 uit
Gelderland, N.O. Polder 4, Overijssel 47, Drente
33, Friesland 10 en Groningen 15.
De 3e prijswinnaar was R. A. F. Zents uit Vars-
sel met kaart uit Uithuizen (Fr.), 4. Stans v. d.
Broek, K. H. van Gelreweg 32, uit Lioessen
(Fr.), 5. Erna Braakhekke, Dr. Lulofsweg 12,
uit Middelstum (Gr.), 6. Milko Rouwenhorst,
Stationsweg 23, uit Sint Annen; 7. Th. v. d.
Vegt, Bouwerstr. 8, Deventer uit Bedum; 8.
Wim Hissink, D 52a uit Schildwoude; 9. Henry
van Langen, Prins Bernhardweg 13 uit Aduard
en tenslotte A. J. Wentink, Smidsstraat 18 uit
Leeuwarden.
Hoewel de wind de ballonnen naar het Noorden
dreef, is er een terecht gekomen in Wormerveer
en l in Gouda, welke vermoedelijk door een on-
weersbui uit de koers zijn geraakt.
Naarmate de koers Westelijker werd, kwamen
de ballonnen minder ver: Emmeleroord 75,6 km,
Doornspijk 49 km, Nunspeet 45,9 km, Vierhou-
ten 40,6 km, Apeldoorn 26,6 km en Beekbergen
24,2 km. Vandaar dat het vreemd is dat uit Wor-
merveer op 110,2 km en Gouda op 109,4 km
kaarten binnenkwamen. Het lijkt er op dat ze
onderweg een treinraampje zijn ingewaaid. Toch
lagen hun afstanden nog beneden die van de
prijswinnaars.
Het is bepaald een groot succes geworden, deze
klaucige ballonnen-wedstrijd en het is te hopen
dat deze nog eens in het komende jaar herhaald
zal worden.
De prijzen zijn geldprijzen en wel: Ie prijs ƒ 7.50,
2e prijs ƒ 6.00; 3e prijs ƒ 5.00, 4e prijs ƒ 4.00,
5e prijs ƒ 3.00, 6e prijs ƒ 2.50, 7e prijs ƒ 2.00,
8e prijs ƒ 1.50, 9e prijs ƒ 1.00, 10e prijs ƒ 1.00.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij de heer
H. Luth, Nieustad 4.

B.O.G.
Op initiatief van de B.O.G. afd. Vorden zal he-
denavond in combinatie met de B.O.L.H. een
kaartleesrit per rijwiel worden georganiseerd.
De start vindt plaats bij hotel Brandenbarg.
Deze wedstrijd telt mee om de wedstrijd-wissel-
beker. Besloten werd dat leden, welke aan de
opvoering van een toneelstuk tijdens de gecom-
bineerde feestavonden in het komende winter-
seizoen hun medewerking willen verlenen, zich
hiervoor kunnen opgeven bij de secretaris.

BENOEMD
Onze oud-plaatsgenoot de heer W. Spanhaak
momenteel ambtenaar nazorg bij de Ver. Rek-
kense Inrichtingen is m.i.v. l oktober a.s. be-
noemd tot inspecteur-maatschappelijk werker bij
,,Valkenheide", opvoedingsinternaat vanwege de
Ned. Herv. Kerk te Maarsbergen. De heer
Spanhaak komt mettertijd weer in Vorden
wonen.

RATTI^NIEUWS
Het eerste elftal nam zondag j.l. deel aan de
seriewedstrijden, uitgaande van Sportvereni-
ging beenderen. Ratti speelde hier tegen de
Hoven 3 (Zutphen). Het werd een spannende
strijd, waarbij de Rattianen, die enkele invallers
in hun ploeg telden zeker niet de mindere wa-
ren. Voor de rust lukte het aan geen van beide
ploegen om te doelpunten, zodat de rust met
oen dubbelblanke stand inging.
Ook in de tweede helft waren beide teams aan
elkaar gewaagd. De Ratti-voorwaartsen kregen
verschillende scoringskansen, maar wisten er
^een gebruik van te maken. De achterhoede
was in goede vorm en wist eveneens te voor-
komen dat de Hoven een voorsprong zou nemen.
Tiet einde kwam dus met een O—O geijke stand.
Na genomen doelschoppen werd de Hoven ten-
slotte winnaar. Ratti was hierdoor uitgescha-
keld voor de tweede ronde.

OPBRENGST COLLECTE
Naar we vernemen heeft de alhier gehouden
pleisteractie ten bate van de R.K. Bond voor
Eerste Hulp bij Ongelukken de mooie som op-
gebracht van ruim ƒ 80.—. Een mooi resultaat,
waarbij een woord van dank aan alle milde
gevers en geefsters wel op zijn plaats is.

JONGVEE KEURINGEN „DE WIERSE"
Uitgaande van de Coöperatieve Rundveefok ver-
eniging „De Wierse en Omstreken" werden de-
zer dagen de jaarlijkse Jongveekeuringen ge-
houden, die verdeeld waren over vier keurings-
plaatsen t.w. op de bedrijven van de heren J. W.
Hilhorst en A. J. te Velthuis, Vorden, G. H.
Brinkman en J. W. Boeyink, Barchem. Als keus^
meesters fungeerden de heren H. Leemkuil, Joh.
Wesselink, G. Kleine, B. H. Weenk, H. J. Eve-
rink en J. Valkeman, terwijl de heer A. P. J.
Metz uit Olburgen optrad als arbiter.
Mede dank zij het ideale weer, de grote aanvoer
met goede kwaliteiten vee, werden deze keu-
ringen weer een succes.
Prijzen werden gewonnen door: J. W. Hilhorst,
D. J. Bruil, H. M. A. Helmink, H. J. Berendsen,
B. G. Leemkuil, G. Stegeman, G. Heyink, D. J.
Hakken, H. J. Nijenhuis, G. Walgemoet, H. Fok-
kink, Joh. Weenk, V. J. Dostal, Joh. Kettelarij
Joh. Weenk, J. Groot-Wassink, J. B. Mulderije,
A. J. te Velthuis, L. B. Wassink, Joh. Nijenhuis
H. J. Bouwmeester, G. J. Lindenschot, H. Arf-
man, W. Norde, G. J. Kok, G. J. Tiessink, B. H.
Nekkers, B. Arendsen Raedt, G. J. Bannink,
G. Arendsen Raedt, J. W. Nijhoff, A. J. Weer-
nink, W. J. Schutte, G. H. Brinkman, A. Lan
genbarg, J. W. Wassink, J. Valkeman J. W.
Boeyink, W. J. Imenkamp, E. J. Eggink, G. J.
Weenk, D. J. Luesink, Joh. Braakhekke, G. J.
Bouwhuis.

V.V.V.-PROGRAMMA
Daar het vakantie-seizoen ten einde loopt, wor-
den de attracties ook minder in aantal.
Voor de komende week staan nog de avond
wandeling op a.s. maandag 24 augustus en de
acht kastelentocht voor woensdag 26 augustus
op het programma. Dit zijn voor dit seizoen de
laatste door V.V.V. georganiseerde tochten.
De geïnteresseerden dienen deze laatste gelegen
heid dus niet voorbij te laten gaan.

VOLKSFEEST TE LINDE
Naar we vernemen zal op woensdag 2 en don
derdag 3 september a.s. wederom het traditio-
nele Volksfeest te Linde worden gehouden bij
café van Asselt.
Woensdagavond beginnen de festiviteiten met
het optreden van het cabaretgezelschap „De
vrolijke Tien" uit Hengelo-Ov., die allen een
uitbundige avond van lach en plezier zullen
verschaffen. Een en ander vindt plaats in de
grote feesttent.
Donderdags is het eigenlijke Volksfeest met de
verschillende Volks- en Kinderspelen, draaimo-
len, schiettent, etc. Voor jjk^underen is er een
speciale attractie in de vórra^m een popenkast,
terwijl de heer Theo Lichtenberg de feesten zal
opluisteren door het zwaaien van het vaandel.
's Avonds is er een gezellig bal in de grote feest-
tent met muziek van het bekende gezelschap
„De Roodjasjes" uit Brummen. Zie voorts de
advertentie volgende week klit blad.

V.Z.V. FLITSEN
Tijdens de Nationale Kampioenschappen te
Appelsga slaagde Joke Brandenbarg er in een
mooie 7e plaats te bereiken op de 100 m vrije
slag dames. Haar tijd was 1.8.8. dus eveneens
geen verbetering van haar persoonlijk record op
dit nummer. In Amerongen nam Joke deel aan
een wedstrijd over l km en werd zij hier eerste.
Op zondag 30 augustus a.s. zal Vorden in het
teken staan van de . steden-zwemontmoeting
Oberhausen (Dld) tegen Vorden- Velzen. Het be-
looft een spannende strijd te worden, waarbij
eveneens de kampioenschappen voor Vorden
zullen worden verzwommen. Er wordt o.a. ge-
zwommen op de 100 m vrije slag, 100 m rug-
slag en schoolslag, benevens de 4 x 50 m. wis-
selslag en 5 x 50 m vrije slag voor dames zowel
als heren. Vele ouders zullen ongetwijfeld de
prestaties van hun kinderen willen gaan zien!

Drie prachtige

Borrelglazen gratis
bij een fles wijn, naar keuze,
vanaf 2.45 per fles.

ü s tukken toiletzeep 85 et.

Paarderookvlees, 100 gram 58 et.

Hamkaas, 150 gram 49 et.

Weer verse voorraad Goudmerk
Koffie, 250 gram 1.4 7
hierbij 5 grote repen voor 59 et.

Zolang de voorraad strekt!
Reuzenpak Sunil van 1.10 voor 89 et

2 pak Pré, de derde gratis, 90 et.

2 pak Duxon wolwas, de derde
gratis, 90 et.

Smit, Zutpiiensewey
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 12S1.

Een droom van louter plezier...

...in het bereik van iedere huisvrouw! Geen
huisvrouw hoeft zich de luxe van die extra lange
(250 cm!) Cinderella lakens te ontzeggen... om de
prijs. Want zelfs een lager geprijsd laken is duur-
der... op de lange duurl Hoe dat komt? Slijtage
begint altijd bij een zwak plekje in het laken en
het weefsel van duizenden sterke katoendraden
van Cinderella is gegarandeerd foutloos. U hebt
er jaren langer plezier van en dot is nu precjes
wat 'n Cinderella laken zo voordelig maakt l

Ook in baddoekm en theedoeken.

Cinderella lakens en slopen in geborduurd,
cordon en glad.

H. LÜTH - Nieuwstad
Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Vanaf heden zijn wij iedere vrijdag
op de Vordense markt

met een grote sortering

kwaliteits ondergoed
Textielhandel

W. NIEUWENHUIS
Enschede

VOOR

Koudijs veevoeders
N A A R

Rothman
Depot Koudijs

Molenweg 4 l
Telefoon 1275

H. H. Landbouwers
Voor het opstallen

van Uw vee
leveren we gaarne

hangkettingen
nylonriemen enz.

fa» G* W* Luimes
Vorden, Telef. 1421

H. H. Bromfietsrijders
Nu is het ti«d om
uw leren jas te laten
R E P A R E R E N

Breng hem spoedig.
Met guur weer,
weer klaar.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. H21

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Starinqstraat 9

Het adres: Tel. 1300

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Autoverhuur

m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

H. H. Veehouders!
Voor afdoende be-

strijding van de z.g.
zomerblaren bij
koeien geeft

Lieve's Vulnos
prima resultaten.

Verkrijgbaar bi j :
M. G Lij f togt ,Cl57
achter het station
Vorden

UW
wasmachine
wringer
centrifuge

KOOPT U BETER

bij Nico Keune

lAuto-verhuur
zonder chauffeur

r prima wagens
r lage huurprijs

A. G. TRAGTER

Hooggeachte Scholieren!
De schooltijd nadert
Koopt bij ons

een tas
en U slaagt zeker.

fa. G. W. Luimes
Vorden,Telefoon 1421

Voor aankoop van
JONGE HENNEN

kiest U het juiste adres.
Alle rassen en krui-
singen verkrijgbaar.

H. J. STOKKINK
Rietgerweg l, Warns-
veld. Tel. 06751-387.

Jonge HENNEN te
koop; WxR.

J. W. Wagenvoort,
achter Buitenzorg,
Tel. 06752-1378.

Gelegenheid tot IN-
SCHAREN van 2 pin-
ken. Wed. Wolsing,
Raadhuisstraat.

Te koop een SOLEX
in goede staat.
G. J. Beumer, Kerkstr.

Te koop VOETBAL-
SCHOENEN, z.g.a.n.
maat 6%. B. Derksen,
B. van Hackfortw. 34

Te koop 2 PETRO-
MAXENen BIETEN-
SNIJDER bij H. Bar-
geman, C 93.

Zij, die nog

U U II C II wensen voor
de weck, gelieven p.o.
dit even op te geven.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
Telefoon 1508

EETAARDAPPELS
te koop. D. Regelink,
Hengeloseweg B 24.

.Mocfernej
man

. _ — r"-^J

erban
Elba —No Iron 9.901
London—Sanfor 10,90
Metro—Sanfor 11.90
Vasto—No Iron 11.90
Tempo-No Iron 11.90
Sabo—Sanfor 12.90
Luxor—No Iron 13.90

l Scala-No Iron 15.901
IDAMËSBLOLISESI

16.90 -8.90-10.901

T
Uw voordeel Ons gemak

profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot (5 uur normaal tarief.
Donderdag na <J 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



K O S T H U I S aan-
geboden. Inlichtingen
bureau Contact.

Dame zoekt p. 15 sept.
of l okt. ruime ge-
meubileerde zit-slaap-
kamerof zit-en slaap-
kamer. Stromend wa-
ter event. met warme
maaltijd. Brieven met
prijsopgave aan mej.
E. A. Wiegman,
Schoolstr. 48, Sneek.

Te koop huisorgel.
H.J.Radstake,

Schoolstraat 15

DENKT U AAN DE

dropping
in de Wildenborch

van hedenavond??

Vertrek 8 uur
bij de Kapel.

DANSSCHOOL

Th, Houtman
Inschrijving danslessen

voor privé en clubs

aan zaal Schoenaker.

Dagelijks t./m. 15 sept.

Inschrijfgeld f 2,—.

Nutscursus
BOEKHOUDEN
Praktijkdiploma

Cursus september
aanmelden:
W. K U I J P E R
Molenweg 19
Vorden

Te koop ELECTRO-
MOTOR, 2 p.k., en
100 jonge HENNEN.
H. G. Albers,
Dorpsstraat 15.

Te koop z.g.a.n. groot
model jongensrijwiel
met trommelremmen.
M. G. Krijt, Dorpsstr.

Te koop sport dames-
rijwiel. Julianalaan 36

Te koop een toom
zware BIGGEN, 11 st.
bij G. W. Nijhof,

Wildenborch D 66

H. H. VEEHOUDERS !

Voorde bestrijdingvan
biggengriep kunnen
wij leveren:

LIEVE'S MITOL
Een artikel, dat goede
resultaten geeft.

Voor Lieve's Vee-
geneesmiddelen het
juiste adres:

M. G. Lijftogt, Veld-
wijk C 157, Vorden

Te koop 10 BIGGEN
H. J. A. Wesselink,
Noordink E 60,
Hengelo (G.).

Een drag. MAAL te
koop; bijna a.d. teil.
abortus- en t.bc.-vrij.

Wed. Schotsman,
C 103

Te koop een best r.b.
MA ALKALF,:»» weken
en ONDERSTEL van
Fiat, mooi voor meik-
of Shetlandse pony-
wagen. J.W.Heersink
Linde E 23, Vorden,

Jonge KONIJNEN te
koop; witte VI. Reus;
bij Kettelerij,
B. van Hackfortweg 4

X

Inplaats van kaarten.

Gerrit Jan Bruil

en
Everdina Johanna Wullink

hebben de eer U, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaats hebben
op dinsdag 25 aug. des v.m. 11 uur
ten Gemeentehuize te Hengelo-Gld.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Hengelo-Gld. om 11.30 uur door
de Weleerw. Heer Ds. K. G. Kwint.

Hengelo-Gld., F 63
Vorden 't Hoge 76

Toekomstig adres: F 63, Hengelo-Gld.

Receptie van 4^—5 uur in zaal Con-
cordia te Hengelo-Gld.

r i

X

Garrit Hishink
en

Gerritdina Beeftink

hebben de eer U, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D. V. zal plaats hebben
vrijdag 28 aug. ten Gemeentehuize te
Vorden om 1 1 uur.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden om 2.30 uur door de Wel-
eerw. Heer Ds. J. J. van Zorge.

Vorden, D 52 a
Vorden, Burg. Galléestraat 41
augustus 1959.

Toekomstig adres: Burg. Galléestr. 41,
Vorden.

Receptie van 4 — 5 uur in zaal Bakker,
Vorden.

X

Jan Hendrik Wiltink

en
Dirkje Wilhelmina Ebbe:̂ |

hebben de eer U, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaats hebben
vrijdag 28 augustus ten Gemeentehuize
te Vorden om 10.30 uur.
Kerkelijke inzegening in de Oud-Ge-
reformeerde Gemeente te Doetinchem
om 1.30 uur door de Weieerwaarde
Heer Ds. H. Wiltink.

Vorden, D 58
Doetinchem, Bezelhorstweg 66
12 augustus 1959.
Toekomstig adres: van Heeckerenstr.
5, Vorden.

Receptie van 3.30—5.30 uur, Bezel-
horstweg 66, Doetinchem.

B. S. van Polvliet
en

J. H. Folmer

K geven kennis van hun voornemen op u
., zaterdag 29 augustus '59 in het hu- Q
X welijk te treden in de kerk van St, Q
X Jan de Dooper te Zutphen om 10.30 X

X uur- Xt i

X Zutphen, Groenmarkt 23
Eindhoven, Dommelhoefstr. l

Q Op 28 augustus hopen mijn lieve '
\ ouders

G. Beeftink
en X

X J. C. Beeftink-Wissels X
X X
X' hun 30-jarig huwelijk te herdenken. Q

Wij hopen hun nog lang te behouden.

Diny en Garrit
V-

v.v.v.
Maandag 24 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 26 aug. Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur van het Marktplein.
Deelname 25 et. p.p.

Vrijdag 28 aug. 7—10 u. en zaterdag
29 aug. 4—10 u. Tentoonstelling
Nutsfloralia in het Nutsgebouw.

Gevraagd:
a. een meisje voor onze winkel
b. een meisje voor ons kantoor
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad

Feesfweek
WARNSVELD

Dinsdagavond 25 aug.
Kunstwielrijders uit Zuid-Limburg,

bekend van Televisie.

Woensdagavond 26 aug.
en

Donderdagavond 27 aug.
Groot Muziekfestival met medewer-
king van o.a. Advendo, Lochem en

Concordia, Vorden.

Vrijdagavond 28
en

Zaterdagavond 29 aug.
Schitterende Gondelvaart.

Het sprookje op de Berkel.

Gedurende gehele feestweek ^
interessante tentoonstelling.

HERHALING!
Dames, het Telefoon nr. van
Wiekart is 1423 en geen 1323
van ondergetekende

G. TEN HAVE

Voor de school weer begint eerst
even naar

Fa. HIETBRINK
voor

Schooletui's, Inktlappen, Agenda's,
Kaftpapier, Schriften, Dictaats, Blok-
noots, Kladblocs, Tekendozen, Ball-
pennen, Vulpennen, enz. enz.

Alles in diverse soorten
en prijzen.

WENST U EEN

gemakkelijke fauteuil?
Wij hebben vele modellen in
voorraad, in alle prijzen, vanaf
f 39.75.

Eigen stoffeerwerk. Bekleding naar keuze.

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

Ook uw adres voor rotan- en stalen
meubelen.

£ei op! £et op!

Daverende koopjes!
Aardbeienjam (alleen aardbeien)

geen 93 et* maar 70 et»
Pindarondjes (zeer smakelijk koekje) 250 gr

59 et»
Litersblikken appelmoes» van goudrcinetten,

nu nog 75 et»
Royaal blikje ananas» heerlijk voor de bowl,

69 et»
Japanse witte perziken, bijzonder lekker»

per blik 109 et»
Saksische smeerleverworst» 100 gr»

slechts 34 et»

Dit is extra voordelig.
Kwart belegen Edammer»

voor slechts 119 et»

WEER ONTVANGEN:
Paula speculaas» 250 gr» 49 et

Nieuwe oogst peulvruchtent
capucijners» 500 gr» 52 et»
groene erwten» 500 gr» 39 et»
spliterwten, 500 gr» 43 et.

Wij hebben nog volop PRE, het betere was-
middel. Bij twee pakken het derde GRATIS.

Ruime sortering Indische artikelen!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Gein. Midi Handelsavondschool Zutphen

Aanmelding van leerlingen
alsnog op 25 en 26 aug. van 19 tot 21 uur, in de school

(Sted. Lyceum. Isendoornstr. 3)

Opleiding voor 1. Rijksdiploma 3-j. H.A.S.;
2. Rijksdiploma 5-j. H.A.S.;
3. Praktijkdiploma's Ned. Ass. voor bezit-

ters van einddiploma 5-j. H.A.S., H.B.S.,
Gymn. of M.M.S.

U.L.O.-diploma geeft recht op plaatsing in klas 4.
Schoolgeld voor l en 2 max. f 40.— p.jr., voor 3 max.
f 50.— p.jr. — lal. b.d. dir.: G. Mombarg, Vord. Binnen-

weg 21, Warnsveld, Telefoon 2797.

Bakkersvakantie
Van 24 t.e.m. 31 augustus
(denkt U er om dit is dus vanaf a.s. maandag)

zijn gesloten: Ter Huerne, Voskamp en
fa. Scholten.
In de genoemde vakantieperiode wordt door onderstaande
bakkers geen brood bezorgd, dus wordt u beleefd gevraagd,
uw benodigde brood vroegtijdig te willen halen.

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

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindelijk veel meer!!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. trefkans.

Adverteert daarom in CONTACT, hét blad voor Vorden



Bloeiiieiiteiitooiistelliiig
op 28 en 29 augustus 1959 in het
Nutsgebouw.

WEDSTRIJDEN
1 Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten groteren.
3 Wedstrijd eigen gekweekte planten, bloemen en vruch-

ten, behalve van vaklieden.
4 Wedstrijd voor cursisten a. grote vazen

b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes
d. corsages
e. veldbloemen

5 Wedstrijd voor groteren
vanaf 15 jaar a grote vazen

b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes

6 Inzendingen vaklieden.
7 Wedstrijd in versiering met levende bloemen van een

verjaardagsstoel.
H Wedstrijd in bouquetten van droogbloemen.
9 Bloemtekeningen voor kinderen tot en met 15 jaar

a. naar de natuur
b. naar teken voorbeeld

10 Fantasiestukjes zoals sprookjes, kampeerplaatsen, kastelen,
etc.

11 Tuintjes in miniatuurvorm d.w.z. gemaakt op een dien-
blad of op deksel van doos of plank

a. voor groteren
b. voor kinderen

12 Bloemschikken voor en door kinderen tot 14 jaar in
vazen of bakjes in het Nutsgebouw onder toezicht.
Bloemen, bakjes en vazen meebrengen.

13 Noemen van namen van 20 veldbloemen voor kinderen
van 8, — 44 jaar.

14 Veldbouquetten voor groteren
15 Veldbouquetten voor kinderen.
10 Paddestoelen a. voor groteren

b. voor kinderen
Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen; voor inzen-
dingen vaklieden geldprijzen.
Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagochtend
27 augustus om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag 21
augustus van 2.30 — 4 uur in het Nutsgebouw. Voor ouders
van kinderen van de buitenscholen 's morgens om 9 uur
aan de buitenschool gelijk met de kinderen.
Wedstrijd no. 12 bloemschikken door en voor kinderen
van 4^-5.30 uur in 't Nutsgebouw donderdagmiddag
augustus.
Wedstrijd 13 noemen van namen donderdagmiddag 3.30~-
4.30 in 't Nutsgebouw.
Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 28 augustus in het
Nutsgebouw ingang Kerkstraat van 9.30 — 12.30 uur.
De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 28 augustus
van 7—10 uur, zaterdag van 3.30—10 uur. Prijsuitdeling
9.15 uur.
VERLOTING maandag 31 augustus om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.

Wilt u meer weten van het werk van het Kon. Wilh.
Fonds v.d. Kankerbestrijding?
Luister dan naar de
N C R.V. op maandag 24-8-'59 in aansluiting op het nieuws

van 19.00 uur
A V R O op dinsdag 25~8-'59 in aansluiting op het nieuws van

18.00 uur
V.A.R.A. op woensdag 26-8-'59 in aansluiting op het commen-

taar op het nieuws van 18.00 uur
V.P.R.O. op vrijdag 28-8-'B9 tussen 19.50—20.10 uur
K R O op zaterdaa 29-8-'59 in aansluiting op het nieuws van

19.00 uur
Maandag 31-8-'59 Nationaal programma Z. Ex Minister Mr
Dr. Chr. J. M. A. v. Rooy (20.05 — 20.10 uur , beide zenders)
K.R O. op dinsdag l-9-'59 in aansluit ing op het nieuws v. 19.00 u.
N.C.R.V. op woensdag 2-9-'59 , „ l ! ' . ( » « > u.
A.V.R.O. op donderdag 3-9-'59 18.00 u.
V.P.R.O. op vrijdag 4-9-'59 tussen 19.50 en 20.10
V.A.R.A. op zaterdag 5-9-'5i) in aansluiting op het nieuws v. 13.00 u.

TELEVISIE vertoont een z.g. „dia" op dinsdag l sept. tussen
10 min. voor 8 uur en 8 uur.

Wij leveren en repareren elk
merk gascomfoor.

Ook plaatsen wij gcisgeysers en
-douches.

Vraagt eens inlichtingen voor
een goedkoop abonnement.

Hoofddepöt:

KEU N E
Stationsweg l , Vorden, Tel. 1289

Chem. reinigen Verven

Het is nu de tijd

uw wintergarderobe
te laten behandelen.

Een vakkundige behandeling kri jgt u bij

H. Th. Hendriks,
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-3197
s Maandagsmorgens voor 9 uur be-
richt wordt dezelfde dag afgehaald en

dezelfde week terugbezorgd.
100 pet. verzekerd tegen diefstal,

transport en brand. Dus veilig.

Stoppage enz. enz.

H.H. Landbouwers!

Voor machinaal
Aardappelrooien.

J. W. Hoftijzer, Wildenborch
Telefoon

Pluimvee- en Konijnenver.
VORDEN

Jafellzeuriiig
op zaterdag 29 augustus a.s. bij

café Wahl om 2 uur.

Pluimvee zowel als konijnen zijn
behoorlijk vertegenwoordigd.

Meer dan 100 nummers zijn ingeschre-
ven, waaronder prachtige exemplaren.

Komt ziet en overtuigt U.

Het bestuur.

Wolprijzen stijgen*
Profiteert nu nog tot l sept.
van de niet verhoogde prijzen.
Wol reeds vanaf 1.45 per
10O gram.
Pracht Jaeger wol 1.59
per 100 gram.
Zie etalage.

L Schoolderman

A.s. woensdag 26 aug.

is ons bedrijf wegens ons
jaarlijks uitstapje de

gehele dag

gesloten.

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 22 augustus

DANSEN
Orkest: „The Moodchers"

Van a.s, maandag t.m.
donderdag

wegens vakantie gesloten,
Sig.mag. „'t Centrum''

G. W. Eijerkamp
Geopend: Sig.mag. Boersma en

„Jan Hassink"

met tóch 10"/u korting:

pak

SPECULAAS
7C

van 100 voor f w et

bij aankoop van 3 pakjes

SPAR-MARGARINE è 42 et per pakje

geldig: van 2O tot 27 augustus

DUBBEL VAKANTIE-VOORDEEL!

welkome aanbiedingen mei dubbel zegels

FRUITCARAMELS 200*1 6O-24zegeis

CAKEMEEL Pak 47-18zegeis
APPELSTROOP beker 64-26 zegels

LUCIFERS 2 pakken 52-20 zegels

2 flesjes SINAS 58-24 zegels

SOEPBALLETJES
blik 120 gram 82-32 zegels

MANDARIJNTJES buk lO5-42zegeis
Nieuw KIPPENSOEP wik 112-44 zegels
BOTERHAMWORST

2OO gram 6O-24 zegels 12 et

Sparkoekje met 1O % korting:

zoete STENGELS
2OO gram 65 et - 13 zegels

10°/0 KORTING - 100°/0 K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

BEZOEKT ALLEN HET

ORANJEFEEST
in de Wildenborch op 28 en
29 augustus.

Vrijdagmiddag half 2 Volksspelen.

Vrijdagavond en zaterdagavond half
acht in de Kapel opvoering van het
toneelstuk

„Meneer de Burgemeester"
Entree f 1.—.

Gevraagd tegen 1 sept.

net dagmeisje
of voor dag en nacht, niet beneden 18 jr.

Hotel Brandenbarg, Vorden
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 <>0 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


