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NUTSCURSUS BOEKHOUDEN
De Nutscursus Boekhouden, waarvan reeds
enige weken geleden sprake was in dit blad,
is nu werkelijkheid geworden. De 3e dinsdag
in september zal zij bij voldoende deelname
aanvangen onder leiding van de heer Kuiper,
leraar M.O. boekhouden. De cursus leidt op
voor het diploma boekhouden van de Ned.
Associatie voor Praktijkexamens en is officieel
erkend. Het omvat de vakken boekhouden,
handelsrekenen en handelswetkennis en sta-
tistiek. De duur van de opleiding is 15 maan-
den. Zij, die in september '56 beginnen, kun-
nen in december '57 examen doen. Er wordt
één avond per week les gegeven. Voor verde-
re bijzonderheden zie advertentie in dit blad.

„ONS BELANG" OP REIS
Begunstigd door buitengewoon prachtig weer,
maakten met een tweetal touring-cars, een
aantal leden van de Coöp. ,,Ons-Belang" en de
„Samenwerking" te Linde met hun dames een
uitstapje naar Harderwijk en naar Lelystad.
Vanuit Lelystad werd een boottocht gemaakt
en het gezelschap op onderhoudende en be-
vattelijke wijze voorgelicht omtrent de werk-
zaamheden, die hier verricht worden en straks
de grote Z.o. Polder doen ontstaan.
Na deze boottocht werd de reis voortgezet
naar de Noord-oost-Polder en in Emmeloord
enige tijd vertoefd, vanwaar een bezoek werd
gebracht aan Giethoorn. Velen maakten hier
van de gelegenheid gebruik een „punter-tocht"
te maken, hetgeen mede vanwege het mooie
weer, zeer interessant was. ,
Hierna werd de thuis-reis aanvaard en onder-
weg een bezoek gebracht aan de ,,Elf-Provin-
ciën" bij Hellendoorn, terwijl als laatste „sluit-
stuk" van dit uitstapje werd gepauzeerd i
hotel „Roelofsen" te Diepenheim.
Hoogst voldaan over dit prettige en tevens
leerzaam uitstapje kwam men, volgens opge-
steld reis-schema tijdig weer thuis.

BIOSCOOP
In de film van hedenavond: ,,Du bist die
vom Wörthersee" treft men veel bekende film-
sterren aan. Marte Harell, Grethe Weiser,
Waltraud Haas, Hans Moser en anderen bui-
ten het aardige gegeven van deze film uit en
maken er een echt gezellige rolprent van. De
film begint eerst in New York, waar de com-
ponist Jack Milston beroemd wordt met een
liedje dat hij vroeger eens gemaakt heeft. Hij
voelt zich aangetrokken tot het balletdanse-
resje Kate Smith en als blijkt dat zij beiden
landgenoten zijn (Oostenrijkers) besluiten zij
samen naar hun vaderland terug te keren.
Hier beginnen de verwikkelingen pas goed.
We zullen u er niets van verklappen om de
spanning tot het happy-end er in te houden.

CURSUS IN VERKOOPKUNDE
Onder auspiciën van de Vordense winkeliers-
vereniging zal de heer Franc. Bibo gedurende
6 weken eenmaal per week een cursus geven
in verkoopkunde. Aangezien de winkeliers-
vereniging onder haar leden veel vooruitstre-
vende zakenmensen telt, verwacht het bestuur
dat vele zakenlieden zelf aan deze cursus zul-
len deelnemen en ook, dat zij hun personeel
zullen aansporen deze prachtkans niet voorbij
te laten gaan.
Het zijn geen droge saaie lessen, welke de
heer Bibo geeft. Integendeel, het is een vlotte,
attractieve cursus, die reeds in tientallen
plaatsen van Nederland gegeven is en de deel-
nemers waren allen vol lof over de wijze,
waarop de heer Bibo de stof behandelde.
Voor de wijze van aanmelden enz. raadplege
men de advertentie.

v.v.v.
De laatste avondwandeling in dit seizoen, wel-
ke maandagavond gehouden zou worden, kon
wegens het slechte weer niet doorgaan.
Woensdagmiddag werd onder leiding van bur-
gemeester van Arkel de laatste 8-kastelen-
tocht in dit jaar verreden. Hieraan namen 52
personen deel. Dat deze tocht bij de toeristen
zeer in de smaak valt moge blijken uit het
feit dat in de maanden juli en augustus van
dit jaar in totaal 485 personen deze fietstocht
onder auspiciën van V.V.V. hebben meege-
reden.

KERKDIENSTEN zondag 2 sept.
Hervormde kerk.

9 uur Dr. H. Bartels, van Amersfoort
10.30 uur Mej. H. de Neeling. Jeugddienst
Onderwerp ; „ Hebt eerbied voor al wat leeft*

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. E. J. Duursema

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag l sept. van 5 uur tot en met
zondag 2 sept. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 23 t.m. 30 augustus
Geb.:z. v. H.Ch.Stegeman en A. J. Stegeman-
Nijhuis; d. v. G. J. Fokkink en A. J. Fok-
kink-Rossel; d. v. G. H. Kraaijkamp en J.
Kraaijkamp-Slagman.
Gehuwd: A. J. Aberson en B. H. Hiddink;
J. van Amstel en G. Nijhof.
Overleden: A. C. Wansink, wedn. van G.
M. Esmeijer, oud 80 jaar, overl. te Zutphen.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST ?
Om 10.30 uur spreekt Mej. H. de
Neeling over het onderwerp: ,,Hebt
eerbied voor al wat leeft".

*
De samenzang begint om 10.20 uur.

AVONDWANDELING MET
CONTROLEPOSTEN

Voor de donderdagavond gehouden avond-
wandeling met controleposten bestond een
goede belangstelling. De route liep om het
dorp door de buurtschappen Hackfort en Veld-
wijk.
Na afloop sprak de heer J. J. van Dijk in hotel
„Het Wapen van Vorden" een dankwoord aan
de uitzetters Mej. A. Rouwenhorst en de heer
de Rijk. Vervolgens reikte hij met een toepas-
selijk woord de prijzen uit.
De poedelprijs viel dit keer ten deel aan de
heer Addink en Mevr. Floris met 211 straf -
punten.
Ie pr. ontving Wim de Boer, met 70 strp.; 2e.
H. v. d. Wal met 70 strp.; 3e. Joh. Sloot met
95 strp.; 4e. W. Steeman met 95 strp.; 5e. A.
Langstraat met 97 strp.; 6e. H. Meijerman met
100 strp.; 7e., 8e. en 9e. resp. de dames C.
Beernink, S. Bonke en G. Smit, alle drie met
101 strafpunten.

KWADE HONDEN
De Rijkspolitie heeft onder huize ,,De Wiers-
se" een reegeit in beslag genomen, welke door
honden was aangevallen en doodgebeten.
Houders van honden worden naar aanleiding
van het vorenstaande aangeraden hun dieren
niet in het vrije veld te laten opereren.

LEEFTIJDEN
Volgens de leeftijden zijn de ingezetenen van
deze gemeente als volgt te vermelden: in de
leeftijd van O—4 jaar zijn er 287 mannen en
324 vrouwen, van 5—9 jaar 344 mannen en
315 vrouwen, van 10—14 jaar 271 m. en 275
vr., van 15—19 jaar 200 m. en 218 vr., van
20—24 jaar 205 m. en 215 vr., van 25—29 jaar
181 m. en 204 vr., van 30—34 jaar 207 m. en
189 vr., van 35—39 jaar 189 m. en 190 vr.,
van 40—44 jaar 175 m. en 184 vr., van 45—49
jaar 205 m. en 182 vr., van 50—54 jaar 140 m.
en 152 vr., van 55—59 jaar 150 m. en 104 vr.,
van 60—64 jaar 101 m. en 123 vr., van 65—69
jaar 91 m. en 116 vr., van 70—74 jaar 95 m. en
84 vr., van 75—79 jaar 61 m. en 56 vr., van
80—84 jaar 34 m. en 30 vr., van 85—89 jaar
10 m. en 8 vr. van 90—94 jaar 2 vrouwen, n.l.
een geboren in 1864 en een in 1865.

VOORLOPIGE UITSLAG WONINGTELLING
Volgens de voorlopige uitslag van de woning-
telling is het aantal woningen in deze gemeen-
te als volgt verdeeld. De kom van het dorp
bevat 586 bewoonde woningen, l onbewoond,
l noodwoning, l bewoonde andere ruimte.
Hierin wonen 570 huishoudens van 2 of meer
personen alleen in een woning, 60 zijn inwo-
nend, 2 wonen in een bewoonbare andere
ruimte, terwijl 16 alleenstaande personen daar-
in gevestigd zijn. In het Groote Veld bevinden
zich 43 woningen, bewoond door 42 huishou-
dens van 2 of meer personen, 5 zijn inwonend,
terwijl l alleenstaande aldaar gevestigd is.
In het Deldense Broek zijn 16 woningen be-
woond door 16 huishoudens en 5 inwonend in
een woning. In de buurtschappen Delden, Lin-
de, Mossel. Ve'ldwijk en Wildenborch zijn 583
woningen bewoond, l onbewoond, 2 noodwo-
ningen of noodboerderijen en l bewoonde an-
dere ruimte. Hierin wonen 572 huishoudens,
95 inwonend in een woning, 4 in een bewoon-
bare andere ruimte, 11 alleenstaanden en l
alleenstaande inwonend. Het totaal is dus
voorlopig vastgesteld op 1228 bewoonde wo-
ningen, 3 onbewoonde, 3 noodwoningen of
noodboerderijen en 2 bewoonbare andere
ruimten, waarin wonen 1200 huishoudens van
2 of meer personen, 165 inwonend in een wo-
ning, 6 in een bewoonbare andere ruimte, 28
alleenstaanden en l alleenstaande inwonend
in een woning.

AVONDDROPPING
Op zaterdag 8 september wordt door de com-
missie van de Medlertol weer een avond-
dropping georganiseerd. Daar vorig jaar voor
dn dropping veel animo bestond verwacht men
cok dit jaar weer een flink aantal deelnemers.
Het eigenlijke volksfeest wordt op 14 en 15
september in deze buurtschap gehouden.

WATER-POLO
In Enschedé hebben de dames van V.Z.V. weer
enkele mooie successen behaald. Aan de
zwemwedstrijd over 1. km in het Twenthe-
Rijnkanaal, werd deelgenomen door Joke
Brandenbarg, die hier een prachtige 2de plaats
behaalde. Voorts werd hier deelgenomen aan
een prestatietocht door de dames Sw. Bonke
en J. Brandenbarg. Laatstgenoemde werd hier
( veneens tweede, terwijl Mej. Bonke de wed-
strijd ook tot een goed einde bracht.
J.l. zaterdag en zondag nam V.Z.V. deel aan
de Kringkampioenschappen in het Rielerbad
te Deventer, georganiseerd door de Kring
Twenthe-IJsselstreek onder auspiciën van de
K.N.Z.B. Zaterdag namen hieraan deel H. van
Ark en de dames Joke en Jans Brandenbarg.
Joke werd hier kampioen op het nummer 50
m borstcrawl voor meisjes tot 16 jaar. Zij leg-
de deze afstand af in de tijd van 33,7 sec.
Zondag namen 5 dames deel aan de estafette,
doch konden hier niet voor een prijs in aan-
merking komen. Wel slaagde Joke Branden-
barg er in op de 100 m vrije slag voor dames
een 2de plaats voor zich op te eisen in 1.22
min. precies. Zij liet hierbij een van haar
grootste concurrenten n.l. Ineke Mollink van
,,Weusthag" Hengelo-Ov. achter zich.
Doordat de damesploeg van V.Z.V. onlangs
kampioen der eerste klas werd, moesten zij
j.l. woensdag een promotiewedstrijd spelen in
Deventer tegen O.Z.C. I uit Olst, om een plaats
in de 3de klas K.N.Z.B. Olst liet echter ver-
stek gaan, zodat Vorden thans in de eerst-
volgende beslissingswedstrijd aan een gelijk-
spel reeds voldoende zal hebben om in de 3de
klas te komen.
Op 9 september a.s. gaat V.Z.V. weer naar -
Enschedé om deel te nemen aan zwemwed-
strijden. De dames zwemmen de 50 m vrije
slag en de 5 x 50 m wisselslag-estafette, ter-
wijl de heren deelnemen aan de 100 m borst-
crawl en de estafette 4 x 100 m vrije slag.

BEKROONDE PAARDEN
Op de zaterdag gehouden paardenfokdag van
d < > warmbloedbond Lochem en omstreken, be-
haalde onze plaatsgenoot de heer A. J. Zweve-
rink, „Steenkamp", met zijn 1-jarige merrie,
Groninger type, een eerste prijs. Deze merrie
werd tevens kampioen van de l- en 2-jarige
merrie's Gron. type. Met een aldaar aange-
kocht merrie-veulen Gron. type behaalde hij
ook een eerste prijs.



ORIËNTERINGSRIT
Zondagmiddag werd onder auspiciën van de
V.A.M.C. een oriënteringsrit gehouden voor
wielrijders, waaraan 36 personen deelnamen.
De tocht ging door Hackfort, Warken en
Kleine Veld. Een listig opgestelde finish zorg-
de er voor, dat alle deelnemers fouten maak-
ten.
De uitslag was: l en 2 Annemie de Vries en
G. J. de Vries, 68 strafpunten; 3 en 4 Mevr.
Aalderink en J. Bloemendaal 69 strp.; 5 en 6
B. Aalderiiïk en Mevr. Hulshof. 75 strp.; 7 en 8
G. te Kamp en Joh. J. van Dijk, 75 strp.; 9 Th.
Eckhardt, 75 strp.; Voor de competitie klas-
seerden zich tevens 10 J. Oukes; 11 Mevr.
Oukes; 12 J. Harwig; 13 H. Meulenbrugge;
14 W. de Boer en 15 H. v. d. Wal.
De poedelprijzen werden gewonnen door Fr.
Jansen en N. van Snellenberg met 313 pt.
De auto- en motorclub houdt zondag 9 septem-
ber a.s. een oriënteringsrit voor auto's en mo-
toren over 100 km.

SPORTDAG „RATTI"
De R.K. Sportvereniging ,,Ratti" organiseerde
j.l. zondag een grote Sportdag, waaraan door
diverse bekende sportverenigingen van dicht-
bij en veraf werd deelgenomen." Helaas liet
het weer zich niet van zijn beste zijde zien, en
werden de toeschouwers enkele malen op een
flinke regen- of onweersbui getracteerd.
Tegen half 2 uur kwamen de deelnemende
verenigingen, begeleid door enkele jeugdige
trommelaars in keurig sporttenue het veld
opgemarcheerd, achtereenvolgens, de uit 60
personen bestaande gymnastiekver. ,,Vios" te
Beltrum, de handbalverenigingen „K.S.H." en
„Davide" resp. uit Harreveld en Zieuwent en
de leden van Ratti. De voorzitter van de orga-
niserende vereniging, de heer A. J. Wopereis
opende de middag met een korte toespraak,
waarin hij allen een hartelijk welkom toeriep.
Hierna werd de Sportdag door de Z.E. Heer
Pastoor Ponsioen geopend. Spr. betreurde het

"in zijn openingswoord, dat het weer niet had
meegewerkt en sprak de wens uit, dat hier-
door de prestaties niet zouden worden be-
invloed en allen hun beste krachten zouden
geven.
Als eerste kwam hierna de gymnastiekver-
eniging ,,Vios" met demonstraties o.l.v. de
heer B. Nieuwenhuis uit Groenlo. Deze groep
gaf gymnastiek van goed gehalte te zien o.a.
grondgymnastiek, oefeningen aan de brug
voor dames en heren. Ook de ritmische oefe-
ningen voor dames mochten gezien worden.
Het publiek applaudiseerde dan ook gul na
iedere demonstratie. Vervolgens kwamen de
dames-handbalploegen van K.S.H, uit Harre-
veld en Davide uit Zieuwent binnen de krijt-
lijnen. In de eerste helft was er weinig ver-
schil tussen beide elftallen. Met rust leidde
Harreveld met 3—2. Na de hervatting toonde
K.S.H, haar kwaliteit en wisten deze Hoofd-
klassers geleidelijk aan hun voorsprong te
vergroten. Ondanks neerplensende regenbuien
werd het een 9—2 zege voor Harreveld.
De met veel belangstelling tegemoet geziene
voetbalmatch tussen de twee grote rivalen
Ratti en Pax uit Hengelo G., heeft niet ge-
bracht, wat ervan werd verwacht. Pax kwam
met een aantal invallers, wat het spel zeker
niet ten goede kwam. De gasten waren dan
ook niet opgewassen tegen de sterkere Rat-
tianen, die bovendien in hun voorhoede enke-
le prima schutters hadden. Zo< kon midden-
voor Th. Lichtenberg na 10 minuten met een
verrassend schot Ratti de leiding geven, l—0.
H. Lichtenberg bracht de stand op 2—0. Een
mooie kans voor de Hengeloërs ging in de
laatste minuut voor rust verloren door onbe-
heerst schieten.
In de tweede helft was de Ratti-middenvoor
bijzonder produktief. Hij presteerde het om
nog drie doelpunten aan de score toe te voe-
•jen, zodat Pax een 5—O nederlaag leed.
Scheidsrechter wsa de heer Scholten, die de
wedstrijd op keurige wijze leidde. Vermelden
wo nog, dat de aftrap van deze ontmoeting
werd gedaan door de Beschermheer van Ratti,
de Welcd. Gel. Heer Major Gatacre van Huize
,,de Wiersse".
Ter afwisseling gaf ,,Vios" uit Beltrum telkens
in de pauzes van bovengenoemde wedstrijden
een gymnastiekdemonstratie.
Het avondprogramma was het hoogtepunt van
deze dag. Tegen half zeven begon n.l. de grote
voetbalwedstrijd tussen de beide 2e klassers
V.D.Z. I uit Arnhem en S.D.O.U.C. I uit Ulft.
Enkele honderden toeschouwers waren hier
getuige van een rustige, sportieve strijd, die
het aankijken ten volle waard was en waaruit
voor de plaatselijke verenigingen nog veel te
leren viel. Opmerkelijk was b.v. het beheerste
spel van de Arnhemse ploeg, die technisch de
meerdere van zijn tegenstander was. Niette-

min was het spel van Ulft produktiever en
wisten zij een tweetal doelpunten van goed
gehalte te scoren. De Geest. Adviseur, Kap.
Polanen verrichtte de aftrap. Met rust was de
stand nog O—0.
In de tweede helft was V.D.Z. behoorlijk op
dreef, doch kreeg bij de trapvaste Ulftse ach-
terhoede geen kans. Ook Ulft wist aanvanke-
lijk niet tot scoren te komen en het duurde
nog tot de 35ste minuut vooraleer 1.binnen
Wet, uit een prima voorzet van links, onhoud-
baar inschoot en S.D.O.U.C. hiermee de leiding
nam. Wederom dezelfde speler kon vlak voor
het einde de stand op 2—0 brengen, zodat de
zege voor Ulft veilig was. De wedstrijd moest
eenmaal worden onderbroken voor een stort-
bui. Ook hier was de leiding bij arbiter Beek-
man uit Zutphen in prima handen.
De organisatie van deze sportdag was goed
verzorgd en de wedstrijden, die allen een
sportief verloop hadden verliepen zoveel mo-
gelijk volgens het tijdschema. Rest ons nog te
vermelden, dat ook Burg. van Arkel van zijn
belangstelling blijk gaf en de muzikale op-
luistering bij Radio Eykelkamp in goede han-
den was. Aan de deelnemende verenigingen
werd na afloop een koffietafel aangeboden in
zaal Schoenaker.

Met de Knupduukskes naar N.W. Wales.
(Slot)

Maandag. Natuurlijk zijn wij de eersten aan
boord; de andere reizigers komen pas om 1.0
u u r . Toevallig wordt er deze morgen ,,Sloepen-
rol" gehouden en zien we hoe perfect ook de
regeling in tijd van nood is. Als ,,onze" re'd-
dingboot — No. 3 — vanuit de „Davids" wordt
neergelaten, horen we allerlei heldhaftige op-
merkingen, zoals: ,,ie mot dit doon en ie mot
oe vaste hollen an den ring, enz. enz."
Gezien het schitterende weer zijn we vol moed
en dat blijven we ook als we om half twaalf
het ruime sop opvaren. De boot is afgeladen
vol, vooral met Engelse toeristen.
Een der matrozen vertelt ons dat we straks in
de mist komen en inderdaad, na een paar uur
varen zitten we er midden in. Ons schip heeft
echter radar aan boord en we varen dan ook

jt volle kracht door.
jen 5 uur in de middag moeten we de Ne-

?rlandse kust kunnen zien, maar alles zit
potdicht. Het spijt ons wel en we varen dan
ook al op de Nieuwe Waterweg ter we Hol-
landse bodem ontdekken. Als tegen 6 uur do
Koningin Emma vastmaakt, zien we achter een« een heel stel achtergebleven leden van

e groep staan, die met de bus zijn meeur-
komen om ons in Hoek van Holland een eerste
welkom toe te roepen.
Na een vlotte passage der douane is het weer-
zien allerhartelijkst. Eerst een telefoontje naar
Vorden over onze goede aankomst en dan
gaat het huiswaarts, waar we na een vlotte
reis tegen 11 uur door familie en bekenden
met een hoera'tje worden begroet.
Nog even napraten samen en dan een af-
scheidswoord van onze voorzitter en de prach-
tige en succesvolle reis is ten einde. Maar de
herinnering zal blijven voortleven bij allen die
deze tocht hebben meegemaakt.

DE VARKENSKOP

Zoo 'k oew de leste keer al verteld hebbe,
bracht de moblisatietied volle druktes veur
mien met. Zoo wet ik nog good, dat ik op een
keer bie'n boer onder/euken mos of de man
soms nog te volle rogge of eerdappels in huns
hadde.
Too'k binnen kwamme, werd ik deur de men-
schen be/under vrendelijk ontvangen, 't Was
mooi weer veur en 't was mooi weer achter,
'k Most d'r gaon zitten, kreeg een köpkcn
koffie met 'n segare en d'r worden, /oo as dat
geet, heel geneuglijk óver alles en nog wat
e-proat. Noe dacht ik al bie mien eigen dee
menschen bunt wel wat al te vrendeluk, daor
/al wel wat achter steken. Maor wat of 't was,
kon 'k nog neet gewaar worden.
Rogge of eerdappels hadden /e neet te volle,
dus daor kan 't ook neet in zitten. Afijn, 'k
had mien plicht e-claon en 'k wol juust deur
de kokken naor buten gaon, too 'k toevallig
opzied kek. 't Was net of mien in 't veurbic-
gaou van achter de beddegedienen een paor
smeekencle hande toogestokken worden, 'k
Schrokke d'er van, maor too'k nog es good
kek, /ag 'k, dat 't een paor peutjes van een
geslacht varken'waarn. Dat kon wel uutkom-
men, want an de kökkentaolel zat. de s lachter
heel ieverig in 'n krante te lezen. Och, 't waai n
noe neet bepaold zukke rieke boern, zoodat.'k
maor net dee of ik niks e-zeen hadde.
Een paor dage l a t e r echter, 't was al donker ,
ging d'r plotseling bie mien huus clc z iedeme

los. Wie heurn een zwaoren boms, maor wieter
ok niks.
Too'k es ging k ieken , zag ik gien mensche.
Daor lei echter wel 'n grooten zak a c h t e r de
deure en too'k den zak los dee, kwam d'r . . .
een grooten varkenskop uut rollen, dee een
énde achter de ooine was af-e-sneeën. Noe de
formaispot hew dadeluk al l -e-maakt , en daor
ging den kop hee le iuaol in. W ie j hcbbc d'r
nog lange van e-gèteii.
Wat bleek mie noe l a t e r , wat 'r was gebeurd?
De s lachter zol j u u s t beginnen um 't gesmok-
kelde va rken , dat al op de t ao fe l le i , al ' te
snieën. too ze mien van wielen /.aggcn an-
kommen. ' l Varken mos n a t u u r l i j k zoo gauw
meugel i jk vcrdwic i ien en too ze neet w i s t e n ,
waor ze d'r met b l i even zol le i i , hadde de s l a c h -
ter 't varken op e-nommeii en gauw in de
beddesteé e-smet ten . De gedicnen wazzen ech-
ter neet al te good dicht e - t rokken , zoodat de
peu t j e s nog naor huuten stokken, waor ik zoo
veur e-schrokken Inm. Waor echter 's aovends
dee varkenskop achter mien deure vandan
kwam, is mie tot op heden nog eeu raodsel
e-bleven!!

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluim veehandel,
Vorden, Telefoon 283

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

We maken zo ont-
zettend veel

TASSEN
voor de studerende
jeugd, dat zelfs de
Chroomlederfabriek te
Vorden hun stoomke-
tel moesten vernieuwen
Ook dat mag hem niet
hinderen.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Oliestookliaarden en -kachels
in alle uitvoeringen, merken

^ en prijzen.
vraagt hierover inlichtingen bij

Henk van Ark
Hij staat voor U klaar.

Steeds het laagst In prijs!
250 gr. Kreyenbroeks koekjes 69 et
l pot bosbessenjam 68 et
1 pot rode pruimenjam 52 et
2 pak custard 49 et
250 gr. vruchtengries 45 et
3 pakjes pudding, div. smaken 45 et
l gr. fles zuivere slaolie 149 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 62 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

VANAF HEDEN

weer steeds uers verkrijg-
baar, onze bekende

SPECULAAS.
Vriendelijk verzoek om uw gebak
en zwaanhalzen, vooral voor za-
terdag, tijdig te bestellen. Dat
voorkomt teleurstelling voor u
en voor ons.

Fa. H. J. SCHOLTEN
Telefoon 394

Specialiteit in Zwaanhalzen
en Bazelkoekjes.

Voor goed verzorgd DRUKWERK

Drukkerij Wolters, Nieuwsled, Tel. 404



Vordens Mannenkoor
De repetities wor-
den a.s. maandag
3 sept. hervat.

De leden worden
dringend verzocht
om 8 uur aanwezig
te zijn.

Het Bestuur.

Albert Heijn vraagt
nette MEISJES voor
winkel werk, goed loon,
vrije bedrijfskleding.
Aanmelden Korte Hof-
straat 7, Zutphen.

Gevonden woensdag
29 aug. een lange
grijze OVERJAS.
Terug te bekomen bij
W. Nijenhuis, B 22.

Wie kan ons helpen
aan de woorden en
muziek van het liedje:
„We gaan naar Zand-
voort aan de zee"?
Gaarne bericht aan
Drukkerij Wolters.

TE HUUR tegen ±
15 nov. a.s. gem. zit-
slaapkamer met keu-
ken. Brieven bureau
v.d. blad.

Te koop g o.h. kinder-
wagen, r. bruin haard-
kacheltje, 4 stoelen en
2 fauteuils.
Burgers, Jul ianalaan 12

Gratis verkrijgbaar
DENNENTOP-
HOUT bij D. J. Rou-
wenhorst,

„Biesterveld"

Te koop oude
DAMESFIETS en
LINNENREK.
H. Wijchman, Almen-
seweg.

Te koop KIPPEN-
MEST. H. Korenblik,
C 85a.

5 zware BIGGEN te
koop. H.Weenk,B20

Te koop een dr.
ZEUG, 3e worp, a.d.
telling 6 sept.
H. Wiltink, Wilden-
borch, D 58. N.o.z.

De staltijd nadert!

Hangriemen
Hangkettingen
Heertenen
Rubberstalvloeren
Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telef. 421

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~- Vorden

Dansstudio
Houtman

Inschr. voor snel privé
en clubonderwijs t.m.
20 sept. aan huis.
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ONDERTROUWD:
K
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Econ. Drs.

en

Anneke Haring

Heden overleed zacht en kalm, na
een langdurig, geduldig gedragen lijden,
in het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen,
onze inniggeliefde Vader, Behuwd- en
Grootvader, de Heer

Antoon Christiaan Wansink
weduwnaar van G. M. Esmeijer

in de ouderdom van ruim 80 jaar.

J. H. Wansink
D. Wansink-te Slaa
en kleinkinderen

Arnhem, 26 augustus 1956.
Malvastraat K

De teraardebesTelling heeft plaats ge-
had donderdag 30 augustus om 13.45
uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Op 26 augustus overleed in het Al-
gemeen Ziekenhuis te Zutphen onze
beste Oom en huisgenoot

A. C. Wansink

fam. KREUNEN
Hengeloseweg 19

X

II
De huwelijksvoltrekking zal D.V. u
plaats hebben op donderdag 6
september, om 11.30 uur ten
Gemeentehuize te Warnsveld.
Kerkelijke bevestiging om 13.30
uur in de Geref. Kerk te Vorden,
door de Weleerw. Heer Ds. E.
J. Duursema.

X
X
X

X Augustus 1956. X
X Alphen a.d. Rijn, Julianastraat 50 X
X Vorden, „Buitenzorg" Xx x
u Gelegenheid tot gelukwensen op w

de trouwdag van 14.45—16 uur {
in Hotel Bakker te Vorden.

X X

HEDEN VERS

zuiver wit melkbrood,
echt iets voor de zondag.

HAAL ZO'N BROOD BIJ

Bakker Schurink

Middenstandsexamen 1957.
Één-jarige opleiding voor hen
die kunnen en willen studeren.

Opgaven liefst spoedig.
A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat

VOOR BIJVERWARMING

de Clarus reukloze petroleum-
straalkachels.

HENK VAN ARK

Middenstandscursus Vorden
Erkend door het Instituut voor Middenstandsontwikkeling

te 's Gravenhage.

Volgt een officiële opleiding voor het

MIDDENSTANDSDIPLOMA
met reduktie op het examengeld.

Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij de leraren:
J. J. van Dijk, Julianalaan 2,

J. W. Klein Lebbink, Dorpsstraat 40.

Dit is het adres voor autorijles

George Seesing
„'t Groenedal", Tel. 358, Vorden
Komt NU naar G.S. voor uw ff IJ LES!

Erkend en gediplomeerd F.N.O.P. instructeur

l/oor ons zo wisselvallig klimaat.. . .

is niets beter dan een heerlijk warm

zuiver wollen blouse of vest,
zowel uoor Dames als Heren.

Koop er ê ^ ex tra, 't staat zo goed
en U heeft er zo lang plezier van!
Ook voor Uw kinderen, die hollen en dan
stilstaan, iets warms aan, dan kunnen ze
een tochtje verdragen.

Pracht sortering in vesten en pullovers
voor jongens en meisjes.
Het is beslist de moeite waard om eens te kijken
en te passen!

H. LUTH, Nieuwstad 4, VORDEN

Voor VISITEKAARTJES naar

Drukkerij Wolters, Vorden

N

Mij, lol Hut van het fllgemeen Departement Vorden.

Cursus opleiding voor het Praktijk-
examen Boekhouden van de Ned.

Associatie voor Praktijkexamen.
Leider W. Kuijper, Leeraar M.O. Boekhouden, Molenweg

Vorden.

Kosten f 150.— te voldoen in 12 mnl. termijnen.

Inlichtingen mondeling en schriftelijk bij
Mevr. M. C. van Mourik-Spoor, Zutphenseweg 10, en

de Heer W. Kuijper, Molenweg 19.

Bespreking en aanmelding in het Nutsgebouw te Vorden
op de Ie en 2e dinsdag in september van 6.30—7.30 uur.



Even vrij

BREI!
Wol is warm en door en door
gezond, als onder- en boven-
kleding !

Als U zelf
breit,

kunnen/ wij u 'n
keurkollektie wol
inkleurenensoor-
ten tonen.

Speciale wolreklame !
Bij aankoop van 100
gr. wol verstrekken
wij een bon.

Wie voor zaterdag 24 nov. de
meeste bonnen inlevert, ontvangt
een grote verrassing.
Ie prijs 10 bol wol naar keuze.
2e prijs 5 bol wol „
3e prijs 5 bol wol » „
4e tot 10e prijs 3 bol wol „

gratis patronen !
Dus vanaf heden weer breien en
sparen met wol van

H. LUTN - VORDEN
Hedenmiddag 4 uur

zo vers uit de oven

Olderwetse Drentse Stoeten.
Zolang de voorraad strekt.

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

Vandaag extra reclame!
500 gram spek 85 et
2 pakken vet 100 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram leverworst 30 et

200 gram tongenworst 60 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Voor WOL
naar A. Wolsing, Raadhuisstr. 26

VORDEN

Aanvang danscursus
ZAAL LETTINK

Dansschool
M. J. Kroneman

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 8 september 8 uur

De vrolijke en geestige film

Puntje en Anton
met: Paul Klinger, Hertha Peiler,
Heidemarie Hatheyer. Sabine Eggerth,
Peter Feldt.
De dashond Piefke en medewerking
De Wiener Sangerknaben.
Vervaardigd naar de bekende roman
van Erich Kastner.
De film voor iedereen tussen de 7 en
77 jaar.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schappers, Dorpsstr 1 1

Voor se,hoo\.

Jongens- en
Meisjesschoenen
met half jaar garantie
zolen.

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

zaterdag 1 september
DANSEN

in Corcordia Hengelo-Gld.
Orkest „The Moodchers"

Vordense Winkeliersvereniging

en hun personeel die een buitengewoon
goede verkoopcursus willen volgen, delen
wij mede dat Franc^Bibo, de grote en
doorgewinterde Verkoopkunde-leraar een
cursus komt geven.
Deze cursus omvat gloedvolle en praktische
lessen waarvan mej^niet genoeg kan krijgen,
ledere voorui t strWende zakenman en per-
soneelslid raden wij aan om aan deze cur-
sus mee te doen.
De lessen zijn zeer leerzaam en actueel.
De cursus bevat 6 avonden, één avond per
week. Opgave vóór 8 sept. a. s.

Inlichtingen en opgave van cursisten bij de secr. der Vor-
dense Winkeliersvereniging H, Luth, Nieuwstad 4t Vorden,
Telefoon 396»

CENTRA
heeft altijd geschikte prijzen
en bovendien een spaarsysteem
met grote voordelen.
Bij tenminste f 5.— boodschap-
pen 10 spritsstukken voor 35 et.
Chocoladepasta per glas 52 et
Beschuit, 2 rol 39 et
Gehakt, per blik 500 gr. 108 et
Brillant pindakaas, per pot 73 et
Spinazie per blik 69 et
Speculaas, 250 gr. 39 et
Koffie Carré's, fijn koekje 250 gr. 63 et
Ovaaltjes. 250 gr 65 et
Chocoladevlokken, 100 gr. 16 et
Vruchten toffee's, 150 gr. 3? et

T. van der Lee - Tel. 420
't Hoge

Dropping Medlertol
a.s. zaterdag 8 sept.

Aanvang 7.30 uur.

Voelt u zich niet goed,
niet ziek, maar ook niet lekker,

eet Tarvobrood
U voelt zich als herboren!

Schurink bakt het voor u.
-k Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Slaapkamer-ameublementen
leveren wij uit voorraad in 12 ver-
schillende modellen.
Komt U ze ook eens bezichtigen.
Een 3-deurs kast, toogledikant,
2 stoelen + 2 nachtkastjes + l
tafeltje, geheel meubelplaat, reeds
vanaf f 418.75

WONINGINRICHTING

JOH. HEERINK
Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden


