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DE KNUPDUUKSKES NAAR AMSTERDAM
In het kader van de Zomeravondfeesten 1955
in het Vondelpark te Amsterdam hebben de
Vordense Eoerendansers Zaterdag op een fol-
kloristische avond, Gelderland vertegenwoor-
digd.
Naast dansen uit West Friesland, Marken en
Noord Holland, vielen bij het talrijke publiek
de oud-Achterhoekse dansen zeer in de smaak.
Onder de genodigden waren vele hoogwaar-
digheidsbekleders en leden van het Corps Di-
plomatique.
A.s. Zondag zijn de Knupduukskes uitgenodigd
op het groot Internationaal Schuttersfeest te
Beek, waar ook tevens de Tirolerkapel ver-
tegenwoordigd zal zijn. De Knupduukskes
gaan ook naar Silvolde ter opluistering van
het zomerfeest.

MET PENSIOEN
De heer A. C. Nipius zal na een diensttijd van
40 jaar , per l September a.s. de P.T.T. als be-
ste l ler gaan verlaten.

TWEE STIEREN AANGEKOCHT
Door de KIVO zijn een tweetal jonge stieren
aangekocht, n.l. „Rudolph II" van de heer
Mogenzomp uit Lochem en „Mina's Johan"
van de heer Wullink uit Hengelo (G.).

VAN VERDRINKINGSDOOD GERED
Een vacantieganger vermaakte zich Dinsdag-
middag in het zwembad ,,In de Dennen" met
zijn dochtertje. Op een gegeven moment viel
hy door onbekende oorzaak van de trap die
toegang geeft tot het diepe bad. Hij verdween
bijna onmiddellijk in de diepte. Op hulpge-
roep van zijn echtgenote werd een aantal
zwemmers op dit gebeurde opmerkzaam ge-
maakt. Het mocht de jeugdige zwemster mej.
Kitty Plas gelukken de man maar boven te
brengen. Toevallig was een arts in het bad
aanwezig, die kunstmatige ademhaling toe-
paste. Nadat Dr de Vries met een zuurstof-
apparaat verscheen gelukte het de man weder
tot bewustzijn te brengen. Het slachtoffer
werd ter verdere behandeling naar het zieken-
huis te Zutphen vervoerd.

AVONDWANDELING
De wekelijkse V.V.V.-avondwandeling stond
ditmaal onder leiding van de heer van Roekei.
Een 30-tal dames en heren, voornamelijk pen-
siongasten, namen er aan deel. De buurtschap
Linde met zijn prachtige bossen en wandel-
paden was het doel van de tocht, waarvan
allen volop hebben genoten.

ACHTKASTELENTOCHT
Aan de Achtkastelentocht die alhier Woens-
dagmiddag onder leiding van Burgemeester
van Arkel, voorzitter van V.V.V. werd ge-
houden, namen 82 fietsers deel. Wel een
bewijs dat deze tocht bekendheid geniet. Al-
len waren zeer voldaan over deze prachtige
rit. De volgende week Woensdag heeft de
laatste rit plaats in dit jaar.

POLITIEHONDENKEURING
De afdeling Gelderland te Oosterbeek hield
een politiehondenkeuring, wa*arbij de heer J.
van Zeeburg, wachtmeester der rijkspolitie Ie
klas alhier, met zijn politiehond ,,Duc" het cer-
tificaat met 275 punten verwierf.
Van de 7 honden, welke ter keuring waren
voorgebracht, behaalde deze hond het hoogste
aantal punten.
Het dier, dat vijf jaar oud is, heeft in de afge-
lopen drie jaar ook drie keer het certificaat
behaald.

PRACHTIGE PRESTATIE
De vorige week deed Joke Brandenbarg, lid
van de V.Z.V. alhier, mee aan een 2 km
zwemwedstrijd te Zaandam. Hieraan namen 80
zwemmers deel, waarvan Joke als vijfde ein-
digde. In Oudenbosch, waar zij aan een l1/*
km wedstrijd meedeed, bereikte zij de derde
plaats.

KERKDIENSTEN Zondag 28 Aug.
IRENE

9 uur Ds. J. H. Jansen.
10.30 uur Ds M. S. J. de Jong,

van Noordwijkerhout.
MedIerschool

10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. H. Kakes, v. Kralingen.
R.K. Kerk

7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel .7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 28 Aug. van 5 uur t.e.m.
Zondag 29 Aug. Dr Lulofs, Telef. 255.
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Burgelijke stand van 19 t.m. 25 Aug.
Geboren: z. van J. F. Geerken en E. J.
Geerken-Lubbers; d. van J. Schotsman en
B. Schotsman-Koopman; z. van G. J. Pardijs
en A. F. Pardijs-Bruil (geb. te Zutphen).
Gehuwd: M. Kornegoor en C. E. Nijendijk.
Overleden: J. W. Wissels, m, echtgen. van
W. E. Hendriks, 70 jaar..

W e e km ar k t
Op de Vrijdag alhier gehoüX^" weekmarkt
waren aangevoerd 101 biggen%/waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 47.—
Handel was redelijk.

BIOSCOOP
,,Wenn die Abendglocken lauten" is het
toverende lied, waarop de film is gebaseerd
welke hedenavond in het Nutsgebouw ver-
toond wordt.
Het is het verhaal van een jongeman die zijn
vriendinnetje van de verdrinkingsdood redt.
Uit dankbaarheid bekostigt haar vader
muziekstudie van de jongen. De beide jo
mensen voelen zich sterk tot elkaar aange-
trokken, maar het verschil in stand is te groot.
Vader von Brenda, die een landgoed bezit,
kan zijn dochten niet laten trouwen met de
zoon van een dorpsschoolmeester!
Als na verloop van enige jaren het landgoed
niet voldoende meer opbrengt laat von Bren-
da zijn dochter Rosemarie uit financiële over-
wegingen trouwen met zijn rijke buurman von
Finke, ongeveer vijftig jaar oud, doch nog
een elegante verschijning. We zullen u niet
verklappen welke verwikkelingen dit alles
met zich meebrengt en hoe alles tenslotte toch
nog weer goed terecht komt.
Als men deze film gaat zien komt men van-
zelf onder de bekoring van het romantische
gebeuren. Zoals bij iedere Duitse film is ook
hier weer menig komisch moment tussenge-
voegd, waardoor het een echt gezellig kijkspel
is geworden.

VOETBAL
Op de seriewedstrijden in Eefde speelde in
de morgenuren Vorden II tegen S.H.E. III, wel-
ke wedstrijd door Vorden II met 3—0 werd
gewonnen en waarbij Vorden een duidelijke
meerderheid aan de dag legde.
Vorden I speelde 's avonds tegen B.I.C. III
en hoewel Vorden enkele invallers telde, was
zij toch doorlopend in de meerderheid. Het
doelpunten maken schijnt de voorhoede nog
niet onder de knie te hebben, zodat tenslotte
met een gelijk spel 3—3 genoegen genomen
moest worden. Bij het nemen van strafschop-
pen was B.I.C. gelukkiger dan Vorden, zodat
Vorden hiermede uitgespeeld was.
A.s. Zondagmorgen speelt Vorden II in de 2e
ronde om 10 uur tegen Eefde II.

ORIëNTERINGSRIT

De uitslag van de ,,Gems" oriënteringsrit
luidt als volgt: 1. G. Weekhout; 2. Mevr. Fle-
ming; 3. J. Fleming; 4. J. Ruiterberg; 5. H.
Harmsen. De heren G. Meyer en G. Koersel-
man ontvingen de poedelprijs.

CONCORDIA

Op Woensdag 17 Augustus hield de muziek-
vereniging Concordia haar jaarlijse ledenver-
gadering in de koffiekamer van het Nutsge-
bouw; bijna alle leden waren aanwezig.
Na opening van de voorzitter de heer Klum-
per, volgde het verslag van de secretaris en
penningmeester. Het bleek dat de financiële
kant nog niet de slechtste is.
Dan komt het punt van het slechte repetitie-
bezoek ter sprake. Na een duidelijke uiteen-
zetting van de toestand is ieder lid er van
doordrongen dat dit verbeteren moet en zal.
Het aantal leerlingen is goed te nemen; het
plan werd geopperd om leerlingen die blijken
na bepaalde tijd geen voldoende muzikale ta-
lenten te hebben, niet verder op te leiden.
Besloten werd om een drumband aan de ver-
eniging te verbinden; er zullen voorlopig 3
nieuwe trommels bijgekocht worden. Inmid-
dels hebben zich al enige tamboers daarvoor
beschikbaar gesteld. Om de band verder uit
te breiden zal door de vereniging een actie
gehouden worden voor inzameling van oud
papier. Dus Concordia-aanhang bewaart uw
oud papier.
Verder zal de Tiroler kapel haar best doen om
de nodige gelden bij elkaar te blazen.
De heer Klumper (voorzitter) ziet zich genood-
zaakt om zijn functie neer te leggen wegens
drukke werkzaamheden. Hierop volgt de ver-
kiezing van een geheel nieuw bestuur, welke
nu als volgt is samengesteld: J. L. Smit, voor-
zitter; J. G. Schuppers, Almenseweg C 153c,
secretaris; Joh. Harmsen, penningmeester: B. J.
Jansen, bibliothecaris en W. v. Til, alg. secun-
dus.
Hierna komt nog de vraag of er nog oud-le-
den zijn, die wel weer lid zouden willen wor-
den. Het bestuur zal dit nader bekijken.
Aan het slot van de vergadering brengt de
nieuwe voorzitter dank aan de heer Klumper
voor al hetgeen hij de afgelopen jaren gedaan
heeft in het belang van Concordia. Ook dankt
hij de leden voor hun opkomst en spreekt de
hoop uit, dat deze vergadering de gewenste
resultaten op zal leveren, tot heil van Con-
cordia.

V.V.V. PROGRAMMA

Zoals we vorige week reeds meldden wordt
hedenavond door de padvindersgroep uit Vor-
clen een kampvuur gehouden op de Bleek.
Maandagavond gaan de wandelaars voor de
laatste maal in dit seizoen op stap onder lei-
ding van de heren van Roekei en Norde.
Woensdagmiddag de achtkastelentocht voor
wielrijders.
Woensdagavond is er een concert in de mu-
ziektent, waaraan alle zang- en muziekvereni-
gingen uit Vorden weer deel nemen.
Zaterdagavond geeft de band Songs and Rhyt-
me een tuinfeest bij Hotel Bakker, waaraan
ook de padvinders hun medewerking verlenen.
En dat wordt dan weer het eind van het
V.V.V. zomerprogramma 1955.

AVONDDROPPING
Aan de Woensdagavond gehouden dropping
namen 158 personen deel. In drie volgeladen
vrachtauto's werden de deelnemers door aller-
lei kronkelweggetjes gevoerd naar de dichte
bossen nabij Vreeman in het Galgengoor,
waarna de taak van de deelnemers was om de
korste weg naar de finish terug te vinden.
De uitslag was uiteindelijk als volgt: Ie pr. G.
Byenhof en H. Meyerman; 2e pr. B. Schoena-
ker; 3e pr. J. A. v. Velzen; 4e pr. G. Hoetink
5e pr. J. C. te Pas, H. te Pas, L. te Pas, M. te
Pas, R. Warnshuis; 6e pr. B. Pardijs en echt-
genote; 7e pr. Jo Barendsen, A. Pardijs, M.
Woltering; 8e pr. G. Rietman en J. Nijenhuis;
9e pr. T. Byenhof en W. Groot Bramel; lOepr.
H. Jansen, T. Jansen en G. Krijt; lle pr. G.
W. Klein Bramel, H. Berendsen en W. Berend-
sen; 12e pr. H. Wiekart, A. H. Polman, A. Al-
bers en W. Jansen.

POLO WEDSTRIJDEN
Heden Zaterdagavond wordt het poloseizoen
besloten met enige wedstrijden van V.Z.V. in
het zwembad alhier. Voor bijzonderheden zie
men de advertentie.



ORIëNTERINGSRIT
De leden van de B.O.L.H. en de B.O.G. hebben
Zaterdagavond een oriënteringsrit per rijwiel
gehouden. Het parcours had een lengte van
15 km. De prijswinnaars waren:
1. mej. W. Sloetjes, 13 strafpnt.j 2. W. Zwe-
verink, 14 strafpnt. en G. Meenink, 16 straf-
pnt. De heer H. Pelgrum, voorzitter van de
B.O.G. reikte de prijzen uit.

HOND VEROORZAAKT ONGEVAL
De motorrijder H. W. uit Delden, chauffeur
bij de G.T.W. kwam Zaterdagmorgen bij het
Wezenloo met zijn motor te vallen, doordat
onverwacht een grote herdershond voor zijn
motor sprong. H. bleef bewusteloos liggen en
een gewaarschuwde dokter uit Warnsveld
constateerde een hersenschudding en een
bloedende hoofdwonde. Per auto werd hij naar
zijn woning vervoerd. De motor werd slechts
licht beschadigd.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Aan de onderlinge hengelwedstrijd, welke de
leden van de Snoekbaars Zaterdagavond in de
IJssel hield, namen 35 leden deel. De vangst
was nogal ongelijk verdeeld. Zes deelnemers
vingen vis, waaronder enkele met 10 voorns,
terwijl de winnaar 2 bleitjes en 2 voorns ving.
In café De Groene Jager, waar ook de loting
plaats had, werd de vis gewogen en de prij-
zen uitgereikt. De uitslag was:
1. W. van Til, 770 gram; 2. W. Brokke jr, 430
gram; 3. H. Bruggink, 300 gram; 4. H. Wen-
tink, 195 gram, 5. J. Krauts, 150 gram en 6.
A. Bannink 120 gram.
De voorzitter, de heer A. Bello, deelde nog
mede dat de volgende onderlinge wedstrijd
gehouden zal worden in de IJssel en wel op
Zondagmiddag 4 September van 3.30—6 uur.
Met de hengelaarsvereniging „Almen" werd
overeengekomen om elk jaar een hengelwed-
strijd te houden in het kanaal te Eefde. Hier-
voor is een mooie wisselbeker aangeschaft,
welke door een der verenigingen 3 x achter-
een of 5 x in het totaal gewonnen moet wor-
den, wil zij definitief eigendom worden.
De eerste gecombineerde hengelwedstrijd zal
gehouden worden op Zondag 18 September,
waarbij de loting zal plaats vinden in café de
Uitrusting.

ZOMERINSPECTIE N.R.S.
Bij de alhier gehouden inspectie voor het
N.R.S. van het M.R.IJ. veeslag werden door
de Inspecteur, de heer Lucassen te Wehl, die-
ren van de volgende eigenaren ingeschreven:
J. Groot Wassink, bc+ 76 pnt; D. Mulderije,
bc+75 pnt. en b-77 pnt.; A. J. Oltvoort b-77
pnt. en b-78 pnt.; Wed. J. A. Berenpas, bc + 76
pnt.; G. J. Arfman, b-77pnt.; J. Arfman, b-79
pnt.; A. ter Maten b-77 pnt.; G. J. Mennink,
b-77 pnt.; J. W. Abbink b.80 (K.S.), b-77, b-78,
b-77 en bc+76 pnt.; M. J. Wuestenenk, b-78
pnt.; B. Voskamp, bc+76 pnt.; Alb. Wassink,
b.80 (K.S.) en b-78 pnt.; E. J. Knoef, bc+76
pnt.; H. Memelink, b-77 en bc + 76 pnt.; D. A.
Lenselink, b-78 pnt.; Wed. D. Lettink, b-79
(K.S.) en b-77 pnt.; H. J. Eggink b-77 pnt.;
Wed. J. C. Kornegoor bc + 76 pnt.; B. H. Ko-
ning, b-77 pnt. en b-77 pnt.; H. J. Groot Jeb-
bink, b-77 pnt.; T. Roeterdink, b-77 pnt.; H.
Rietman, bc + 76 pnt.; J. L. Maalderink, b-77
en bc + 76 pnt.; G. J. Vruggink, bc + 76 pnt. en
b-77 pnt.; E. Reussink bc + 76 pnt.; A. H. Bruil,
bc + 76 pnt.; H. Rietman, b-77 en b-78 pnt.; G.
H. Jansen, bc + 76 pnt. K.I.V.O. ,,Donar" met
b.80 (def.).

THUISFRONTCOLLECTE

De Zondag j.l. alhier gehouden collecte ten
bate van Nationaal Katholiek Thuisfront heeft
de som van ƒ 114,58 opgebracht.

RATTI-NIEUWS

Ratti II heef Zondag tijdens de finales der se-
riewedstrijden te Baak een fraai succes be-
haald, door de Ie prijs te bemachtigen in de
3e klasse afdeling.
De ontmoeting tegen Angerlo I werd met 1-0
door de Ratti-reserves gewonnen. Een kwar-
tier na de aanvang gelukte het A. Hartman
het enige en winnende doelpunt te scoren.
Na de rust kwamen beide ploegen beurtelings
in de aanval, doch de stand bleef verder on-
gewijzigd.
Namens de V.V. Baakse Boys, reikte de heer
C. de Wild aan de Ratti-aanvoerder een fraaie
verzilverde voetbalbeker uit.
A.s. Zondag zal Ratti I te Hengelo (G.) een
vriendschappelijke ontmoeting spelen tegen
Pax I.

ORIëNTERINGSRIT

In het kader van het V.V.V.-zomerprogram-
ma werd Dinsdagavond een oriënteringsrit
voor wielrijders gehouden. Aan deze rit die
door de buurtschappen Delden en Linde voer-
de namen 89 dames en heren deel. Het tellen
van de palen met de witte puntjes (in totaal
244) aan het einde van de rit was een leuke
vinding, die een opeenhoping van rijders ver-
oorzaakte.
Nadat door de organisatoren de contrölekaar-
ten waren beoordeeld, werden de prijzen door
de heer Haverkamp uitgereikt, nadat de heer
Schurink, namens V.V.V. de organisatoren
en de deelnemers dank had gebracht voor het
voorbereiden en het deelnemen van de rit.
De prijswinnaars zyn: l Fr. Wolsing, 4 strafp.;
2 van Zuilekom, 5 strafp.; 3. G. Bijenhof, 5
starfp.; 4 mej. G. Hissink, 7 strafp.; 5 mej. R.
Hissink, 7 strafp.; 6 W. Jansen 7 strafp.; 7 W.
van Til 9 strafp.; 8 A. Slob, 9 strafp.; 9 mevr.
van Til, 9 strafp.; 10 G. Martinus, 9 strafp.; 11
W. Martinus, 9 strafp.; 12 mevr. Zadel 10
strafp.; 13 F. Hartgers, 11 strafp.; 14 mevr. de
Vries-Dekker, 11 strafp.; 15 H. Meijerman, 11
strafp. Poedelprijs J. Sessink, 99 strafp.

PROVINCIALE FOKVEEDAG

Bij gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
houdt de Vereniging Provinciale Bond van
Fokverenigingen voor het zwartbent F.H.-vee-
slag in Gelderland op Donderdag 15 Septem-
ber 1955 haar jubileum-fokveedag.
De daartoe te houden voorbereidingen zijn
reeds in volle gang en is uit de 60.000 bij deze
Vereniging aangesloten koeien door een Com-
missie een keurcollectie uitgezocht van onge-
veer 400 nummers.
Deze selectie geelt een grote garantie voor de
kwaliteit van de aan te voeren dieren en te-
vens een garantie voor het belang van deze
fokveedagv ƒ
Een goedeV>rganisatie, een goede kwaliteit
van de dieren en een goede outillage zijn dan
ook waarborgen om deze dag volop te genie-
ten van hetgeen de Gelderse Zwartbonten zul-
len demonstreren.
Zutphen zal dan ook gaarne vele belangstel-
lenden haar poorten zien binnengaan om deze'
gelegenheid, voor het opdoen van kennis in
het rundvee, speciaal ook voor de jongeren,
te benutten.

^Amandelbloesem
De allernieuwste Hollandia creatie.

Licht en luchtig als een lentedroom.

vol van gratie en élegance. Een

charmant voorbeeld uit de Bloesem

serie, het fijne fantasie-gebreide

ondergoed van Hollandia waar elke

vrouw enthousiast over is. Wij tonen

U gaarne de complete collectie.

HOLLANDIA
rxc±_^3xi

wdergoed van de bovenste plank

§ inschrijving
(aan huis)
voor de

Zaterdagavond danscursus in
Café Lettink.
Voor buurtschap Medler opgave
bij café Eijkelkamp.

Dansschool M. J. Kroneman
Telefoon 467.

V.V.V.
Zaterdag 27 Aug. Kampvuur

verzorgd door het N.P.V. gioep
Vorden. Aanvang 9 uur op de
bleek.

Maandag 29 Aug. Avondwandeling
onder deskundige leiding. Vertrek
7 uur van het Marktplein.

Woensdag 31 Aug. 8-kastelentocht
per rijwiel, onder deskundige lei-
ding. Vertr. 1.30 uur v.h. Marktpl.

Woensdag 31 Aug. Concert
in de muziektent door het Vor-
dens Dameskoor, Chr. Gemengde
Zangver. „Excelsior", Vordens
Mannenkoor, Dubbel Mannen-
kwartet, Chr. Muziekver. „Sur-
Sum Corda", Muziekver. ,,Con-
cordia". Eindconcert. Sluiting v.h.
seizoen. Aanvang 's avonds half
acht.

Zaterdag 3 Sept. Tuinfeest
in de tuin van „Hotel het Wa-
pen van Gelderland", te geven
door ,,Songs and Rhythm" en
N.P.V. groep Vorden.

VOOR ALLE SOORTEN

Familiedrukwerk
r i

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!



Langs deze weg be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank aan allen,
voorde daadwerkelijke
hulp bij de brand op
26 Juli j.l.

Fam. Wuestenenk
„Weideman"

Wie heeft het notulen-
boek van de Chr.
Jongel. Ver. „Samuël,,
gevonden?
Gaarne terug te be-
zorgen bij W. Groot
Wassink, Ruurlosew.
D 17 Vorden.

Verloren op Zaterdag
20 Aug. j.l. bruine
dames portemonaie m.
inhoud, ritssluiting en
goudopdruk.
Tegen beloning terug
te bezorgen bij
H. Wesselink, Insu-
lindelaan 11.

Te koop een toom
biggen bij G. Koning,
Wildenborch.

Te koop wegens afsch.
een bromfiets „Mos-
quite", type '53, in
goede staat.
Chr. Eggink, Vorden.

Te koop 150 jonge
hennen bij H. Wagen-
voort, achter 't Buiten-
zorg.

Te koop plm. 70 jonge
hennen, Wit x Rood.
C. Zuurveld, bij het
zwembad.

Te koop zware big-
gen bij Wed. H. KI.
Bleumink, bij de Bra-
mel, C 101.

Te koop biggen bij D.
Nijenhuis, bij 't zwem-
bad.

Te koop een toom
biggen bij H. J. Veen-
huis, B 78 Vorden.

Te koop 3 tomen
beste biggen bij G. J.
Reintjes, D 106.

Neem geen risico's

ent nu nog uw jonge hennen
tegen

Oiphterie en Pokken
met

Nodiphterit-Habe
van Lab. Dr. de Zeeuw.

Steeds vers verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

„HET BINNENHUIS"
Vorden

Meubileerinrichting

Telefoon 314

Prijsverlaging
met ingang van l Sept. a.s. op:

Cocos en Vloerbedekking, Gordijn-
stoffen en Tafelkleden, Bekledings-
stoffen en Divankleden, Lopers en
Karpetten, Matrassen (uitgezonderd
spiraalmatrassen), enz.

Aanbevelend A. POLMAN

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

31 Aug.

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

r ~\
Vara-vrienden kunnen zich op-
geven voor 2-daagse reis Bel-
gië-Luxemburg in 1956 bij secr.
H* Stapper, Burg» Galléestraat

V

Dansmuziek te Hengelo Gldj
Zaterdag 3 September a.s.

Aanvang 7 uur.

*Orkest „De Weka's"

Wij bieden u vandaag
200 gr. gek. lever 90 et
200 gr. hamworst 55 et
200 gr. ontbijtspek 60 et

*ïr\r\

90 et
95 et

500 gr. vet spek
„ 2 pakken vet

ipek 60 et 200 gr. tongenworst 50 et
200 gr. bloedworst 36 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

DE ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V.
vraagt voor haar fabriek aan de Tivolilaan te Arnhem

MANNELIJK PERSONEEL
van 18 tot 45 jaar

VOOR OPLEIDING TOT PRODUCTIEARBEIDER
IN PLOEGENDIENST.

Bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste dienst met
opneming in het ondernemingspensioenfonds.

Vervoer per eigen bus langs de route:
Epse, Gorssel, Zutphen, Arnhem of de route: Leesten,
Vierakker, Wichmond, Vorden, Warnsveld, Zutphen, Arnhem

Sollicitanten kunnen zich op iedere werkdag van 8.30.—12
uur v.m. en op iedere Dinsdagavond van l•—8 uur bij de
fabriek aanmelden.

Bovendien bestaat er gelegenheid tot aan-
melding of tot het vragen van inlichtingen
op Vrijdagavond a.s. van 8-9 uur in Hotel
Spaan te Zutphen.

.r

15 gulden beloning
wie voor ons agent
wordt of een agent
aanstelt.
Okker's Zaden, Ooit-
gensplaat.

Te koop een toom
biggen bij D. Pardijs,
't Lange End.

Mooi is het zo'n

kop en schotel
van

KEUNE

De schooltijd nadert
We hebben voor U
dubbele boekentassen
in leder en doek, ook
in verschillende kleuren
Aanbevelend,

G. W. LUIMES

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters

Geëtaleerd
de mooie eigen gestoffeerde

complete Woonkamers
KOMT U ZE EENS KIJKEN.

JOH. HEERINK
Zutphenseweg

Complete Woninginrichtinc/

Zie onze lage prijzen!
200 gr. echte chocoladehagelslag 49 et
12 spritsstukken 49 et
2 grote rollen beschuit 49 et
2 grote bussen schuurpoeder 49 et
3 stukken toiletzeep 49 et
4 grote rollen pepermunt 49 et

Als extra reclame:
150 gr. hamworst 49 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

OPRICHTING
Drumband - „Concordia"
Een ieder, die daar aan mee wil hel-
pen wordt vriendelijk verzocht oud
papier te bewaren.
We komen het dan op een nader te
bepalen datum met muziek afhalen.
Dus bewaar uw oude kranten enz.
voor „Concordia", daar beleeft U zelf
het plezier van.

Zwenwereniging V.Z.V. '54
Hedenavond POLO-WEDSTRIJD in het
Zwembad „de Dennen". Aanvang 18.30 u.

V.ZV. I - Wijhe I (heren)
V.Z.V. I - Wijhe I (dames)

Entree f 0.25, kinderen f 0.15.

De juiste tijd . . .
kunt U altijd nog het beste aflezen van
een goed horloge.
Uw Prisma-vertegenwoordiger

Fa. Martens
heeft ze voor U in alle uitvoeringen en
prijsklasse voorradig.

Betere schoenreparatie bij

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist,,

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

Nette Meisjes gevraagd voor lichte werk-
zaamheden.

Fa RAAT, Matrassenfabriek
Vorden

Te koop 6 zware biggen bij
G. J. van Ark, Wildenborch

Adverteert in Contact
het blad voor Vorden!



De „HHNIAH" noemt Mans uut Twente
deze lopende band!

Wat 'n machtig mooi gezicht zoas doar de fleskes Heineken komt nnraarcheren.
Heineken en nog es Heineken, zo vers gebotteld en hermetisch ofsloten met de kroon»

kurk. Secuurder kan 't niet. En dan te weet'n dat in disse fleskes het lekkerste bier zit dat ter
bestoat: Heineken. Heineken. Secuur cmaakt; secuur behandeld; eecuur verpakt;

secuur van begin tot end. En wat denkt U hiervan ? . . .

Hcliiekrn koopt veur al zien brouwerijen
in de wereld tegeliek de grondstoffen In.
Kunst dat de leverancier veur zo'n klant
het allerbette van 't bette reterveert,
De kroonkurk (ik zeg: döpke) betekent
ne snelle, massinale en hygienttche
aftluuting van dat kostelijke bier,
dat zodanig ook veul langer goed te hool'n i*,
't l* aln^s puur-natuur, kunst- en vliegmid'

deltjes wodt ter verafschuwd,

Ze brouwt a zon-at veerhonderd joar,*
«goa * noa wat ne ervaring,

Heineken gunt zien bier, veurdat ie 't kriegt,
een langdurige rijpingstijd,
Heineken hef de groottte wetenschappelijke
afdeling van alle brouwer» in Europa • u-at
doar uutkomp !
Ze werkt er met de zgn. Heineken'ê A-gist, een
special gistreincultuur, waarvan geeneen op
de icereld (behalve Heineken) het geheim kent.

Heineken's
Bier oaweral het

meest getapt!

Vereniging tot bevordering v.h. Marktwezen e a.
agr. belangen in de Gemeente Vorden te Vorden

Grote jaarlijkse Verloting,
ter gelegenheid van de October-markt, van
Vee, Huishoudelijke artikelen en Landbouw-
gereedschappen.

Hoofdprijs EEN RUND t.w. Wn f 600.-,

Tweede prijs EEN BROMFIETS
Verl. goedgek. d.d. Min. v. Jus. d.d. 14 Juli '55, 2e afd. A. L.O. 520-025

Prijs per lot f 1.—. Uitgifte 7 stuks.

Loten verkrijgbaar b. d. penningen. H. Klein Brinke,
Stationsweg, Vorden.

Op de Markt van Vrijdag 2 September aan-
koop van prijzen.

Bezoekt allen op
a.s. Donderdag l Sept. het traditionele

Volksfeest te Linde
bij café van Asselt.

v.m. 9.30 uur Vogel- en Belschieten.
n.m. l uur Aanvang der Kinder* en Volksspelen.

Dinsdag 30 Aug. 's avonds 7.30 uur
in de feesttent

Dit gezelschap zal u doen schateren van het lachen in een
beschaafd Achterhoeks programma.

Entree: met vrijkaart f 1.—, zonder vrijkaart
f 1.50 (bel. inbegr.)

Donderdagavond dansen
met het bekende dansorkest „The Moodchers"

BESPUIT
Uw veestallen, varkenshokken,
enz. met

Bogena's
Insectendood

De bespoten ruimten blijven dan ge-
ruimen tijd practisch vrij van insecten,
l liter is voldoende voor ca. 50 m2.

Voor bovenstaande vloei-
stof verh^bn wij speciale
drukspuiten.

Drogisterij „De Olde Meulle"

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

Heden Zaterdag Dansmuziek
in zaal „Concordia" te Hengelo-G.

*Aanvang 7 uur.

Orkest „De Weka's"

De enige en echte

Pas-aan-serviezenverkoper
is

KEUNE
Stationsweg l.

Het adres voor U, voor iedereen

Chr. Jongensclub „Samuël"
De leden van de Knapen- en Jongeliedenver.
worden er op attent gemaakt, dat Dinsdag
30 Aug. a.s. om 7.30 uur in Irene een ge~
zamenlijke clubavond zal worden belegd.
Belangrijke bespreking, vooral voor de
Knapen, inzake een ringmiddag. Zegt het
voort!

De secretaris.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

H.H. Motor- en
Tractorrijders
Bescherm Uw nieren,
koopt bij ons een gor-
del, is stevig om het
lichaam.

Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

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

W* ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283
•A: Let op het juiste adres

H.H. Veehouders
de staltijd nadert, we
hebben enige modellen
Hangriemen en Hang-
kettingen in voorraad.
Kom ze even zien.

G. W. LUIMES
Vorden.
Telefoon 421.


