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V.V.V. PROGRAMMA
Dinsdagavond wordt het seixoen 1954 beslo-
ten met een concert, te geven door de Chr.
Gein. Zangver. „Excelsior" en de Chr. Mu
/iekver. „Sursum Corda".
Dat betekent het slot van een goed bezet zo-
mcrprogramma. Door de vele regens en de
koude kon helaas niet alles doorgaan, doch
dat ligt niet aan het V.V.V. bestuur. Het be-
stuur heelt haar best gedaan en door de mede-
werking van vele plaatselijke verenigingen
heelt zij de pensiongasten menige verstrooiing
kunnen be/orgen. Dat de/e daarvoor erkente
l i j k x i j n behoeft geen betoog.
Toch lijkt het ons gewenst voor het volgend
j a a r maatregelen te treffen opdat althans de
concerten bij ongunstig weer in een /aal ge
geven kunnen worden.

AVONDDROPPING GING NIET DOOR
Woensdagavond ontlastte zich boven onze ge
meente een onweer, gepaard gaande met flin
ke regenval, waardoor de zandwegen in mod
derpoelen werden herschapen. Daarom werd
de avonddropping afgelast, hoewel er om ne
gen uur verscheidene liefhebbers kwamen op
dagen.

PING-PONG CLUB
Vorden is al weer een nieuwe vereniging rijker
geworden en wel een ping-pong club, als on-
derafdeling van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen. De eerste oefenavond wordt a.s.
Woensdag gehouden. Nieuwe leden kunnen
/ich nog aanmelden. Zie hiervoor de adverten-
tie.

DE RONDE VAN ZUTPHEN
Wielrennen

Op /omlag 5 September a.s., j u i s t een dag
na de opening van de feestweek, houdt de
/utphense Wielervereniging op de Veemarkt
de derde ronde van Zutphen. Aanvang 2 uur.
Het vorige jaar werd de/e traditionele wed-
s t r i j d o]) het Industrie-terrein gehouden, nu
heelt men de beschikking gekregen over het
Veemarkt-terrein. Een betere gelegenheid be-
s taa t er niet. Het publiek krijgt een bij/onder
overzichtelijk parcours te /ien en uu de in-
schr i jv ingen regelmatig binnenkomen, w.o.
/eer bekende rijders, als A. van 't Hol, Haar-
lem, Peters, Haarlem (een bekende renners-
familie), v. d. Heuvel, Hengelo (O.), Warta
Groningen, enz. Budde uit Zutphen /al
s tar ten als Gelders-kampioen, terwijl nog di-
verse renners moeten inschrijven.
Het zal een zeer sterk bezet veld worden.
Ook de Nieuwelingen, w.o. de kampioen van
Nederland, zullen van start gaan. Het aantal
inschrijvingen is hier beperkt tot tachtig deel-
nemers. Verschillende uitnemende krachten
/uilen ook in deze categorie van de partij z i jn .
Verschillende fabrikanten, w.o. „de Risla" im-
porteur, die ook tijdens de wedstrijd met kwis-
tige hand „de Risla" vloeitjes zal rond strooien
en tevens een beker beschikbaar stelde, verle-
nen hun medewerking aan dit wielerfestijn.
Ook de middenstandszaken en particulieren
worden in de gelegenheid gesteld om premies,
in elke vorm, voor sprint en klassementen, o.a.
beschikbaar te stellen om op deze wijze blij-
ken van belangstelling en medewerking te ver-
lenen.
Hierdoor draagt iedereen bij om de/,» „Ronde
van Zutphen" te doen slagen.
Een advertentie geeft volgende week nadere
bijzonderheden.

ORIENTERINGSRIT
In het kader van het V.V.V. zomer-programma
werd Zaterdagavond door de Vordense Auto-
en Motordub een oriënteringsrit gehouden,
waaraan 10 auto's en '11 motoren dee lnamen.
Na de start bij café de Zon, ging de rit via
l l a c k l o r t , Veldwijk, Toldijk, Bronkhorst,
Steenderen, Keyenborg, Hengelo en Zelle weer
n a a i - de f i n i s h eveneens bij café de Zon. Na-
mens het bestuur van V.V.V. bracht de hen
Eyerkamp dank aan de organisatoren van de
rit de heren Haverkamp en Plomp. Bij de
autos' werd de eerste prijs gewonnen door de
heer H. Groot Bramel met 5 str.p.; 2. H. KI.
Brinke met 12 str.p. Motoren: 1. H. Plag-
man, Zutphen 2 str. p.; 2. J. Bakker, Zutphen
met 2, 3. R. Koeiselman met 5, 4. G. Westen-
br ink met 7, 5. Kruitbos, Zutphen met 7,
i i. 1). J. Rouwenhorst met 8, 7. B. Aaldei i n k
met 8 str.p.

Kerkdiensten Zondag 29 Aug.
Gebouw Irene

9 uur Ds P. W. van Arkel van Ruurlo
10.30 uur Dr W. H. Bartels van Amersfoort

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. H. Jansen

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

R.K. Kerk
7 u. Vr. Mis, 8. 30 u. Stille mis, l O u. Hoogmis

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.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 105 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 52.— tot f 62. —

Handel was redelijk.

Burg. stand van 20 Aug. t. m. 26 Aug.
Geboren: d. van B. |H. Breuker en J. C.
Breuker-Jansen.
Ondertrouwd : B. Brands en G. Janszen.
Gehuwd: R. A. Klein Obbink en G. Lievestro
Overleden: W. H. Mokkink, echtg. v. G.
Th. Mekkeveld, 76 jaar; H. Hilhorst, wedn.
v. G. }. Regelink. 92 jaar.

UITSTAPJE
Begunstigd door goed weer, maakten de per-
soneelsleden van de Coöp. ,,Ons Belang" en
Ie „Samenwerking" te Linde met hun dames
)er touring-car een u i t s t a p j e naar Königs-

winter.
Na be/ichtiging van de/e plaats, werd een be-
/oek gebracht aan de Drachenfels en nog een
boottocht gemaakt, waa rb i j bij/onder werd ge-
noten van het /eer mooie na tu ui schoon. Op
de terugtocht werd o. m. een be/oek gebracht
aan Keu len en a l d a a r de Dom be/ichtigd.
Zeer voldaan over het gebodene en het prach-
t ige u i t s tap je , keerde het gezelschap tegen 12
uur 's avonds in Linde terug.

ONDERLINGE VISWEDSTRIJD
Ditmaal t ro l len de leden van de Hengelaars-
vereniging „De Snoekbaars", die Zaterdagmid-
dag in het kanaal een onderlinge hengelwed-
s t r i jd hielden, beter weer dan in de voor-
gaande.
Er namen H) leden aan de/e wedstrijd deel. De
loting en de pri jsuitreiking was in café De
/on. Aanvankelijk /ou de wedstrijd in de I [ssel
gehouden worden, doch de hoge waterstand
maakte dit onmogelijk.
De vangs t viel d i t m a a l ook mee. Er werden 15
bovenmaatse vissen gevangen en veel onder-
maatse, welke laatste weer aan het natte ele-
ment werden toevertrouwd.
De u i t s l ag was a ls volgt : l I I . Bruggink (baars
van .•»( ) ( ) gram): 2 [ J. Papperse (blei van 200
gram); 'i H. Bergman (pa l ing van Kif) gram);
l (i. Sloot; 5 J. Fleming; (i j. v. d. Linden; 7
H. Stapper.
De voor/itter, de heer Bello, dankte de deel-
nemers en wenste de leden veel succes bij de
persoonlijke wedstr i jd, om de /waarste vis,
w a a r v a n de s tand t h a n s is: wit vis, E. Wentink
met karper van 2500 gram en roofvis, A. Jan-
sen, Deiden, met snoek van 2050 gram. De
volgende onderl inge hengelwedstrijd /a l in de
l fssel gehouden worden op /ondag l!) Septem-
ber.

BENOEMD
On/e p laa tsgenooi de heer D. v. Veldhui /en
is met ingang van l October benoemd tol op-
z ichter- tekenaar bij de Technische Dienst der
ge m. Herwen en Aerdt en Pannerden.

KAMPVUUR
Voor het kampvuur, dat door de Vordense
padvinders Zaterdagavond op de Bleek geor-
ganiseerd was, bestond /eer veel belangstel-
ling. Van/ell 'sprekend nam /ang en mu/iek
hierbij een ruime p laa t s in. Kamplicdereii
weerklonken en de verdere m u / i k a l e o m l i j s -
ting van dit kampvuur was in handen van een
c l u b j e padvinders uit Ruurlo. Ken bestuurs-
lid van V.V.V. bracht de padvinders t e n s l o t t e
dank voor de/e ge/ellige avond.

WATERPOLOTOURNOOI IN VORDEN
De jonge Vordense /wem- en poloclub V.Z.V.
organiseert a.s. Zaterdag in het Zwembad in
de Dennen een waterpolotournooi. Als gasten
fungeren Neptunus en D. J.K. uit Zutphen, de
Bekel, Lochern en de Bevers uit Dieren met de
bekende crack Wim van Setten, die meerma-
len in de Oostelijke poloploeg werd gekozen.
In verband met de korte avond /al er bij
kunstlicht gespeeld worden. Voor de Vorden-
se bevolking een unieke gelegenheid om van
goed polospel te genieten. Tevens zullen de
clubkampioenschappen worden verzwommen.
Zie verder advertentie.

25 JAAR HOUTZAGER
Woensdag herdacht de heer Garritsen de dag,
waarop hij 25 jaar geleden als hout/ager in
dienst trad van de Fa. B. H. Groot Bramel en
Zn. te Vorden. Dit heugelijke feit werd op
feestelijke wijze herdacht. Op de fabriek werd
de jubilaris toegesproken door de oudste f i r-
mant, de heer B. H. Groot Bramel Sr. Deze
schetste de jub i l a r i s als een plichtsgetrouw
werkman en prees hem voor z i jn werklust. Na
hem te hebben bedankt voor hetgeen hij in de
afgelopen 25 jaar in het belang van de firma

|had gedaan bood hij hem een enveloppe met
inhoud aan. Namens het personeel werd de
jub iua r i s toegesproken door de heer H.
YVeenink. De/e bood de jubilerende collega
eveneens een enveloppe met inhoud aan.
Mevr. Garritsen ontving van de directie een
f r u i t m a i i d .

CONCERT
Het was nu gelukkig eens droog weer bij
het concert, dat Zondagavond het Vordens
Dameskoor en Mannenkoor in de m u / i e k t e n i
gegeven heeft. Beide zangverenigingen kwa-
men met een geselecteerd programma voor <Ie
dag, waarvan de vele aanwezigen onge twi j fe ld
genoten /uilen hebben, niet in het minst de
alhier gelegerde militairen. De dirigent, de
heer D. Wolters, en de zangers en zangeres-
sen hadden na elk nummer een h a r t e l i j k ap-
plaus in ontvangst te nemen. De heer Schurink
dankte aan het slot de medewerkers(sters) na-
mens V.V.V.

HEDENAVOND BIOSCOOP
Vanavond draa i t in het Nutsgebouw de b i j -
zonder amusan te film: Fanfaren der Liebe.
Hans en Peter Schmidt, twee vlotte begaafde
musici, de eerste is pianist en de tweede cel-
list , kunnen er niet in slagen een vaste werk-
kring te vinden. Bij een bekend damcsorkest
komen dan plotseling twee v a c a t u r e s , die van
pianiste en celliste. Hans en Peter zien hun
kans schoon en weldra is het orkest gecomple-
teerd met twree nieuwe kunstenaressen: Hansi
en Petra. Hansi is een charmante dame, Pen i
maakt een wat plompe indruk, maar haar
werk is goed en dat is de hoofd/aak.
Vanzelfsprekend brengt de gedaanteverwisse-
ling de beide heren in tal van dolle s i tua t i e s .
Vooral als / i j beiden verliefd worden op een
paar medeleden van het damesorkest z i j n de
moeilijkheden voor hen bijna niet te over-
winnen.
Tenslotte komt natuurlijk alles op /'n poot-
jes terecht. Het is een echt luchtig gegeven,
dat zeker veel bezoekers zal trekken.
Voor bijzonderheden verwijzen we u naar een
advertentie in dit blad.

RUNDVEEFOKDAG UITGESTELD
In verband met fokdagen elders in het land is
de gecombineerde i undveelokdag, welke was
vastgesteld op 15 September, uitgesteld tot 8
October a.s.



INTERESSANTE FILMAVOND VOOR
METAALBEWERKERS OP KOMST

Uitgaande van de „Gems Metaalwerken"
wordt hier op 15 September een filmavond
gegeven, die voor iedere belangstellende toe-
g a n k e l i j k is. De avond wordt ver/orgd door de
N.V. Philips te Eindhoven. Ee worden films
vertoond over staal en electriciteit, verder een
spee l f i lm en enige gekleurde tekenfilms. Een
advertentie /al te zijnertijd nadere bij/onder
heden brengen, doen wij raden geïnteresseer-
den aan reeds nu de/e datum in gedachten te
houden.

VOETBAL
De eerste wedstrijden in het Jubileum-voetbal-
tournooi uitgeschreven door de Voetbalver
„Vorden" /.ijn geëindigd in een eerlijke ver-
deling der prij/en. Vorden II won n.l. de
kleine standaard en Ratti I de grote en nie-
mand /al kunnen ontkennen dat de winnaars
de/e pi ij/en niet toekwamen. Het was een
sympathieke geste van de Ratti-aanvoerders
om voor de wedstrijd de aanvoerders van Vor-
den I en 11 naast hun hartelijke gelukwensen
bloemen aan te bieden.
De beide wedstrijden werden in de beste ver-
s tandhouding gespeeld. Scheidsrechters waren
resp. J. Buunk en A. Bello en /ij hadden de/e
middag een gemakkelijke taak, die /ij uitste-
kend uitvoerden. Vorden II opende de plaat
sel i jke ontmoeting met een wedstrijd tegen
Ratti II. De Vorden-reserves, waarin de oud-
gedienden het nog best deden, toonden een
duidelijke meerderheid, die / i j tenslotte in een
6-tal doelpunten wisten uit te drukken. De
Ratti-vooi hoede kreeg tegen de sterke Vorden-
achterhoede geen kans om het verdiende te-
genpuntje te scoren. Hierna traden de beide
eerste elftallen tegen elkaar binnen de krijt-
li jnen en de/e wedstrijd eindigde in een ver
diende, 't /ij misschien wat geflatteerde 4—1
overwinning vor de Rattianen. Niet alleen
dat Ratti technisch beter spel te zien gaf, doch
ook in enthousiasme waren de gasten de Vor-
denaren de baas. Van enig klasse-verschil, dat
toch had moeten blijken, was geen sprake, in-
tegendeel, Ratti nam direct het initiatief in
handen en de Vorden-achtei hoede met de re-
serve-doelman werd danig op proef gesteld,
waarbij door meer geluk dan wijsheid do
punten voorkomen werden. Vorden had z
waar nog het eerst succes toen een hard dia-
gonaal schot in het uiterste hoekje van het
doel verdween, welk schot ons niet onhoud-
baar leek. Even later scoorde Ratti de verdien-
de gelijkmaker, waarbij ook hier de doelman
niet geheel vrijuit ging. Na de rust vertoon
Vorden nog steeds een lusteloos spellet
w a a r b i j een ontstellend tekort aan tempo werd
gedemonstreerd. Bij Ratti ging alles veel vlot-
ter en er werd enthousiast gewerkt van het be-
gin tot het einde met het gevolg dat doelpun-
ten niet uitbleven. Successievelijk werd de
stand opgevoerd tot 3—1, waaraan in de laat-
ste seconde nog een doelpunt werd toege-
voegd, dat ongetwijfeld te voorkomen geweest
was indien het achtertrio wat actiever was ge-
weest. De voorzitter van Vorden, de heer J.
Lammers reikte met een toepasselijk woord,
waarbij hij sprak over de goede verstandhou-
ding en het gezamenlijk werken tot groei van
de voetbalsport in Vorden, de beide prijzen
aan de overwinaars uit, de gasten dank bren-
gend voor hun bereidwilligheid om de/e wed-
strijden te spelen. Er was vrij veel belangstel-
ling voor deze plaatselijke ontmoetingen.
A.s. Zondag wordt het tournooi voortgezet met
een ontmoeting tussen Markelo en Vorden.
Daar Markelo na afloop ook nog in Goor
moet spelen, is de aanvang van deze wedstrijd
vervroegd. Om half één speelt Vorden II tegen
Markelo III en om 2.15 uur Vorden I tegen
Markelo I. Ge/ien het spel van j.l. Zondag
geven we de thuisclub maar weinig kans op
de overwinning, althans wat het eerste elf tal
betreft. De onlangs in Lochem gespeelde wed-
strijd eindigde reeds in een 5—3 overwinning
voor Markelo en hoewel de Vordenaren onge-
twi j f e ld revanche /uilen trachten te nemen,
/al de betere techniek van de gasten hier wel
de doorslag geven. Vorden II geven we een
betere kans op de overwinning.

RIJKSINSTITUUT VOOR PLUIMVEE-
TEELT

Bij K o n i n k l i j k Besluit is, op voordracht van
de Minister van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening, aan de heer W. J. Roepke op
/ . i jn vei/oek eervol ontslag verleend als Weten-
schappelijk Hooidambtenaar bij de Voorlich-
tingsdienst ten behoeve van de Landbouw, te
rekenen van l Juli 1954.
De heer Roepke was als Rijkspluimveeteelt-
consulent werk/aam bij het Rijksinstituut voor
Pluimeveteelt, ter standplaats Beekbergen.

HONDENDRESSUUR
De politiehondenvereniging afd. Vorden
houdt hedenmiddag om half drie een oefening
in dfe laan achter Hnue Vorden, waar belang-
stellenden naar mogen gaan kijken. Er /uilen
verschillende prakti jk oefeningen plaats heb-
ben. Het is /eer interessant te zien wat een
politiehond Waard is bij het opsporen van mis-
dadigers en/. We raden on/e le/ers dan ook
aan eens een ki jkje te gaan nemen.

BRIDGE DRIVE
Georganiseerd door V.V.V. en het Dep. Vor-
den van het Nut werd Zaterdagavond in het
Nutsgebouw een bridge-drive gehouden, waar-
aan 28 personen deelnamen.
De gasten werden door burgermeester van Ar-
kel in / i jn kwaliteit van voor/itter van V.V.V.
welkom geheten. De/e reikte eveneens na af-
loop met een toepasselijk woord de prijzen
uit.
Winnaars in de Noord-Zuid groep waren:
1. de heer en mevrouw Lulofs-Scheffer, Vor-
den; 2. de heren B. J. ter Beek en J. H. van
Drooge, Borculo; 3. de heer en mevrouw Mui-
lier, Zutphen.
Poedelprijs de heren dr de Vries en H. Groot
Bramel, Vorden.
Winnaars in de Oost-West groep waren:
l . nn van Delden, Groenlo en mr Fledderus.
Laren; 2. de heer en mevrouw E/endam-Thau-
dien, Lochem; 3. de heer en mevrouw Annyas-
Scholman, den Haag.
Poedelprijs mevrouw van Dassen-Lok en de
heer Kousman, Borculo.

OUDSTE INWONER OVERLEDEN
In de ouderdom van ru im 92 jaren is over-
leden de heer H. Hilhorst, wonende aan de
burgemeester Galleestraat. De heer Hilhorst
was de oudste inwoner van Vorden. Thans is
de oudste inwoner mevrouw de wed. Martinus-
ten Voorde verblijvende op „Rusthoeve". Zij
hoopt in November 92 jaar te worden.

REEBOKKEN
Nu de jacht op Reebokken gesloten is meldt
men ons dat er in het jachtterrein onder Vor-
den en 't Zelle niet minder dan 60 bokken / i jn
geschoten.

RATTI-NIEUWS
A.s. Zondag 29 Augustus neemt Ratti I
aan de seriewedstrijden te Keyenborg. De
tiploeg speelt hier tegen het tweede elftal van
Keyenborgse Boys. Ge/ien de prestatie van
verleden week /uilen de Rattianen minstens
een gelijk spel kunnen behalen. Bij een even-
tuele overwinning zal er om 2 uur weer wor-
den gespeeld. A

GESLAAGD
Te Arnhem slaagde de heer G. H. Bekker,
onderwijzer aan de St. Antoniusschool op de
Kranenburg voor de Hoofdacte B.

MUTATIE
Vanuit Maastricht, is naar het Minderbroe-
dersklooster, alhier overgeplaatst als assisten-
tie-pater, de Z.E. Pater Bertinus Fortuin
O.F.M.
Pater Fortuin is voor de parochianen van Vor-
den-Kranenburg zeker geen onbekende, daar
hij in 1946 alhier kapelaan was, als voorgan-
ger van Pater van Bueren.

WANDELSPORT
Bij gelegenheid van het 4e lustrum van de
Wandelsportvereniging „K.S.H." te Harreveld
werd aldaar j.l. Zondag de 4e Wandeltocht
van de K.O.G. georganiseerd.
Hieraan namen ook een 14-tal dames deel van
de onlangs opgerichte Wimdelsportvereniging
op de Kranenburg. Onder leiding van mej.
Bergkamp werd de 25 km lange tocht tot
volle tevredenheid afgelegd. Het resultaat was
een 4e plaats met 208 punten, hetgeen zeker
gen slechte prestatie was. Binnenkort zal er
ook een deputatie deelnemen aan de 5e K.O.G.
tocht, welke waarschijnlijk te Bredevoort zal
worden gehouden.

BEZOEKT

Vrijdag 3 September
DE EERSTE

verlotingsmark t
te Vorden

De marktcommissie

Bent u al in het bezit van het < ,

ÏHiddenstandsdiploma •

Één-jarige opleiding
voor hen die willen leren.

Vraagt naar de resultaten.
*

Inlichtingen en (Hinnteldingc-n / /<•/*/
spoedig hij

A. J+ Zeevalkink
Schoolstraat 17

Burgemeester en Wethouders der Gemeente
Vorden roepen sollicitanten op voor de be-
trekking van

chauffeur-monteur
op de Fordson diesel tractor met wegschaaf
en toebehoren.

Sollicitanten moeten in bezit zijn van rijbewijs
B en E. Eenvoudige reparaties moeten zij
kunnen verrichten, terwijl zij bovendien be-
reid moeten zijn allevoorkomende werkzaam-
heden bij de Dienst van Gemeentewerken te
verrichten.
Ervaring met tractorwerk en wegenbouw
strekt tot aanbeveling.
Aanstelling geschiedt in vaste dienst met een
proeftijd van één jaar. Salarisgrenzen f 2748,-
— f 2988,- met 4 één jaarlijkse verhogingen
van f 60, —.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen uiter-
lijk 4 September a.s. te richten aan de Burge-
meester.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

A. E. van Arkel, burgemeester
J. V. Plas, secretaris

Zwem- en Poloclub V.Z.V.

" ti'aterpolotournool
op Zaterdag 28 Augustus,
in het verlichte zwembad
„IN DE DENNEN"
Aanvang 7 uur
*

Leden en donateurs vrije toegang.
Niet-leden volwassenen . . f 0.40

Kinderen . . . . f 0.25
Tevens worden verzwommen de club-
kampioenschappen. Het Bestuur

'Dansstudio HOUTMAN
Inschrijving van leerlingen

Heden Zaterdagavond
van 8 tot 10 uur,

aan de school 't Hoge 8 Vorden.

Nuts Ping Pong Club

Woensdag l September a.s.
's avonds 7 uur

EERSTE OEFENAVOND

in de voormalige Ulo school
Ingeschreven leden worden dan
verwacht.

Nieuwe leden, zowel dames als heren
kunnen zich opgeven bij het bestuur:
H. Wesselink, voorz.; H. Gr. Bramel
secr.; H. Massen, penningm.; K. H. de
Vries; ^E. Hylkema, W. Kuyper.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!



Ondertrouwd:

D. de Jong
(Wedn. v. C. G. Wisselink)

Ga. Wa. Schieven
(Wed. v. G. H. Brinks)

Dinxperlo, C 47,
Vorden, 't Hoge 3,

16 Augustus 1954
Kerkelijke Huw. inze-
gening op D.V. Don-
derdag 2 Sept. a.s. in
de Geref Kerkte Dinx-
perlo, nam. 2.30 uur
door Ds M. Norg.

Receptie te Dinxperlo:
thuis te de Heurne op 2
Sept. nam. v. 4.30'—
5.30 uur; te Vorden:
afscheid tevens receptie
op 31 Aug. a.s. 's
nam. 5-6 uur in Irene.

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 35-jarig huwelijk
ondervonden, betuigen
wij onze hartelijke dank
Fam. KI. Nengerman

Vorden, Aug. '54
Almenseweg C 134

Voor de vele bewijzen
van deelneming tijdens
de ziekte en het over-
lijden van onze lieve
Vader, Groot-en O ver-
grootvader
Hendrik Jan Schouten
betuigen wij onze har-
telijke dank. In 't bij-
zonder de fam. Schots-
man voor hun spontane
hulp aan hem verleend

Fam. Schouten

W. N. LULOFS, arts
is met vacantie

afwezig
vanaf a.s. Vrijdagmid-
dag 3 Sept. 3 uur tot
en met Donderdag 23
Sept.

Dr de Vries neemt
waar

Tandarts H y l k e m a

geen praktijk
van 3 t/m 26 Sept.

Voor spoedgevallen:
Tandarts VAN DIJKE
Hengelo (Gld.)

Wegens huwelijk
Zaterdag 4 Sept.

de gehele dag

gesloten
Fa Wed. Olthuys
Sigarenwinkel

U KUNT h W MER

Fa* Martens
VORDEN

M^^B --^^--^^«--"A n
^ Op Maandag 6 September hopen on- ^
V ze lieve ouders V

X J. WIEKART X

X
W. WIEKART-SEESINK X

hun 25-jarige echtvereniging te her- fi
X denken. X

Hun dankbare zoons: X

HENK en JAN X

VORDEN, Dorpsstraat 30

Gelegenheid tot feliciteren in de zaal X
X van Hotel Bakker van 2.30 tot 4.30 uur. X

v.v.v.
Dinsdag 31 Augustus

Sluitingsconcert seizoen 54
te geven door de Chr. Gem. Zang-
ver. „Excelsior" en de Chr. Mu-
ziekver. „Sursum Corda". Aan-
vang half acht in de muziektent.

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 28 Aug;, 8 uur

DE DOLLE KLUCHT

Fanfaren der Liebe
(Mijn zuxtvr kan me nog meer uertellcn)

met: Dieter Borsche - Georg Thomalla

Lach-orkanen breken los als Dieter
Borsche en Cïeorg Thomalla als de
als dames vermomde musici optreden!
Wilt u eens alle zorgen vergeten en
lachen zoals u in jaren niet heeft
gedaan, ga dan naar Fanfaren der
Liebe!

Toegang voor alle leeftijden

* ZIET DE RAAMBILJETTEN *

Hiermede bericht ondergetekende, dat zij wegens vertrek X
naar elders, haar V

Levensmiddelenbedrijf heeft overgedaan jj
aan de heer G. H. HILFERINK, 'e Hoge 39, die zij X
beleefd aanbeveelt. »

^ WED. BRINKS, 't Hoge 3 ^

Hiermede ber ichnderge tekende , dat hij het
^^ff|j Levensmilelenbedrijf

jj' van de Wed. Brinks heeft overgenomen jj
w en zijn eigen bedrijf naar het pand van- de Wed. Brinks verplaatst w

jj HEROPENING jj
X op Zaterdag 4 September a.s. X
u y

Als bijzondere reclame ontvangt deze dag Q
X elke koper voor een bedrag van f 5.— of meer X

een Bussink's koek van 79 et. gratis {
^ Tevens een aantrekkelijke raadwedstrijd, met ^

3 prijzen van elk een fles wijn. w

Hopende door coulante en vlugge bediening de gunst X
van de cliënten waardig te worden en te blijven. X

Q Aanbevelend Q

X G. H. HILFERINK x

Alleen
ZATERDAG

500 gr. zuiver gesmolten rundvet 60 et
200 gr. paarden rookvl. 85 et 200 gr. hamworst 60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Voor de school:
alle soorten tassen

in leer en linnen
Koopt uw tassen bij de
man, die ze ook re-
pareren kan.

Aanbevelend,

G. W. Luimes

^verteer in Contact
nut blad voor Vorden

Te koop mooie 12-
weekse hennen.
B. G. Lichtenberg,

Waarle" Vorden

Flink meisje gevr.
v. 4 of 5 ochtenden p.
week. Aanm. vanaf
Maandag 30 Aug.
Mevr. Bakker,

Zutphenseweg 67

Pruimen te koop,
Reine Victorie, bij H.
Bosman, 't Zwembad

Te koop 25 are zwaar
gemest gras bij G. H.
Visschers, Veldwijk
C 118 Vorden.

Te koop zware big-
gen bij G. J. Sloetjes,
Linde.

Te koop 14 beste biggen
bij G. Vliem Linde

Te koop een g.o.h.
kamerkachel bij
E. J. Lettink Almensew*

Contact... pakt!
Te koop dr. varken
en staat ter dekking
een jonge

premie beer
D. Nijenhuis,

bij 't zwembad

Te koop peren voor
de weck.

J. Zweverink,
B 66 Delden

Te koop dekrijpe b.b.
zeugjes bij
H. J. Memelink,

Linde E 8

Te koop 500 oude
stenen. Almenseweg

C 154a Vorden.

Biggen te koop bij
B. H. Koning, Linde

A.s. Dinsdagavond 31 Augustus

\jondelvaari
te L A A G - K E P P E L

Deelnemende Gondels geven o.m.
de volgende uitbeeldingen:

De orgelman, een kinderdroom,
Poollandschap, Symboliek van het
Geluk, Libelle, Kleine Zeemeer-
min, de negen Muzen, Zeilvaartuig
Nieuw Zeeland.

*

Tijdens de Gondel vaart van 8 tot 10
uur geeft de Kon. Rozendaalse Kapel
(vaandelafdeling Harmonie)

EEN CONCERT

Gevraagd:
JONG PERSONEEL
voor opleiding bank- en
plaatwerkers

Enkele flinke ongeschoolde

A R B E I D E R S

„G E M S" Metaalwerken

Mej. J. D. v. d. Hoeven,
Apotheker te Brummen heeft gelegenheid
tot opleiding van een meisje tot

i.-assistenteapoth
met eindexamen H.B.S. of Gymn. of middel-
bare meisjesschool. Zo nodig lang week-end
vrij.

En wilt u zeker zijn dat het pakt
Adverteer dan week'lijks in Contact!

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters
Nieuwstad 12

Telefoon 404



ALS H U f/
JONG Of LUK. \ISlO'aK.INGVW

FA. M ART EN S
Vorden

Hebt u div. soorten

MEUBELEN
nodig ? Grote toonza-
len bij Vergeer, Zut-
phen staan ter Uwer
beschikking. Per eigen
vervoer gaan we met
u mee.
Aanbevelend,

G. W. Luimes

Uw adres voor

Pluimvee
is:

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden

UCTISPflSNEWTE

QLS UET KOMTVON

Bakker Schmink
Telefoon 384

Dames die graag mooi
breiwerk maken*

DOE MEE AAN ONZE

Spoeltjes Breiwedstrijd
HOOFDPRIJS f 50,- m
contanten»

Wij organiseren een wedstrijd waar-
aan een ieder, die van breien houdt
kan meedoen, met een kans op de
hoofdprijs of op één van de vele
andere prijzen.

Ie prijs f 50.~
2e prijs f 25.—
3e prijs f 15.—
4e prijs l A.W.R. Schort, waarde f 7.50
5e prijs l Hollandia onderj., „ f5 .—

6e prijs 3 bollen speeltjes wol, „ f4.90
7e prijs l Induna bustehouder, „ f 4.75
8e prijs l pr. Vasana nijlons, „ f 4.50
9e prijs l d. Swan zakdoeken, „ f 2.25
10e prijs l pr. links gew. kousen „ f 2 . —

Wat u te doen hebt.
U koopt bij ons de Spoeltjeswol en u maakt daarvan wat u zelf ver-
kiest. U levert dit werkstuk voor Zaterdag 6 November a.s. bij ons
in, tegen overgave van een ontvangstbewijs.

Het publiek is de jury.
Een week lang worden alle werkstukken bij ons in de etalage tentoon-
gesteld. Een ieder mag op een stembiljet invullen, welk nummer de
voorkeur heeft.

U krijgt uw werkstuk terug.
Natuurlijk worden alle werkstukken na de expositie en tegen over-
gave van het ontvangstbewijs, weer terug gegeven.
Aan de winnaressen worden dan tevens de prijzen uitgekeerd.

Bewaar uw aankoopbons.
Ja bewaart u vooral de aankoopbons, die u van ons krijgt bij de aan-
koop van uw Spoeltjeswol. U kunt uw werkstuk ALLEEN inleveren
met overlegging van die bons.

KNQT U DEZE ADVERTENTIE UIT.

H. LUTH - NIEUWSTAD - VORDEN

Rijwiellampen,
Zaklantaarns,
Batterijen,
ook losse dynamo's

en kappen

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

A.s. Zondag
12.30 uur

Vorden II -MarkelolU
2.15 uur

Vorden l - Markelo l

Leren jassen
verkopen wij aan de
lopende band. Waar-
om ? Zo goedkoop en
van zo'n prima kwa-
liteit.

Aanbevelend
G. W. Luimes

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, j^e-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Empo Rijwielfabriek
vraagt

een schilder-lakker,
enige flinke werkkrachten,
alsmede flinke leerjongens.

Inwerktoeslag voor personen boven
21 jaar.

Leerjongens profiteren van speciale
opleidingscursus in techniek.

Aanmelding en inlichtingen, zowel
overdag als 's avonds bij de

fabrieksportier.

„HET BINNENHUIS"
MEUBILEERINRICHTING
VORDEN - TEL. 314.

Grote voorraad
<$ Cocostapijt

^ Cocoslopers

^ Cocoskarpetten

^ Cocosmatten

in alle prijzen en maten

ZIE ETALAGE. A. POLMAN

Tob niet langer met ULO
moeilijke en pijnlijke voeten

Laat ons geheel gratis uw

voeten onderzoeken
Pijnloze en steriele behandeling.

Ook leveren wij steunzolen volgens gips-
model aan Ziekenfonds O.G.Z.O.

Behandeling volgens afspraak

Meer #e/zo£ i/z HM; leven,

Fien Jansen
w gre^e/z.

*

Voor kille dagen

ontvangen een pracht collectie

Dames vesten
en pullovers

En de prijzen vallen a mee ...

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26, Vorden

GEVRAAGD voor Vorden
en omstreken

voor verkoop van
muziekinstrumenten

zoals Accordeons, Mandolines,
Gitaren, enz. Ruime bijverdienste.

Brieven letter M Bureau „Contact".

or robeer deze week !
Cocosbrood, 200 gram 49 et

een tractatie op de boterham.
Kantkoek extra gevuld, 100 gram 12 et
Fijne brosse Speculaas, licht gekruid,

250 gram 39 Ct
Mooie rozijnen 250 gram 29 Ct
Fijne Edammer kaas, 100 gram 22 Ct
Grote potten caramelpasta,

iets fijns op de boterham 69 Ct

LEVENSM1DDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

Wegens familiefeest
Maandag 6 Sept. na 10 uur en
Dinsdag 7 Sept. DE GEHELE DAG

GESLOTEN
J. Wiekart Kapper


