
CONTACT
Zaterdag 29 Aug. 1953

15e Jaargang No 22
Verschijnt éénmaal per week

| Franketing bij abonnement postk. Vorden [ HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.25 p. halfjaar. - Advertentieprijs 4 cent p. mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

NUTSFLORALIA
Als September nadert, wordt het tijd voor
JNutsfloralia om haar jaarlijkse bloemen-
jtentoonstelling te houden. 4 en 5 Septem-
ber zal de Nutszaal weer omgetoverd wor-
den In een grote bloementuin. Niet alleen
zal dit jaar de vijver met goudvissen weer
aanwezig zijn, maar ook vogels zullen hun
stemmen laten horen en bijen zullen tonen
hoe nauw zij met het leven der bloemen
verbonden zijn. Ook zal een speciale ver-
lichting onder glas laten zien, hoe intens
mooi de kleuren en de vorm van bloemen
in werkelijkheid zijn. Om de tentoonstelling
ten volle te doen slagen rekent het be-
stuur op de medewerking van alle Vor-
dense bloemenliefhebbers. Zend zoveeli
mogelijk in, alles is welkom en doe mee
met de wedstrijden, die in de advertentie
vermeld staan. U helpt ons om de tentoon-
stelling te doen slagen en zelf hebt u kans
op een mooie prijs.
De tentoonstelling wordt Vrijdagavond orn
7 uur geopend tot 10 uur en Zaterdag is
deze geopend van 2 tot 10 uur, terwijl de
prijsuitdeling om 9 uur plaats heeft. Kin-
deren hebben vrije toegang. Voor inleve-
ring zie achterstaande advertentie.
Vordenaren toont, dat dit bloemenfeest
ieder jaar mooier wordt en een van de
mooiste bloemententoonstellingen van de
Achterhoek kan zijn!

SCHOOLFEEST O.L.S. DORP
Naar wij vernemen is, in verband met de
beschikbaarstelling der draaimolen, het
schoolfeest der O.L.S. Dorp bepaald op
Woensdag 9 September a.s. bij Café Let-
tink. Voor nadere bijzonderheden zie Con-
tact van Zaterdag 5 September a.s.

ORIENTERINGSR1T
Zaterdagavond hield de Vordense auto- en
motorclub -,,De Graafschaprijders" een
orienteringsrit over 48 km. Door admini-
stratieve omstandigheden zou de rit eerst
niet doorgaan, maar daar reeds aankondi-
gingen waren gedaan, dat de rit zou worden
verreden, besloot het bestuur midden in
de week toch nog een rit uit te zetten.
Ondanks de korte tijd van voorbereiding!
is de rit toch alleszins geslaagd te noemen,
al was zij voor een avondrit net zwaar ge-
noeg. De rit bleef uitsluitend in de ge-
meente Vorden, zodat het voor de organi-
satoren lang geen peuleschilletje was om
een goede rit te krijgen. Aan de start ver-
schenen .10 auto- en 19 motorrijders. Door
een hevige plensbui werd de start een
kwartier vertraagd.
JNa kris kras door Vorden en naaste om-
geving te zijn rondgetourd en vele strui-
kelblokken te hebben overwonnen of de
strijd te hebben gestaakt, verzamelden de
deelnemers zich weer bij hotel Bakker waar
door het bestuurslid de heer Plomp, de
prijzen werden uitgereikt. Bij de auto's
werden deze gewonnen door:
l H. Klein Brinke, 91 strafpnt. 2 H.
Haverkamp, 91 strafpnt.
Motoren: l F. Eskes, 24 strafpnt. 2 Bergs-
ma, Almen, 41 strafpnt. 3 H. J. Plagman,
Zutphen, 106 strafpnt. 4 B. G. J. Olthof,
141 strafpnt.
Bij deze rit werd voor de eerste maal ge-
bruik 'gemaakt van het K.N.M.V.-regle-
ment. Hetgeen voor velen de rit ook niet
gemakkelijker maakte.

MEDLER VOLKSFEEST
Het traditionele Medler Volksfeest zal dit
jaar gehouden worden op Zaterdag 26
September. Tegen die tijd volgen nadere
bijzonderheden.

Kerkdiensten Zondag 30 Augustus.
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds J. H. Jansen.
10.15 uur Ds J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds J. Firet, v. Rotterdam Char-
lois

/?./(. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 29 Aug. t. e. m. Zondag 30
Aug. Dr de Vries, tel. 288, bij geen gehoor:
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 118 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 36.— tot f 43.—
per stuk.
De handel was tamelijk vlug.

Burgelqke stand 21 Aug.—27 Aug. 1953
Geboren: z. v. J. H. Nijenhuis en W. B.
M. Nijenhuis-Eggink; z. v. A. J. Assink en
G. 'J.' Assink-Weigraven; z. v. G. A. Slot-
boom en E. Slotboom-Heerink.

UITSTAPJE PERSONEEL C.L.V.« „ONS BELANG»
t personeel van de Goöp. Landb.vcr.

„Ons Belang'.' te Linde, maakte met de
dames het jaarlijkse uitstapje, ditmaal naar
Duitsland. Pl.m. 40 personen namen hier-
aan deel. Om 5.30 uur startte het gezel-
fap per luxe touringcar van de firma

swinkel te Zutphen en begunstigd door
Di weer ging het via Doetinchern op

de grens aan. Om 7 uur passeerde men in
Elten de grens en werd op Duits gebied
even gepauzeerd om een boterham te ge-
bruiken. Hierna ging het via Emmerik,
.Wesel en Dinslaken door het prachtige;
heuvellandschap naar Wuppertal. Een rit
met de bekende zweefbaan stond hier op
het programma. Vanuit Wuppertal ging
het via een schitterend berglandschap naar
ühlheim a.d. Ruhr en Reimscheid waar een
bezoek werd gebracht aan de Müngstener
Brücke. Deze ruim 107 m hoge spoorbrug
trok veel bekijks. In Schloss Burg a.d.
Wupper werd de inwendige mens versterkt
en werd tevens een druk gebruik gemaakt
van de kabelbaan. Hierna werd de terugreis
aanvaard. In „'t Peeske" bij Kilder, werd
nog even gepauzeerd en tegen 11 uur arri-
veerde men weer in Linde.

KANKERBESTIUJD1NG
A.s. week zal in het gehele land de jaar-
lijkse collecte voor de kankerbestrijding
worden gehouden. Het spreekt vanzelf dat
allen hier naar vermogen aan offeren, zo-
dat een woord van aanbeveling verder niet
nodig is.
Door de radio wordt ook de aandacht op
het Koningin Wilhelminafonds gevestigd.
Vooral Maandag 31 Aug., de verjaardag van
onze vroegere Landsvrouwe, staat extra in
het teken der kankerbestrijding. Om 18.35
uur zal de minister van Volksgezondheid
via de Vara een kort woord spreken,
's Avonds 8 uur gaat over beide zenders
een grote nationale prijsvraag, waarvoor
prachtige prijzen beschikbaar zijn gesteld.

BEVORDERD
De heer Bolt, wachtmeester bij de Rijks-
politie alhier, is bevorderd tot opperwacht-
meester.

SPAR-UITSTAPJE
Men schrijft ons:
Door bemiddeling van hun Sparwinkelier
mochten Dinsdag j.l. een ruim 40-tal
dames en heren een zomerreis naar het
schone Wuppertal (Duitsland) maken. Na
te 6 uur te zijn gestart gingen wij te pi.m.
8 uur te 's Heerenberg, nadat de nodige
girensformaliteiten hadden plaats gevon-
den, de „streep',' over. Voor velen onzer
was dit misschien de eerste keer in hun
leven. Via Emmerik, Wesel, Dinslaken,
Essen, Baldeneyzee kwamen we tegen pl.m.
12 uur te Wuppertal aan. Na een ruime
pauze vertrokken wij vandaar over Reim-
scheid naar Müngstener Brücke en verder
op naar Schloss Burg. Overal was volop
te genieten. Het weer werkte bijzonder mee
en de stemming was prima. Een prachtige
natuur vol afwisseling om nooit weer te
vergeten. Naast het schone, dat de natuur
ons bood, zagen wij toch ook in plaatsen
als Emmerik en Essen de naweeën van de
oorlog. Het was een prachtige reis en niet
duur. De winkelier, die de deelnemers
deze prachtdag aanbood, zeggen wij harte-
lijk dank en besluiten met: „Deze perzik
smaakt naar meer."

DAMCLUB VORDEN
Maandag j.l. behaalde de Vordense Dam-
club een prachtig succes, door in de vier-

tip te Laren de eerste prijs, een mooie
er, te winnen.

Zii speelde tegen Deventer I 10—10 gelijk
< - n won van Laren l met l J —9, die nut
11—9 vqn Almen l had gewonnen en Almen
\voii van Deventer met 15—5.
JH|rdoor behaalde Vorden drie punten,
Hrren twee punten, Almen twee punten en
Deventer één punt.
Daar dit de eerste maal is, dat Vorcjen
legen rk-ze sterke eerste klassers uitkwam,
toont voldoende aan, dat zij in deze
afdeling thuishoort en geeft dit succes
wel vertrouwen voor de toekomst.
Opgemerkt wordt, dat a.s. Dinsdag l Sept.
de clubavonden weer aanvangen, zowel
voor senioren als junioren. Nieuwe leden
hartelijk welkom. Zie ook advertentie.

HET „RIJDEND BIJBELIIDIS", KOMT
Op 3 September a.s. komt het „Rijdend
Bijbelhuis" in Vorden. Dit is een autobus,
die door de Spoorwegen beschikbaar is ge-
steld en door het Nederlands Bijbelge-:
nootschap ingericht is tot bijbeltentoonstel-
ling en bijbelwinkel. Men is er in geslaagd
om in de betrekkelijk kleine ruimte zeer
veel bezienswaardig en interessants uit te
stallen, terwijl er in de winkelafdeling een
zo grote verscheidenheid van bijbeluitgaven
in verschillende talen en formaten verkrijg-
baar is, als men zelden of nimmer aan-
t re f t .
Na een rondrit door do gemeente zal de
wagen komen tr s taan op het Marktplein
naast de Herv. Kerk. Daar is 's namiddags
van 7.30 tot 9.30 uur gelegenheid om de
(tentoonstelling te bezichtigen.
Tevens zal in verband met dit bezoek op
3 September 's avonds om 8 uur door de
afdeling Vorden-Wichmond van het Ned.
Bijbelgenootschap een openlucht - samen-
komst worden belegd op het Marktplein.
Bij ongunstig weer in de Ned. Herv. Kerk.
Zowel de toegang tot de tentoonstelling als
de toegang tot de openbare samenkomst is
vrij. Zie de aanplakbiljetten!

GESLAAGD
Op een te Hengelo (O.) gehouden examen
slaagde onze plaatsgenote, me j. Hennie
Sessink voor het diploma coupeuse.



AMERIKAANS BEZOEK
Personeelsleden van de Amerikaanse Am-
bassade uit Den Haag; hebben Zondagmid-
dag een bezoek aan V orden en haar kas-
telen gebracht. De tocht word gemaakt
onder leiding van burgemeester Van Arkel.
De lunch werd door dit gezelschap, be-
staande uit 18 personen, gebruikt in hotel
De Konijnenbult, waarna men Huize Vor-
den ging bezichtigen. Vervolgens werd kas-
teel de Wildenborch met een bezoek ver-
eerd, waarbij het gezelschap onder leiding
van de kasteelbewoners, de heer en mevr.
Staring, rondgeleid werden. Bij de bezich-
tiging van kasteel Hackfort liet Baron van
\Vesterholt de oude, doch nog geheel in
tact zijnde watermolen draaien, waarna de
tocht via de beide kastelen Den Bramel en
't Kiefskamp naar de Wiersse werd voort-
gezet. Hier boden de heer en mevr. Gatacre
de gasten een thee aan, terwijl ook hier
het kasteel inwendig bezichtigd werd, en
een wandeling door de fraaie parken ge-
maakt werd. Tijdens de lunch sprak burge-
meester Van Arkel de Amerikaanse gasten
toe, terwijl hij eveneens tijdens de gehele
tocht voor explicatie zorgde. Allen waren
zeer voldaan over deze mooie tocht.

VOETBAL
Zoals te verwachten viel,' is de wedstrijd
tegen Zutphania I op een nederlaag uit-
gelopen. De uitslag 5—2 valt — gezien het
klasseverschil — nog niet eens tegen. Had
iVorden het eerste halfuur haar opstelling
gehad, zoals na de rust, dan was het Zut-
phania zeker niet zo gemakkelijk gevallen
te winnen. Nu kreeg de achterhoede met
veteraan Eggink als invaller geen vat op
de vlugge groen-witte voorhoede, zodat de
stand al spoedig 4—O was. Gelukkig ruil-
de Eggink hierna van plaats met H. Wes
tink op de linkervleugel, waar eerstgenoeifl^
de dikwijls nog nuttig werk verrichtte.
Na de rust pakte Vorden de zaken beter
aan en kreeg de Zutphania doelman de
nodige schoten te verwerken. Voor een
fraaie kopbal van de midvoor en een vlijm
scherp schot van de rechtsbuiten moest fl|
zwichten,' zodat de stand 4—2 werd. Zut-
phania bleef niettemin in het veld de
meerdere, dank zij het veel beter ver-
zorgde positiespel. De druk op het Vorden-
doel leverde echter geen doelpunten op,
daar de Zutphenaren te lang wachtten met
het schieten. Een der Vorden-backs schoot
tenslotte in eigen doel, zodat Zutphania
toch nog aan een verdiend doelpunt kwam.
Vorden II startte tegen Zutphania III zeer
hoopvol én had met rust liefst een 4—l
[voorsprong. Na de rust liet het gehele
(achtertrio het er leelijk bij zitten, vooral
omdat men nogal opdrong. Het regende
tegendoelpunten, waarvan het merendeel
niet nodig geweest was. Zodoende ver-
loren de reserves tenslotte nog zeer onver-
wachts met 7—4.
Vorden III won op de seriewedstrijden in
Eefde andermaal thans van Rattill met
l—O, zodat zij a.s. Zondag in de finale
[uitkomt om de Ie of 2e prijs tegen de
winnaar van de wedstrijd Ratti I—Baakse
3pys I.
Vorden A won op het jeugdtournooi van
Pax, zodat ook zij Zondag weer in touw is.
A.s. Zondag ontvangt Vorden I het sterke
Doesburg I. Deze vereniging, welke enkele
jaren geleden nog in de 2e klasse der
K.N.V.B. speelde, is weer in opkomst en
zal dit jaar zeker een woordje meespreken
in de 4e klasse. Het zal Vorden dan ook
niet meevallen om tegen Doesburg een
cc rvol resultaat te bereiken. Vorden zal met
oen sterker elf ta l in het veld verschijnen
dan j.l. Zondag. Vooral de achterhoede
heeft door het meespelen van Hskes aan
kracht gewonnen, zodat de kans op een
eervol resultaat er wel inzit. Vorden H)
speelt om l uur tegen Doesburg III, welke
eveneens een klasse hoger speelt. Wanneer
de achterhoede hier beter op haar tellen
past, is een overwinning zeker niet on-
mogelijk.

RAADSVERGADERING
Dinsdag l September 's avonds 8 uur komt
de nieuwe Raad voor het eerst in vergade-
ring bijeen. Aan de orde is:
l Opening. 2 Beëdiging raadsleden. 3 Be-
noeming wethouders. 4 Benoeming van 2
leden van de Raad van bestuur van de
H.E.K. 5 Rondvraag. 6 Sluiting.

RUND- EN SCHAPENFOKDAG
Er werd besloten om de jaarlijkse rund-
en schapenfokdag te houden op 18 Sept.
Het rundvee boven 5 jaar zal worden in-
gedeeld in twee groepen, t.w. klasse A
Runderen met 160 kg botervet en daar-
boven en klasse B beneden de 160 kg boter-
vet opbrengst per jaar. Door de eigenaar
van café 't Zwaantje, de heer Zuurveld,
werd evenals vorig jaar het terrein beschik-
baar gesteld.
Door verschillende instanties waren voor
de komende fokdag medailles toegezegd.
Het bestuur zal zo spoedig mogelijk de
secretarissen van de verschillende fok- en
controleverenigingen de inschrijvingsbiljet-
ten toezenden. De rubriek-indeling zal door
het bestuur nader bepaald worden, alsmede
de benoeming van helpers en keurmeesters.

AANGEREDEN
Toen Zaterdagmiddag de 80-jarige jhr.
v. H. bij zijn woning op de Zutphenseweg
zonder op het verkeer te letten de weg per
rijwiel overstak, werd hij aangereden door
een van de richting Zutphen komende auto
uit Windesheim. Van H. werd van zijn fiets
geslingerd. Hij werd met enkele hoofd-
wonden zijn woning binnen gebracht,
waar dr Lulofs geneeskundige hulp ver-
leende. Dank zij het feit dat de
krachtig remde en naar de berm uitweek,
{werd erger voorkomen. De auto en het
rijwiel werden licht beschadigd.

DE ».K. BOERENLEENBANK HULDIGDE
DE HEER llELMINK

Dezer dagen werd de heer H. F. Helmink
te zijnen huize gehuldigd, i.v.m. het feit,
dat hij bijna 35 jaren lid was geweest van
de R.K. Boerenleenbank en in Juni van dit
jaar afscheid nam als bestuurslid wegens
zijn vergevorderde leeftijd. Een deputatie,
bestaande uit de heren Besselink [Kerkhof},
Mombarg en B. Lichtenberg J^Waarle), die
het l angst lid van de Bank waren, bood de
79-jarige heer Helmink namens alle leden
een prachtige rook- annex ligstoel aan, als
blijk van waardering voor het vele opof-
ferende werk, dat hij vanaf de oprichting
in het belang der Bank had verricht. De
heer Helmink dankte hen hartelijk voor dit
prachtige cadeau en de sympathieke woor-
den en sprak de hoop uit dat de R.K,
Boerenleenbank tot in lengte van dagen
zou mogen floreren.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal van Ratti speelde Zondag
een verdienstelijke wedstrijd tegen A.Z.G. 5
(Zutphen) in het kader van de serie-wed-
strijden te Eefde. Beide ploegen waren aan
elkaar gewaagd, zoals de einduitslag l—l
wel aantoonde. Nadat liefst 23 strafschop-
pen waren genomen werd de wedstrijd in
het voordeel van Ratti beslist.
In de ontmoeting tegen Vorden III leed
Ratti II een kleine O—l nederlaag.
Hierna kwamen de Ratti-reserves nog uit
tegen Sportclub Eefde III, welke door de
gastheren rnet 2—l werd gewonnen. Katti
II kreeg de 5de en Eefde M l de 4e prijs.
Zondag a.s. gaat het eerste elftal weer naar
Eefde om aldaar in de finale de Baakse
Boys l te bekampen. Bij een eventuele
overwinning zullen zij om 17.10 uur weer
spelen tegen de Hoven 111 om de eerste
of tweede prijs. Bij een e v e n t u e l e neder-"
laag tegen Gorssel II om 14,05 uur om
de derde of vierde prijs.

JEUGDBEWEGING HAD GOED
ZOMERKAML»

De jongens en meisjes van de R.K. Jeugd-
beweging hebben thans allen hun zomer-
kamp beëindigd. De Verkenners h i e lden een
zeer geslaagd zomerkamp in het prachtige
de Lutte bij Oldenzaal. Pater Seesing bracht
nog een bezoek aan de troep en was vol
lof over de goede geest onder de jongens.
De weigen bivakkeerden te Braamt bij Zed-
dani en hebben hier ook een paar prach-
tige dagen doorgebracht.
De Gidsen van de „Maria Gorettigroep'5

[kampeerden op '11 boerderi j te Et t en (Gld)
en hadden stralend zomerweer. De kleine
Kabouters vertoefden vier dagen bij Hen-
driksen o.d. Bruil te Ruurlo en kregen nog
bezoek van hun ouders, die zich ook naar
hartelust hebben geamuseerd.

TONEELVER. „INTKRNOS"
Onder vcorz.schap van de h,-er A. Mombarg
hield de R.K. Toneelvereniging „Internes"
in zaal Schoenaker een goed bezochte leden-
vergadering. Na :vn welkomstwoord van de
Voorzitter, speciaal tot de Geestelijk Ad-
viseur Pater Frankhuijzen, kwam als het
belangrijkste agendapunt aan de orde, de
bespreking van het 25-jarig jubileum der
vereniging in October a.s. Hoewel de oor-
spronkelijke datum 8 October is, werd be-
sloten, de viering uit te stellen tot Zondag
11 October. Het programma voor die dag
o.m. de kerkelijke herdenking werd nicrnu.
vastgesteld.
Besloten werd om 14 dagen na het jubi-
leumfeest het jubileumstuk te spelen. Hier-
voor werd in studie genomen het prachtige
toneelspel in drie bedrijven „Zij, die ge-
stuurd was " door Wim Dumont.
Ook kwam nog ter sprake om een zgn.
toneel-tournooi te organiseren, waarbij dan
beurtelings diverse zusterverenigingen uit
de omgeving zouden worden uitgenodigd
crn stuk te spelen. Door een jury zouden
hiervoor dan punten worden toegekend.
Doordat zaal Schoenaker evenwel te weinig
ruimte bevat, werd hiervan afgezien.

D A M R U B R I E K
Alles betreffende deze rubriek in te zenden aan J. Lammers
Zutphenseweg 48 Vorden.

Uit de partij.
J. Aukes

Zwart
1 2 3 4 5

c.

L6

26

M

46
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- > < •

J J

45

47 48 49 50

Wit
B. H. Breuker

Stand zwart 10 schijven op 3, 6, 8, 13-15, 17, 19, 23-
24. Wit 10 schijven op 25, 28, 32-33, 35, 38-40, 45
47.
In deze stand had wit als laatste zet gespeeld.

Wit Zwart
1 30—25 6-11

een grote blunder.
2 32-27!! 23x34
3 40x18 en won daarmede een schijf en de partij.
Toch had zwart in bovenstaande stand een gewonnen
stelling, doch op het juiste moment niet op het listige
slagzetje gerekend, wanneer we de oorspronkelijke stand
opzetten en als volgt spelen

Wit Zwart
l 30 — 25 3— 9
nu gaat de vlieger niet meer op, doch wat moet wit
nu spelen? (39 — 34 gaat niet want dan volgt 17—22
en 24 — 30 met 2 stukken winst, ook 47—41 of 47—
42 is niet goed, want zwart speelt 17—21 en wit
wordt gedwongen tot 28 — 22 met schijfverlies, terwijl
op 40—34 volgt zwart 17—21, en ook nu is 28—22
gedwongen, want op 34—30 volgt 21 —27 eveneens
met schijf, winst en op 47 — M, 47—42 of 45—40 volgt
zw. 21 — 27, wit 32x38, zw. 23x43, wit 44x48 zw. 24 —
30, wit 35x24 en zw. 19x28. Uit e. e. a. blijkt voldoen-
de dat wit een verloren stand had, doch zich er prachtig
uitredde en zwart verzuimde de winst binnen te halen.



Verloofd :
Anneke Haring

en
W. Kooi

29 Augustus 1953.

„Buitenzorg" Vorden
Julianastraat 50
Alphen a/d Rijn

Voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden tijdens de
ziekte en het overlijden
van onze geliefde Man
en Vader
Albertus ten Arve

betuigen wij onze op-
rechte dank, aan fami-
lie, buren en vrienden
en in 't bijzonder aan
Dr Lulofs en Zuster
Gemmink.

Uit aller naam :
Wed. ten Arve-

Greutink
Vorden. 't Hoge 53.

JE. HYLKEMA
Tandarts

afwezig wegens mili-
taire dienstplicht van
31 Aug. tot S Oct.
Spreekuur wordt waar-
genomen van H Sept.
tot 5 Oct.

Engelse
Conversatie lessen

door
D. HOWES SMITH

Zutphen
Dcvcntcrw. 183, Tel. 2986

Komt elke week in
Vorden

Dat is goedkoop \
250 gr. Petit Beurrc

(biscuits)

voor 25 et.
Bakker Schmink

Telefoon 384

Leerjongens
gevraagd

van 14 t. m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.
G E MS Metaalwerken

Vorden

Dekkledeneer
Het juiste preparaat
voor uw kleden.
Aanbevelend,

G. W.LUIMES

Heden vers:
margrieten
zeer licht koekje.
30 et. per 100 gr.

Bakker Schurink
Telefoon 384

Biggen te koop bij
B. Wagenvoort, B 92
„Timmermanshuis"

5 beste biggen te koop
E. J. Hukker, Delden

Bezoekt allen op

Donderdag 3 Sept.
het traditionele

Volksfeest te Linde
bij café van Asselt

V.m. 10 uur: Vogel- en belschieten

N.m. l uur: Aanvang der Kinder-
en Volksspelen

GROTE DANSSALON
(600 m2)

Muziek: „THE MOODCHERS"

Bent u al in het bezit

het ïïLiddenstandsdiploma ivan

Éénjarige opleiding voor hen
die kunnen en willen studeren!
Opgave liefst spoedig.

A. J. Zeevalkink — Schoolstraat 17

V.V.V. PROGRAMMA
Maandag 31 Aug. Sluitingsconcert

in de muziektent, te geven door
de muziekver, Sursum Corda en
Concordiaen o^Kangver.Vordens
Mannenkoor, Excelsior, en Vor-
dens Dameskoor. Aanvang half
acht.

F. VENTE
Leraar piano en orgel
Berkelkade 8, Zutphen
Dipl. K.N.T.V.

- Tel. 2765

Hervatting der lessen
op Woensdag 2 September a.s.

Nutsspaaröank - Vorden
Wegens vacantie is ons kantoor

gesloten
van 31 Augustus t/m 5 September

Bpftrós

Donderdag 3 September
in Vorden

*
Bijbeltentoonstelling Bijbelwinkel

Standplaats 's avonds Marktplein

Toegang vrij

Zie de raambiljetten

Nieuwe meisjes-en jongensrijwielen
m. 16 x iVs en 2^ l1/» wielen
in prijzen vanaf f IV—
P.S. Betaling in overleg.

Rijwielhandel E. J. LETTINK

Nog steeds verkopen)

wij kinderwagens
voor ABNORMAAL
lage prijzen.

Aanbevelend

G. W. Luimes

Eetaardappelen te
koop, Noordeling en
IJsselstar. B. Rouwen-
horst, C 22

Te koop stoksnij- en
princessebonen bij
H. Bosman, achter 't
Zwembad.

Te koop een r.b. dr.
vaars, 10 Sept. aan de
telling, wit bedr. en v.
goede prod.
ƒ. H. Nijenhuis

Kranenburg

Het wordt weer tijd
voor wollen stof

Ontvangen:
een pracht
sortering

Zie de etalage's eens bij

Specülaas op uw boterham
lekker . . . en niet duur!

Paul C. Kaiser

SPECÜLAAS
45 et per 250 gram

Amandel speculaas 200 gram v. 47 et
Reclame: 250 gr. 39 et

Óteeds vaker Tel. 350

KISTEMAKER

Boekboudbureau J. W. KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden

Wegens vacantie gesloten
van 31 Aug. toten met 5 Sept. a.s.

Dansmuziek
Hengelo-G.

Zaterdag 5 Sept. a.s.
Aanvang 7 uur

Betere banden
v. rijwielen, brom-
fietsen, motoren,
automobielen en
autowagens
zijn verkrijgbaar bij

A. G. TRAGTER

Bestel nu al vast

koeriemen
20 jaar GARANTIE
Aanbevelend

G. W. Luimes

Gevraagd enige
flinke krachten
15—20 jaar.

Houtwarenbedrijf
Klein Kranenbarg
Wichmond.

Gevraagd net meisje
voor d. en n. in klein
gezin. Zelfstandig kun-
nende werken en ko-
ken, goed loon. Per
half Sept. of l Oct.
Mevr. Vuyk, Mauricia-
laan 23, Óverveen, bij
Haarlem.

Biedt zich aan een net
dagmeisje voor hele da-
gen. Aan 't zelfde adres
te koop goed onderh.
kinderwagen. G. Bats,
C 87

Gevraagd voor de
school in de Wilden-
borch een werkster.
Behoorlijke vergoeding

Flink MEISJE gevr.
zelfstandig kunnende
werken. Mevr. Schip-
horst, Villa Nuova.

Groot kolenfornuis te
koop gevaagd. Br. on-
der nr 31 Bun v.d. blad

Te koop een partij
snijbonen. W. Wolfe-
rink, 't Hoge 12.

Te koop goed onderh.
kachel, zeer geschikt v.
groot vertrek.

Stationsweg 9

Te koop 15 jonge
hennen. W.L., 4 maan-
den oud J. W, Weenk
Vosheuvel, Linde.

Te koop 11 biggen.
G. A. Wesselink,

Noordink

Te koop kinderwagen.
Molenweg 8

Te koop toom biggen.
A. Wassink, Nieuw-
stad 19

Te koop 5 biggen.
Wed. Reugebrink

Linde

Te koop houten meel-
vaten en kruispannen.
N.V. Chroomlederfa-
briek v/h H. A. Albers

Te koop Friese neu-
rende en nieuwmelkte
koeien met hoog vet-
gehalte van wit bedr.
H. A. Cornegoor,
Lankhorsterstr. D 112
Hengelo (Geld.)



Leden en donateurs
van de V. V. Vorden
Denkt aan de

feestavond
in zaal Bakker

hedenavond 8 uur.

Voor regenkleding
leren jassen,
bromfietsjassen,
broeken,
beenpijpen enz. enz.
Aanbevelend,

G. W. Luimes
H. H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

ZENTRA
OLMA
PRISMA
PIERCE

Zwitserse horloges van
uitstekende kwaliteit

MHRTENS
heeft ze voor u!

Heden:

Drentse stoeten
flink gevuld met ro-
zijnen.

Zuiver melkbrood!!

Bakker Schuiïnk
Telefoon 384

Dubbele boekentas-
sen, aktemappen v.
scholieren enz. enz.

G. W. Luimes, Vorden
Advertenties

en
Abonnementen
voor alle kranten

worden aangenomen
door:

Advertentie-bureau
W. te Slaa
Telefoon 484

en D. TE S L A A ,
Schoolstraat 11

Batterijen,

Zaklantaarnhulzen,

Lampjes, enz.

Rijwielh. E. J. Lettink

Denkt U er om,
dat bij ons de

koetouwen
35 cent kosten.

Aanbevelend,

G. W. Luimes

Wedstrijden Nuts-Floralia - Vorden
voor Bloemententoonstelling

4 en 5 September 1953 in 't Nutsgebouw

N o. l Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen
No. 2 Wedstrijd stexplanten voor groteren
No. 3 Schoolwedstrijd 5 scholen onderling
No. 4 Wedstrijd eigen gekweekte planten en bloemen voor

groteren, behalve vaklieden
No. 5 Wedstrijd voor cursisten. vazen

mandjes
drijfschalen
bakjes

No. 6 Bloemstukken voor groteren, niet cursisten
a vazen
b manden
c drijfschalen
d bakjes

No. 7 Bloemstukken alleen voor vaklieden
Planten alleen voor vaklieden

No. 8 Bloemtekening alleen voor kinderen t.m. 15 jaar
a tekening n. d. natuur
b ,, ,, voorbeeld.

No. 9 Wedstrijd in tuintjes in miniatuurvorm, d.w.z. ge-
maakt op een dienblan of deksel van een doos.

No. 10 Wedstrijd in veldbouquetten voor groteren
a vazen
b in mandjes

No. 11 Wedstrijd in veldbouquetten voor kinderen
a vazen
b in mandjes

No. 12 Wedstrijd in paddestoelen
No. 13 Wedstrijd in mooie eigen gekweekte vruchten, geen

vaklieden

Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen, voor
dé inzending vaklieden geldprijzen

Inlevering stekplanten van de kinderen Donderdagochtend
3 September om 9 uur aan de scholen.

Inlevering stekplanten voor groteren Donderdagmiddag 3
September van 3 — 4 uur in het Nutsgebouw.

Alle overige vredstrijden Vrijdagmorgen 4 September van
9 — 12.30 uur in het Nutsgebouw.

O P E N I N G van de tentoonstelling Vrijdagavond om 7 uur
Zate^fcg van n.m. 2 tot 10 uur. Prijsuitdeling 9 uur.
Verloroig Maandag 7 Sept. om 7.30 u. in 't Nutsgebouw

Het Bestuur.

Instituut voor Middenstands-ontwikkeling
Afd. Vorden

Volgt een officiële opleiding ter verkrijging van het

Opgave voor de één- en tweejarige cursus, liefst zo spoedig
mogelijk bij de heer J. W. KLEIN LEBBINK, Dorpsstr. 40
Vorden (Tel. 06752-455) die gaarne nadere inlichtingen geeft.

Op deze officiële cursus ontvangt u een reductie op het
examengeld.

Koop in deze dure tijd
Al uw vleeswaren bij Krijt!

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

200 gr.
200 gr.

runderrookvl. 50 et
paarden „ 50 et
ham 50 et
plockworst 50 et
dr. metworst 50 et
boterhamw. 34 et
pekel vlees 38 et
gebr. gehakt 38 et

Extra reclame

100
100
100
100
100

gr-
gr-
gr-
gr-
gr.

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
hoofdkaas

lunchworst
pekelvlees

50 et
75 et

100 gr. preskop
500 gr. vet spek

voor Zaterdag:
200 gr. ham
200 gr. boterhamw.

30 et
18 et
18 et
25 et
20 et
18 et

120 et

90 et
60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Nederlaag-Tournooi
A.s. Zondag:

l uur Vorden II—
Doesburg III

3 uur Vorden I —
Doesburg I

Voor

Auto's spuiten
Uitdeuken
Bijwerken
Las- of Plaatwerk

naar

Autospuit- en Moffelinrichting
Mastebroek - Lochem

Nuts-kleuterschool
De kinderen, die voor het nieuwe
schooljaar opgegeven zijn, worden voor
zover zij nog niet kwamen,
a.s. Maandag op school verwacht

Nieuwe leerlingen zijn nog welkom.

een regen

Zulk een JAS, die er tegen kan,

vindt u in alle modellen en kleuren

voor jong en oud bij

TEL 381VISSER

Damclub Vorden
Alle leden en junioren worden er op attent
gemaakt dat de oefenavonden van de Dam-
club aanvangen op

Dinsdag l Sept. 's avonds 7.30 uur
in de bovenzaal van het Nutsgebouw.

Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

B. DE BRUIJN
HET HOGE 22

Opleiding voor het pracktijkdiploma
BOEKHOUDEN en het
MIDDENSTANDS-DIPLOMA

De nieuwe cursus vangt met Sept. aan.

Aanmeldingen zo spoedig mogelijk.

Wegens vacantie gesloten
van 31 Aug. t.m. 5 Sept.

Wullink's schoenhandel
«Onbetwist de schoenenspecialist*


