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SLUITINGSCONCERT VVV
Het vreemdelingenseizoen is weer afgelopen,
jJe zomer nadert helaas weer haar
einde en hiermede ook de reeks van concerten, die dit seizoen in de muziektent gebracht werden.
(Maandagavond werd het afscheidsconcert
gegeven waaraan medewerkten de muziekvereniging Concordia, Vordens Dameskoor
en Vordens Mannenkoor. Er bestond voor
dit concert grote belangstelling. Alle drie
verenigingen hebben onder leiding van de
heer Wolters enkele nummers ten beste
gegeven, die zeer in de smaak vielen. Dank
zij de verlichting in de koepel aangebracht,
kon het concert tot negen uur voortduren.
Burgemeester Van Arkel dankte als voorzitter van VVV de verenigingen voor het
gebodene.
Hoewel aangekondigd was dat de Christelijke zang- en muziekverenigingen ook aan
dit concert zouden medewerken, waren deze
helaas verhinderd.
WETHOUDERSVERKIEZING
Het voornaamste punt van de agenda, die
de Raad in haar nieuwe samenstelling te
behandelen kreeg, was de wethoudersverkiezing. De voorzitter heette de voltallige
raad welkom, in het bijzonder de nieuwe
raadsleden. Hij hoopte dat in de komende
periode van 5 jaar de sfeer en de verstandhouding prettig zou zijn om gezamenlijk mee te werken aan de opbloei van de
gemeente Vorden.
Na de beëdiging kwam de benoeming aan
deiqrde van de beide wethouders, waarbij
in dt eerste stemming de zittende wethouder A. J. Lenselink (A.R.) met algemene
stemmen d.i. 10 herkozen werd.
Wethouder Lenselink dankte de raad voor
het vertrouwen en hoopte dat God hem de
kracht zou mogen geven om met de leden
samen te werken tot bloei van Vorden volgens zijn eigen levensopvatting, waarbij
hij ook andere zienswijzen en meningen
zal respecteren en waarderen.
De voorzitter feliciteerde wethouder Lenselink met ziin herbenoeming fen memoreerde
de prettige wijze, waarop hij reeds vanaf
1947 met hem heeft mogen samenwerken.
In de voorziening van de vacature wethouder Emsbroek werd met op één na algemene stemmen mr A. 'Baron van Westerholt van Hackfort gekozen. De nieuwbenoemde wethouder dankte de raad eveneens
voor het vertrouwen eri haalde hierbij de
woorden van de oude dichter Brederode
,,'t kan verkeren" aan. Verder sloot hij zich
aan bii de woorden van wethouder Lenselirik. Ook hem riep de burgemeester een
hartelijk welkom toe in het college van
B. en W.
NUTSB1BLIOTHEEK
Dinsdagmiddag 8 September om half vier
opent de Nutsbibliotheek weer zijn boekenkasten voor zijn lezers. Er zijn een 50-tal
nieuwe boeken aangeschaft zowel romans
als kinderboeken, detectieve- en jonge
meisjesromans. De bibliotheek is Dinsdags
geopend van half vier tot half vijf en
Zaterdags van vier tot half zes.
Ter kennismaking kan iedereen een boek
gedurende de week van 6—13 September
gratis te lezen krijgen.
HENGELWEDSTRIJD
Zondag 13 September is door de Hengelaarsver. ,,De Snoekbaars" weer een hengelwedstrijd uitgeschreven, welke zal gehouden worden bij de Groene Jager. Deze
wedstrijd wordt 's middags gehouden. Voor
nadere bijzonderheden zie advertentie volgende week.

Kerkdiensten Zondag 6 September.
Hervormde Kerk
9.30 uur Ds H. A. Visser van Amsterdam.
Jeugddienst. Onderw. „Genade is duur."
7.15 uur Ds J. Langstraat.
Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema
/?./(. 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 5 Sept. t. e. m. Zondag 6
Sept. Dr de Vries, tel. 288, bij geen gehoor:
dokterstelefoon 236.
Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 81 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 36.— tot f 42.—
per stuk.
De handel was redelijk.
Op deze markt werden door de marktcommissie verschillende artikelen aangekocht voor
de verloting. Er waren verschillende kramen aanwezig.

Zondag 6 September a.s., te leiden door
Ds H. A. VISSER uit Amsterdam. Onderw.:
„Genade is duur."
Aanvang 9.30 uur
Buigelijke stand van 28 Aug.—3 Sept. 1953
Geboren: d. v. B. Th. J. Besselink en Th.
J. Besselink-Hoebink.
Overleden: H. W. Hissink, m. oud 76 jaar,
overleden te Zutphen.
BERICHT
Op verzoek verwijzen wij gaarne naar de
in dit nummer voorkomende advertentie
van de schoolfeestcommissie der O. L. S.
Dorp. Als het weer maar meewerkt, zal
het a.s. Woensdag ongetwijfeld, evenals
andere jaren, wel weer een dag van echte
kindervreugde zijn.
NUTSCURSUS ENG. LES
Uitgaande van het Nut zal er bij voldoende
deelname binnenkort een cursus aanvangen
in de Engelse taal, zowel voor beginners als
voor gevorderden. Van beide cursussen is
de heer \V. Pongers cursusleider. Zij zijn
vooral van belang voor degenen, die binSH'iikort of in de verre toekomst witten
emigreren en in de leerstof wordt hiermede
dan ook rekening gehouden. Ook de cursus
voor gevorderden, dus voor hen, die reeds
eerder Engelse les gehad hebben, en dit b.v.
nog eens willen ophalen verdient belangstelling. Het lesgeld zal volgens Nuts-traclitie zo laag mogelijk gesteld worden, doch
is, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Gezien de grote belangstelling, die er tegenwoordig voor de Engelse taal aan de dag
gelegd wordt, geloven we wel dat deze
cursussen in een behoefte zullen voorzien.
Daar het seizoen voor de deur staat, is het
zaak zich zo spoedig mogelijk op te geven
bij een der in achterstaande advertentie
vermelde adressen.

NEDERLAAG-TOURNOOI „VORDEN",
Vorden heeft in de wedstrijd tegen Doesbur*gï flink partij gegeven en zodoende
maar een kleine 2—l nederlaag geleden.
Doesburg speelde, althans voor een vierde
klasser, zwak. Tempoverschil met Vorden
was niet merkbaar, doch alleen stak zij
door beter ploegverband en beter samenspel
boven de geel-zwartcn uit. Hierdoor kregen
de Doesburgers wel enig veldoverwicht,
doch aangezien het Vordense achtertrio goed
pp dreef was, kwamen hier maar weinig
doelpunten uit voort. Doesburg nam dooide rechtsbinnen Free voor de rust een 2—Q
voorsprong. Bij Vorden blijkt hetmidvoorprobleem nog niet opgelost te zijn en daar
ook de overige voorhoedespelers maar weinig schoten losten, bleven doelpunten uit.
Twintig minuten voor het einde maakte de
Vordense linksbinnen het verdiende tegenpunt via een Doesburger onhoudbaar voor
de doelman in te schieten. Hierna viel er
niet veel meer te genieten en ging de wedstrijd van weerszijden als een nachtkaars
uit.
Vorden II speelde vooraf tegen Doesb. III
en wist een 3—O zege te behalen, ondanks
het; feit dat de gasten in het veld zeker,
niet minder waren.
Vorden III heeft zich in Eefde op de series;
aldaar kranig gehouden door geen enkele
wedstrijd te verliezen. In de finale om de
eerste^ of tweede prijs speelde zij tegen
Wa^weldse Boys II met l—l gelijk, doch
moest bij de beslissing met strafschoppen
de eer aan de Boys laten. Hierdoor kreeg
Vorden 111 de tweede prijs, fcijnde een mooi
standaardje.
A.s. Zondag komt als laatste tegenstander
in jtffe nederlaag-tournooi K. D. G. I uit
Loci^m op visite. Tegen deze oude rivaal
zal Vorden zeker trachten een goed figuur
te slaan en wanneer er gewerkt wordt als
Zondag tegen Doesburg geloven we niet dat
het een dikke nederlaag tegen deze vierde
klasser zal worden. Vorden II speelt vooraf
tegen K.D.G. Il en ook hier ligt winst iii
het verschiet.
C.J.M.V.er8 OPGELET
Men sehrijft ons:
Ook in Vorden gaan de avonden weer
lengen. Dit was voor de G.J.M.V. alhier
aanleiding om met het winterseizoen te
beginnen. Dit is anders niets buitengewoons,
doch dit jaar is voor deze afdeling iets
bijzonders, daar men ook hier de nieuwe
weg heeft ingeslagen. Vroeger was het zoiets als een droge vergadering zonder meer.
Nu is men begonnen, of wil dit althans
proberen, met muziek, sport, onder meer
voetbal, en indien mogelijk schietwedstrijden. Voor de aftredende voorzitter, welke
vanwege zijn zaak deze functie niet langer
kon bekleden, komt een jonge kracht in
de plaats. Zo wil men dus ook hier in
Vorden proberen de jongens van 16 tot 30
jaar een gezonde en geestelijke avond aan
te bieden. Daar wij dit van harte toejuichen
zijn we er bij voorbaat van verzekerd het
volledige medeleven van de ouders te
mogen genieten. Ga ook jij (dit tot iedere
jongen boven de 16 jaar) je kans waarhemen je zo een plaatsje te zoeken tussen,
echte vrienden en dorpsgemeenschap!
T.B.
NIEUWE GROEPSCOMMANDANT
In de plaats van de heer v. d. Peijl, die,
per l October met pensioen gaat, is alhier
jienoemd tot groepscommandant de heer
B. J. van Brussel, thans groepscommandant
te Epe (Gld.).

LINDENSE VOLKSFEEST
Onder grote belangstelling; werd Donderdag
het Lindense Volksfeest gevierd. 'Na opening door de voorzitter der feestcommissie,
de heer J. B. Vreeman, en het vendeJ,zwaaien door de heer J. Lichtenberg, werden de diverse volksspelen afgewerkt,
waarvan de uitslagen als volgt zijn:
Vogelschieten: Koning J. Wasseveld met
als koningin zijn verloofde mej. E. Engbers
uit Steenderen. Laatstgenoemde kreeg bij
dei uitreiking der prijzen door de burgemeester een taart.
Verder werden prijzen gewonnen tioor H.
Lenderink, H. Obbink, Joh. Schoenaker en
H. J. Knoef.
Dogcarrijden: de dames mej. Stieding, Lebbink, Wolterink, Bloemendaal, Tjoonk,
D. Weenk, Bargeman en A. Lichtenberg.
Belschieten: E. Gotink, F. Lichtenberg, B.
Flamma, D. Lenselink en H. J. Knoeff.
.Vogelgooien dames boven 14 jaar: D. Gotink, H. Lenselink, B. Eyckelkamp, R.
Vreeman, M. van Asselt en A. Besselink.
Vogelknuppclen heren boven 14 jaar: H.
Bargeman, G. Dimmendaal, H. Weenk, J.
Hietbrink en H. Menkveld.
Ringrijden per fiets voor dames en heren:
H. Maalderink, H. Pelgrim, Ghr. Vliem,
H. Weekhout en J. Lenselink.
Duorijden ringsteken dames en heren: M.
Pelgrum, Joh. Groot Jebbink, A. Memclink,
G. Kettelerij, H. Bos, M. van Asselt en
H. Vliem.
Burgemeester van Arkel reikte ha afloop
der spelen de prijzen uit. Hij wees er hierbij op dat Linde steeds getuigt van een
hechte eenheid. Ook dit feest getuigt hier
weer van.
Na de prijsuitreiking bestond er nog gelegenheid tot het maken van een dansje,
waarvan een druk gebruik gemaakt werd.

EXCURSIE VAN EMPO EMPLOY^
Tot lering en ontspanning bracht een grote
p roe p jeugdige werknemers bij de EmpoRijwielfabriek onder leiding van hun bedrijfsleider, de heer Klevering, Woensdag
2 September een bezoek aan de Jaarbeurs.
Om 7 uur vertrok men in een autobus^fcar
Utrecht. Eerst werd een bezoek a a n n e t
terrein aan de Croeselaan gebracht, waar
onze jeugdige metaalbewerkers hun hart
ophaalden aan moderne draaibanken, persen, boormachines en wat er al op dit gebied tentoongesteld werd.
Op de terugweg werd nog een bezoek gebracht aan het vliegveld Soesterberg.^
Naar mate de dag vorderde steeg de stemming vooral toen één van de jongere leden
van het gezelschap zich ontpopte als een
geslaagde conferencier.
Toen de bus 's avonds met zingende jongelui weer in Vorden arriveerde, kon Empo
terugzien op een geslaagde excursie.
VEEKEURING
„Mossels Belang"
Door de fok- en controlevereniging „Mossels Belang" werd de jaarlijkse veekeuring
gehouden. Keurmeesters waren de heren
H. Makkink, Warnsveld en Pardijs uit
Eefde. Prijzen werden gewonnen door:
G. Berenpas, G. J. van Ark, W. G. Ruiterikamp, W. Bouwmeester, G. Dijkman, A.
J. Oltvoort, H. J. Berenpas en H. Lindenschot.
De jury 'was van oordeel, dat er goed vee
ter keuring was aangeboden.
„Wildenborch e.o."
Op de boerderij „Het Molendijk" vond
Vrijdag een veekeuring plaats, uitgaande
van de fokvereniging Wildenborch e.o. De
volgende eigenaren verwierven met hun
dieren een prijs:
G. W. Nijhof,' G. J. Arfman, R. Mennink,
G. Nijenhuis, L. Wiltink, J. W. Bijenhof,
G. D. Jansen, J. G. Hiddink, J. W. Nijhof,
D. Stokkiiik, G. H. Ruesink, D. J. Jansen,
G. J. Zweverink, G. Winkels en G. J. Wen*ink en L. H. Visschers.

De advertenties moeten u i t e r l i j k des
Donderdags in ons bezit zijn. Tel. 404

BEKROOND
Op de te Doetinchem gehouden varkensen schapenf okdag werden uit deze gemeente
de dieren van de volgende eigenaren bekroond :
G.. J. Slootjes, B. G. Lichtenberg, J. A.
Eijkelkamp, M. Ruesink, D. Lettink, A.
Tjoonk, H. Rietman, G. H. Groot Brameï,
M. A. Helmink, H. J. Berenpas en G. J.
Pelgrum.
Groep fokver. of fokkers bestaande uit een
beer met 5 zeugen: Fokver. Vorden.
* *
Op de te Lochem gehouden Fokdag van
warmbloedfokkers zijn de paarden van de
volgende eigenaren bekroond:
H. J. Berenpas, B. Berenpas, D. Jansen,
H. Eggink en A. Ligtenberg.
Kampioen werd: ,,Droma" van B. Berenpas.
FEESTAVOND VOETBALVERENIGING
In zaal Bakker gaf de voetbalvereniging!
Vorden Zaterdagavond voor haar leden en
donateurs een feestavond, waar de D.W.K.toneclvereniging uit Zutphen het mysteriespel ,,De kat en de kanarie" opvoerde. De
zaal was vrij goed bezet. De voorzitter, de
heer J. Lammcrs, sprak het welkomstwoord
en herinnerde aan het 25-jarig bestaan, dat
de vereniging volgend jaar hoopt te herdenken. Mede in verband met een poging
van het bestuur om het derde elftal in de
bond te doen houden, hoopte hij dat zich
nog nieuwe werkende leden souden aanmelden, daar het aantal spelers voor drie
elftallen nog te gering is. In het bijzonder
heette de voorzitter het gezelschap uit Zut~
phen onder leiding van de heer de Bont
welkom. De Zutphenaren brachten toneelspel van uitstekend gehalte, er werd vlot
gespeeld en de toeschouwers hebben van
het begin tot het einde meegegriezeldjaij
de mysterieuze gebeurtenissen, die ziet^pD
het toneel afspeelden. Overigens ontbrak
ook de humor niet in dit stuk, dat zich
afspeelde in een eenzaam oud landhuis,
zodat de aanwezigen in alfe opzichten CCIT
mooie avond gehad hebben. De thuisblijvers hebben wel wat gemist.
De voorzitter hoopte in zijn dankwowd
dit gezelschap bij een volgende feesta^rd
van de voetbalvereniging weer in Vorden
terug te zien. De dames-medewerkenden
werden bloemen overhandigd. Een hartelijk
applaus onderstreepte de woorden van de
voorzitter en bewees dat dit eerste optreden van het D.W.K.-toneel in Vorden
een goede indruk heeft achtergelaten.
Na afloop bleven de aanwezigen nog geruime tijd onder het maken van een dansje
gezellig bijeen.

NUTS-FLORALIA
Bezoekt allen de

Bloemententoonstelling
in het Nutsgebouw
Geopend heden Zaterdag van 2~-10 u.
Prijsuitdeling Zaterdagavond om 9 uur
Entree 25 et Kinderen vrije toegang
Verloting Maandagavond half acht.

Straal uw pijn weg
met Philips Infraphil
Verkrijgbaar bij

Fa Pongers, Nieuwstad

Houtmaiïs bekende Dansstudio
Cursussen
v. beginners en gevorderden
worden gegeven in zaal
LETTINK. Dagelijkse opgave (t.m. 12 Sept.) aan de
Dansschool - Het Hoge 8.

Nutscursussen Engelse les
voor beginners en gevorderden
ook voor personen die eventueel willen
emigreren.
Voorlopig l x p. week gedurende l1/-' u.
Cursusgeld te hepalen n. (uinf. deelnemers

Opgave voor 20 Sept. bij mevr. v.
Mourik of de heer W. Pongers
(cursusleider)

Hebt u al kennis gemaakt
met
OliestOOk Haarden en Kachels?
Vraagt geheel vrijblijvend deskundige
inlichtingen bij:

H E N K VAN ARK
Nu is het tijd
voor een

En toch... er is maar één CONTACT
RATTI-NIEUWS
J.l. Zondag behaalde het eerste Ratti-team
wederom een fraai succes, door op de
serie-wedstrijden der Sportclub Eefde ben
eerste prijs in de 2de afdeling in de wacht
te slepen, t.w. een prachtige voetbalbeker.
Om 12.15 uur kwam Ratti eerst uit tegen
het eerste elftal van Baakse Boys. Ratti
wist de gehele wedstrijd een duidelijke
meerderheid aan de dag te leggen. Met
4—O werd deze ontmoeting gewonnen. Door
deze overwinning moest Ratti om vijf uur
^nogmaals spelen om de eerste of tweede
prijs in afdeling 2 en kwamen zij uit tegen
de Hoven III. Nauwelijks was de wedstrijd
vijf minuten oud, of een speler der tegenpartij werd wegens natrappen uit het veld
gezonden. Ratti belaagde het Zutphense
doel keer op keer en toen de goed leidende!
arbiter het einde floot was de wedstrijd
met 5—l in het voordeel van Ratti beslist en had de Ratti-ploeg weer een kostbare trophee aan haar verzameling toegovoegd.
Ratti II verwierf de vijfde prijs.
Voor a.s. Zondag staan er voor het eerste
en tweede geen wedstrijden op het programma. Ratti A zal te Baak de Baakse
Boys A bekampen, hetgeen een spannende
ontmoeting belooft te worden.

WRINGER

Uw adres is:

Fa Pongers - Nieuwstad
Vanaf heden
weer steeds vers verkrijgbaar
onze bekende

SPECULAAS
Aanbevelend,

Fa H, J. SCHOLTEN
Te koop een toom biggen en jonge herdershond. J. H. M. Memelink, B 89

Te koop een aantal
mooie jonge leggende
kippen. Bevr. bij Joh.
Kreuren, Hengelosew.

Te koop een zeug m.
12 biggen, 14 d. oud.
H. Waenink bij het
zwembad.

Te koop glazenkastje
100x35x75, jongensfiets 22 x 1 1 /2, gootsteenbak 50x40. Molenw.
28

Te koop een radio.
Insulindelaan 30

Contact., pakt

Voor uw veler medeleven met onze 40-jarige
echtvereniging
zeggen we u allen hartelijk dank.
J. Brummelman
H. C. BrummelmanLubbers
Vorden, 't Alderkamp
Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk ondervonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.
J. W. Koerselman
M. KoerselmanUitbeijerse
Vorden, Sept. '53.
Stationsweg 15
Voor de vele blijken
van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde
vrouw en moeder betuigen wij onze hartelijke dank, in't bijzonder
aan buren en vrienden.
M. Buis
Jan Aart.

MODERNE

Pedicure inrichting
Volgens afspraak alle werkdagen
vanaf 's avonds 7.30 uur.
's Zaterdags vanaf nam. 4 uur.
Chiropodist J. A. WOLSING
Raadhuisstraat 26

CONCERT
door de muziekver. Concordia
morgen, Zondag 6 Sept., aanv. 6.30 u.

//Laak

eens Kennis
met onze lage prijzen!

Bitterkoekjespudding
met hele bitterkoekjes,
Fijne gekruide speculaas
Brusselse kermis (biscuits)
Mooie rozijnen
om zelf mee te bakken
Afslag:
Vers gebrande pinda's
*S

Café Schoenaker - Kranenburg

p. 200 gr. 38 et
p. 250 gr. 39 et
p. 250 gr. 37 et
p. 250 gr. 34 et
p. 250 gr. 29 et

Ontvangen:
V,
Anton Hunink's
echte Gelderse Rookworst
per stuk 83 et
x"

Grote Paarden-, Vee- Levensmiddelenbedrijf
Fa J. W. ALBERS
en Varkensmarkten
Telef. 232
WOENSDAG
9 September

te Hengelo (Gld.)

Vorden, Molenweg 43

Tevens

een flinke jongen gevraagd
(16—18 jaar) voor wijk- en winkelwerk

De Marktvereniging

F* Toorneman
Dierenarts

afwezig
op 9 en 10 September
Waarneming praktijk
MEIJERS
Dierenarts - Zutphen
Telefoon 3877

Nutsgebouw •«
VORDEN
Exploitatie Miedema - Deventer
Zaterdag 12 September, 8 uur:

()t. c/t. JLandbouivers !
Wenst u voor uw nieuwe stal
HANGKETTINGEN, 't zij van de Boer
of van Huizinga, enz. enz.? Bestel ze
bij ons, u betaalt dezelfde prijs.

G. W. LUIMES, Vorden, Tel. 421

de grootste avonturen^Pi in kleuren

ROBIN HOOD
(de vrijbuiter van Richard Leeuwenhart)
met: Richard Todd - Joan Rice
De romantiek en spanning ^ÊLt
herleeft in de avonturen var^JpBIN HOOD,
de held van het oerwoud, die strijdt voor de
vrijheid van het zwaar onderdrukte volk.

Inlichtingen en
Inschrijvingen voor de

nieuwe da ft£<cursus
DANSSCHOOL

M* J+ Kroneman

Een der beste films van de laatste jaren!
TOEGANG VOOR

ALLE LEEFTIJDEN

Entreeprijzen: f 1.20, f 0.90 en f 0.60.

H.H.

Pluimveehouders!
Hebt u kippen op te ruimen?

Kaartverkoop en plaatsbespreken vanaf heden
bij J. H. Schuppers, Dorpsstraat 11, Vorden.
' \S LEVERfiHCIER
VOOR, 0LLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH

TEL: w

Bel even op telefoon no. 3 1 6
A» Bruggeman — Vorden
Wij betalen de hoogste prijs!

Is uw oude

Nederlaag-Tournooi

gestikte deken versleten?
Leerjongens
gevraagd
van 14 t.m. 17 jaar,
voor opleiding banken plaatwerker.
GEMS Metaalwerken
Vorden

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Ruil deze dan bij ons in!

Tegen bijbetaling van f 23,50 ontvangt
u bij ons
een prachtige gewatteerde deken
(dus geen wolvlok deken) er voor terug.
Alleen gedurende de maand September

Joh. Heerink

-

P. C.Hipius.Zulphen
Toom biggen te koop.
G. Rossel, Delden.
Berkenbomen te koop
gevraagd, min. doorsnee 15 cm. Schriftelijke aanbiedingen aan
W. Sloots, Veldersebosweg 12, Warnsveld

Voor een

Vorden

S

tofzuiger of
traalkachel

COMPLETE MEUBILERING
naar

Billijke prijzen
Drogisterij en
Fotohandel

A.s. Zondag:
l uur Vorden II •—
KD.C. II
3 uur Vorden I —
K.D.C. I (Lochem)

Fa Pongers, Nieuwstad

Van 10—16 September
*

105 VlVO-wapentjes extra
*
Vraag de VIVO folder
Óteeds vaker

Tel. 350

KISTEMAKER

Nutskleuterschool
Gevraagd, zo spoedig mogelijk,

een hulp op de KLEUTERSCHOOL
die genegen is de opleidingscursus te volgen.
Behalve salaris, wordt f50,— per jaar vergoeding voor de cursus gegeven.
Aanmelden bij Mevr. van Mourik-Spoor.

Batterijen
zaklantaarns
rijwielverlichting en
lampjes in alle soorten
koopt u voordelig bij
A. G. TRAGTER
Heer, 60 jaar, gep.,
alg. ontw., dipl. boekh.
prima ref., wenst vrije
tijd productief te maken. Br. no 34 bur. v.
d. blad.
Biedt zich aan een
werkster voor 2 a 3
•namiddagen of meisje
voor enkele namiddagen per week. Brieven
no 33 bur. Contact.
Gevraagd nette leerling of loopjongen.
Desnoods alleen voor
de Zaterdag.
Slagerij Kieskamp
Te ruil een grote woning in Warnsveld, v.
kleinere woning te
Vorden. Brieven onder
no 32, bur. Contact.
Aangeboden net kosthuis tegen half Sept.
Wed. Klein Brinke.
Almenseweg
Te koop 5 a 6 biggen
E. J. Hukker, Delden.
Zoete appels te koop
bij G. J. van Til, Toverstraat, D 81, Baak.
Speciale aanbieding,
rikpaaltjes, lang 2 m,
doorsnee 7 a 8 cm,
f 0.50 per stuk.
Roelvink D 36g bij 't
zwembad te Vorden.
Te koop zo goed als
nieuwe accordeon pianoklavier, 80 bassen,
3 registers, met koffer
Zutphenseweg 75
Aangeboden Beckers
Haard met circulatie
in zeer goede staat.
Te bevr. Chr. School
Wildenborch.
Te koop mooie jonge
BOXERS met stamboom oud 6 weken.
Bij J. Altena, Boedelhofweg 28, bij de kazerne, Eefde
Ter overname gevr.
autoped of meisjesfiets
M. Terpstra, Zutph.
weg 69
Te koop g.o.h. kinderwagen, te bevr. bij
B. J. Vreeman, 't Hoge 28
Te koop kinderflets
leeft. 4^-6 jr en een
kinderdriewieler.
J. Besselink, 't Hoge 14
Roggestro te koop gevraagd, adres te bevr.
Bur. Contact
Te koop biggen
A.C. Gotink Delden
Te koop een paar
voetbalschoenen m. 38
een rijhoofdstel en stijgbeugels met singel.
E. Pardijs 't Lange End

Nuts-Bibliotheek
*

A.s. Dinsdag
Heropening
v. 3.30-4.30 u.

u
de oude matrassen weer als nieuw ?
Laat ze dan door ons
vakkundig overtrekken en bijvullen
Ze gaan dan weer jaren mee!

*

Zaterdags geopend
van 4—5.30 uur.

f

Vraagt stalen en prijzen

j

Joh* Heerink - Vorden
COMPLETE MEUBILERING

Gevraagd:

enige flinke jongens

H. H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij betalen de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.

W. ROSSEL
Pluimveehandel
Telef 283
Vorden

liinderivagens
verkopen wij alleen
uit voorraad, in alle
modellen en uitvoeringen.
cipee/a/e

prijzen

JOH. HEERINK
Chroomlederfabr. v.h. H. A. Albers Vorden

C.J.M.V. Donderdag 10 Sept CJ.M.V,
V' LEVERfiHCIER.
VOOR, 0U£ ZIEKENFONDSEN

VOKDEM

Óeizoen

TEL: 272

1952

verkochten we precies
417 koedekken, wel
een bewijs dat ons
artikel gewild is.
Aanbevelend

Ü

starten wij weer met 't winterseizoen der CJ.M.V.
Je weet wel, iecjere week weer een avond van
gezonde geestelijke ontwikkeling
en tevens sportavond.
Ook jij moet deze gelegenheid te baat nemen om
je van een gezonde vriendenkring te verzekeren.
Iedere jongeman van 16—30 jaar is van harte
welkom, mits hij 'n goede portie energie meebrengt.
ll II Aanvang 7.30 uur in gebouw Irene P l M U
.IYI.ff.
Niet later!
U.J.Ifl.I•

Schoolfeest O.L.S.-Dorp
Ouders en belangstellenden worden
hierdoor beleefd uitgenodigd tot het
feest, dat vastgesteld is op

Woensdag 9 Sept. a.s. bij café Lettink
Om een te lange afstand voor de kinderoptocht te voorkomen, is de volgende
route vastgesteld: Vertrek van School
11 uur Raadhuisstr., 't Hoge, Smidsstr.
Zutph.weg, Dorpsstr., Stationsw, Wilh.
laan, Julianalaan, Enkweg, langs het
Station naar Lettink.
Met dank voor Uw milde bijdrage,
De Schoolfeestcommissie.
P.S. Van 3.30—4 uur vrijdraaien
uitsluitend voor kinderen, die nog te
jong zijn om aan het feest deel te nemen.

Practijk-Knipcursus
voor alle

Dames- en Kinderkleding
Wintercursus in de School, 't Hoge
Lesavond Donderdag van 7—9 uur
Aanvang der cursus op l October
Opgave voor 25 September bij
Me). A. Aartsen - Julianalaan 22

G. W. Luimes
Voor

Rijwielen
en

reparatie

Gratis Lakens

Ontvangen:

en Slopen

de ifeuwste RADIO'S

bij uw levensmiddelen
ook het bekende fabrikaat
alleen het beste is juist goed genoeg!

met Frequentie modulatie (F.M.)

het oudste speciaal
adres:

Bureau P. Dekker

E. J. Lettink

Voor iedere bestede gulden

4 Vivo wapent j es

Telef. 253

Almenseweg
Gevestigd sedert 1910

EMPO

GAZELLE
en

BURGERS ENR
rijwielen

Instituut voor Middenstands-ontwikkeling
Afd. Vorden

Rijwielhandel

E. J. LETTINK
Ukunt iedere Maandag

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.

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49
VORDEN
's Zaterdags terug
Wasserij „Stijgoord"
Vraagt inlichtingen.
U denkt toch ook aan
uw stoomgoed ? ?

Ow roestige teil
kan weer als NIEUW
worden! Breng ze aankomende week bij

Nico Keune

Koop in deze dure tijd
Al uw vleeswaren bij Krijt!
100
100
100
100
100
100
100
100

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

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

et
et
et
et
et
et
et
et

100
100
100
100
100
100
500

gr. lunchworst 30
gr. leverworst
18
gr. bloedworst
18
gr. tongeworst 25
gr. hoofdkaas
20
gr. preskop
18
gr. vet spek
120

et
et
et
et
et
et
et

Extra reclame voor Zaterdag:
200 gr. lunchworst
200 gr. pekelvlees
Beleefd aanbev.

45 et
75 et

200 gr. ham
200 gr. boterhamw.

]\ï. K R Ij T

Uw boekje
is zo vol!
j
250 gr, DUNNETJES 59 et
Een fijn en voordelig koekje!
met 10 punten

Volgt een officiële opleiding ter verkrijging van het

GESLOTEN
a.s. Woensdag
9 September

en bij de bekende weekaanbiedingen
een reeks van wapentjes extra!
Ziet u onderstaande aanbiedingen
maar eens: 105 wapentjes EXTRA !

500 gram
zuiver gesmolten
RUNDVET
64 et
met 10 punten

1 pak BRINTA
en 1 reep
Chocolade
76 et
met 10 punten

1 pak
Havermout
met 10 punten

100 gram
Chocolaadjes
52 et
met 10 punten

1 pakje
„Locarno"
Margarine
44 et
met 5 punten

1 blik
Leverpastci
56 et
met 10 punten

250 gram
LOSSE
KOFFIE
21O et
met 30 punten

Bij 1 fles
ABRO of
PRESTO
1 werkborstel
voor 25 et
met 10 punten

46 et

90 et
55 et

S MI T, Zutphenseweg

Dorpsstraat 32

Elke week iets nieuws,
Altijd wat goeds!

