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WIJZIGING KERKDIENST
Daar het gebouw Irene te klein is om tijdens
een Doopdienst alle kerkgangers te bevatten
zal a.s. Zondag deze dienst in de Gereformeer-
de kerk worden gehouden. De aanvangstijd
moest nu verschoven worden naar 11 uur. Be-
langhebbenden worden verzocht hiervan
goede nota te nemen.

Ds H. C. HOGERZEIL f
Te Zeist is in de ouderdom van 80 jaren over-
leden Ds H. C. Hogerzeil, die van 1904—1910
predikant was van de Hervormde Gemeente
alhier.
Ds Hogerzeil was geboren in 1873, werd can-
didaat tot de Heilige Dienst in 1899, predikant
te Bovensmilde in 1900, en beroepen te Vor-
den in 1904 als opvolger van Ds Cordes.
De oudere Vordenaren zullen zich deze mar-
kante persoonlijkheid nog wel voor de geest
kunnen halen, terwijl het in 1906 gestichte
Verenigingsgebouw IRENE op het Hoge tot
op deze dag nog herinnert aan het initiatief
en doorzettingsvermogen van deze predikant.
Zes jaren heeft Ds Hogerzeil in Vorden ge-
arbeid totdat hij in 1910 het beroep naar de
gemeente Vlissingen aanvaardde.

BIJZONDER LAGERE LANDBOUWSCHOOL
Na overleg en in samenwerking met de
Stands- en Jongerenorganisaties (B.O.G. en
C.J.B.T.B.) zullen komende winter verschillen-
de cursussen georganiseerd worden. Het zijn
cursussen zowel voor ouderen als jongeren.
Elders in dit blad treft u een advertentie aan,
waarin u kunt lezen welke cursussen gegeven
zullen worden. Indien u er belangstelling voor
heeft, geeft u dan spoedig op!

NUTSZANGSCHOOL EN
NUTSBLOKFLUITCURSUS

Bij voldoende deelname zal de Nutszangschool
in October weer een aanvang nemen onder
leiding van mejuffrouw van Woerden uit
Arnhem, daar mejuffrouw Uyterschout naar
Amsterdam vertrokken is om haar studie te
voltooien.
Mejuffrouw van Woerden is gediplomeerd
solozangeres, zodat we de kinderen '
haar toe kunnen vertrouwen. Zij kan zich ge-
heel aan de kinderen wijden en behoeft niet
aldoor vanwege haar studie te verzuimen.
Daar deze geschoolde kracht nogal kostbaar
is, zal het aantal leerlingen nog al groot
moeten zijn, wil het lesgeld niet omhoog gaan.
Daarom verzoekt het bestuur de ouders om
de kinderen direct op te geven of zij de cursus
zullen volgen en niet te wachten totdat deze
aanvangt en ze er dan heen te zenden. Ge-
legenheid hiervoor is Woensdagmiddag 22
September in het Nutsgebouw van kwart
voor vier tot kwart voor vijf. Ook kan dan
opgegeven worden of er kinderen deel willen
nemen aan de Blokfluitcursus. Het bestuur wil
pogingen doen ook een blokfluitcursus te
geven; hiervoor is aangezocht mejuffrouw
Ramaer, lerares aan de Zutphense Muziek-
school. Ook dit gaat met grote kosten ge-
paard, daarom moet het bestuur ook zeker
zijn van het aantal leerlingen en is daar even-
eens Woensdagmiddag gelegenheid voor.
Voor beide cursussen bedraagt het lesgeld
20 cent per week, per les per leerling.

GOUDEN HUWELIJK
Dinsdag mocht het echtpaar F. Uenk en Th.
H. Uenk-Nicaise de dag herdenken waarop
het vóór 50 jaar door de echt met elkander
werd verbonden. De bruidegom die P.5 jaar
is doet zijn dagelijks werk nog met opgewekt
heid, de bruid die 83 lentes telt mocht ook
dit feest nog in gezondheid meemaken.
Onder de zeer talrijke aanwezigen die het
gouden paar kwamen gelukwensen, merkten
wij o.a. op burgemeester van Arkel, wet-
houder Lenselink, ds J. H. Jansen en diens
echtgenote. Verder waren aanwezig de nood-
naobers, buren en vrienden.

De Chr. Muziekvereniging ,,Sursum Cordn"
bracht het jubilerend paar een serenade, waar-
bij de voorzitter, de heer Radstake, het echt-
paar nog een goede levensavond toewenste.
Ook de muziekvereniging „Concordia" liet
zich niet onbetuigd en verhoogde de feest-
stemming door een paar vrolijke marsen en
„Een lang zullen ze leven". De voorzitter, de
heer Klumper, bracht in aardige bewoordin-
gen zijn gelukwensen namens de vereniging
en haar directeur over. Deze beide serenades
werd door het gouden paar en familie zeer op
prijs gesteld.

NUTSCURSUS ENGELS
De Nutscursus in de Engelse taal is begonnen;
er blijkt veel animo voor te zijn, doch voor de
cursus voor gevorderden zou het bestuur nog
gaarne enkele leerlingen er bij willen hebben.
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Kerkdiensten Zondag 19 Sept.
Hervormde Kerk

9 uur in Irene Ds J. H. Jansen
11 uur in de Geref. Kerk Ds J. H.Jansen
Bediening Heilige Doop.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat

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

R.K. Kerk
7 u. Vr. Mis, 8.30 u. Stille mis, lOu. Hoogmis

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 18 Sept. van 5 uur t.e.m.
Zondag 19 Sept. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 89 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van. f 54.— tot f 60.—

Handel was redelijk

Burg. stand van 10 t.m. 16 Sept.
Geboren: z.v. H. E. Gotink en G. H. Gotink-
Wenneker.
Ondertrouwd: G. Berendsen en H. Rouwen-
horst; A. H. Bello en A. Polman; G. Koop en A.
J. J.Sessink.
Gehuwd: B. Brands en G. Janszen.
Overleden: B. Bosman, wed. v. G. J. Zweve-
rink, 83 jaar.

k Elke land
een brillaiit
MEDLER SCHOOL- E" VOI.TrrTEZKT

De school- en volksfeesten in het Medler zijn
Vrijdag en Zaterdag uitstekend geslaagd,

hebben de jongeren spelletjes gedaan,
de op het feestterrein aanwezige draai-

molen werd dankbaar geprofiteerd. De voor-
zitter van de oudercommissie, de heer J. Wes-
selink, dankte in het bijzonder het onder-
wijzend personeel voor de medewerking.
Zaterdagmiddag opende de heer F. Kooistra,
als bestuurslid van de volksfeestcommissie,
het volksfeest. Het vogelschieten had het vol-
gende resultaat:
1. W. Meulenveld (koning); 2. J. Knoef; 3. J.
Voskamp; 4. J. Mulderije; 5 H. Meulenbrugge.
Schijf schieten: 1. H. Gotink; 2. E. Gotink; 3
G. Mulderije.
Ringrijden voor dames met dogcar: 1. mevr.
G. Tjoonk—Woerts; 2. mevr. J. Fokkink—
Wensink; 3. mej. G. Bochgelman.
Briefposten dames: 1. mej. A. Besselink; 2.
mej. H. Eggink; 3. mevr. D. Gotink—Hietveld.
Ringrijden per fiets heren: 1. G. Dimmendaal;
2. J. Weekhout; 3. H. Verstegc.
Bij de dropping waren do prijswinnaars: l, W.
Oortgiesen en H. Verstege; 2. J. Wolbert en
gebr. W. en B. Koer?; 3. L. Wolbert en H.
Bouwmeester.
Baron A. van Westerholt van Hackfort reikte
de prijzen uit.
Zaterdag luisterde een aantal leden van „Con-
cordia", gekleed in boerencostuum het muzi-
kale gedeelte, tijdens de volksspelen en bij de
prijsuitreiking op. In de ruime danstent was
het 's avonds een drukte van belang.

VERGADERING CHR. BESTURENBOND
Onder voorziterschap van de heer A. J. Klein
Tkkink kwam de afd. Vorden-Hengelo (Gld.)
Donderdagavond in Irene in vergadering bij-
een.
Medegedeeld werd dat de najaarskaderver-
gaderinj? op 25 September a.s. te Apeldoorn
:.,)! worden gehouden. Vier leden gaven zich
op om deze vergadering te bezoeken. Tevens
werd medegedeeld dat op 27 October a.s. een
spreker te Vorden zal komen om de nieuwe
richt l i jnen van het C.N.V. nader toe te lich-
ten. Voor de op 9 November a.s. te houden
propagano^a-avond van het C.N.V. zal mede-
werking worden gezocht van drie sprekers.
Ook zal een humoristisch gezelschap worden
uitgenodigd.
De voorbereidende werkzaamheden, verbon-
den aan de in de week van 13 tot en met 18
September a.s. te houden collecte voor het
t.b.c.-fonds „Draagt Elkanders Lasten" zijn ge-
troffen.

PING-PONG CLUB

Ook de ping-pong club draait op volle toeren.
Er is een afdeling nieuwelingen, dames- en
heren senioren. Voor de senioren-afdelingen
kunnen zich nog leden opgeven bij de be-
kende adressen.

VIERING ZILVEREN JUBILEUM VOETBAL-
VERENIGING „VORDEN"

De viering van het zilveren jubileum op j.l
Zaterdag zal met gulden letters in de analen
van de voetbalvereniging Vorden geboek-
staafd blijven.
Zowel de receptie, die 's middags in zaal
Bakker gehouden werd, als de feestavond, die
hierop volgde, mochten zich in een grote be-
langstelling verheugen. Op de receptie was
het gemeentebestuur vertegenwoordigd door
de heren Lenselink en Plas. Eerstgenoemde
bood in zijn hoedanigheid als loco-burgemees-
ter, namens de gemeente zijn gelukwensen
aan, waarbij hij hoopte op een prettige samen-
werking, nu de gemeente eigenares van het
sportterrein is geworden. Bovendien vestigde
hij de aandacht op de Zaterdagmiddagvoetbal
en hoopte dat de vereniging er in zou slagen
binnenkort weer een Zaterdagmiddagelftal
aan de bestaande elftallen toe te voegen. Hij
deed zijn gelukwensen vergezeld gaan van
een voetbal, waarmee hij de vereniging nog
veel succes wenste.
Namens het Bondsbestuur sprak de heer C
J. Jansen, voorzitter van de afdeling Gelder-
land, die er op wees dat Vorden goed staat
aangeschreven bij de bond. Hij bood voor-
zitter Lammers de traditionele voorzitters-
hamer aan.
Vervolgens voerden nog afgevaardigden van
verschillende zuster- en plaatselijke vereni-
gingen het woord. Bijzonder werd door het
bestuur de felicitaties van de afgevaardigden
der plaatselijke zustervereniging Ratti op
prijs gesteld, waarbij de heer H. Hartman
wees op de prettige verstandhouding, die er
de laatste jaren tussen beide clubs bestaat,

Evenals de hartelijke woorden gesproken
oor de heer C. de Regt, namens de veteranen

van N.S.U. uit Utrecht, waarmee Vorden se-
dert 23 jaren met zulke hechte banden van
vriendschap verbonden is
Felicitatiewoorden werden nog gesproken
door afgevaardigden van vele voetbalvereni-

gingen uit de omtrek en van de plaatselijke
^erenigingen. Verder kwamen nog afgevaar-

digden van het Ie en 2e elftal, van de
junioren en van de elftalcommissies het be-
s t u u r hun gelukwensen aanbieden. Zij allen
lieten hun gelukwensen vergezeld gaan van
een enveloppe met inhoud of bloemstukken.
De voorzitter, de heer Lammers, dankte elke
spreker afzonderlijk voor de hartelijke woor-
den en de stoffelijke huldeblijken,
's Avonds tijdens de pauze van de feestavond
felici teerde de heer Fr. Smit de vereniging na-
mens de supporters en bood een enveloppe
met aanzienlijke inhoud aan, als voorlopige
bijdrage aan de te bouwen kleedgelegenheid
op het terrein.
Er waren voorts nog tal van schriftelijke ge-
lukwensen binnengekomen.
Tijdens de receptie zorgde het strijkje Mas-
selink voor muzikale afwisseling.
Voor de feestavond, welke 's avonds voor
leden en donateurs met hun dames gegeven
werd, was het cabaretgezelschap Confetti uit
Den Bosch geëngageerd en het moet gezegd
worden, dat het bestuur hier een goede greep
gedaan had. Zelden is er hartelijker ge-
lachen dan om de capriolen, liedjes en con-
ferences van dit uitstekend gezelschap, be-
staande uit 6 personen.
Vooral het optreden van het Confetti-kwartet
in „de oude piano" en in het slotnummer
„Mijn tante Veronica" oogstte een minuten-
lang applaus. Het was ongetwijfeld een van
de beste gezelschappen, welke ooit in Vorden
op dit gebied zijn opgetreden.
Voorzitter Lammers heette bij de aanvang de
volle zaal hartelijk welkom, in 't bijzonder de
afgevaardigden van N.S.U. uit Utrecht, de
ereleden en het lid Bosch, die van zijn ziekte
in zoverre weer hersteld was, dat hij hier
aanwezig kon zijn. Hij hoopte dat de jongeren
in de volgende 25 jaar de kleuren geel-zwart
hoog zullen houden en dat de ouderen de ver-
eniging steeds zouden blijven steunen.
Het slot van de avond werd gevormd door
een druk en gezellig bal, onder leiding van
de dansleraar M. Kroneman, waarbij het or-
kest T. Masselink, voor balmuziek zorgde.
Tegen half twaalf kwam „Concordia" in haar
creatie als boerenkapel de jubilerende ver-
eniging nog een serenade brengen, waarbij de
heer Joh. Harmsen de gelukwensen namens
de muziekvereniging overbracht.
De vereniging kan op een uitstekend geslaagd
jubileumfeest terug zien.



VOLKSFEEST LINDE
Evenals voorgaande jaren organiseert de
feestcommissie te Linde het steeds meer be-
kend wordende volksfeest op 30 Sept. a,s.
Als extra attractie heeft men dit jaar op de
vooravond van het feest, op 29 Sept., een
cabaretgezelschap geëngageerd, met hier wel-
bekonde radio-artisten, onder leiding van
,,Willom uut don Arhterhook". Tevens treden
in dit gezelschap op: Franelly's parterre acro-
bat iek, Jenny van Elsloo (musical and vocal
f i r l ) , Pierre Duro (magie show) en Ub Kiki
(acrobatische clown).
Gezien het grote succes op andere plaatsen
zal er hier zeker ook veel belangstelling voor
bestaan. De entreepryzen zullen tot een mini-
mum beperkt blijven.
Op 30 Sept. zullen verschillende wedstrijden
worden gehouden, waaronder enkele nieuwe,
o.a. doeltrappen voor dames en rijden op de
wonderfiets.
's Avonds is er gelegenheid tot dansen in de
grote feesttent met het bekende dansorkest
„The Moodchers".
Voor verdere bijzonderheden verwijzen we u
naar een advertentie, welke volgende week
in „Contact" verschijnt.

RUND VEEKEURING
Op de te Ruurlo gehouden rundveekeuring
behaalde onze plaatsgenoot, de heer J. Groot
Wassink, een 2b prijs met een koe in de
rubriek geb. van l December 1948 tot l Mei
1!\SO en een eerste prijs met een koe, geb. vóór
l April 1947.

VOETBAL
Voor Vorden begint a.s. Zondag de compe-
titie te draaien met een thuiswedstrijd tegen
Ruurlo I.
Vorden beschikt dit jaar helaas over een min-
der sterk elftal dan voorheen het geval was,
zodat zij dit seizoen ongetwijfeld een harde
dobber zal hebben in deze sterke afdeling.
Het is daarom zaak om van het begin der
competitie af zoveel mogelijk punten te ver-
zamelen, zodat straks met geruststelling aan
de tweede helft der competitie begonnen kan
worden.
Wanneer er a.s. Zondag van het begin tot het
einde hard gewerkt wordt en het middenveld
niet aan de tegenstander gelaten wordt, is er
zeker kans op enige winst, temeer daar Ruurlo
niet in haar beste vorm schijt te steken. Laat
Vorden haar jubileumjaar eens beginnen met
een overwinning.
Vorden II ontvangt 's morgens Warnsveldse
Boys II, terwijl Vorden A tegen Baakse Boys
A en Vorden B tegen Warnsveldse Boys A in
't veld komt. '

ORIËNTERINGSRIT
Zoals uit de advertentie elders in dit blad
blijkt, organiseert de Vordense Auto- en
Motorclub V.A.M.C. Zondag 26 Sept. a.s.
een oriënteringsrit voor auto's en motoren.
Deze rit belooft zeer aantrekkelijk te wor-
den. Zij voert langs een der mooiste delen
van de Veluwe en is eenvoudig van opzet
gehouden.
De route wordt onderbroken door een ge-
noeglijke rust van circa l uur.
Daar de Gemeente Vorden geen toestem-
ming kon verlenen voor de aangevraagde
start en finish te Vorden, zal de start op
een nader te bepalen punt in de Gemeente
Warnsveld plaats vinden.

TAFELTENNISVERENIGING „DIO"
HV> Tafeltennisvereniging ,,Dio" hield in café
Schoenaker op de Kranenburg haar algemene
Irdrmvergadering, onder voorzitterschap van
de heer B. Schoenaker. De opkomst was zeer
bevredigend.
Tn zijn terugblik over het afgelopen seizoen
momoroordc dr voorzitter allereerst de goed
geslaagde bazar ten bate van het Jeugdwerk
en do stand van do afgelopen competitie van
!IP| eerste rn tweede team.
l ï i c r n a bracht, dr penningmeester, de heer J.
Veldschollen, het f inanciële verslag, waaruit
h lppk , dat de vereniging een gezonde finan-
r iölr basis heeft.
Pi] de gehouden bestuursverkiezing werd in
plaats van de aftredende secretaris, de heer
J. Wellink, die zich wegens te drukke werk-
zaamheden niet meer herkiesbaar stelde, ge-
kozen de heer A. Wolbert. De aftredende
voorzitter en penningmeester werden bij
acclamatie herkozen. Besloten werd het be-
stuur tot 5 leden uit te breiden, om zodoende
een betere werkverdeling te krijgen.
Vervolgens kwam het winterprogramma ter
sprake. Er werd besloten met 2 teams aan de
Pondscompetitie deel te nemen, welke op 15
October a.s. zal beginnen. Beide drietallen
komen uit. in de 4e klas van de afd. Oost-
Gelderlönd der N.T.T.B. Er zal zoveel moge-
lijk onderling worden geoefend, terwijl door
de Bond enige avonden een oefenmeester ter
beschikking zal worden gesteld ter verbete-
ring van het spelpeil. De onderlinge competi-
t ie zal door C!P herr H. Hartman worden ge-
regeld.

RATTI-NIEUWS
De eerste klap is een daalder waard, zo zullen
de Rattianen gedacht hebben, want zowel het
eerste elftal als de reserves boekten op de
eerste competitie Zondag een verdiende over-
winning.
Ratti I kreeg Lochuizen I op bezoek en won
met 7—3. De rood-witte bezoekers startten in
snel tempo en kwamen al direct met een
goede aanval, die echter door de Ratti-ver-
dediging kon worden weggewerkt. Vijf
minuten later had Lochuizen meer succes en
kon de middenvoor met een laag schot zyn
club de leiding geven (O—1).
De gasten bleken zeer actief te worden en de
Rati-ploeg kon op dit vlugge spel geen vat
krijgen, zodat het initiatief aan de bezoekers
moest worden gelaten. Pas na een half uur
kwam de thuisclub er beter in en kon Ratti's
linksbuiten de gelijkmaker scoren (l—1). Na
35 minuten deponeerde dezelfde speler het
tweede doelpunt in 't net, na eerst 3 a 4
spelers op handige wijze te hebben gepasseerd
(2—1). De linksbuiten vergrootte de voor-
sprong voor Ratti ongeveer 5 minuten voor
de rust met een prachtig doelpunt (3—1).
Na de hervatting was het samenspel bij Ratti
veel beter verzorgd en het duurde niet lang
of de score werd tot 7—2 opgevoerd. Vlak
voor 't eindsignaal konden de gasten van een
fout van de doel verdediger profijt trekken er.
kalm inschieten (7—3).
Het reserve-team heeft zich kranig geweerd
en wist in de uitwedstrijd tegen Socii I uit
Wichmond-Vierakker een verdiende 5—3
overwinning te behalen. De ruststand was 2-1
voor Socii.
A.s. Zondag staat er voor beide elftallen een
thuiswedstrijd op het programma.
Ratti I krijgt bezoek van de Witkampers I uit
Laren. Hoewel de Larense ploeg nu niet be-
paald tot de sterkere ploegen uit de afdeling
behoort, moet Ratti toch oppassen en zal er
van het begin tot het einde gewerkt moeten
worden.
Ratti II ontvangt Steenderen III. Nu gebleken
is dat de reserves nog wel wat in hun mars
hebben zal ook het resultaat van a.s. Zondag
met belangstelling tegemoet worden gezien.
Mede door het terreinvoordeel kunnen de
reserves o.i. een kleine overwinning behalen.

ZILVEREN KLOOSTERFEEST
Op Maandag 13 September herdacht de Eer w.
Broeder Radboud O.F.M, in het Minderbroe-
dersklooster op de Kranenburg, de dag, dat
hij vo^BS jaar geleden zijn intrede deed in
de Orc^fler Franciscanen.
Broeder Radboud werd op 23 Juni 1899 te
IJsselstein geboren en deed zijn intrede op
13 September 1929 te Alverna (Gld). Op 7 Mei
1934 werd hij te Hoogcruts (L.) geprofest.
De jubilaris heeft in al deze 25 jaren als kok
in verschillende kloosters gewerkt en de
keuke^B| dan ook zijn dierbaar oord. Op 29
Decemr^r 1947 volgde zijn overplaatsing naar
Vorden.
Broeder-kok is 'n bekende en geziene figuur.
Naar de wens van de jubilaris is dit 25-jarig
kloosterfeest in stilte herdacht. Op een latere
datum zal de klooster-communiteit dit feit ge-
zamenlijk vieren.

Officieel erkende

I.M.O. cursus Vorden

Midden standsdiploma
Éénjarige opleiding, Dit jaar slaagden
al onze éénjarige cursisten.
Opgave zo spoedig mogelijk bij de he-
ren J. W. Klein Lebbink en Joh. J. v. Dijk
Dit is de officiële cursus, ingesteld door
de Middenstandsbonden.

U ontvangt reductie op het examengeld.

Profiteer t
van deze weekaanbieding •
*

2 potten jam, voor 98 et
Grote candijkoek 59 et
Gesorteerde Kreijenbroek's

koekjes, 250 gram 59 et

Nog een klein partijtje LIKEUREN
van f 2.95 voor f 2.25 per fles
*
Vet en dik S P E K , 500 gr. f 1.25
Bloedworst, 150 gram 34 et

Ook weer voorradig:
HUNINK's Gelderse ROOKWORST

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

Warmere kleding
voor koudere dagen!

Heren vesten in moderne tinten
z. mouwen f 10.50 m. mouwen f 14.—

Heren sjaals, moderne ruit, f 3.50

Pracht effen rokstof
zwart en grijs, 140 br., per meter f 4.75

Mooie wollen dames vesten en
pullovers

Keper flanellen kinder pyama's
vanaf f 4.75, m. kleine stijging p. maat

Voor al uw macufacturen
naar

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 Vorden

H.H. Veehouders,
De staltijd nadert,
hebt U

hangleren of hangkettingen
nodig van De Boer, Leeuwarden?
Komt met ons praten en 't komt
in orde. U betaalt bij ons dezelf-
de prijs

Aanbevelend U. W. l M l

R in de maand ...

dus

LEVERTRAAN
dan de echte Lofodinsche

G O U D Z E G E L
van

Drogisterij „De Olde Meulle"

J* MA, d* Wal Gedipl. drogist
De naam zegt het al,

't is van Van der Wal

BON
Tot 1 October a.s. ontvangt
u tegen inlevering v. deze bon
2 flessen van 400 c.c. a f 1.15

\~sLEVERAHCIEK
VOOR. ftLLE ZIEKENFONDSEN

VO&DEH TEL .272

Biedt zich aan:
Nette huishoudster

op boerderij.
Br. onder no 28 bur.
van dit blad.

14 biggen te koop.
(halfbloeds)
D. A. Lenselink

„Specop" — Linde

HICTISMSNCCUTC

QLS UCT KOMTVQN

Bakker Schmink
7 mooie biggen te koop
A. Wassink Nieuwstad

Te koop wit fornuis,
goed onderhouden.

Stationsweg 6

Eetaardappelen te koop
(Noordeling).
G. ƒ. Maalderink,

Almenseweg C 139

Te koop partijtje
Boerenkool- en

Andijvieplanten
Wed. Nijenhuis

„Vrede" Zutph.weg

Voor alle soorten

Drukwerk
naar

Wolters
Nieuwstad 12

oordelige 6/terfstaanbiedingen o

Pyamaflanel, gestreept, per meter
Effen keper flanel, per meter
Keper flanellen nachthemden
Keper flanellen pyama's

STOFFEN
Effen wollen japonstoffen, 130 br.

in 8 modetinten,
Exclusieve wollen fantasie stoffen

130 breed,

f 0.98
f 1.19
f 5.90
f 9.75

f 5.95

f 6.25

éialaae!

VESTEN EN PULLOVERS
Zeer uitgebreide collectie dames-, heren- en
kindervesten en pullovers.
Heren vesten m. ri tssluit ing, vanaf f 16.80
Dames vesten, vanaf f 18.50

RAADHUISSTR., VORDEN

r i

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XI
X



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank v.
de vele blijken van be-
langstelling tijdens de
ziekte en deelneming bij
het overlijden van onze
geliefde man en zorg-
zame Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgroot-
vader

J. B. UENK
Uit aller naam

Wed. J.H.Uenk-
Doornink

Vorden, Sept. 1954

3fiW

Dubbel-gepatenteerde hetelucht-
kopcirculatie. 5 jaar garantie op l)«

rooiterwerk.

Henk van Ark
Telefoon 554

Toe maar jongens
Koetouwen
bij ons voor 30 cent

Daar gaan ze weer.
Aanbevelend

G* W* Luimes
Agenten gevraagd
voor de verkoop van
land- en tuinbouwza-
den, pootaardappelen
enz. Zeer gunstige pro-
visieregeling.
Brieven no 35 bureau
Contact.

TELEFI204 VORDEN

KAREL L. FRIESER
en

HERMINA M. HILFERINK
hebben de eer U, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te ge-
ven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan D.V. de voltrekking
zal plaats vinden op Maandag 20
Sept.

Kerkelijke inzegening nam. 3 uur
ten huize van de Weleerw. Heer
Ds. G. van Haasen, Van Beu-
ningenstraat 50, te 's Gravenhage.

'sGravenhage, Middachtenw. 269 Sept.

Vorden, Het Hoge 3 1954

Toekomstig adres:
Middachtenw. 269, 'sGravenhage

Heden overleed, geheel onverwacht,
onze lieve Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader

DERK GEERTMAN
echtg. van H. H. Vlogman

in de leeftijd van 62 jaar.

Vorden:
H. H. GEERTMAN-VLOGMAN

Amsterdam :
G. W. GEERTMAN
C. GEERTMAN-SMIT

Slagharen :
H. DE LEEUW-GEERTMAN
W. DE LEEUW

Goor :
W. KLEIN BEEKMAN-ADAMS
H. KLEIN BEEKMAN

en kleinkinderen

VORDEN, 17 September 1954.
Zutphenseweg 32

De teraardebestelling vindt plaats op Maandag
20 Sept. om 1.30 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden. Vertrek van het sterfhuis om
l uur.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, geheel onverwacht, onze geliefde
Zwager

DERK GEERTMAN

echtg. vaJÉH. H. Vlogman

in de ouderdom van 62 jaar.

Namens alle Schoonzusters
en Zwagers

VORDEN, 17 September 1954.

Ver. Vrijzinnig Hervormden
De Zondagsschool begint
a.s. Zondag 19 Sept. in het Nut

Groten, 10 jaar en ouder, 10 uur.
Kleintjes, vanaf 6 jaar, 11 uur.

^EUWELINGEN hartelijk welkom.

//Cet October begint onze

Naai- en Knipcursus
weer. Voor getrouwde dames wordt
een aparte avond gegeven.

G. H. LENSELINK-TEN HAVE
Coupeuse-lerares

Deze week:
Fijne fondant borstplaat, 200 gr. 39 et
Gevulde kantkoek, 100 gram 12 et
Grote Chinese pinda's, 250 gr. 59 et

Weer ontvangen:
de echte Gelderse Rookworst
van Anton Hunink

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa J. W. ALBERS
Telefoon 232

EN NU WEER
VOOR JONG EN OUD

LEVERTRAAN
•

Maar dan de ALLERBESTE van

A. J. ten Doesschate

SMIT,, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, Altijd wat goeds!

DANSSTUDIO H O U T M A N
Het Hoge 8 - Vorden

Velen hebben zich reeds laten inschrijven
voor de cursus van beginners en voor de
cursus van gevorderden. Wie nog van de
dames en heren? Aarzel niet langer en kom
bij onze gezellige clubs.
Opgave kan nog geschieden t.m. 25 Sept.
Leraar en demonstrateur in moderne, oude
en Latin American dances.

t Is weer HENK VAM ARK

die met het nieuwste komt
aan de markt

en voor zijn kladflk

steeds de juiste

kachel of haard
weet te kiezen.

Bovendien ^fcenverkoop
van de nieu^^e Amerikaanse
hetelucht oliekachel

„ P E R F E C T I O N "

Bloemententoonsteiling
Nuts-Floralia

Verzuim niet deze mooie tentoonstelling
te bezoeken.

Heden geopend van nam. 2—10 uur
Entree 25 et

Kinderen tot 14 jaar gratis toegang.

Prijsuitdeling om 9 uur.

Verloting
Maandag half acht in 't Nutsgebouw

IS»*

Dubbel jepjtrnl.erde hetelucht kopcircuttU»,
B«ipurt ',, op Uw kgltfirtk«nlfig l.

Henk van Ark
Telefoon 554

Toom biggen te koop
E. J. Hukker, Delden

Te koop 2 mantels v.
13— 15 jr; gebreide jurk
v. 14-16 jr; heren over-
jas en gekleed zwart pak
Enkweg 26

Toom biggen te koop
bij T. Schotsman

Veldwijk C 140

Te koop een toom, 7
stuks, zware biggen.
A. Elsman B 57

Delden

VERLOREN:
Bruine glacé hand-
schoen (rechter) van 't
Medler naar Vorden.
Gaarne terugbezorgen
Zutphenseweg 13

2 jonge fokshondjes
te koop, 't Hoge 15.

Te koop 2 kinderdrie-
wielers voor leeftijd 6
tot 8 jaar en 9 a 10 jr.
Barink's Rijwielhandel

Eetaardappelen te koop
(gele eigenheimers)
B. Woerts Linde

Vorden

Zware biggen
te koop. D. Pardijs,

Kranenburg

Dff/}/> zij
Haard of Koc/je/ w/?

TE LEF: 204 VORDEN

Bijz. Lag. Landbouwschool
Bij voldoende deelname zullen a.s. win-
ter de volgende cursussen georgani-
seerd worden:

Ie Algemene Landbouwcursus.
2e Boekhouden/bedrijfsleer.
3e Landbouwwerktuigen
4e Bemestingsleer.
5e Kennis v. rundvee en varkens
6e Algemene ontwikkeling

Geef U om deelname op vóór25Sept.
a.s. bij het hoofd der Landbouw-
school (Telefoon 06752—368).

V.A.M.C. „De Graafschaprijders"
Zondag 26 September a.s.
pracht oriënteringsrit
overde Veluwe. Lengte i lOOkm.

Inschri jving: Hotel de Konijnenbult tot
rh H uur. Start in de gem. Warnsveld

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt
een

flinke werkkracht

al gezien?

Deze bromfiets voldoet
aan de hoogste eisen (48 cc.)

De prijs is zeer aantrekkelijk,

m f 485.-
Uit voorraad leverbaar, evenals de
oerdegelijke „S P A R T A" bromfiets,
de grote troef op bromfietsgebied.

Voor iets nieuws en reparaties naar

R. G. T- KUYPERS
Telef. 393



Maandag 20 Sept.
wegens familie-

omstandigheden
de gehele dag
gesloten

G. H. HILFERINK
L evensmiddelenbedrijf
Het Hoge 3

Wegens familiefeest
Donderdag 23 Sept.
na 10 uur

gesloten
H. WEUSTENENK
Het Hoge

ALS HUN
JONG 0(LUK.

Fa* Martens
VORDEN

A.s. Zondag 2 uur
Competitie wedstrijd

Vorden l - Ruurlol

NIET ALLEEN
grote stukken

voor onze

SPOELTJESWOL

BREIWEDSTRIJD

*
't Gaat niet alleen om grote werk-
stukken! Als u weinig tijd heeft
kiest u dan een klein stuk.

»
U dingt evengoed mee naar een van de vele prijzen (hoofdpr. f 50.—
in contanten). Tot 6 November a.s. kunnen de breistukken worden
ingeleverd, tegelijk met uw aankoopbonnen die u van ons krijgt bij
iedere aankoop van Spoeltjeswol. Het publiek is de jury!

Begint u vandaag nog!
Waarom niet deze GRATIS KANS benut?

VAN WIJK's SPOELTJESWOL

speelt de hoofdrol in onze breiwedstrijd! J
HL LUTH - Nieuwstad - VORDEN

H.H. Veehouders
De nachten worden
kouder. Denkt U aan
Uw koebeesten? Geeft
ze een lekker warm

dek
We hebben er zat ...
en prima!
Ook paardedekken
Aanbevelend
G. W. LUIMES

Uw adres voor

Pluimvee
is:
W. ROSSEL

Telefoon 283 Vorden

A.s. Zondag

Ratti2-Steenderen3
Aanvang 12 uur

Raltil-Witkampers l
Aanvang 2 uur

Voor
leren jassen
beenpijpen enz.
naar

G. W. LUIMES
Vorden
Koopt bij vakmensen.

EMPO Rijwielfabriek
biedt werkgelegenheid aan

flinke
werkkrachten
tot 35 jaar

en leerjongens

Inlichtingen bij de fabrieksportier,
zowel 's avonds als in de werkuren.

Eigen pensioenfonds aan het bedrijf
verbonden.

Nntszangschool en Blokfluitcurcus
Woensdag 22 September a.s.
v. kwart voor vier tot kwart voor vijf
opgave voor deelneming voor beide
cursussen in het Nutsgebouw.
20 et per les per cursus, per leerling.

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt
zegt openhartig: HET IS PERFECT!

BIJ ONS DIRECT VOORDEEL
Gehakt, per blik 500 gr. 120 et
Bosbessenjam per pot 56 Ct
Havermout 500 gr. 22 Ct
Vermicelli 500 gr. 42 Ct
Vruchtengries 100 gr. 20 Ct
Flensjes (fijn koekje) 250 gr. 55 Ct
Eikels (gevulde chocolade) 100 gr. 35 Ct

IEVENSMIDDELENBEDRIJF
T. van der Lee
Het Hoge

rStudieboeken
voor alle
cursussen en
opleidingen

Ook uw adres voor
schoolbehoeften en
tekenmaterialen

BOEKHANDEL H I E T B R I N K

Bezoekt de

FOKVEEDAG
te HENGELO (G.)

Uitgaande van de Kring van M.R.IJ. Fokver.

op a.s. VRIJDAG 24 SEPTEMBER
Aanvang 9 uur.
Na de middag keuring van afstamme-
lingen van de stieren van de K.I.V.O.
Vorden — Hengelo, gemeentelijk par-
keerterrein.

A.s. Dinsdagavond 7.30 uur

in gebouw IRENE

Het jeugdwerk start:

„ Wat doen wij jongeren
met De Grote Trek?'
*

Alle leden van alle verenigingen
en alle jongere belijdende lidmaten
worden verwacht!

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Nipius, Zutpiien

Best Brood
dat brood van

SCHURINK
*

Voor al uw

Familiedrukwerk
o.a. visitekaartjes, ge-
boortekaartjes, onder-
trouw- en rouwbrieven

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

We zijn ruim gesorteerd in:
rijwiellampen, zaklantaarns
enkele- en dubbele tassen
beenpijpen, regenbroeken, leren
jassen, handschoenen, caps,
valhelmen, brillen.

•Een goede raad:
poets uw vervoermiddel regelmatig

Grote voorraad poetsmiddelen
in vloeibare en vaste vorm, vaseline

R. G. J. KUYPERS Teief. 393

Heden Zaterdag
zolang de, voor f and strem :

500 gram eigen gesmolten rundvet 55 et
200 gr. boterhamw. 40 et 200 gr. gebr. gehakt 70 et
200 gr. hamworst 60 et 500 gr. vet spek 110 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

drukt een stempel van
gejaagdheid op de
mende dagtaak.

't ONTBIJT MAG GERUSTER
EENVOUDIG
neem er de tijd voor. Dan
wordt het een gezonde en
g e z e l l i g e start voor de
nieuwe dag.

En daartoe werkt ook mee zo'n
Amerikaans ontbijtlaken in fleu-
rig ruitdessin. Uitgevoerd in een
solide fantasieweefsel, kleurecht,
wasecht. Deze week, a l l e e n op
bon 3 van Uw Inconé
K E T T I N G - A C T I E ^
bewijs voor de prijs if
van f. VB

TEL 381VISSER


