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KINDERUITZENDING
Belanghebbenden bij de kinderuitzending van
het Groene Kruis maken wij attent op een
advertentie welke elders in dit blad is op-
genomen. Alleen as. Maandagmiddag van
1 uur tot half twee kan men de kinderen
opgeven.

DELDEN I KAMPIOEN TOUWTREKKEN
De winkeliersvereniging had Woensdag de
f i n a l e van de touwtrekwedstrijden om de wis-
selbeker georganiseerd, waaraan H ploegen
deelnamen. Ook nu was de belangstelling weer
enorm en honderden omzoomden het wed-
strijd-terrein, gelegen in de weide van café De
/on. Ook mi weer kwam Delden I als w innaa r
uit de s t r i j d op de voet gevolgd door Kranen-
burg l, welke beide ploegen niet veel voor
e lkaar onderdoen. De wedstrijd tussen beide
ploegen vormde dan ook het hoogtepunt van
de avond.
De uitslag luidt als volgt: l Delden I z& pnt,
2 Kranenburg l 24 pnt, 3 Gems I 17 pnt, 4
Veldwijk I 15 pnt, 5 Kranenburg II 14 pnt,
6 Delden II 8 pnt, 7 Gems II l pnt en 8
Veldwijk II met 2 pnt.
Na afloop reikte de voor/.itter van VVV, bur-
gemeester van Arkel, de nieuw beschikbaar
gestelde wisselbeker, welke 3 maal achtereer
of 5 maal in het totaal gewonnen moet
den, met een toepasselijk woord uit. Hij
er op dat in de touwtrekwedstrijden 3 speci-
f iek manne l i j ke factoren een woordje mee-
spreken, nml. kracht, uithoudingsvermogen
en teamgeest. Hij huldigde de kampioen
voor hun prestaties en ook de andere dc
nemende ploegen kregen woorden van lof.
Hij memoreerde dat Delden I ook reeds de
houder is van de vorige wisselbeker en dankte
tenslot te alle medewerkenden, in 't bij/onder
de arbiter de heer H. Oostindiën.

V.V.V.-PROGRAMMA
Maandagavond is er weer een wandeltocht en
Woensdagmiddag de achtkastelentocht voor
wielrijders. Deze beide vaste programmapun-
ten genieten wel zoveel bekendheid, dat aan-
beveling niet nodig is.
Woensdagavond geven De Knupduukskes een
demonstratie op het Marktplein. Het op-
treden van deze boerendansersgroep is voor de
gasten steeds weer een evenement.
Zaterdagavond vindt in het Nutsgebouw een
brigedrive plaats. De liefhebbers van dit mooie
kaartspel kunnen dan eikaars krachten meten.

8-KASTELENTOCHT
Aan de wekelijkse acht-kastelentocht per ri j-
wiel, welke Woensdagsmiddags o.l.v. burge-
meester van Arkel gehouden wordt, namen
deze week 53 personen deel.

STROBERG VERBRAND
Donderdag werd de brandweer gealarmeerd
voor een brand bij de boerderij van de heer
Brink in de buurtschap Delden. Een stroberg
brandde geheel uit, doch de woning en kip-
penhokken bleven gespaard.

GESLAAGD
Voor het diploma gezel in het Schoenmakers-
en Herstellersbedrij f is onder Rijkstoe/icht
geslaagd on/e plaatsgenoot, Hcrm. Jansen.
De heer A. W. Bargeman, werk/aam op de
C.I,.V. „De Eendracht" alhier slaagde voor het
middenstandsdiploma.

KERKDIENSTEN Zondag 14 Aug.
IRENE

9 uur uur Ds J. Langstraat.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds K. A. Firet

van Overschie
R.K. Kerk

7 en A30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
R. K, Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 13 Aug. van 5 uur tot en met
Zondag 14 Aug. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 5 t.m. 11 Aug.
Geboren: z. van H. Bogchelman en G. H.
Bogchelman-Abbink.
Ondertrouwd: M. Kornegoor en C. E.
Nijendijk, H. J. Brinkerink en M. Kip.
Gehuwd: H. C. Stegeman en A. J. Nijen-
huis, W. A. L. Hendriks en C. W. Koen-
hen, l
Overleden: Geen.

Weektnarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 79 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 45.—
Handel was traag.

METAALBEWERKERS GAAN FEEST
VIEREN

Onder voorzitterschap van de heer G. Koer-
selman werd in café de Zon een ledenvergade-
ring gehouden van de Alg. Ned. Metaalbe-
drijfsbond. In z i j n openingswoord heette de
voorzitter in het bij/onder welkom de d i s t r i c t s -
bestuurder Tj. de Vries uit Zutphen.
Besloten werd om ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van de afdel ing op 17 Sep-
tember een feestelijke herdenking te honden.
Naast de sprekers zal op deze avond optreden
de Gooise theateronderneming uit Hilversum.
Het muzikale gedeelte zal worden verzorgd
door de Tiroler kapel uit Zutphen. De leden
werden opgewekt deze avond zoveel mogelijk
met de dames bij te wonen.
De heer Abeneus besprak het scholingswerk en
stelde voor 10 personen op te leiden tot ge-
sprekleiders.
Wegens verandering van werkkring wer<l af-
scheid genomen van de afdelings-penning-
meester, de heer K. A. Jansen.
Allereerst werd het woord gevoerd door de
heer de Vries, die de heer Jansen prees als een
accuraa t penningmeester. Namens het hoofd-
bestuur bood hij hem een enveloppe met
inhoud aan.
De voorzitter dankte de heer Jansen voor alles
wat hij als penningmeester in het belang van
de afdel ing had gedaan en bood hem een zes-
kleuren potlood aan, hem in z i jn nieuw werk-
kring te Apeldoorn alle goeds toewensende. De
heet Jansen dankte voor de cadeaux.

In de plaats van de heer Jansen werd ge-
kozen de heer H. Fleming sr.

POSTZEGEL MET TOESLAG VOOR HET
KONINGIN WILHELMINA FONDS

Het is U allen ongetwijfeld bekend, dat
H. K. I I . I'rises Wilhelmina - i l Augustus a. s.
H a a r 75e ve r j aa rdag hoopte te vieren. Wij
stellen het zeer op prijs 11, in verband hier-
mede, ervan in kennis te s te l l en , dat het
„Koningin Wilhelmina Fonds" voor de kan-
kerbestrijding dit jaar voor éénmaal een post-
zegel met toeslag uitgeeft en wel in de periode
van 15 Augustus tot en met 10 September
1955.

Bij het Gouden regerings- j u b i l e u m van
Koningin Wi lhe lmina in 1948 was het de
wens van Hare Majesteit , dat het H a a r a an -
geboden Nationale geschenk de middelen zou
verschaf fen om de kanker in Neder land te
bestr i jden en zodoende tot zegen te z i j n van
lie t gehele Nederlandse volk.
Wij vertrouwen, dat a l le inwoners van Vor-
den, te beginnen met 15 Augus tus a. s.,
Koningin Wilhelmina Fonds-postzegels zullen
gebruiken en zodoende Prinses W i l h e l m i n a
eren en tevens een ernstige Nationale zaak
dienen.
Deze postzegels z i j n op het postkantoor ver-
verkrijgbaar. Moge in Volden een rccord-vcr-
koop maats vinden van het Koningin Wi lhe l -
mina Fonds.

EEN MOEDIGE DAAD
De 15-jarige Wim de Boer, wonende aan de
Insu l imle laan alhier, was met vacantie in
Almelo. Bij het kanaal gekomen zag hij een
'roepje huilende en schreeuwende mensen.
rot z i j n grote schrik zag hij een plm. 11 - j a r ig
meisje in het water liggen. Hij bedacht zien
geen ogenblik, doch sprong gekleed te water
en mocht het genoegen smaken het meisje
veilig aan de wal te brengen, waardoor het
van de verdrinkingsdood werd gered.
Bravo Wim, dat was prachtig werk!

OUD-VORDENSE MARKT
Woensdagavond werd hier weer een oud-
Vordense markt gehouden, waarvoor van de
zijde van het p u b l i e k veel b e l a n g s t e l l i n g be-
stond. Vooral na af loop van de touwtrekwed-
strijden kwamen de mensen in drommen op-
zetten. De gebak- en snoepkramen waren goed
vertegenwoordigd, doch verder leek ons de
deelname geringer dan vorige malen. De
Tirolerkapel zorgde met haar lustige v v i j s j e s
voor een welkome afwisseling.
Het bracht weer een gezellige drukte in het
dorp, wat door de vreemdelingen zeer op prijs
werd gesteld.

DE KNUPDUUKSKES TERUG
Woensdagavond tegen 1 1 uur kwamen „De
Knupduukskes" van hun O-daagse reis naai
Frankr i jk in Vorden terug.
Op uitnodiging van de Federatie van folklo-
ristische dansgroepen in Nederland hebben
zij in Vannes (Bretagne) op het aldaar ge-
houden folkloristische festival een demonstra-
tie gegeven van oud-Achterhoekse boerendan-
sen, waarmede z i j een enorm succes oogstten.
Bij hun terugkomst in Vorden was burgemees-
ter Van Arkel aanwezig, die hun namens
V.V.V. begroette.
De groep werd een verversing aangeboden,
wat /eer op pr i js werd gesteld.
Wij hopen de volgende week een uitgebreid
verslag van de vele belevenissen der dansgroep
op hun buitenlandse reis te kunnen geven.



VOGELSCHIETEN
Zaterdagavond stond het vogelschieten op het
programma van de Ver. voor Vreemdelingen
Verkeer. Dit had plaats op De Bleek. Er was
belangstelling genoeg, doch de deelname liet
veel te wensen over. Er waren maar ruim 30
deelnemers.
De vogel viel nogal vrij spoedig van z i j n hoge
zitplaats, mede dank zij de schutterskwaliteiten
van de deelnemers.
De uitslag luidt als volgt: l H. W. Haverkamp
uit Warken (romp), A. Vreeman (kop), J. H.
Hurmsen (r.vl.), G. Geltink (l.vl.) en G. Eyer-
kamp (staart). Een bestuurslid van V.V.V.
reikte met een toepasselijk woord de prijzen
uit.

SPAR ZOMER REIS
Dinsdag maakten de gezamenlijke Sparkruide-
niers hun jaarlijks uitstapje met hun klanten
naar Valkenburg.
In Arcen werd 's morgens het eerst gestopt
om een kop koffie te gebruiken. Daarna werd
Valkenburg en omstreken bezocht. De Ge-
meentegrot, de torellen kwekerij, klein Zwit-
serland en het drie-landenpunt werden be-
zichtigd. Ook werd een druk gebruik gemaakt
van een kabelbaan, 's Avonds werden allen
onthaald op een heerlijk diner. Tot slot van
de dag werd een rondrit door het verlichte
Nijmegen gemaakt.
Om ruim elf uur waren allen zeer voldaan
over de zeer geslaagde dag weer in Vorden.

VOETBAL
Woensdagavond speelde Vorden I een vriend-
schappelijke wedstrijd op haar terrein tegen
het pas naar de 2e klas gepromoveerde Almen
I. In verband met de feestelijkheden en
attracties in het dorp moest Vorden met een
aantal invallers uitkomen. Niettemin is er Y
goed gevoetbald aan weerszijden en tenslot
was Almen de gelukkigste door met 1—0 deze
wedstrijd te winnen.
A.s. Woensdagavond speelt Vorden II thuis
tegen Almen II, hetgeen voor beide partijejjk
een goede oefenwedstrijd betekent. ^F
Vorden a speelde Donderdagavond tegen
Almen a, waarbij de gelukkigste, in dit geval

Almen, met 3—2 won.
Vorden b speek a.s. Donderdagavond op eigen
terrein tegen Almen b.

RATTI-NIEUWS
Zondag speelde Ratti I, in het kader van het
K.D.C.-Koolhaas-tournooi te Lochem een
vriendschappelijke ontmoeting tegen de sterke
4de klasser K.D.C. 1. Zowel K.D.C, als R a t t i
hadden een 3-tal invallers, terwij l Ratti z e l f s
de gehele wedstrijd met 10 man speelde, daar
één speler verstek liet gaan. Deze ontmoeting
werd onder uiterst slechte weersomstandig-
heden gespeeld.
Ondanks neerplensende regenbuien gelukte
het Ratti al binnen 5 minuten uit in scrini-
mage voor 't Lochemse doel, de leiding te
nemen. Ook na halftime, toen Ratti over-
wegend sterker bleek, scoorde de middenvoor
nogmaals een doelpunt, zodat Ratti uiteinde-
lijk een verdiende 2—0 zege behaalde.

KAPELAAN Z. FRANKHUIJZEN
OVERGEPLAATST

Kapelaan Zozimus Frankhuijzen O.F.M, is
overgeplaatst naar het rectoraat te Bleijerheide
bij Heerlen, waar hij wederom als kapelaan
in de zielzorg werkzaam zal z i jn .
De parochianen zullen met enige verrassing
kennis genomen hebben van dit feit en velen
zullen hem node zien vertrekken.
Tijdens zijn 3-jarig verblijf alhier heeft hij
veel werk verricht. Naast de zielzorg in de
parochie, genoot het parochiële verenigings-
leven en speciaal het jeugdverenigingswerk
zijn volle belangstelling. Kenmerkend was
zijn groot gevoel voor humor.
Zondagmiddag na het Lof bestond er gelegen-
heid om van de kapelaan afscheid te nemen.
Uit de grote belangstelling hiervoor bleek
wel, dat men erkentelijk was, voor het vele
goede, dat door hem hier werd verricht. t
Dinsdagavond j.l. namen de besturen van de
organisaties en verenigingen afscheid van hun
Geestelijk Adviseur en de pastorie; een en
ander onder aanbieding van 'n kleine herin-
nering.
Woensdag 10 Augustus is Pater Frankhuijzen
naar zi jn nieuwe standplaats vertrokken.
Als nieuwe kapelaan aan de St. Antonius v.

Niet één week,
maar altijd lage prijzen!

Een pot appelstroop 34 et
Een grote pot pindakaas 77 et
Een pot pruimen-sinaasappeljam

55 et
Een pak maizena 22 et
3 pakjes Honigs Pudding, diverse

smaken 49 et

Als extra reclame:
Boerenmetworst, ontbijtspek en
boterhamworst samen 150 gr. 65 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Padua-parochie weid inmiddels benoemd de
Z.K. Pater Diodorus Polanen O.F.M. Deze
werd geboren te Ut rech t op l Maart 1904, en
deed z i j n int rede op 7 September 1927, waarna
h i j I I M a a i t 19.-H t o t priester werd gewijd.
Van 1935—1911 was hij kapelaan te Alverne,
van 1911 — 1919 als zodanig in Heerlen en tot
A ug. 1955 kapelaan te Hernen-Lcur bij
Wijchen.

NIEUWE GARDIAAN
Nog'^een andere bekende figuur uit de paro-
chie, n.l. Pater Thomas Pothof O.F.M., Gar-
diaan van het Franciscanerklooster op de Kra-
nenburg, /al Vorden gaan verlaten. Hij werd
m.i.v. I I A u g u s t u s j . l . benoemd t o t Overste '
van het Franciscanerklooster te Weert (L.).
Gard iaan l 'othol, geboren en getogen in de
Achterhoek (Lic htenvoorde) was in verre oin-

Rrek een markante en populaire persoonlijk-
eid. Hij genoot vooral bekendheid als predi-

kant.
In zijn plaats werd alhier benoemd tot Gar-
diaan, Pater Nicasius Flaat O.F.M., tot nu toe

JJiardiaan van het klooster Alvcrna (Wijchen).
'ater Flaat werd geboren te Haarlem 2 Maart
1899 en trad op 7 Sept. 1918 in de orde. H i j
werd 22 Maart 1925 tot priester gewijd.

NATIONALE RECLASSERING
Van 19 September tot 2 October wordt in het
gehele land weer de nationale reclasserings-
collectie gehouden.
Hoewel het dus nog enige weken duurt voor
het zover is, plaatsen we nu alreeds een artikel
van Leo Uitten bogaard, opdat u deze ge-
dachten eens op u kunt laten inwerken.

ALS U EEN MENS ONDER DE
MENSEN BENT.. .

EERSTE DEEL
„Als wij eens in dezelfde omstandigheden ge-
plaatst waren, door erfelijkheid, opvoeding,
moeilijkheden bij het werk, bij het wonen,
zouden wij dan ook geen wrakken, dieven of
moordenaars zijn? Misschien nog onwaardiger
dan deze mensen?" Deze even eerlijke als be-
hartenswaardige woorden stammen van een
man, die het weten kan. Van een man, die de
misdaad in zijn wreedste en tegelijk wan-
hopigste gezicht zag. Van Abbé Pierre, de
Parijse geestelijke, die de bewondering, het
ontzag en ... de schaamte van millioenen af-
dwong door de hartstochtelijke wijze, waarop
hij de aandacht vestigde op de vreselijke
woningproblemen in zijn stad. Op een koude
vriesnacht, toen tientallen onbehuisden als
dieren lagen te sterven in de straten van de
Lichtstad, was hij schreeuwend en schreiend
van huis tot huis gegaan, roepend om hulp,
om onderdak voor de armzaligen, die zelfs
geen hol meer hadden om weg te kruipen.
Z i j n schreeuw om barmhartigheid vond z i jn
echo in een massale actie, die althans de
eerste nood van tienduizenden radelozen kon
lenigen.
Waarom spreken figuren als Abbé Pierre en
een Albert Schweitzer bijvoorbeeld immer tot

het hart en het geweten van de massa, van u
en mij? Omdat we met feilloze intuïtie in hun
woorden de oprechtheid onderkennen, die in
onze samenleving zo zeldzaam is als de ware
vrede. Omdat zij een taal spreken, die verre
uitgaat boven het persoonlijke en het groeps-
belang. Een taal, die universeel is en in de
volstrekte, onzelfzuchtige liefde zijn klank-
bodem vindt. Zij kunnen zo spreken, omdat zij
de nood van de mensen aan den lijve voelden.
De ziekten van het menselijk lichaam en van
de menselijke geest aanschouwden zij in hun
afzichtelijkste vormen. Maar anders dan wij
wendden zij hun blik niet af, liever trachtten
zij met alle mogelijke en onmogelijke midde-
len voor die noden en kwalen de bevrijdende
oplossing te zoeken.
„De wereld is niet klaar, er wordt nog aan
gewerkt. De schepping gaat iedere dag verder.
God werkt dagelijks aan de wereld. Wij moe-
ten met Hem meewerken. De liefdadigheid
is de wet, die de wereld opbouwt!" is een
andere uitspraak van Abbé Pierre, die in die
liefdadigheid zelf voorging met inzet van heel
z i j n vurige, onstuimige persoonlijkheid. Hij
gaf en geeft wat hij heeft. Omdat hij weet, dat
de nooddruftige of ontspoorde medemens
eerst "aan zi jn grauwe armoede, eerst aan zijn
schande moet wrorden onttrokken, om weer
„zindelijk, eerlijk, werkzaam en vredelievend
te worden".

Maar. .. wat gaat óns die oproep aan? zult u
misschien zeggen. Hier in ons eigen land be-
staan zulke stellig vreselijke toestanden toch
niet? Ik herinner mij de woorden van een
andere voorvechter op charitatief gebied, de
Hindoe-heilige Ramakrishna. Zijn lichaam en

leven waren opgebrand in z i j n zorg om de
behoeftige medemens. Op de dag, dat de dood
hem halen kwam en hij van u i t p u t t i n g en
pi jn niet meer kon opstaan, schreide hij hete
tranen, omdat er nog zoveel leed te lenigen
viel en het hem niet meer gegeven zou z i jn
daartoe bij te dragen. Zo onnoemelijk veel
leed is er ook in ons eigen land nog op te
hel len. U zou bijvoorbeeld eens moeten kun-
nen praten met de vrouwen en mannen van
onze Reclasseringsinstellingen, die zich de zorg
aantrekken van hen, die door allerlei omstan-
digheden tot misdrijf vervielen en weer moe-
ten worden teruggebracht tot een fatsoenlijk
en nuttig bestaan. Elk van hen zou u, gelijk
een Abbé Pierre, kunnen vertellen van een
ellende, waarvan u beslist geen voorstelling
heeft!
Maar nu praat u over regelrechte misdadigers
en voor hen wilt u toch geen meelij wekken?
is de vraag, die nu mogelijk bij u opkomt. Ja,
dat is wezenlijk mi jn bedoeling. „Dien diegene
het meest, die uw hulp het meeste nodig
heeft!" zegt Abbé Pierre. En die hebben z i j
nodig, al diegenen, die een misstap begingen
en juist daarom onze steun niet ontberen
kunnen, willen zij niet tot nóg groter kwaad
vervallen. Nee, draait u nu - - verveeld of
geïrriteerd — uw blik niet weg. U hebt waar-
s c h i j n l i j k nooit een gevangenis bezocht. Ik
deed dat beroepshalve meer dan eenmaal en
nooit ben ik er vandaan gegaan zonder het
neerdrukkende, ja, misse l i jk makende gevoel:
deze opsluiting, deze verbanning is maar een
halve oplossing. Deze mensen behoeven on/e
hulp, wie zij ook z i jn , wat zij ook deden. Zij
z i j n immers een deel van onze samenleving,
hoe dan ook!



Voor de deelneming
betoond bij het over-
lijden van onze innig-
geliefde Broeder en
Zwager

Gerrit Jan Meilink

betuigen wij U onze
hartelijke dank.

fam. MELLINK

Vorden, Aug. '55.

GEVRAAGD

net meisje
voor dag en nacht.
Goed loon. Zondags
vrij.

Mevrouw Mozes
(Liberty), Nieuwstad
10 Zutphen.

Gevraagd een net
MEISJE, voor l a 2
dagen per week bij
Joh. Groot Jebbink.
„Bijvanck" Linde.

Gevraagd net
DIENSTMEISJE.
Hotel „'t Jachthuis",
Warnsveld.

Gevraagd 'n MEISJE,
voor een dag p. week
als huisnaaister.
Hotel Bakker, Vorden

Woningruil.
Welk gezin in Vorden
wenst zijn ruime wo-
ning te ruilen voor
kleinere?
Aangeb. woning bevat
kamer, keuken, 3 si.
kamers.
Br. onder Itr. K aan
bur. van dit blad.

Te koop gevraagd
emaille vulkachel.
Brieven bureau Con-
tact.

PIANO aangeb., merk
Knauss, pr. fabr., edele
toon, zwart, f 350.—.
Te bevr. bureau van
dit blad.

Te koop 4 zware
BIGGEN, keuze uit
10. H. Arfman, Bran-
denborch, Vorden.

Te koop een toom
mooie BIGGEN.
H. Besselink, „Schutte-
rij" Mossel.

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
H. Wiltink, D 58,
Vorden. N.o.Z.

Te koop 3 dekrijpe
fokzeugjes, Moeder
Sterzeug. H. Verstege,
Brandenborch.

Een toom BIGGEN
te koop. B. Wagen-
voort, B 92, Delden.

Te koop toom BIG-
GEN bij B. Korenblik,
Wildenborch.

Jonge KONIJNEN te
koop. Jan Hassink.

Te koop JONGE
HENNEN, 15
RL en 30 W.L.
E Brummelman, B
46, Kruisweg Vorden,
Telef. 576.

Voor het nemen
rijlessen
voor Vorden
en omgeving
is het adres

Erkende Autorijsch.

Theo van Essen
Gediplom. Instructeur
sinds 1949.
Boompjeswal no. 6,
Telefoon 2215,
Zutphen.

Kinderuitzending
Groene Kruis.
Het bestuur van het Groene Kruis heelt
dezer dagen bericht gekregen dat er
vier kinderen in de vacantie-kolonie op-
genomen kunnen worden. De uitzending
geschiedt van 18 Augustus tot 21 Sep-
tember, dus a.s. Donderdag moeten de
kinderen al vertrekken.
Zij, die menen voor uitzending in aan-
merking te komen kunnen zich uitsluitend
Maandag 15 Aug. van 1 uur tot half twee
in het wijkgebouw aanmelden, waarna
door Dr de Vries uitgemaakt zal worden
welke kinderen uitzending het meest
nodig hebben.

x Op Maandag 15 Augustus hopen on-X V)J i. v i a au va a y i _/ . f iuyuoiuo uupcii uu-
, ze Ouders, Behuwd-, Grootouders en

Kinderen

H. Lenselink
en
J. G. Lenselink-Wissels

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van

Jan en Dina
Sini
Hentje en Gerrit Jan r
Opa X

Vorden, Augustus 1955.
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u u
Q Op D.V. 1.7 Augustus hopen onze ge- Q
n liefde OudersM y
Q G. Schouten
W en

^ H. Schouten-Pothoven

7* de dag te herdenken dat zij voor 25
X jaar in het huwelijk werden verbonden.
V Dat zij nog lang gespaard mogen blij- W
y ven is de wens van hun dankbare W
Q kinderen

Joop
Betty

W Heinko
W

} Receptie op Woensdag 17 Augustus
Q van 15.30—17.00 uur in Hotel „'t
X Wapen van Gelderland".
Xw Vorden, "Roodkapje".

heden
| inschrijving

(aan huis)
voor de

Zaterdagavond danscursus in
Café Lettink.

Bij voldoende deelname geven
wij ook een danscursus in de
buurtschap 't Medler.
Inschrijviïigen hiervoor Woens-
dag 24 Aug. 's avonds van 7-8
uur in café Eykelkamp.

Dansschool M. J. Kroneman
Telefoon 467.

Probeer deze week eens
Heerlijk gevulde kantkoek 13 et

per 100 gram
200 gram Vruchtengriespudding 38 et
200 gram Bitterkoekjespudding 38 et
Heerlijke Boerenmetworst 150 gr.

69 et
Huishoudkoffie 250 gram 125 et
Losse thee 59 et per 100 gr.
Weer ontvangen: Prima Blanke

Stokvis

Fa J. W. ALBERS

Reurle neugt oe
op de

J^olklorefeesten
op 20 en 21 Augustus a.s.
Terrein Huize Ruurlo.

Zaterdag 20
vanaf 15 uur.
Zondag 21
vanaf 13 uur.

Aug. Tentoonstelling

Aug. Tentoonstelling

Groot Folklorespel
Zaterdag 20 Aug. om 19.30
uur en Zondag 21 Aug. om
19 uur. Optocht Zondagmid-
dag om 15.30 uur.

Entree: Tentoonstelling f 0.50, kinde-
ren f 0.25, Folklorespel aan de kassa
f 1.25, kinderen f 0.50.

Kaarten in voorverkoop voor spel
alleen f L —, bij Sigarenmagazijn Meu-
lenkamp te Ruurlo en Sigarenmagazijn
Kamperman te Lochem.

Voor uw brillen fa» Martens,
de opticien die altijd voor u
klaar staat.

Onderstaande schoenwinkels
en reparatiebedrijven zijn van

15-20 Aug. (dus a.s.
week) wegens
vacantie gesloten

H. G. Albers

Timmer (Kranenburg)

H. G. Wullink

Adverteren doet u nooit geen kwaad,
Maar 't beste is: met regelmaat.



De juiste tijd . . .
kunt U alti jd nog het beste aflezen van
een goed horloge.
Uw Prisma-veitegenwoordiger
Fa. Martens
heeft ze voor U in alle uitvoeringen en
prijsklasse voorradig.

Gems Metaalwerken, Vorden
vraagt voor spoedige indiensttreding

(fabriek):

enige flinke arbeiders en jeugdig personeel
welke na gebleken geschiktheid opgeleid
kunnen worden tot electr. lassers, aanbou-

wer, perser enz.

Idem voor montage buitendienst jeug-
dig personeel voor opleiding centrale
verwarmings monteur en loodgieter.

sorlering

Vliegen- en Motten-
verdelgingsmiddelen

o.a. Omyl-Flit-Shelltox en spuiten,
de Nouricid-Aerosol een handige spuit-
bus tevens luchtververser (doodt on-
verbiddelijk). Verder Rooktabletten en
Papier, Vliegenvangers enz.
Trix vloeibaar en droog (doodt Mot
en Larven).
Trix-W in het spoelwater geeft wol-
len goed maandenlang een afdoende
bescherming tegen Mottenvraat.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

WEGENS OMSTANDIGHEDEN

Zaterdag 20 Aug.
om 5 uur gesloten.

Wij brengen steeds de bet're rijwielmerken
Daar zult U jaren na de koop nog 't

voordeel van bemerken.
A. G. TRAGTER - Zutphenseweg

GESLOTEN
wegens vacantie
van 15 t.m. 20 Aug.

*
Daarna weer steeds tot Uw dienst!

KEUNE - Stationsweg

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

v.v.v.
Maandag 15 Aug. Avondwandeling

onder deskundige leiding. Ver t rek
7 uur van het M a r k t p l e i n .

Woensdag 17 Aug. 8-kastelentocht
per r i jwie l , onder deskundige l e i -
ding. Vertr . l .30 uur v .h . M a r k t p l .

Woensdag 17 Aug. Boerendansen
Demonstratie van onve rva l s t e
folklore uit de Achterhoek, dooi-
de „ K n u p d u u k s k e s " ui t Vorden.
Aanvang 8 uur op het Marktp l

Zaterdag 20 Aug. Bridge-drive
Aanvang half acht i .h.

Gevraagd: in de plaatwerkerij en
in de afd. draaierij

LEERJONGENS
en een aank. werkkracht van
max. 20 jaar.

N.V. „GEHJT Zuivelgereedsch.
Kantoor: Burg. Galléestr. 48

WEiPK
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IK KT BROOD VAN

S C H U R I N K
Voor goed verzorgd DRUKWERK

tegen billijke prijzen

Drukkerij Wolters, Nieuwstad, Tel. 404

Wij bieden u vandaag
2 pakken vet 95 et
200 gr. boterhamw. 55 et
200 gr. leverworst 30 et

Beleefd aanbev.

30 et 200 gr

M. KRIJT

200 gr. ojotbijtspek 60 et
500 gr. £k 90 et
200 gr. tongenworst 50 et

Dorpsstraat 32

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

MANNELIJK PERSONEEL
van 18 tot 45 jaar

VOOR OPLEIDING TOT PRODUCTIEARBEIDER
IN PLOEGENDIENST.

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

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

Sollicitanten kunnen zich op iedere werkdag van 8.30.—12
uur v.m. en op iedere Dinsdagavond van 7 — 8 uur bij de
fabriek aanmelden.

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en

Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

W* ROSSEL
Piuimvcchandcl. Tel. 283
•k Let op het juiste adres


