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25-JARIG PR1ESTERFEEST.
In de parochiekerk op de Kranenburg zal
zondag 7 septj. de viering plaats vinden van
het 25-jarig Priesterfeest van Pastoor Aloys
Seesing uit Frankrijk. Er is een comité ge-
vormd, dat 'de verschillende feestelijkheden
organiseert.
Pastoor Aloysius Antonius Seesing, geboren
op 10 oktober 1908, ontving de H. Priester-
wijding in 1933 te Hees bij Nijmegen, op
16 juli.
Hij werd hierna benoemd als kapelaan te
Lievin in Frankrijk, hierna pastoor te Hau-
te-Cloque (Fr.) waar hij 14 jaar was en
vervolgens vervulde hij het pastoraat te
Inchy en Artois (P.d.G.) bisdom Arras
(Fr.) Nadat reeds in zijn parochie te Frank-
rijk dit feest werd gevierd zal ook hier
dit 25-jarig Priesterjubileum met enige
feestelijkheden gepaard gaan. De fam. See-
sing telt 4 priesterzoons, hetgeen een grote
zeldzaamheid is. Voor verder bijzonderhe-
den omtrent de feestelijkheden verwijzen)
we U naar de advertentie in dit blad.

VERGADERING VOETBALVER. VORDEN.
In een goed bezochte vergadering hebben
de leden van de Voetbalvereniging „Vor-
den" maandagavond in hotel Bakker de
plannen besproken voor het a.s. wintersei-
zoen.
In zijn openingswoord feliciteerde de voor-
zitter de heer Kuyper. het Ie elftal en het
2e elftal met de behaalde successen op de
seriewedstjrijden te Eefde, waar resp. een
Ie en 2e prijs gewonnen werden.
Aangezien vele spelers door vertrek de ver-
eniging hebben verlaten zal er dit jaar geen
3e elftal in de competitie spelen.
Wel zullen er voorlopig drie en misschien
later nog 4 junioren-elftallen in competi-
tieverband uitkomen.
De voorzitter wees er voorts op dat de wer-
kende leden, die nog niet gekeurd zijn, bin-
nenkort 'n oproeping zullen krijgen, waar-
aan gehoor gegeven moet worden, daar zij
anders uitgesloten zullen zijn van de com-
petitie.
De A-junioren zullen dit jaar uikomen in
de hoofdklasse.
Een speciaal woord van hulde en dank
kreeg de secret,aris-penningmcester, de
heer H. Emsbroek, welke gedurende 20 jr.
zitting heeft in het bestuur. Vooral het
financiële gedeelte van zijn funktie ver-
diend alle lof en spr. hoopte dan ook dat
hij nog vele jaren bestuurslid zou blijven.
De voorzitter van d« jeugdcommissie, de
heer H. J. Lijf<;ogt, sprak een speciaal
woord tot de A-junioren, welke bijna allen
aanwezig waren. Hij hoopte dat de goede
geest en de sportiviteit ook in de komende
/ware competitie bewaard mogen blij-
ven. De heer rvuypcr bracht de heer Lijf-
togt dank voor de wijze waarop hij steeds
met de jeugd omgaat en voor de hulp
welke hij steeds aan de vereniging biedt.
Zijn dank gold eveneens de Urainer, de
heer L. Rouwenhorst, die geheel belange-
loos ook deze zomer de senioren en juni-
oren getraind heeft en dit ook in het a.s.
winterseizoen zal blijven doen. De indoor-
training zal op donderdag 11 sept. begin-
nen, indien het gymnastieklokaal hiervoor
dan beschikbaar is.
Verder werd er nog besloten om éénmaal
per 14 dagen een clubblaadje uit te ge-
ven, waarvoor zich enkele medewerken
opgaven. Ook zullen pogingen gedaan wor-
den om deze winter het terrein te voor-
zien van enkele lichtmasten, zodat ook
bij avond eventueel buiten getraind kan
worden.'

VERLOTING NUTSFLORALIA.
De hoofdprijs van de verloting van JNutsllo-
ralia is gevallen op lot 473.
Tot zaterdag b september kunnen de prij-
zen afgehaald worden in het Nutsgebouw,
daarna ten huize van Mevr. Kmsbroek-
Stecnman, Insulindelaan, hoek Dorpsstraat.
Trekkingslijsten hangen voor het raam van
't Nutsgebouw, de Apotheek en bij Mevr.
Emsbroek-Steenman. Verder zijn ze in de
School met de Bijbel, op 't Hoge de Pr. Ju-
lianaschool, Wildenborch en de Medler-
school aanwezig.

KERKDIENSTEN zondag 7 sept.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. H Jansen.
10 uur Ds. Reg. Williams. Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk
7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 6 sept. van 5 uur tot en met
zondag 7 sept. Dr Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236
Zondagsdlenst dierenartsen.

Zondag 7 sept. Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48.— tot f 54 — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 541.
Burgelijke stand van 29 aug. t.m. 4 sept-
Geboren: z. van T. B. M. Wolsing en H. C. G
Rabelink; d. van J van Amstel en G . N i j h o f .
z. van A. J. A. Helmink en J. T. C. Mull ink;
Ondertrouwd: H. J. Wolsink en L G Ban-
nink.
Gehuwd: R.H. Lede en E Huisman.
O/erleden: H. Grundman, echtgen. van G.
Kreunen, 80 jr.

ORANJEFEEST WILDENBORCH.
Begunstigd door prachtig zomerweer hield
de Oranjeverenüg|g „Wildenborch en Om-
streken" vorige^bek vrijdag en zaterdag
haar jaarlijkse oranjefceat. De ochtend
werd gevuld met het kindcrfucst voor de
leerlingen van de Prinses Julianaschool al-
daar. Voor de diverse kinderspelen waren
mooie prijsjes ^achikbaar gesteld i cru i j l
bovendien de tr^patie niet ontbrak. In de
namiddag werden de diverse volksspelen
gehouden waarbij het openingswoord werd
gesproken door de voorzitter, de heer Bent.
Muzikale medewerking werd verleend
door de Chr. Muziekvereniging ,,Sursum
Corda".
De uitslagen van de div. volksspelen zijn
als volgt:
Vogclaèhietcn: D. Horstman, Koningsschut-
$er; 2 T. Visser; 3 A, Oltvooi't; 4 H. J. Gr.
Nuelend en 5 H. Hogeveen.
Dogkarrijdcn: 1 Me j. G. Oplaat; 2 Mevr.
Klein Ikkink-Groot Jebbink; 3 Mej. J.
Liji'togt; 4 Mevr. Maatderink-vaii Ark; 5
Mevr. Baimink- Klein Bramel; 6 Mevr. l'e-
rcnpas-Bouw meester.
Uingstckcn per fiets: l G. J. /wever ink;
2 II. Oplaai; 3 G. Oplaat; 4 H. Klein Br in-
ke; 5 Mevr. BanninloKlein Bramel; 6 B.
Nijenhuis; 7 D. Pardijs.
Balkruicn: l D. Pardijs; 2 Joh. Pardijs; 3
R. Braakhekke; 4 Mevr. Jansen-Ormel;
5 G. Bannink.
Beschieten : l Joh. Wciitink ; 2 A. Olt-
voort; 3 G. Bent; 4 H. J. Groot Nuelend;
5 B. Bennink en 6 A. Hossel.
Vogrlgooien (heren): l G. lluiterkamp; 2
T. Visser; 3 H. Troost; 4 H. Klein Brinke;
5 F. Klein Brinke.
Vogclschietcn (dames): l G. te Bokkel; 2
Mevr. D. Oplaat-Bruil; 3 H. Kreunen; 4
G. Lenselink en 5 Mevr. B. Beimink-Olt^
voort.
Stoelendans: l Mej. A. Bannink; 2 Mej. G.
Bijenhof; 3 A. J. Öltvoort; 4 Mej. G.'Op-
laat; 5 Joh. Pardijs; 6 H. Beltman.
Na afloop reikte de voorzi t ter de diverse
prij/en uit.
In do avonduren volgde de opvoering in
dialect van het toneelstuk , , /warte Kunst
op do dageraad" door de plaatselijke to-
neelvcr. T.A.O. aldaar. Hiervoor bestond
beide avonden een enorme belangstelling.
De spelers(stjers) lieten zich ook nu weer
van hun allerbeste zijde zien zodat het stuk
een prachtige vertolking kreeg. De grime-
ring was bij de heer StriekwoW uit Bar-
chem in goede handen evenals de regie bij

H. Haneveld uit Lochem.

De jaarlijkse tentoonstelling georganiseerd
door Floralia blijft door de honderden in-
zendingen steeds 'n lust voor het oog. Hoe-
wel het aantal dit jaar misschien iets bene-
den tic Verwachtingen is gebleven, was <k-
kwaliteit van 't tentoongestelde u eer goed,
althans wat de kopnummers be t re f t .
Het was voor het bestuur bestaande uit
de dames Mevr. van Mourik, Mevr. Albcrs,
Mevr. Emsbroek-Steenman, Mevr. Groot
Bramel en Mevr. v.d. Borch en de heren
Jan Kost en Jan Haverkamp, weer 'n moei-
l i jke opgave om al de inzendingen een goed
plaatsje te geven en de grote zaal van het
Nutsgebouw zo sfeervol mogelijk aan te
kleden. Zij zijn daar echter weer uitstekend
in geslaagd.
De heer H. Wesselink deelde zaterdag-
avond met een toepasselijk woord de prij-
zen uit. Hij bracht het bestuur dank voor
de vele arbeid, doch vond het jammer dat
van de talrijk uitgereikte plantjes op de
scholen maar ruim de helft nu werd inge-
zonden. Hij verzocht de ouders om het vol-
gend jaar de kinderen te helpen bij het
opkweken van de plankjes zodat Floralia
wat meer resultaat zal zien. Op 8 oktober
a.s. zal de heer Stem uit Apeldoorn, in
Vorden geen onbekende een cursus voor
het Nut geven voor het kweken van bollen
in potten en glazen. Floralia zal dan aan de
aanwezigen bloembollen uitreiken.
Hij hoopte op grote deelname. Verder
dankte hij de lieer A. Brandenbarg, die een
prachtig bloemstuk buiten mededingen ter
opluistering ingezonden had en tic B i j e n v e r ,
voor haar inzending korf met bijen.
Tenslotte deelde hi j nog mede dal Mej.
Kreunen , Almense^^ de prijs had gewon-
nen voor het radc^Ban het j u i s t e g e w i c h t
van de schaal met knlabussen, w e l k e l :~>pnd.
en 4 ons wogen. lOen bijzondere inzending
w n s die van de p l a a t s e l i j k e b loemis ten , t .w.
de heren Derksen en van Kesteren.
De uitslag v a n de J^^ring is als v o l g t :
Stckplant jes voor Ü^Bun lk imie ren : l Joliuny
van Dijk, 2 Reind^Rrgeman, 3 Lydie Ko-
ning, 4 Marinus Bargeman, 5 Ans Pelgrum,
6 Annemie de V r i e s , 7 Joh. te V e l t h u i s ,
8 Ilinns Pelgrum, 9 Gerda Huurneman, '10
Hans Vruggink, I I I t e in i e Pelgrum, 12
Riekje Stapper, 13 Bertus Pardijs, !4Gcr-
da Kossel en 15 Corry Waarle.
Stekplanten voor groteren : l Hermien
Sloetjes, 2 Mevr. Albers-Wijers, 3 Mevr.
Elbrink-Wijers.
Eigen gekweekte planten: l Mevr. Moer-
beek-Langwerden, 2 Mevr. Lcnselink-Groot
Bramel.
Eigen bloemen: l Mevr. Havcrkamp-OU-

Floralia tentoonstelling.
huys, 2 Mevr. Nijhuis-Bargeman.
V i lichten: l H. J. Meijerman, 2 Mevr.iWun-
derink-Eijerkamp, 3 Mevr. A. A a l d e r i n k .
Grote vazen (cursisten): l Mevr. Klein Ha-
iievckl-Dommerholt , 2 Mevr. van Kesteren-
Balduk, 3 Mevr. A. Kerkziek-Buunk, 4 Ali
Klein Hekkèlder.
Bloemstukjes, schalen (cursisten): l Dickie
Meulenbrugge, 2 Mevr. Kle in l l aneve ld -
Dommerholt, 3 Mini Morde, 4 Mevr. V.
Kerkziek-Buunk, 5 Mevr. M. van Ark-de
Vries.
Fantasiestukjes (cursisten): l Mevr. van
Kcstercn-Balduk, 2 idem.
Veldbloemen (cursisten): l Mevr. van Kes-
tcren-Balduk, 2 Alice Albers, 3 Mevr. A.
Kerkziek-Buunk.
Tafelversiering (cursisten): l Alice Albers.
Extra prijs voor de meest behaalde punten
in de afd. Cursisten: Mevr. van Kcsteren-
Balduk.
Bloemstukken voor groteren (vazen):
l Mevr. Kost-Steenbcrgcn, 2 Joke Branden-
barg, 3 Mevr. Hesselink-Heus, 4 idem, I)
C. H. Kerkziek, 6 Dinie Romville, ? Me\ r.
Lense link-Groot Bramel.
Bloemstukken : l Joke B randenbarg, 2
Mevr. Hulstijn-Masselink, 3 idem, 4Mevr .
Kost-Steenbergen, f) Mevr. Harmsen-Groot
Jebbink, 6 idem, 7 C. 11. Kcrk / iek .
Fantasieslukjes: l Bennie Aalderink, 2 Jo-
ke Bramlenbarg, ó Mevr. Spiegelenberg-
Nijhuis.
Bloemtjekeningen (naar de natuur) :
l Carin Aar tsen, 2 Inke van Ooyen.
Idem naar lekcnvoorbeeld: l Benny Braak-
hekke, 2 Juul Lensclink, 3 Jacob Buis.
Fantasiestukjes, kinderen: l Welpengroep
Vorden, 2 Ali en Heiinie Lijftogt, 3 Aiisje
\ \ans ink.
T u i n t j e s , k inderen : l Pieternel Groot Bra-
mel, 2 \ \ i l ly Kost, 3 Lex Braakhekke.
Bloemschikken, kinderen. Vazen: l Henny
1 j ij f logt, 2 Martie Spiegelenberg, 3 idem,
4 Bea Aalderink.
Bakjes: l Mar jan v.d. Wcy, 2 Bea Aalde-
r ink , 3 Toosje Fleming.
Het noemen van namen van 20 veldbloe-
men : l Jan van Ark, 2 Ansje Wansink.
Vcldbouquetten: l Mevr. Eiesselink-Heus,
2 Joke Brandenbarg, 3 Mevr . Aalderink,
4 Mevr. Haverkamp-Olthuys, ;> Bennie
Aa lde r ink .
Veldbouquetten, k inde ren : l derrie Eijer-
k a m p , ^ \ \ J l l y Kosl , 3 Bea A a l d e r i n k , 4
\Volpen David I Alfordgroep.
Paddestoelen: l Welpengroep Vorden, 2
("aria de Vries, 3 Annemie en \ \ i lma de
Vries , 4 Hiek ie Bakker en Hetl ie L e t t i n k ,
5 Essie Groot Bramel.

DRAAGT ELKANDERS LASTEN.
In de \ \eek van H t.m. 14 september a.s.
zal het Algemeen Sociaal Fond; ..Draagt
E lkande r s Lasten' weer een beroep op Uw
offervaardigheid doen. In deze periode
wordtin onze gemeente een openbare kol-
lekle gehouden'voor dit fonds.
Ni'ast de t.b.c.-bestrijding verleent dit fonds
hulp bij tal van andere noden op het ter-
rein van de Volksgezondheid.
Gaarne willen wij de nood, die in vele ge-
zinnen heerst helpen dragen Dit is echter
alleen mogelijk, wanneer U hierbij helpt
door Uw offer.
Gezondheid is een groot goed, waarvoor we
dankbaarmoeten zijn. Toon dan deze dank-
baarheid voor hen die dit grote goed moe-
ten missen, door Uw steun.

Altijd gaaf huidje

POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP

EEN KRASSE DAME.
Momentee l is in Vorden een honderdjarige
op bezoek. Het is Mevr. de wed. Hofs t r a ,
wonende te öneck, die een poosje op va-
kantie is bij haar kleinzoon, de heer I).
Woudstra, aan tle Almenseweg. De krasse
oude dame is nog goed ter been en kan
zich zeil nog redden.'

GESLAAGDE AVONDDROPPING.
Als voorspel van t jaar l i jkse oranjeleest
in "t A led l e r \ \ c ru zaterdagavond een drop-
ping gehouden. Kr waren liefst J4U tleel-
nemers(stiers). /ij werden gedropt bij de
boerderij Groothaar in de V eldhoek. I l i - t
eindpunt was bij het café 't Wapen van het
Medler.
De afstand bedroeg b km., welke in l uur
en 20 min. afgelegd moest worden.
Deprijzen vielen als volgt: l G. J. Wues l -
tenenk en H. Wuestenenk, Ituurlo; 2 J.
Kerkwijk (Mi Arendsen, liuurlo; 3 G. Fok-
king en J. Dimmendaal, Hengelo-Vorden;
4 P. V l i e m en B. Klein Winkel , V o r d e n ;
I) (i. Hendr iksen en H. Liglcnbcrg, Vorden ;
u K. JNorde en mej. Vruggink, Vorden-Huur-
lo; 7 H. Bosch, Beumer en Koning, Vor-
den: {J de dames Lucia, L e n i e ' e n A n n i e
K; ijk e l kamp.

OOSTELIJK ZWEMKAMPIOENE.
Voor V ./.V. waren er verleden \ \ e ek zon-
dag W'-e (M- diverse successen weggelegd op
de Oostel i jke Z wemkampioenschappen, die
in het Graaf-Ottobad te /u tphen werden,
georganiseerd door ,,De Jonge Kampioen".
Hel grootste succes werd behaald door Joke
Brandenbarg, die n u m m e r één w e r d op de
100 m .vrije slag dames en daarmee Ootilfe-
lijk Kampioene 11)58. Haar t i jd was l min.
9.6 sec. No. 2 noteerde 1.17.4.'
Op de 4\100 m. wisselslag estafet te be-
haalden de V.Z.V. dames de derde plaats.



Uit de Gemeenteraad van Vorden.
De wethoudersverkiezing heel'! in onzcge-
ineenle in zoverre ecu verschuiving opge-
leverd, dat inplaals van de altredende Ba-
ron van Westerholt, de heer G. J. Wueste-
nenk (P.v.d.A.) gekozen \vercl. De heer
iWuestenenk wenste zijn benoeming 3 da-
gen in beraad te houden.
(Voor het ter perse gaan van dit blad be-
reikte ons het bericht dat de heer Wues-
tenenk zijn benoeming aanvaard heeft.)
Bij de opening van deze eerste raadszit-
ting in de gerestaureerde raadszaal sprak
de voorzitter een welkomstwoord tot alle
leden en in 't bijzonder tot de nieuwe
raadsleden. Hij hoopte dat de belangen
van de gemeente in de komende 4 jaar
tesamen zo goed mogelijk behartigd zul-
len worden en dat de sfeer goed mag blij-
ven.
Hij de hierna volgende wethoudersver-
kiezing werden de stemmen als volgt uit-
gebracht. Op de Ie wethouder, tevens loco-
burgemeester, A. J. Lenselink, 8; W. Nor-
dr, 1; G. J. Schurink, l en l blanco. Op do
2c wethouderszetel: G. J. Wuestcnenk, 6;
Baron van Westerholt, 3; H. Klein Brinkc,
l en G. J. Schurink, 1.
De overige punten van de agenda waren
van ondergeschikt belang.
Tot leden van de Raad van Bestuur van
de Hummelo-Enschedcsc Kunsftweg wer-
den de heren A. E. van Arkel en Mr. A. Ba-
ron van West^erholt herkozen.
De eigenaren van de gronden, welke door
de gemeente zijn aangekocht ten behoeve
van de bouw der 70 woningen, zullen van-
af' 7 augusljus j.i. tot en met de dag, waar -
op de koopakte wordt gepasseerd inplaats
van 3,5 pet. rente 5 pet. ontvangen, het-
geen per maand een bedrag van i' 62.19
vergt.
TenslotHe had de voorzitter nog enkele
verheugende mededelingen. Zo zal voor de-
ze winter de n ieuwe straatverlichting van-
af de Kroezeboom tot aanjvlumper langs
de Rijksweg en voor het Gemeentehuis tot
bij Bakker Schurink in orde komen. Er zal
om de 30 meter een n a t r i u m lamp komen.
De goedkeuring hiervoor was juist van
G.S. ontvangen. Verder heef t de aanbeste-
ding van de brug bij 't llogeslag (Klein
G e l t i n k ) over de Hissinkbeek plaats gehad.
Laagste inschr i jver was de heer Kuipers,
Olst voor l 3350.—.
V e r d e r h e e f t Ir . de Haan van de P.G.E.M.
medegedeeld dat in de onrendable gebie-

den 60 boerderijen op het elektrische net
aangesloten zullen worden. In november
a.s. zal hiermede een aanvang genomen
worden. Welke boerderijen dit zijn kon
nog niet medegedeeld worden.
Verder is door G.S. goedgekeurd de aan-
leg van een wreg langs het Industrie-terrein,
zodat deze ook binnenkort aanbesteed kan
worden.
Tenslotte deelde de voorzitter nog mede dat
het gerestaureerde gemeentehuis voor het
publiek opengesteld zal worden op 9, 10
en 11 sept. a.s. 's avonds van 7.30-9 uur.
Bij de rondvraag maakte de heer Schurink
de opmerking dat 2 bruggen in het gym-
nastieklokaal stuk waren. Hierop is garan-
tie, aldus de voorz., zodat er nieuwe voor in
de plaats komen. Verder vroeg de heer Schu-
rink om eens aandacht te wiljen schenken
aan de Hissinkbeck nabij Bergkappe. Door
de vele bochten in deze beek wordt de weg
ondermijnd. Voorzitter zal het Waterschap
hierop attent maken.
De heer Heerink vroeg of er al gegadigden
waren voor het nieuwe industrie-terrein en
of het in de bedoeling ligt om hiervoor pro-
paganda te maken. Voorzitter zegt dat het
terrein eerst bouwrijp gemaakt moet wor-
den en dat er momenteel alleen onderhan-
delingen gaande zijn met Gems Metaalwer-
ken alhier.
Op een vraag van de heer Bannink hoe he,t
staat met de aanleg der waterleiding, deel-
de de voorz. mede dat er in de vorige zit-
ting reeds is besloten tot aanleg in de nieu-
we woningen aan het Hoge e.a. De put is
bij de 70 woningen reeds geboord en het
water zal nu onderzocht worden.
De heer Wesselink wees op de huisnum-
mering van de, woningen aan de Almcnse-
weg, welke tot verwarring aanleiding geelt.
Desgevraagd deelde de gemeente-secretaris
mede dat het hier inderdaad een verwar-
rende toestand is. Of men moet overgaan
tot nieuwe wijkriummering ol op numme-
ring straalsgewijze.
Verder werd er gevraagd ol het bezoek van
de Commissaris der ^Blingin wat bespoe-
digd kon worden, v\^it een persoonlijk
overleg omtrent de waterleiding en riole-
ring zou de uitvoering hiervan misschien,
kunnen stimuleren. Volgens ae voorzitter
zal de Commissaris op^mjdagmiddag b ok-
tober a.s. de gemeeiil^Pezoeken, zodat dit
dan ter sprake zal ko

NUTSBIBLIOTHEEK.
Zaterdag 13 september opent de Nutsbiblio-
theek om 4 uur weer zijn boekenkasten
voor de liefhebbers van het lezen van een
goed bock. Het leesgcld en het inleggeld'
is onveranderd gebleven. De boeken zijii
a l lemaal nagezien, schoongemaakt en gere-
pareerd voor zover dit nodig was. Einds
oktjober,' begin november komen er wee r
een honderdtal n i euwe boeken bij en als
de kas het toelaat nog meer. Alle vakboe-
ken worden gratis verstrekt op aanvraag.
Men mag ze 4 a 8 w e k e n in bruikleen heb-
ben,' zodat men ze rustig bestuderen kan
zonder dat het u iets kost. Maak dus, als u
uw kennis w i l t v e r r u i m e n , gebru ik van deze
mooie en goedkope afdeling van de IXutsbi-
bliotheek.

BIOSCOOP
Zaterdagavond komen de liefhebber i v a n de
avonturenf i lm aan hun trek. De vrouwelijke
hoofdrol in ,,Jacht op 't groene vuur" wordt
gespeeld door de bekende fi lmster Grace
Kelly, de tegenwoordige prinses van Mona-
co.
Een avontuurlijke mijn-ingenieur ontdekt
een vroegere smaragdmijn. Hij wil de mijn
weer gaan exploiteren, maar ondervindt
veel tegenwerking van een bandietenbende.

ALWEER EEN NIEUWE WINKEL.
Vandaag opent de heer H. van Ark zijn w i n -
kel in haarden en kachels aan de Insulinde-
laan. Het zal voor hem 'n groot gemak zijn
dat winkel en woonhuis in een pand ver-
enigd zijn.

Tube95ct Hamea-Gelei
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

ZWEMDIPLOMA'S.
In het zwembad vond woensdagmiddag het
diplomazwemmen plaats voor jongelui die
in Zutphen naar school gaan. Allen slaag-
den. Er werden 10 A-, 8 B- en b C-diplo-
ma's uitgereikt.

OPENING H. & W.

Onder zeer grote belangstelling werd j.l.
dinsdag het geheel gemoderniseerde pand
aan de Zutphenseweg 14 in gebruik geno-
men. Hierin is thans gevestigd het wjo-^
ninginrichtings- en meubileringsbedrijt van
do fa. Joh. Heerink (die door gebrek aan
een opvolger zijn zaak heeft overgedragen
aan de heer A. Helmink) en het complete
textielbedrijf van de heer A. Wolsing, voor-
heen gevestigd aan de Raadhuisstraat.
Beide heren associeerden zich onder de f ir-
manaam H. & W.
Wij waren in de gelegenheid deze keurig
ingerichte zaak te bezichtigen. Een enorme
sortering in de beide a fde l ingen voor wo-
ninginrichting en textiel was zeer overzich-
t e l i j k opgesteld, terwijl voor de afd. meube-
len op de bovenverdieping een grote show-^
ruimte is gelegen.
Een groot aantal bloemstukken gaf aan
deze openingsdag een zeer feestelijke in-
druk. Vorden is hiermede weer een prach-
tig winkelpand- rijker geworden.

VOLKSFEEST TE LINDE.
Op woensdag 17 en donderdag 18 sept. a.s.
zal wederom het Linclense volksfeest wor-
den gehouden bij café van Assclt.
Woensdagavond zal de Wildenborchsc To-
neelvereniging T.A.O. in de grote feesttent
'n kostelijk blijspel opvoeren ,,De drie doch-
ters van de baas" door E. van Lingeii.
Voorts zal de Chr. Muziekvereniging ,,Sur-
sum Corda" 's avonds in de tent een con-
cert geven, in het kader van hun rondgang
door de verschillende buurtschappen.
Donderdag is het eigenlijke volksfeest met
diverse Volks- en Kinderspelen, draaimo-
len, schiettent etc.
Voorts is er nog een speciale kinderattrac-
tie en bestaat er 's avonds weer gelegenheid
tot dansen met muziek van ,,De Melodis-
leiT uit Barchem. Zie verder de adverten-
tile, die volgende weck in dit blad ver-
schijnt.

VOETBAL
De eindwedstrijden van de series te Eel'de
hebben voor de beide Vordense el f ta l len 't
nodige succes opgeleverd.
Vorden I won de finale tegen Lochuizen l
met 1-0, waardoor zij in het bezit k w a m
van de Ie prijs zijnde een fraaie beker.
Vorden II speelde in de 3e afd. 's morgens
tegen Voorst 5 en wist zowaar hiermede
haar 4e overwinning in deze series te boe-
ken. Zij won met 1-0.
's Middags moesten de reserves in de f ina le
uitkomen tegen Barchem I, waarvoor dit
op die dag de Ie wedstrijd was. Twee wed-
strijden bij zulk een hoge temperatuur als
zondag j.l. waren blijkbaar teveei gevergd
van de reserves. Zij verloren dan ook met
4-0^ waardoor »le *2e prijs werd behaald,
zijnde een exclusieve standaard.
Deze successen geven ongetwijfeld de spe-
lers moed voor de competitie, welke vol-
gende week zondag een aanvang neem i.
A.s. zondag spelen Vorden A en l in Zut»-
phen tegen St. Walburgis A en I.

A.s. zondag 7 september hoopt

Rev. Williams uit Hummelo
voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp v,d. preek: „de beslissing"

*

Aanvang samenzang om 9.50 uur

CHR. BESTURENBOND.
De Chr. Besturenbond hield donderdag-
avond in Irene onder leiding van de heer A.
J. Klein Ikkink haar algemene ledenver -
gadering. De opkomst was matig.
Bcslqtien werd om in oktober en begin
februari een spreker te laten komen.
Vervolgens werd 't winterprogramma vast-
gstjeld, waarvan de eerste vergader ing te
Hengelo-GId. zal wordci^fehoudcn.

ONOFFICIËLE OPENING GEMEENTEHUIS.
Zoals reeds eerder werd medegedeeld h e e f t
het gemeentebestuur uit het oogpunt van
bestedingsbeperking afgezien van een of-
ficiële opening van het^fccmeentehuis en
gymnastieklokaal.
Tijdens de raadszitting van dinsdagavond
gebeurde dit enigszins onofficieel. Burge-
meester van Arkel wijdde aan deze voor de
historie van Vorden zo heuglijke gebeur-
tenis, enkele woorden.
Op 5 november 1955 kon nadat het bouw-
plan van de plaatselijke architect de heer
P. Bakker was goedgekeurd, de aanbestje-
ding plaats vinden. Op 5 dec. 1955 werd
de bouw aan de aannemers gegund. Hoofd-
aannemer was de fa. J. W. Bijenhof met
als onderaannemer voor het t immerwerk ,
de heer H. J. Bosch, beiden uit Vorden.
Het loodgieters- en elektricitcitswerk werd
uitgevoerd door de heer P. Dekker , Vorden.
het schilderwerk door de heer H. Dolphijn
te Ruur lo en de centrale verwarming door
de C.V. G. Emsbroek & Zn., Vorden.
Tijdens de uitbreiding werd de behoefte
gevoeld om het bestaande gedeelte van het
gemeentehuis zowel uit- als inwendig aan
te passen aan het nieuwe gedeelte, waar-
door het ook mogelijk werd om de boven-
verdieping voor diverse gemeentediensten
produktief te maken. Na goedkeuring w e r d
deze restauratie aan dezelfde aannemers ge-
gund.
Half januari konden de gemeentediensten,
welke zolang in het pand Zutphenseweg 14
waren ondergebracht, weer naar 't gemeen-
tehuis verhuizen en met ingebruikname van
de vernieuwde raadszaal zijn de werkzaam-
heden voltooid. Spr. dankte a l len , die h ie r -
aan medegewerkt hadden. De in de raads-
zaal hangende kroonlamp van geelkoper
is een geschenk van de Provincie Gelder-
land. Zij w e r d geleverd door de vereniging
,.Scheppend Ambacht" te Arnhem, welk
geschenk met grote dank werd a a n v a a r d .
Hierna bood "t oud-raadslid de heer Meijer,
namens de leden van de gemeenteraad in
zijn oude samenstelling hel dagelijks be-
stuur een vier ta l uit kunstleer vervaar-
digde documenten-mappen aan, waarop in
kleuren uitgevoerd het wapen van Vorden.
De heer H. Klein Br inke bood o f f i c i e e l het
nieuwe en fraaie uitgevoerde Wapen van
Vorden aan, dat geplaatst is boven de in-

gang van het gemeentehuis. Het is bedoeld
als een spontane hulde uit deze gemeente-
en de gelden hiervoor zijn door diverse ver-
enigingen bijeengebracht. De verbouwing
van het gemeentehuis heeft enige critiek
uitgelokt, daar men van mening was dat
andere zaken, zoals waterleiding, huizen-
bouw e.d. misschien noodzakelijker waren.
Men was dan vaak niet ter zake kundig,
want van de vele ingediende plannen heb-
ben de Ged. Staten deze verbouwing nogal
vlot goedgekeurd, hetgeen een van de rede-
nen is geweest, waarom deze bouw toen
tot stand kwam. Hij hoopte dat en 't n ieuwe
gemeentehuis én de n i euwe raad er toe mo-
gen medewerken dat er nog vele belang-
rijke besluiten in 't belang van de gemeen-
te genomen zu l l en worden.
Vanzelfsprekend was burgemeester van Ar-
kel verheugd met dit geschenk van de Vor-
dense verenigingen. Het gemeentehuis was
inderdaad te klein en de ve rbouwing was
dan ook dr ingend nodig.
Het dagelijks bestuur en het gemeenteper-
soneel zullen er met plezier in werken .
Vervolgens wijdde burgemeester van Arkei
nog enkele woorden tot de tot standkoniing
van 't gymnastieklokaal. Tot de bouw hier-
van werd op 25 november 1955 door de
Raad besloten. Op 2 augustus 1956 werd de
bouw gegund.
Uitvoerders waren fa. G. J. llarmsen, aan-
nemer: fa. G. Emsbroek C.V., loodgieters-
werk en centr. verwarming; fa. P. Dekker,
e lek t ra en fa. M. \Vansink, schilderwerk.
Architect was de gemeentearchitect, deneer
Terpstra.
Hel lokaal kan nu zowel in- als uitwendig
w e d i j v e r e n met dergel i jke lokalen in de wij-
de omtrek, aldus spr. Het gebouw kon half
december 1957 door dé scholen en diverse
plaatselijke verenigingen in gebruik wor-
den genomen.
Vervolgens maakten de raadsleden en oud-
raadsleden o.l.v. burgemeester van Arkel
een rondgang door beide geliouwen, om een
en ander in ogenschouw te nemen.

BLOKFLUITCURSUS.
Op verzoek verwijzen we naar de elders in
deze k ran t voorkomende adver ten t ie om-
t r en t de Nuts-blokflui tcursus . Ouders s tuur
uw kinderen er heen ; het is een mooie ge-
legenheid om hen de grondbeginselen der
muziek te laten bijbrengen.

RATTI-NIEUWS
Rat U I speelde zondag tijdens de seriewed-
strijden der Baakse Boys een ontmoeting
tegen S.V.G.G. I uit Mechelen (Gendrin-
gen). In de eerste helft konden de Ratti-
anen een mooie 2-0 voorsprong krijgen.
Na de hervatting zat het de Rattiplocg niet
mee. De tegenparti j kon reeds na enkele
minuten de achters tand verkleinen 2-1,
waa rna juist in de laatste minuut der wed-
strijd bij een aanva l van Mechelen een Rat-
tiaan de bal uit het doel sloeg, daar de ke-
per reeds gepasseerd was. Hiervoor werd 'n
pena l ty toegewezen, die feilloos werd inge-
schoten 2-2. Bij de h ierna genomen straf-
schoppen werd S.V.G.G. winnaar.
Het l \ \eede e l f t a l had ook weinig geluk en
moest eveneens de s t r i jd gewonnen geven
tegen Keijenburgse Boys «3. Het w e r d een
7-1 zege voor de Boys.'
Voor a.s. zondag speelt het eerste elftal te
Baak in de verliezersronde om ha l f 3 tegen
Pax 2 uit Hengelo-G. Dit is om de derde en
vierde plaats.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden



Met dankbaarheid en
blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

PAUL
H. Mulder
H. C. Mulder-

Barendsen
Gineke en Harry

Varsseveld, 31 aug.'58
Pallandstraat 15.
Tijdelijk. Wilhelminazieken-
huis, Doetinchem.

Met grote biijdschap
geven wij u kennis van
de geboorte van ons
zoontje en broertje

WERNER
G. J. A. Snelooper
F. J. A. Snelooper-

Groot Roessink
Anke

Zelhem, 31 aug. '58.
Achter de Hoven 13

GEVRAAGD een net
dagmeisje, prettige
zelfstandige werkkring.
Brieven onder letter V
bureau Contact.

Te koop
Batavus MEISJES-

RIJWIEL 20" nieuw
(Hoofdprijs Batavus
prijsvraag) Pr. Bern-
hardweg 8, Vorden.
Te koop l pr. z.g a.n.
VOETBALSCHOE-
NEN, m. 44.

Molenweg 33
Te koop beste BIG-

GEN. G. Oortgiesen,
D 157.
Te koop 7 zware BIG-
GEN. G. Wueste-
nenk. „Weideman".

Dragende VARKENS
te koop. A. Hartman,
Olde Voorde, Vorden

Te koop 12 jonge
HENNEN. Weenk,
op Weenk, Linde.

N.o.z.

9 KRIELKIPPEN met
haan te koop, broed
1957. Wim Roelvink,
Kranenburg D 142.

Te koop EETAARD-
APPELEN, v. winter-
opslag. B. Verkerk,
a.h. station.

TE KOOP:
herenfiets zonder rem-
men f 12,— ; dames-
fiets f 2 5 , — ; l fietswiel
met band f 3 , — ; op-
klapbed è f 9 , — ; ka-
chel f 15.-.
W. Kuijper, Molen-
weg 19.

Edelachtbare
Heer Schurinkf

Uw aanwezigheid in
de Raad dringt zelfs
door bij de P.T.T. in
Den Haag. Geweldige
telefoonnummers in
zicht.

Groots Vorden ! ! !!
Wanneer maait U dat
gras in onze straat ?

(No. 18-32)
Hoogachtend,

G. W. Luimes

Henk Groot Wassink
en

Gerry Langeler

hebben de eer U. mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
zaterdag 13 september om 11.30 uur
ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Herv. Kerk, door de weleerw. Heer
Ds. J. Langstraat.

Brielle, Maarland Z.Z. 37
Vorden, Linde E 4

sept. '58.

* Toekomstig adres: Schelpenweg 8. Oostvoorne.

ft Receptie van 3-30~-5 uur in Hotel Bakker.
X^" ""̂ *̂h ~^^ "̂ "^^^^w^ ***>•*** ̂ v*"'̂ ^vi'̂ *^^^"*i '̂'̂ ^^y '̂">y*''*Sk*'*'"

Heden overleed onze lieve vrouw,
moeder, behuwd- en grootmoeder

Hendrika Grundman
echtgenote van G. Kreunen

in de ouderdom van 80 jaar.

G. Kreunen
E. J. Kreunen
T. C. Kreunen-Grundman
W. A. Kreunen
J. Kreunen-Horstman
G. Kreunen
D. J. Kreunen-Jans»en
H. Kreunen
W. E. Kreunen-Eggink
en kleinkinderen

Vorden, l september 1958.
D 40.

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op vrijdag 5 september.

Hedenmiddag 2
Opening

van onze winket
Insulindelaan 8.

*Zie onze
mooie sorte-

ring haarden
en kachels.

Wij kunnen u
alle merken

leveren.

Beleefd aanbevelend,

HENK VAN flRK
10 sept. 10 sept. 1O sept.

Belangrijke demonstratie
van de nieuwste oliestookhaar-
den en kachels, o.a. de „Siegler'',
de ideale kachel voor grote

woonvertrekken.
Woensdag 10 sept. van 3-6 uur en
's avonds van 7-10 uur in de zaal

van Hotel Bakker.
Onze jarenlange ervaring en vakmanschap
garanderen u 100 pet. waar voor uw geld

en volledige service.
Let op de folder die dinsdagmorgen bij u

thuis wordt bezorgd.

HENK VAN ARK
1O sept. 10 sept. 10 sept.

Een echt BAKKERSKOEKJE is een tractatieü
Schurink

heeft ze steeds vers in voorraad.

V ordenaren l
Een uniek feest zal a.s. zondag 7 september in

Vorden-Kranenburg plaats vinden.

Onze oud-plaatsgenoot,

PASTOOR ALOYSIUS ANTONIUS SEESING
uit Frankrijk viert dan zijn

25-jarig Priesterfeest
door het opdragen van een Plechtige Hoogmis,
om 9.30 uur, in de R.K. Kerk te Kranenburg,
geassisteerd door zijn 3 broers in 't Priesterschap,

Pastoor Felix Seesing uit Frankrijk
Pater Alfons Seesing C.P. uit Indonesië
Pater Frans Seesing O.F.M, uit Brazilië

*
9 uur v.m.: Plechtige Intocht bij de Wientjesvoort

*Gelegenheid tot feliciteren in zaal Schoenaker
van 12 tot 13 uur.

x

Bakkersvakantie
van 8 tot en met 15 sept. a.s. zijn
gesloten Scholten, Ter Huerne en
Voskamp.

De werkende bakkerijen vragen beleefd uw medewerking,
door het brood vooral 's zaterdags vroegtijdig te willen
halen.

Vordense Bakkersvereniging

Middenstandskursus Vorden
Erkend door het Instituut v. Widdenstandsontwikkeling

Volgt een officiële opleiding
voor het Middenstandseksamen

met reduktie op het eksamengeld. l jarige opleiding

Opgave, liefst zo spoedig mogelijk, bij de leraren:
J. J. van Dijk, Julianalaan 2

J. W. Klein Lebbink, Dorpsstraat 40

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst af betaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 5435-279.

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo- G
Telefoon 561

Wegens VAKANTIE
zijn wij

gesloten
van 8 t m. 12 sept.

W* H, Bruil, café
en winkel, Lochemse-
weg 16, Warken.

tel. K 6751-336

Ga naar Grootenboer,
HET SCHEELT STUKKEN!!

^ 250 gr. verpakte zaodrondjes 49
^ 250 gr. vruchtenkoekjes

l pak spritsstukken 49
l pak heerlijke wafelkoeken 58
l groot verrassingspakket pudding 69
3 pak Koopman's pudding, div. sm. 48
500 gr. Honig's vermicelli 39
l grote fles slasaus 68
l beker zachte zeep 500 gr. 39
l beker keukenstroop 49

Tevens alle soorten Verkade biskwie
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

•
+

•

•
•

•

SCHOENEN
van

WULLINK
*

Om zó in weg te stappen!

Het Gemeentebestuur u. Vorden
stelt belangstellenden in de ge-
legenheid om op dinsdag, woens-
dag en donderdag, resp. 9, 10 en
11 september a.s., des avonds
van 19.30—21 uur het uitgebreide
en gerestaureerde gemeentehuis

te bezichtigen.

Belangstellenden uit het dorp worden
bij voorkeur verwacht op 9 september,
die uit de buitenwijken op 10 en 11
september.

VORDEN, 6 september 1958.

Het gemeentebestuur voornoemd,
A. E. van Arkel, Burgemeester,
J. V. Plas, Secretaris.

Advies-commissie
Woonruimtewet te Vorden.

De gebruikelijke zitting v.d. Woonruimte-
commissie, die ten behoeve van belangheb-
benden op elke tweede dinsdag van iedere
maand, des avonds 7 uur, ten gemeentehuize
wordt gehouden, zal deze maand bij wijze
van uitzondering worden gehouden op

a.s. maandag 8 september,
avonds 7 uur.
De voorzitter van de commissie voornoemd,

A. J. MEIJER.

Wij zijn GESLOTEN

wegens vakantie

van 8 tot en met 13 sept.

Voor de waardevolle VIVO-punten
SMIT, Zutphenseweg.

Steeds vaker:

KISTEMAKER

Draagt elkanders lasten
De jaarlijkse kollekte ten behoeve
van onze vereniging voor t.b.c. be-
strijding wordt ditmaal gehouden in
de week van 8 t.m. 13 september.

Hartelijk aanbevolen!
De plaatselijke commissie.

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

Waarschuwing.
Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemecman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

DANSSCHOOL
HOUTMAN

Laatste inschrijving
a.s. zaterdag de gehele
dag aan huis.

H.H. Leren jassen-dragers
Laat nu uw jas even
NAZIEN, b.v. nieuwe
voering, opnieuw laten
verven enz. enz.
fa. G. W. LUIMES

Vorden, Telef. 421.

cstui/ftar
CJe/torifas

IETS FIJNS!
20 st. in blik f 3,~

Sigarenmag. Olthuys
(D. Boersma)

Adverteert in
CONTACT

hét blad voor Vorden
en naaste omgeving.

t/C. c/C. i'ecltoiiilers
Halters voor koeien
Hangkettingen
Koeriemen enz. enz.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

Steunt de Kankerbestrijding - Koopt loten bij:
Prijs per lot 50 et. Hoofdprijs f 10.000.-, Trekkingslij sten na afloop ter inzage bij de verkopers.

Sigarenmagazijnen: Eijerkamp, Hassink, Olthuys
Boekhandel: Hietbrink: Coöp. „Ons Belang",
Medler; fa's. Oplaat, Wildenborch en van
Asselt, Linde.



IZutf enseweg - VORDEN J

Ook U zult zeker verbaasd zijn over ons assor-
timent in meubelen, woningtextiel, manufactu-
ren en bonneterie.

H. en W. stemt tevree
Voor elke 1O gulden bij ons besteed, ontvangt U

als openingsaanbieding f 1.50 aan waardebonnen.

Uw zaak: Zutph.weg 14, Vorden

CENTRA is altijd voordelig l

Met een spaarsysteem dat voor
iedere f 10»— die u spaart

f 12.50 teruggeeft»

Augurken, zoetzuur, per pot 75 et
Knakworstjes, 11 stuks per blik 115 et
Corned Beef, per blik 160 et
Piccalilly, per potje 25 et
Kersen op sap, per pot 135 et
Honing, per pot 125 et
Appelmoes, per pot 55 et
Hoesttabletten, 150 gram 39 et
Speculaas, 250 gram 45 et
Speculaas, per pak 98 et
Chocolaadjes, gesorteerd, 100 gram 65 et
Krentenkoekjes, 250 gram 65 et
Zoute pinda's, per zakje 49 et

T. v. d. Lee, 't Hoge 56
Telefoon 420

Uw kinderen
vragen het beste voor hun voeten.

*
Koop daarom hun

School schoenen
Dij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Concordia Hengelo-Gld.

dansmuziek
zaterdag 6 sept. Orkest The Explorers
zaterdag* 13 sept. Orkest The Moodchers

Aanvang 7 uur.

KEUKENCARNITUUR Fl. 27 45

R. J. KOERSELMAN

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

Nutscursus Boekhouden
Praktijkdiploma

Aanvang cursus a.s. dinsdag
9 september.

Aanmelding: W. Kuijper, Molen-
weg 19. Leraar M.O.

Te koop Mfc

groot kippenhok
12 bij 4.50 meter.

Inlichtingen en briefjes voor a.s. woensdag
10 sept. '58 's avon^|7 uur bij G. W.
Eijerkamp, Zutph.we^7, Vorden, Tel. 386.

Alleen zaterdag:
500 gram vet 45 et

200 gram gek. ontbijtspek 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram leverworst 30 et
500 gram spek 85 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Onze diepvries is geopend v. 's morgens

7 tot 's avonds 10.30 uur.

Mevr. Spiele, Jacob Damsingel 17, Zutphen
Telefoon K 6750-4677, vraagt een

MEISJE
voor dag of dag en nacht, voor zo spoedig

mogelijk.

„Het Binnenhuis"
Meubi leerinrichting

Vorden
fa. A. Polman
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Kokos-tapijt
Kokos-lopers

Kokos-karpetten
Kokos-matten

Kokos-boorband

Nergens goedkoper,
Nergens beter.

Zie etalage
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Doe meer bij ons,
MET MINDER GELD!!
Literspotten augurken zoetzuur

per pot 79 et
Nieuwe appelmoes per grote pot 65 et
Sardines deze week 2 blikjes

voor slechts 69 et
Pindakaas per pot 69 et
Grote eiercake met of zonder

vruchten 119 et
Beschuit heerlijk bros 2 rol voor 32 et
Allerhande, lekker koekje, 250 gr, 59 et
Botersnips lekker snoepje, 200 gr. 49 et
Droptoffee's, 200 gram 49 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen
Wij betalen voor alle
soorten s lachtkippen

f 1,80 per kg.
en voor zwar ten

f 1,70 per kg.
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 283

Blokfluitcursus
Dep. Vorden Mij. tot Nut van 't Algemeen.

Er bestaat weer gelegenheid zich op
te geven als leerling(e) van de Blok-
fluitcursus. De lessen worden gegeven
door een bevoegde leerkracht en wel
elke donderdagmiddag om 4 uur in
de koffiekamer van het Nutsgebouw.
Kosten 63 cent per les.

Het Nutsbestuur.
P.S. Aangifte a.s. donderdag 11 sept. nam. 4.30 uur
in de koffiekamer.

f™ N utsgebou w ™'
TdefoofijflÉB

VOROV
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag H september» 8 uur
de charmante film

Kitty in de giffe wereld
Romy Schneider en Karlheinz Böhm

vertolken de hoofdrollen.

Romy Schneider, na haar onvergetelijke
grote rol in „Sissi", nu in een modern

liefdesverhaal.
Een vrolijke komedie, die zich afspeelt
aan het prachtige meer van Genève.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f0.60(bel. inbegr.)

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
ƒ. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Middenstandscursus.
De eerste les is vastgesteld op woensdag
17 september, om half acht.
Opgaven bij A. J. Zeevalkink, Schoolstraat.

zaterdag 13 sept. om
7 uur in zaal Lettink

Dansschool

M. J. Kroneman

WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
van M t m. 18 jaar, voor opleiding
diverse a fde l ingen fabr iek en magazijn.

Gerns Metaalwerken

Vakantie
Sig.mag. Jan Hassink
van a.s. maandag 8 sept.

t.m. donderdag 11 sept.

Sig mag. Eijerkamp en Olthuys zijn
geopend.

R. J. KOERSELMAN

Nutsspaarbank - Vorden
opgericht 1819

oudste spaarbank ter plaatse
Lid van de Nederl. Spaarbankbond

In verband met de komende

Jeugdspaarwet
verzoeken wij jeugdige spaarders van

15 t.m. 20 jaar

een jeugd spaarovereenkomst
bij onze bank af te s lui ten.

Bij aanmelding voor l oktober a.s.
ontvangt u van de bank een extra
premie van f 2.50, terwijl het Rijk
een spaarpremie van 10 pet. zal toe-

kennen.

De ontvangen spaarpremie zal buiten
de heffing van de Inkomstenbelasting

blijven.

Verdere in l i ch t ingen worden gaarne
te onzen kantore vers t rekt .

Padvinderij
David I. Alfordgroep, Vorden.

Weder aanvang der zaterdagmiddag-
bi jeenkomsten op heden zaterdag.
Aanvang Welpen 14.30 uur,
Aanvang Verkenners 15 uur .
Nieuwe leden kunnen zich opgeven
bij Mej Meulenbrugge. Nieuwsfad en
de heer L Rouwenhorst, Smidsstr. 11 .
Ook 's zatcrdagsmiddags aan het troep-
huis bi j „ ' t Kiefskamp".

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT


