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LEDENVERGADERING CHR. BESTUREN-
BOND

Afd. Vorden—Hengelo (Gld.)
Donderdagavond kwamen de leden van de afd.
Vorden—Hengelo (Gld.) van de Chr. Besturen-
bond in het gebouw Irene in ledenvergadering
bijeen. Aangezien de voorzitter, de heer A. J.
Klein Ikkink, bij het begin van de vergadering
niet aanwezig kon zijn, werd de leiding zolang
overgenomen door de heer D. Norde. secreta-
ris. Na lezing van Ps. 23 en gebed werden de
aanwezige leden door hem hartelijk welkom
geheten, inzonderheid de nieuwe leden van de
pas opgerichte nieuwe afdelingsgroep, de Han-
dels- en Kantoorbedienden. Hij sprak de wens
uit dat er nog menige vergadering in het kader
van het C.N.V. met de nieuwe groep gehouden
zou mogen worden.
Na enkele ingekomen stukken te hebben be-
sproken, waarbij o.a. de propaganda-avond in
november a.s. te berde werd gebracht, werd in
verband hiermede besloten te trachten een
paar toneelverenigingen prijsopgaaf te laten
inzenden om eventueel dan voor d« afdeling
te kunnen optreden. Verder werd medegedeeld
dat op 19 oktober a.s. een vergadering van het
C.N.V. te Zutphen zal worden gehouden.
Tevens besloot men ook in Hengelo (Gld.) be-
gin februari 1957 een avond aldaar voor de
leden te organiseren.
Aan het slot werd de route uitgestippeld voor
de in de komende week van 10 tot 15 septem-
ber a.s. te houden collecte voor de T.B.C, van
„Draagt Elkanders Lasten".
Hierna ging de voorziter, die tijdens de ver-
gadering was binnengekomen, voor in dank-
gebed en sloot deze geanimeerde vergadering.

LEDENVERGADERING VOETBAL-
VERENIGING VORDEN

In hotel Bakker hebben de leden van de voet-
balvereniging Vorden hun najaarsvergadering
gehouden.
In zijn openingswoord memoreerde de voor-
zitter, de heer W. Kuiper, de successen, die
enkele elftallen deze zomer in seriewedstrij-
den behaald hadden. Over de training was de
voorzitter minder te spreken. De animo van
de senioren was maar zeer gering, in tegen-
stelling tot die van de junioren, welke onder
leiding van de heer L. Rouwenhorst ijverig ge-
oefend hebben. In verband met het gevaar
voor kinderverlamming zullen er vooreerst
geen wedstrijden voor de junioren vastgesteld
worden, hetgeen trouwens ook door de KNVB
geadviseerd is.
Bij de bestuursverkiezing werd in de vacature
H. Massen niet meer voorzien, daar men het
bestuur op 7 leden wil houden. Het aftredende
bestuurslid K. Reuvekamp, werd bij acclama-
tie herkozen.
De training voor het a.s. winterseizoen lever-
de stof voor een langdurige discussie. Uitein-
delijk werd de heer Rouwenhorst bereid ge-
vonden om naast de training voor de junioren,
ook die van de senioren op zich te nemen.
Vermoedelijk zal de trainingsavond vastge-
steld worden op donderdag als het Nut ten-
minste de zaal in de voormalige ULO hiervoor
beschikbaar kan stellen. De zaaltraining zal op
4 oktober beginnen.
Het bestuur deelde nog mede dat de heer
Eyerkanip, Sigarenmagazijn ,,Het Centrum",
toestemming had verleend tot het plaatsen van
een mededelingenkastje der voetbalvereniging
aan de gevel van zijn winkel, zodat de leden
hier elke week de eventuele bekendmakingen
kunnen vinden.
Bij de rondvraag kwam nogeens het kleed-
kamervraagstuk ter sprake. Medegedeeld
werd dat waarschijnlijk binnen 3 weken de
nieuwe kleedkamer door de fabriek afgeleverd
zal worden. Het in elkaar zetten duurt slechts
enkele dagen. De hiervoor aangewezen com-
missie kan dan aan het werk gaan om het ge-
bouwtje verder af te werken.
De penningmeester, de heer H. Emsbroek,
wekte tenslotte de leden op om te zorgen dat
de loten, ten bate van de kleedgelegenheid,
nog deze maand alle geplaatst worden.
Omtrent de deelname van het aantal elftallen
aan de nieuwe competitie zal eerst per l ok-
tober een definitieve beslissing genomen wor-
den. Vermoedelijk zal Vorden met één elftal
meer in de competitie uitkomen.

CONCERT
Het program van actie van V.V.V. alhier in
dit zomerseizoen werd vrijdagavond op waar-
dige wijze besloten met een concert van de
muziekvereniging ,,Concordia", het Vordens
Dameskoor en het Dubbelmannenkwartet.
De beide koren en het Mannenkwartet lieten
zich van hun beste zijde zien.

RATTI-NIEUWS
In het nederlaag-toernooi speelt a.s. zondag
alleen Ratti II, de onlangs wegens regen uit-
gestelde wedstrijd tegen Ruurlo II.
Daar de reserves tegen K.D.C. II uit Lochem
reeds een 8—l nederlaag leden, zal Ruurlo
ongetwijfeld alles in 't werk stellen om daar
boven te komen.

KERKDIENSTEN zondag 9 sept.
Hervormde kerk.

9 uur Vicaris de Ruyter, van Warnsveld.
10.30 uur Ds J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk
7 uur Hoogmis. 9.30 uur Mis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 8 sept. van 5 uur tot en met
zondag 9 sept. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 31 aug t.m. 6 sept.
Geboren: d. van J. W. Roozendaal en J .H.
Roozendaal-Hulshof; d. van E. Gotink en
G. Gotink-Voskamp; z. van N. Bartelds en
J. M. Bartelds-Finke (Diepenheim).
Ondertrouwd: W. A. Wonnink en D. Derk-
sen.
Gehuwd: W. J. Aalderink en G. J. Eggink:
B. G. Vlogman en W. Boerstoel.
Overleden: Gr. Pasman, vr., 89 jr., wed.
van G. Wahl; E. Geltink, m., 74 jr., echtg.
van J. Teunissen; Chr. J. Barink, vr., 68 jr.
echtg. van J. Doornink (overl. te Zutphen).

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 93 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52.— tot f 58.— per stuk.
Handel was vlug.

EEN WELKOME VERRASSING.
De schilderijententoonstelling van de heer
A. M. Jörissen, welke gehouden werd in de
koffiekamer van het Nutsgebouw, is zeer

oed bezocht geweest. Zelfs van verre wa-
ren er bezoekers. Het Groene Kruis, waar-
voor de heer Jörissen de entreegelden had
bestemd, mocht het mooie bedrag van f93.10
in ontvangst nemen.

• •
GEEN FOKVEEDAG

fok- en controlevereniging ,,De Toekomst"
vergaderde in café ,,'t Zwaantje". onder lei-
ding van de heer A. J. Groot Jebbink. Besloten
werd het verschuldigde controle geld voor het
boekjaar 1956 vast te stellen op ƒ 4,— per
gecontroleerde melkkoe. Medegedeeld werd
dat vanwege de verplichte enting van jongvee
de Vordense fokdag dit najaar geen doorgang
zal vinden.

VEEKEURING „MOSSELS BELANG"
Vrijdag 31 augustus j.l. werd door de fok- en
controlevereniging ,,Mossels Belang" de jaar-
lijkse veekeuring georganiseerd op het bedrijf
van de heer G. Berenpas op „Koning". Dank
zij het mooie weer bestond hiervoor veel
animo en belangstelling. Als keurmeesters fun-
geerden de heren Aalderink uit Groot-Dochte-
ren en Hoentjen uit Laren. De uitslag was als
volgt:
Stamboekkoeien boven 5 jaar: l en 2a G. Rui-
tcrkamp; 2b G. van Ark; 3 G. Berenpas „Ko-
ning"; 4 idem.
Stamboekkoeien beneden 5 jaar: la A. J. Olt-
voort; Ib G. Ruiterkamp; 2 en 3 Gebr. Linden-
schot.
Koeien boven 4 jaar: la W. Bouwmeester; Ib
J. Mokkink; 2 G. Berenpas; 3. J. Nijenhuis.
Koeien beneden 4 jaar: 2a G. Berenpas „Ko-
ning"; 2b A; J. Oltvoort; 3 H. Mullink.
Vaarzen, l maal gekalfd beneden 3 jaar: l W.
Bouwmeester; 2a G. van Ark, Wildenborch;
2b G. Dijkman; 3. G. Berenpas „Koning"; 4a
G. van Ark, Wildenborch; 4b Wed. F. Bennink,
Wildenborch.
Vaarzen met 2 brede tanden: l G. Berenpas
„Koning"; 2. G. van Ark. Wildenborch; 3a en
3b W. Bouwmeester; 4a G. Berenpas op „Ko-
ning"; 4b J. Mokkink.
Pinken, geboren vóór l januari 1955: la Wed.
F. Bennink, Wildenborch; Ib G. Dijkman; 2.
G. Eerenpas „Koning"; 3a Gebr. Lindenschot;
3b H. te Velthuis; 4. G. Berenpas „Koning".
Pinken, geboren van l januari 1955 tot l ok-
tober 1955: 1. G. Berenpas „Koning"; 2a G.
Dijkman; 2b G. Berenpas „Koning"; 3a W.
Bouwmeester; 3b G. Ruiterkamp; 4. A. Maal-
derink.
Kalveren, geboren van l oktober 1955 tot l
februari 1956: la Gebr. Lindenschct; Ib Wed.
F Rennink, Wildenborch; Ie A. R. J. Zents;
2a en 2b G. Berenpas „Koning"; 3a en 3b A.
J. Oltvoort; 4. J. Nijenhuis.
Kalveren, geboren na l februari 1956: l, 2, 3
en 4 G. Berenpas „Koning".
Stierkalveren: 2 A. H. J. Zents; 3 Gebr. Linden-
schot.

TENTOONSTELLING NUTSFLORA
Hoewel de bloemen dit jaar erg geleden heb-
ben onder de koude, storm en de natte zomer,
die we gehad hebben, houdt Nuts-Floralia toch
haar jaarlijkse bloemententoonstelling en wel
op vrijdag 14 en zaterdag 15 september in het
Nutsgebouw. Het bestuur hoopt, dat alle lief-
hebbers van bloemen, planten en vruchten dit
jaar hun beste beentje voor zullen zetten en
mee zullen helpen om ook dit jaar de tentoon-
stelling weer te doen slagen en van de Nuts-
zaal een mooie bloementuin te maken. Het be-
stuur zal 't voorbeeld geven en een mooie
stand maken, buiten mededinging.
De cursisten zullen met mooie inzendingen
komen, waarvan vele een nieuw karakter zul-
len vertonen, aangezien mej. Hermsen uit
Apeldoorn, die de cursus geleid heeft op som-
mige punten een andere opvatting heeft van
bloemschikken dan tot nu toe de leiders van
de cursussen hadden.
Een aquarium wordt ter opluistering ingezon-
den. Tal van wedstrijden vindt u in de ad-
vertentie in dit blad vermeld. Ook de wed-
strijd voor kinderen van 6—14 jaar waarbij ze
zelf een vaas of bakje op moeten sieren in het
Nutsgebouw, onder toezicht van het bestuur,
wordt weer gehouden, daar de deelname daar-
voor verleden jaar het eerste jaar nog over-
trof.
Lees dus allen goed de advertentie, waarin alle
wedstrijden staan vermeld en help ons bestuur
door zoveel mogelijk in te zenden, zodat de
oude roem van „Bloemfestijn" ook dit jaar,
niettegenstaande het slechte zomerweer, ge-
handhaaft blijft.
Als bijzonderheid kan nog vermeld worden
dat alle loten van Nuts-Floralia nu reeds ver-
kocht zijn.

DE HEER H. HOFMEIJER GEHULDIGD
Het was zaterdag een onvergetelijke dag voor
de heer H. Hofmeijer, tuinbaas bij de Herstel-
lingsoord Vereniging 1835—1905 voor spoor-
wegpersoneel „De Decanije" alhier.
Hij herdacht dat hij 40 jaar geleden als tuin-

. baas bij bovengenoemde vereniging werd aan-
* gesteld. De eetzaal van het herstellingsoord

was in een ware feestzaal herschapen. Ondei
de talrijke aanwezigen merkten wij op be-
stuursleden uit Utrecht, het verplegend per-
soneel, patiënten, familieleden en een groot
aantal andere belangstellenden, onder wie de

l burgemeester en de plaatselijke artsen.
De burgemeester schetste de jubilaris als een
plichtsgetrouw mens en deed mededeling, dat
de Koningin de ere-medaille in brons, verbon-
den aan de orde van Oranje Nassau, had ver-
leend. Nadat door de burgemeester het ere-
metaal op de borst van de jubilaris was ge-
speld, wenste spr. hem geluk met deze onder-
scheiding.
De heer Timmer, administrateur van het her-
stellingsoord te Utrecht, feliciteerde de jubi-
laris met zijn koninklijke onderscheiding. Het
is voor het eerst in de historie van de vereni-
ging, dat er een onderscheiding werd uitge-
reikt. Ook deze spreker noemde de heer Hof-
meijer een plichtsgetrouw en ijverig mens, die
dag in dag uit zijn werk tot volle tevredenheid
van het bestuur heeft verricht. Onze grond,
aldus spr., is ook jouw grond geworden. Spr.
overhandigde een geschenk onder couvert.
Spr. wenste de jubilaris en zijn echtgenote, dat
hoewel nu wel spoedig een andere tuinbaas de
plaats zal innemen, het beiden mag worden
gegeven, nog menig jaar op de grond van het
herstellingsoord te zullen wonen om zodoende
nog een oogje in het zeil te kunnen houden.
De directrice, Zr. Stratling, kon het herstel-
lingsoord zich moeilijk zonder „Hendrik" in-
denken. Zij bracht de gelukwensen over van
het gehele personeel en de patiënten, alsmede
van de artsen, de heren de Vries en Lulofs. Zij
bood eveneens geschenken aan.
De heer "Harmsen liet de felicitatie van het
tuinpersoneel vergezeld gaan van een stoffe-
lijk blijk van waardering.
De jubilaris dankte voor de felicitaties en de
geschenken.
Na afloop van dit officiële gedeelte volgde een
druk bezochte receptie.

ZILVEREN JUBILEUM
Onder grote belangstelling heeft zaterdag de
heer J. Bosman het feit herdacht, dat hij 25
jaar geleden als timmerman in dienst trad van
de aannemer G. J. Harmsen in de Schoolstraat.
In café ,,De Zon" was daartoe een receptie be-
legd, waar vele zakenrelaties, vrienden en be-
kenden de jubilaris en zijn familie kwamen ge-
lukwensen. Hij ontving uiteraard vele ge-
schenken. Van zijn patroon, de heer Harmsen,
ontving de jubilaris een enveloppe met in-
houd.

GESLAAGD
Voor het toelatingsexamen tot de Rijksland-
bouwwinterschool in Zutphen slaagden onzo
plaatsgenoten, de heren D. J. Pardijs, D. J.
Rouwenhorst en A. Steenblik.



T.B.C.-COLLECTE
A.s. week, van 10 tot 15 september, zal hier
weer de jaarlijkse collecte worden gehouden
voor de drie bekende verenigingen op het ge-
bied der T.B.C.-bestrijding: „Sonnevanck",
,,Zonnegloren" en „Draagt elkanders Lasten".
We twijfelen er niet aan of een ieder zal naar
vermogen een steentje willen bijdragen,

HEROPENING ZAAK
Gedurende de gehele zomer heeft de heer R.
J. Koerselman zich in een noodwinkel moeten
behelpen, wegens algehele modernisering en
vergroting van zijn winkelruimte.
A.s. donderdag komt aan deze misère een eind,
daar de verbouwing dan voltooid zal zijn. In-
plaats van twee heeft het pand nu vier zeer
ruime etalages, waardoor de vele artikelen
nog beter getoond kunnen worden. In deze
buurt, waar de laatste jaren veel nieuwe hui-
zen zijn gebouwd, betekent dit weer een stap
vooruit bij de verfraaiing van ons dorp.

BIOSCOOP
Het is wel een heel bijzondere film, welke
vanavond in het Nutsgebouw vertoont wordt.
De voornaamste rollen worden n.l. vertolkt
door twee kinderen en een hond. De ouders
van het kleine Puntje hebben maar weinig
tijd om zich met het meisje te bemoeien en
juffrouw Andacht, haar gouvernante, neemt
haar taak ook al niet te serieus op. Daarom
zoekt Puntje haar troost bij haar vriendje An-
toon, die buiten schooltijd voor zijn zieke
moeder moet zorgen. Het is ontroerend om te
zien op welke wijze Puntje haar vriendje hier-
mee helpen wil.
Het optreden van de Wiener Sangerknaben
verhoogt de aantrekkelijkheid van deze film.

KOOKDEMONSTRATIE
Op uitnodiging van de heer P. B. H. Schoen-
aker te Kranenburg, waren vele huisvrouwen
vrijdagavond tegenwoordig bij de grote kook-
demonstratie, welke in zaal Schoenaker werd
gegeven.
Mej. H. G. Jansen, lerares koken en voedings-
leer van de Oliefabrieken Calvé te Delft, ver-
telde op bevattelijke wijze, hoe men diverse
gerechten kan bereiden. Voorts demonstreerde
zij de bereiding van verschillende smakelijke
gerechten als koude schotels, pasteitjes, diver-
se soorten gebak en koeken etc.
Een en ander werd met grote aandacht en be-
langstelling door de dames gevolgd. Ook wer-
den de dames in de gelegenheid gesteld om
een en ander op smaak te testen.
De fa. J. W. Siebrand uit Kampen verleende
eveneens medewerking aan deze avond.
In de pauze werden allen getrakteerd op koffie
met gebak.

Nico ter Kuile & Zn. N.V.
Confectie-atelier te Hengelo-G.

Meisjes,
wenst U een prettige werkkring,
meldt U zich bij bovengenoemd
atelier.

Prima arbeidsvoorwaarden, hoge
lonen, reiskosten worden vergoed.

Breng eens een bezoek aan
ons atelier, Raadhuisstraat 33

te Hengelo-G.

NIEUW
Neem een proe/ mef de

DelfiDroog-mefhoc/e

Betere zeug

i Minder slijtage door
verkorte zoogperiode

Betere biggen

Sterkere ingewanden

Alle inlichtingen bij:

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 oc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Weulen Kranenbarg
Te koop SALAMAN-
DER-KACHEL en
zwarte damesmantel,
maat 44.
Stationsweg 27.

Te koop een g.o.h.
KOLENFORNUIS,
grote maat. G. H.
Janssen, 't Wissel.

Te kooflkieuwe
Jaarsma nAARD.
Hotel Brandenbarg.

Wegens plaatsgebrek
te koopj^n DAMES-
RlJWIWvoor f 25.-
Insulindelaan 29.

Gelegenheid tot IN-
SCHAREN. A. L.
Grotenhuis, B 7.

Te koop een toom
BIGGEN bij H. Lin-
denschot, Rikkenberg,
Linde, Telef. 210.

Te koop 3 zware
BIGGEN. L. Wiltink
D 58, Vorden. N.o.z.

Te koop dr. VAR-
KEN, a.d. telling,
keuze uit 3. H. J.
Heuvelink, OudeBor-
culoseweg 8, Warken

Te koop 2 dr. B.B.
ZEUGEN, aan en bij
de telling. B. Wagen-
voort, Timmermans-
huis, Delden.

Te koop een toom
beste BIGGEN bij H.
G. Oltvoort, D 82,
Wildenborch. N.o.z

Te koop dr. VAR-
KENS, keuze uit 4,
uitgeteld 15—20 sept.
H. Groot Roessink,
E 7 Linde.

Te koop: volbl. M.R.
IJ. en F.H. dr. VAARS
en 2e kalfs KOE, 27
sept. a.d. telling* goede
melkl. aanw. T.b.c.-
en abortusvrij bedrijf.
B. G. Lichtenberg,
„'t Waarle", Vorden

Voor goed verzorgd

DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

BIJ ONS

Plastkemmer
6 liters - f 2.35

Nico Keune

EMPO
Driewielers
Autopeds

Junior fietsjes
en meisjes-
en jongens-
rijwielen

Rijwielhandel

LETTINK

Regenpakken
korte jas en broek.
Zeer geschikt voor
landbouwers.
Prijs f 24.75.

Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telef. 421

Een Prisma-horloge
is toch maar je

ware!

Fa. Hartens
heeft ze voor U.

Drogisterij
„In den ouden Gaper"
Sprongstr. 3, Zutphen

vraagt een flink
meisje ter assis-
tentie in de zaak*

Telefoon 2665.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

UETISMSNÉC44TE

QLS UET KOMTVONJ
Bakker SCHURINK

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

nemen
Advertenties

en
Abonnementen

aan voor alle
couranten.

Empo lamp
vanaf f 15.50

H.B.E. vanaf f 12.50

Verder:
Zaklantaarns
Staafhulzen
Batterijen
enz.

Rijwielhandel
L E T T I N K

Middenstandscursus Vorden
Erkend door het Instituut voor Middenstandsontwikkeling

te 's Gravenhage.

*Volgt een officiële opleiding voor het

MIDDENSTANDSDIPLOMA
met reduktie op het examengeld.

Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij de leraren:

J. J. van Dijk, Julianalaan 2,

J. W. Klein Lebbink, Dorpsstraat 40.

5 Bloemstukken voor groteren.

Wedstrijden Nuts-Floralia - Vorden
voor de Bloemententoonsteiling

op 14 en 15 september in het Nutsgebouw

1 Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten voor groteren.
3 Wedstrijd eigengekweekte planten en bloemen, voor

groteren, behalve vaklieden
4 Wedstrijd voor 'Cursisten. a. grote vazen

b. bloemstukjes
c. mandjes
d. tafelstukjes
e. versierde cadeautjes
f. tuintjes
g. miniatuurtjes
h.tafelversiejing

a. vazen
b. bloemstukjes
c. mandjes
d. tafelstukjes

6 Bloemstukken, alleen voor vaklieden.

7 Bloemtekeningen, voor kinderen tot en met 15 jaar.
a. naar de natuur
b. naar tekenvoorbeeld

8. Fantasiestukjes, zoals sprookjes, kampeerplaatsen,
kastelen, enz. a. voor groteren
j± b. v. kinderen tot H jr.

9. Tcmtjes in miniatuurvorm, d.w.z. gemaakt op een dien-
blad of op deksel van doos. a. voor groteren

b. v. kinderen tot 14 jr.
10. Versierde kruiwagens.

11. Bloemschikken door en voor kinderen tot H jaar, in
v^^fc of bakjes, in het Nutsgebouw. Bloemen, bakjes
enWazen meebrengen.

12. Veldbouquetten, v. groteren, a. vazen

13. Veldbouquetten v. kinderen.

14. Paddestoelen.

b. mandjes
a. vazen
b. mandjes
a. voor groteren
b. voor kinderen

15. Wedstrijd in mooie eigengekweekte vruchten.

16. Wedstrijd in tafelversiering.

Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen; voor inzen-
ding vaklieden geldprijzen.
Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdag-
ochtend 13 september om 9 uur aan de scholen.

Inlevering stekplanten voor groteren dondermiddag 13
september van half drie tot 4 uur in het Nutsgebouw.

Wedstrijd 11, bloemschikken door en voor kinderen, om
4 uur donderdag in het Nutsgebouw.

Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 14 september van
9 —12.30 uur in het Nutsgebouw, ingang Kerkstraat.

OPENING v. de tentoonstelling vrijdagavond 7 uur
Zaterdag 2 u. open. Prijsuitdeling 9 u. Sluiting 10 u.

VERLOTING maandag 24 sept. om half acht i.h. Nutsgeb.

Het Bestuur.

Een advertentie in Contact
wordt in bijna 1200 Vordense gezinnen gelezen.
Adverteerders, dat zegt u genoeg!

Dit is het adres voor autorijles

George Seesing
„'t Groenedal", Tel. 358, Vorden
Komt NU naar G.S. voor uw RIJLES!

Erkend en gediplomeerd F.N.O.P. instructeur



Voor de vele en har-
telijke blijken van be-
langstelling bij ons hu-
welijk ondervonden,
betuigen wij onze har-
telijke dank.

B. G. Vlogman
M. Vlogman-

Boerstoel
Vorden, sept. 1956.
Burg, Galléestr. 21.

Voor uw bewijs van
deelneming bi) hetover-
lijden van onze lieve
Man, Vader en Be-
huwdvader

Gerrit Jan Barink

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
J. A. Barink-

Kreunen
Vorden, sept. '56.
Nieuwstad 24.

W. N. LULOFS
ARTS

met vakantie
afwezig

vanaf vrijdagavond H
sept. t.e.m. zondag 30

sept.
Dr. de Vries neemt

waar.

Wegens huwelijk
zaterdag 15 sept,

de gehele dag

GESLOTEN

Fa. PONGERS
Verpleeginrichting
Huize „Het Enzerinck"
vraagt net handig
MEISJE. Aanm. b.d.
Directrice.

Tegen l okt. flinke
HULP gevraagd, door
Mevr. Bakker,
Zutphenseweg 67.

Gevraagd een flink
MEISJE voor alle
voorkomende werk-
zaamheden.
Bakkerij Hoornenborg

Gevraagd HULP in
de huishouding door
W. Voskamp, Bakke-
rij, Molenweg 43,
Vorden.
Tevens te koop enke-
le ramen, geschikt
voor kippenhok.

Gevraagd TIMMER-
MANSLEERLING of
aankomend.
H. J. Ruiterkamp,
Linde E 33, Vorden.
Telf. 531.

Gevraagd stel voor
wagenwielen, 4-duims
beslag.
G. Oortgiesen. 't Med-
ler.

Voor Gas
en Comforen

KEUNE

't Loopt weer storm
om onze

leren jassen
Geen wonder, de kwa-
liteit en DE PRIJS.
Heren rund f 125. —,
Dames rund f 127.—.
l jaar garantie.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Willem Antoni Wonnink

en
Derkje Derksen

r i

X
X
X
X
X
X Vorden, Het Hoge 46

sept.
Q Vorden, Nieuwstad 10
X

i ixx
- Xhebben de eer U kennis te ge

ven van hun voorgenomen Hu- ft
welijk, waarvan de voltrekking ^
zal plaats vinden op zaterdag 15 M
september 1956 voorm. 11,30 u
uur ten Gemeentehuize te Vorden. O

1956.

Gelegenheid tot feliciteren van
3.30—5 uur in Hotel Bakker te
Vorden.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
geliefde Man, Vader, Behuwd- en
Grootvader

EGBERTUS GELTINK
echtgenoot van Johanna Teunissen

in de ouderdom van 74 jaar.
Diep betreurd door ons allen.

Vorden, J. Geltink-Teunissen
„ J. A. Arfman-Geltink

H. Arfman
„ R. Brandenbarg-Geltink

A. Brandenbarg
Zutphen, H. A. Bosch-Geltink

J. Bosch
Ruurlo, F. W. Halfman-Geltink

F. Halfman
kleinkinderen

en verloofde

Vorden, 4 september 1956.
Brandenborch.

De teraardebestelling vindt plaats op
zaterdag 8 september op de Algemene
Begraafplaats te Vorden om 1.30 uur.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder

GRADA PASM^J
weduwe van Gerrr^^^ahl

in de ouderdom van 89 jaar.

E. J. Eskes
G. J. Wahl
H. A. Wahl-Bielderman
J. H. Wahl
M. Wahl-Nijland
klein- en

achterkleinkinderen

Vorden, 2 september 1956.
Dorpsstraat 42.

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 6 september op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na een kortstondige ziekte, overleed
nog geheel onverwachts in het Alge-
meen Ziekenhuis te Zutphen, onze
inniggeliefde Vrouw, Moeder en Groot-
moeder

CHRISTINA JOHANNA BARINK
echtgenote van J. Doornink

in de ouderdom van 68 jaren.

Dat zij ruste in vrede.

Uit aller naam:
J. DOORNINK

Vorden, 4 september 1956.
C 142.

De begrafenis zal plaats vinden op
zaterdag 8 september te 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Ver. v. Vrijz. Hervormden
Zondag 16 september beginnen de lessen
van de zondagsschool weer in de Koffie-
kamer van het Nutsgebouw.
Groten om 10 uur,Kleintjes om 11 uur.
Nieuwe leerlingen van harte welkom.

Het Bestuur

Het is ons een genoegen U uit te nodigen een
kijkje te komen nemen in onze gemoderniseerde

en vergrote zaak.

*A.s. dinsdag 11 en woensdag 12 sept. gesloten

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat Telefoon 364

ONZE BRILLEN
munten uit door een uitstekend
vorm en sierlijk model.

Fa. Martens

l de opticien die altijd voor u kl^Mta

G. Emsbroek £ Zn. C.L Vorden
vraagt voor afd. faWiek

Elektr. lassers, plaat-en bankwerkers

voor afd. Centr. Verwarming

Monteurs, hulpmonteurs en leerl.

voor Elektr. installatiewerk

aankomend of leerl. Elektricien

Ook jongelui, die opgeleid willen worden
in div. vakken is plaatsing mogelijk.

Aanvang danscursus

hedenavond

7 uur

in zaal

Lettlnk

Dansschool
M.J. Kroneman, Vorden

Bij inschrijving te koop:

Een Burgerwoonhuis
met schuurtje, kippenhok, vruchtbomen en
plm. 80 are grond, gelegen aan harde we-
gen, in de buurtschap Veldwijk gem. Vor-
den. Te bezichtigen op maandag 10 sept.
van 3'—7 uur nam.
Aanvaarding en betaling 15 oktober a.s.
Gesloten inschrijvingsbiljetten voor of op
donderdag 13 september, 's namiddags 6
uur in te leveren ten huize van C 63.
Inlichtingen te bekomen bij den Heer H. J.
Gotink, makelaar en taxateur, Wilhelmina-
laan 16 te Vorden

Gaarne zo spoedig mogelijk opgave
voor herfstlevering van:

Pootaardappelen van klei en zand
Originele Petküser zaairogge
Ie nabouw Petküser zaairogge

Fa. J. W. ALBERS
Telefoon 232, Nieuwstad 5

Denkt U HEDENAVOND aan de

Dropping Medlertol
Aanvang 7.30 uur.

Slaapkamer-ameublementen
leveren wij uit voorraad in 12 ver-
schillende modellen.
Komt U ze ook eens bezichtigen.
Een 3-deurs kast, toogledikant,
2 stoelen + 2 nachtkastjes + l
tafeltje, geheel meubelplaat, reeds
vanaf f 418.75

WONINGINRICHTING

JOH, HEERINK
Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

Nederlaagwedstrijden Ratti
A.S. ZONDAG

2 uur Ratti II - Ruurlo II

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

Niet één week, maar steeds
de laagste prijzen!

250 gr. reeruggetjes,
heerlijk koekje 59 et

250 gr. cocosbanket 59 et
l gr. fles gezoete bessensap 68 et
250 gr. vruchtenhagel 39 et
l blik soepballetjes 75 et
l gr. pot pindakaas 69 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en rook-
vlees, 150 gr. 62 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415



Het sterkste argument om
U te bewegen een mantel
uit onze wintercollectie aan
te schaffen is onze collectie
zelf.
Komt U onze geheel ver-
jongde voorraad eens zien
en ontdekt de mantel waar-
van het bezit U een vreug-
de zal zijn.
Reeds nu een groot aantal
nieuwe modellen!!!
Ook jumpers, vesten en ja-
ponnen brengen wij in een
zeer grote verscheidenheid
van modellen en kleuren
Dit najaar voor al Uw kle-
ding naar

Looman
Vorden

(De oudste zaak, met de
nieuwste modellen)

V.Q.M.C. „De Graafschaprijders"
Zondag 9 scpt. a»s« 's middags
L30 uur bij Hotel Bakker start

Oriënteringsrit
voor auto's en motoren.

Op ons kantoor is plaats voor:
een meisje van ongeveer 16jr.
Meisjes die de Lagere School met goed gevolg
hebben doorlo-pen, komen hiervoor in aan-
merking.
Wanneer er flink aangepakt wordt, is hier een
mooie gelegenheid om tot kantoorbediende op-
geleid te worden.
Sollicitaties zowel mondeling als schriftelijk aan

EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. Emsbroek, Vorden

Eventueel worden inlichtingen verstrekt heden'
middag en 's avonds door de Heer D. Luichies»
Insulindelaan 29, Vorden.

Bestrijding T.B.C.
Sonnevanck, Zonnegloren,
Draagt elkanders lasten

De collecte, welke wordt gehouden in het
tijdvak van 10—15 sept. a.s. wordt van
harte aanbevolen.

Alleen vandaag!
200 gr. gebr. gehakt 60 et.

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram tongenworst 60 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gram leverworst 30 et

2 pakken vet 100 et
200 gram ham 120 et

M. Krijt, Dorpsstraat
VOOR WOL NAAR

WOLSING
Televisie

Zondag 9 sept. a.s. van 20—
22 uur.

Groot amusementsprogramma
met Peter Frankenueld.
Aanbevelend

Café Krijt, Wichmond

.
Ook in Malmö

is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd
• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
blijft

Een retourtje
Almelo-Malmö..

Hij is een geroutineerd kilometer-verslinder. Eens in
de drie weken maakt hij op z'n 8-tons truck het „ritjo"
Almelo-Malmö en weer terug.

, . '
Of dat een zwaar karwei is? Reken maar! Onze chauf-'
feur is altijd weer blij als hij z'n vracht goed en wel ter
plaatse heeft gebracht. Niet in het minst omdat hij
dan eindelijk lafenis vindt voor z'n droge keel. Want
of hij nou in Almelo of in Malmö aankomt, op een glas
Heineken's Bier tracteert hu zichzelf altijd.

Ja, ja, ook in Malmö. Want in datzelfde Zweden,
nog maar kort geleden het alcohol-verbod werd opge^
heven is Heineken nu verkrijgbaar. Heineken is niet
voor niets de grootste exporteur van Pilsener Bier ter
wereld! In Barchem en Barcelona, in Buurse en Buenos
Aires, in Borculo en Bombay, overal wordt Heineken's
Bier gedronken. t

"Onlangs, toen hij na zóveel kilometers weer in Almelo
terugkeerde en uitblies achter z'n koel glas Heine-
ken's, zei hij: „Jongens, wat smaakt het me weer.
Precies als in Malmö. Die kieskeurige Zweden zijn
trouwens ook échte Heineken-liefhebbers, net als wij

k. allemaal!"

Dames!
Nadat wij het U 20 gemakkelijk hebben
gemaakt met onze Pas-aan serviezen,
waarvan U elk onderdeel los kunt
kopen, kunnen wij U thans helpen met

Opbouw Keukenuitzetten.
Alleen eerste kwaliteit voor slechts
4 x 26.95.

NICO KEUNE

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

12 sept.

te Hengelo (Gld.)
De Marktverenig.

Butagas
verkrijgbaar bij

1. J. Oldenhave - Smederij - Delden
Telefoon 428 Beleefd aanbevelend

Tevens te koop handige 2 schaar STOP-
PELPLOEG.

Door een tijdige inkoop
hebben wij reeds nu onze
collectie kinder-winterman-
tels vrijwel compleet in huis.
Komt U eens kijken en
profiteert U dan van onze
extra reclame aanbieding
voor de maand september.
Grote keuze - Lage prijzen

ATTENTIE!
Bij aankoop van een
jongens- of meisjes-
mantel ontvangt U
een waardebon van
f 2.50 gratis.
Deze aanbieding geldt
alleen voor de maand
september.

Profiteer van deze
voorverkoop aanbie-
ding!

Looman
Vorden

(De oudste zaak, met de
nieuwste modellen)


