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EXCURSIE G.O.S.
Begunstigd door goed weer maakte een aan-
tal leden van de a f d. Vorden van de G.O.S.
niet hun dames een uitstapje naar de Coup.
Slachter i jen te Twello.
Met veel belangstelling werd dit prachtige be-
d r i j f , waar dagelijks grote hoeveelheden var-
kens tot bacon en conserven worden verwerkt,
bezichtigd. Na afloop van de excursie werd
een consumptie aangeboden, waarbij van de
gelegenheid gebruik gemaakt werd om de
gang van /aken in het bedr i j f uiteen te zetten.
Vervolgens werd de reis voortgc/.et naar Berg
en Dal. Op de terugweg werd een rondrit ge-
m a a k t door het prachtig verlichte Nijmegen.
Hoogst voldaan over het leer/ame en tevens
prettige uitstapje keerde het gezelschap in
Vorden terug.

B.O.L.H. GAAT ZIEKE LEDEN
BEDENKEN

Onder voorzitterschap van Mej. W. Sloétjes
hield de a f d. Vorden van de B.O.L.H. in hotel
Brandenbarg een ledenvergadering, welke
werd geopend met het zingen van het bonds-
lied waarna mcj. Sloëtjes de leden een harte-
lijk welkom toeriep in het nieuwe seizoen. Be-
sloten werd om voortaan op de vergaderingen
een z.g. bloempotactie te houden. De bedoe-
ling hiervan is dat leden die ziek zijn een
klein cadeautje te geven. Alle leden gingen
hiermede volmondig accoord. Voor een op te
richten handbalclub gaven zich staande de ver-
gadering meerdere dames op. Medegedeeld
werd dat nagenoeg alle leden lid z i j n van de
leesbibliotheek. Mej. Sloëtjes gaf een uiteen-
zetting over „het doel en streven van de
B.O.L.H. Na de pauze werd de avond gevuld
met enkele spelletjes.

PLATTELANDSVROUWEN
De Bond van Plattelandsvrouwen afd. Vorden
hield dinsdagavond haar eerste vergadering in
dit seizoen. De presidente mevr. Visser—Dolle-
kamp opende deze bijeenkomst met een harte-
l i jk welkom, speciaal tot de heer G. J. Wues-
tenenk uit Vorden, de spreker van deze avond,
en enkele nieuwe leden.
Na het zingen van het Bondslied werden de
notulen voorgele/en, en onveranderd va
steld. Bij de mededelingen werd o.a. bekend
gemaakt, dat bij voldoende deelname de na-
volgende cursussen gegeven worden: Hand-
werken, Leerbewerking, Pitrietcursus en Fijne
Keuken.
Na de pauze kreeg de heer Wuestenenk het
woord, die een lezing hield over „Een trip
door Canada". Op boeiende wijze vertelde
spreker, hoe hij met 55 andere passagiers de
reis maakte. Spreker behandelde de provin-
cies die hij bezocht.
Ook had hij het voorrecht verschillende Ned.
gezinnen te bezoeken.
Mevr. Visser was zeer zeker de tolk van alle
aanwezigen toen zij de heer Wuestenenk dank-
te voor deze zo in alle opzichten leerzame en
interessante avond.

SCHOOLREIS OPENB. SCHOOL DORP
In een opgewekte stemming en uitgeleide ge-
daan door vele ouders en belangstellenden
vertrokken de leerlingen van a l l e klassen der
Openb. School vrijdagmorgen om 9 uur in zes
bussen en nog enkele pa r t i cu l i e re auto's in de
richting Zutphen voor het maken van een
schoolreisje.
Via Dieren ging het naar de Posbank, waar
voor de eerste maal gestopt werd en menige
„berg" beklommen werd. Vandaar ging de
tocht via Arnhem naai de Westerbouw ing bij
Oosterbeek. Van de ru ime speeltuin werd een
druk gebruik gemaakt en speciaal de ketting-
baan, waar men 't risico liep een paar natte
voeten te halen, mocht zich in een warme be-
langstelling verheugen.
Hierna daalde de jeugd de trappen at om zich
naar de aanlegplaats van de boot te begeven.
Deze lag reeds klaar en weldra ging het n a a t
Arnhem, 't Werd een prachtige tocht waarvan
niet volle teugen genoten werd. J n Arnhem
stonden de bussen alweer te wachten en brach-
ten de jeugd naar 't Burgers Dierenpark, waai-
de laagste klassen de gehele middag verbleven,
terwijl de hogere klassen eerst nog een bezoek
brachten aan 't Openluchtmuseum.
Om 5 uur werd uit Anhem vertrokken en
ging de tocht via de Woeste Hoeve naar de
Loencnse Waterval, waar de laa ts te rust ge-
houden werd. Van bier ging het binnendoor
over Voorst en /utphen op huis aan en tegen
7 uur werd Vorden weer bereikt. De muz iek-
vereniging Concordia was weer trouw present
(MI onder grote be langs te l l ing reden de bussen
in optocht achter de muziek aan naar hel
Marktplein.
De heer Vedders, hoofd der school, dankte in
een kort woord Concordia en a l le anderen die
het mogelijk gemaakt hadden hel reisje te
doen slagen.
Het was een prachtig geslaagd re i s j e - , waa raan
de jeugd zijn beste herinneringen zal bewaren.

KERKDIENSTEN zondag 16 sept.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. P. A. Stapert, van Zutphen.
10.30 uur Ds J. Langstraat.

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

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. E. J. Duursema.

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 15 sept. van 5 uur to ten met
zondag 16 sept. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 7 t.m. 13 sept.
Geboren: d. van H. J. Arendsen en J. A.
Arendsen-Jansen; d. van L. Dedden en A.
Dedden-Geertsma; z. van M. Kornegoor en
C. E. Kornegoor-Nijendijk.
Ondertrouwd: B. H. Bouwmeister en J.C.
Schipper; G. H. Vreeman en W. M. B.
Kox; L. M. Langwerden en J. Regelink.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 104 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 53.— tot f 60.— per stuk.
Handel was redelijk.

STEUNT DE BLINDEN
Naar we vernemen zal op woensdag 3 oktober
door de Gelderse Blindenvereniging een pro-
paganda-avond worden gegeven in het Nuts-
gelxmw. Het toneelgezelschap G.E.T.A. uit
Arnhem zal een toneelstuk van 3 bedrijven
opvoeren, getiteld: Gesloten vensters. Hieraan
werken 5 dames en 6 heren mee. In de pauze
zal blindenarbeid worden gedemonstreerd. Te
zijner tijd volgen nadere mededelingen.

VOLKSFEEST TE LINDE
EO p woensdag 2(> en donderdag '2,7 september
KI.s. zal te Linde wederom liet alom bekende,
traditionele Volksfeest worden gehouden bij
café van Asselt. Het programma voor woens-
dag vermeldt het optreden van t u t c a l u r r i g e -
zelschap „De Lach" uit Apeldoorn, een ge/el-
schap, dat de'laatste jaren veel opgang maakt
n in diverse omliggende gemeenten o.a. Zut-
hen, Warnsveld, groot succes oogstte. Zij pre-

senteren o.a. The Blue Moon Players, de twee
Accordiola's, Lies Straatsma met Tophits, de
vier Tiroliè'ns, de muzikale clown Jipo, The
Redwing Cowboys, terwijl in tlè schetsen o.a.
meespelen Dolly Cox, Wim Koldenhof,
Gerard Vlotters, Gerrit Overbeek, Gert Zeven-
huizen.
Donderdag 27 sept. wordt het eigenlijke Volks-
feest gehouden met de diverse Volks- en Kin-
derspelen, draaimolen etc. 's Avonds zal er
volop gelegenheid zijn tot het maken van een
gezellig dansje met muziek van „The Mood-
chers".
Zie de advertentie in Contact van zaterdag
'2.2 sept. a.s.

DE FA. R. KOERSELMAN HEROPENT
H A A R VERBOUWDE WINKEL

Vorden heel't door de heropening van de / aak
der la. R. J. Koerselman aan de Burg. Gal lee-
s t i a a t hoek Molcnweg er een w i n k e l bijgc-
kregen, die de vergelijking met menige /aak
in onze grote steden g lans r i jk kan doorstaan.
Door een ingr i jpende? verbouwing heelt deze
winkel nu een leng te van 20 m en een breedte
van 8 m gekregen, t e rwi j l het aanta l etalages
is uitgebreid tot vier.
De winkel is zeer modern en doelmatig inge-
l i c h t .
Het voorste gedeelte is gereserveerd voor glas-
en aardewerk, hu ish . a r t i ke l en e.d., welke
langs de wanden, in vi t r ines enz. een lust voor
het oog vormen. In de middelste a fde l ing heb-
ben de meer l u x i e u z e a r t i ke l en een overzichte-
lijke en f r aa i e p laa ts gevonden, terwij l het
l a a t s t e en derde deel in beslag wordt genomen
door speelgoederen en een waar paradijs voor
de jeugd vormt.
D a n k / i j t i e n t a l l e n T.L.bui/en baden zowel
de w i n k e l als de etalages 's avonds in een /cc
van l i c h t , waardoor de/e /aak in onze spaar-
zaam ver l ichte s t ra len als 't ware een oase van
l i c h t vormt. Om het gehele winkelgedeel le is
een k e u r i g t rot toir aangebracht .
Dat deze verbouwing in wijde kring de aan-
d a c h t heel t getrokken, kwam wel to t u i t i n g
bij de heropening j . l . woensdagmiddag. Tien-
ta l l en bloemstukken en andere geschenken
sierden de winke l en het was een komen en
gaan van zakenrelat ies, vr ienden, bekenden
e.a., die de heer Koerselman en diens echtge-
note met deze zeer geslaagde u i tb re id ing k w a -
men gelukwensen. Door de gezamenlijke aan-
nemers, t.w. de f i rma ' s Bargeman, Lubhers,
van Jiodegom, Slager, Pongers en H. N. A.
Bi j enhof , werd een e lek t r i sche klok aange-
boden. Architect was de heer P. Bakker.

VOETBAL
Vorden I had zondag bezoek van Wolfersveen
I en kon het tegen dit e l f ta l niet tot een over-
w i n n i n g brengen. In het veld was Vorden
zeker niet de mindere en zelfs vaak sterk in
de meerderheid. Hierdoor ontstond er voor
het doel der gasten weer een opeenhoping van
spelers, waardoor de zwak spelende Vordense
voorhoede maar weinig schietkansen gelaten
werden. De snelle aanva l l en der gasten, waar-
b i j de buitenspelers telkens betrokken werden,
hadden meer succes. Liefst 4 doelpunten kwa-
men hier uit voort.
Vorden wist daarentegen slechts eenmaal te
scoren. Wel kwam de bal eens tegen de paal
en ging verscheidene keren rakelings naast,
doch doelpunten kwamen er niet meer.
Vorden I krijgt a.s. zondag Pax I op bezoek.
Vorden blijkt tegen een sterkere tegenstander
meestal beter te spelen dan tegen een zwakke,
vooral omdat de voorhoede dan niet steeds
door de middenlinie tot voor het doel der «
tegenpartij wordt gedrongen. Het gevolg is
meer ruimte en ontstaan van kansen voor snel-
le sprinters. De Pax-achterhoede is echter heel
wat mans, zodat deze theorie in deze wed-
strijd wel eens niet kan opgaan. Vorden ver-
schijnt nagenoeg volledig, terwijl ook Pax in
verband met de komende competitie haar
sterkste elftal zal sturen. Het kan er dus wel
spannen. Vooraf spelen de reserves van Ratti
en Vorden een wedstrijd tegen elkaar.

AVONDDROPPING MEDLERTOL
Voorafgaand aan het traditionele Volksfeest
aan de Medlertol, werd zaterdagavond j.l. de
jaa r l i j k se avonddropping voor voetgangers ge-
houden. Mede dank zij het goede weer is deze
dropping bijzonder goed geslaagd. Tegen half
negen uur werden de 73 deelnemers(sters) in
twee auto's vanaf café Eykelkamp naar de
plaats der dropping gebracnt. Via diverse om-
wegen werden de eerste groepen (er waren
32 groepen in totaal) tenslotte om plm. 9 uur
gedropped in de bossen van de Veldhoek, na-
b i j de Theeschenkerij aan de weg Ruurlo-Zel-

k h e m . De deelnemers werden met tussenpozen
van l m i n u u t gedropped. Er waren geen con-
troleposten, terwijl de af te leggen afstand
• ! ' • • ; km bedroeg, welke in een tijd van l u.
i l m in . moest worden afgelegd.
De prijzen werden als volgt toegekend:
1ste prijs H. J. Boersbroek en echtgenote, J.

fcLenselink en echtgenote, E. Kamperman en
echtgenote; 2de pri js C. J. Splinter en H. Wol-
sink; 3de prijs Mej. R. Vreeman en Mej. M.
Bouwmeister; 4de prijs Mej. Bertha Bannink
en Mej. Jo te Velthuis; 5de prijs Mej. D.
B r u m m e l m a n en Mej. J. Kamperman; (>. G.
Lijf togt en J. Weenk.

CHR. SCHOOL OP REIS
Vrijdag maakten de leerlingen van de Bij-
zondere School op het Hoge met 15 versierde
boerenwagens een tochtje naar Lochem, ter-
wijl de oudere leerlingen van deze school per
fiets er op uittrokken. De muziekvereniging
„Sursum Corda" deed de jongelui uitgeleide.
De leerlingen," d ie naar Lochem waren getrok-
ken, hebben zich daar kostelijk vermaakt in
een speeltuin, te rwi j l cle ouderen een bezoek
brachten aan de l .ebbenbi tigge en de Leo-
s t i c h t i n g in BOK ulo. Vanzelfsprekend werd er
f l i n k getracteerd. 's Avonds verwelkomde Sur-
sum Corda de schoolkinderen weer met mu-
ziek. Er was nogal heel wat werk gemaakt van
de versierde fietsen en wagens.

ORIENTERINGSRIT VOOR AUTO'S EN
MOTOREN

De Vordense Auto- en Motorclub „De Graaf-
schaprijders" had zondagmiddag een oriën-
tei ingsrit uitgeschreven, waaraan 22 auto's en
33 motoren deelnamen. De rit, die 99 km lang
was en lang niet gemakkeli jk, leidde over Al-
men, Gorssel naar Deventer en vandaar n a a i
Twello. In hotel 't Zwaant jc in Teuge was de
grote rust. De terugweg ging over Zutphen en
Vierakker weer naar Vorden, waar bij Hotel
Bakker de f inish was.
De heer J. van D i j k re ik te hier met een dank-
woord aan a l l e n , die behu lp / aam waren ge-
weesi, de pr i jzen uit, bestaande uit bekers en
medailles.
De ui ts lag luidde:
Motoren:' 1. J. Bakker, Zutphen 27 strfpnt.;

. W'. Brekveld, Briimmcn 10 s t i l pu t . ; 3. G.
Meutstege, Vorden 52 s t r l p n t . ; l . W. I I . Rou-
wenhoist , Zutphen 57 s t r lpnt . ; 5. II. [. Beigs-
ma, A lmen 7 1 s t r l p n t . ; ( i . J . Plagman, Zu tphen
77 s t r l pn t . ; 7. H. J. Brands, Zutphen, 77 s i r l -
pnt. en 8. |. Har tman, Zutphen 78 strlpnt.
Auto's: 1. II. Haverkamp, Vorden l!) s tr lpnt . ;
J. L. Rouwenhorst, Vorden 51 s t r lpm. ; 3 mej
|o Bru i l , Hengelo (G.) 80 s t r l p n t . ; 1. H. J.
P lagman, Zu tphen 81 str lpnt . ; 5. ]. Berlelo,
Vorden 90 s t r l pn t . en (i. G. Kamperman, Vor-
den 133 s l r fpnt .
De poedelprijs voor motoren was voor B. Go-
t i n k , Hengelo (G.) met 388 s t r fpn t . en voor
auto's J. v. d. Wal, Vorden met 364 strfpnt.



WATERPOLO-SUCCESSEN VOOR V.Z.V.
üe Vordense Zwem- en Polovereniging V.Z.V.
'54 lu'el 't i r Enschedé waar /ij deelnam aan
Nationale f eugd/.wemwedst r i jden, prachtige
successen behaald. V.Z.V. was hier met een
acht ta l meisjes en jongens vertegenwoordigd
o.l.v. de trainster Mevr. Kistemakcr. Van alle
windstreken waren een groot aantal inschrij-
vingen binnen gekomen, y.ell's A.D.Z. uit Am-
sterdam was met vele prominente /wemsters
aanwe/ig. Opmerkelijk was het, dat de A.D.Z.-
zwemstera < > | > verschillende nummers in een
V.Z.V. meisje lum meerdere moesten erken-
nen. Als men bedenkt, dat V.Z.V. alleen y.o-
mers kan trainen, wat gc/ien het weer dit ja ; f r
ook wel eens te wensen overliet, terwijl de
Amsterdamse meisjes dagelijks plm. 2 uur
oefenen, kan men hier /eker van een groot
succes spreken. Wij hopen dan ook van harte,
dat V.Z.V. '51 o]> de ingeslagen weg voort /al
gaan en voor wat het oosten betreft hier ze-
ker een woordje /al gaan meespreken.
Naar wc vernemen ligt het in de bedoeling
van het bestuur van V.Z.V. '54 om het vol-
gende sci/.oen in het zwembad alhier een
[eugd/wemfcest te organiseren, zodat de in-
gezetenen van Vorden in nader contact ko-
men met de zwemsport en V.Z.V. hier aan het
werk kunnen zien.
De uitslagen van de wedstrijden, waaraan
V.Z.V. deelnam, waren als volgt:
50 m borstcrawl meisjes tot 16 jaar: 1. B.
Lust, A.D.Z. Amsterdam in 32.5 sec.; 2. joke
Brandenbarg, V.Z.V. Vorden in 33.8 sec.; 3.
(.;. Paulsen, A.D.Z. Amsterdam in 35.2 sec.
50 m borstcrawl jongens tot 16 jaar: Van de
12 deelnemers werd de jeugdige H. van Ark
hierbij 5e in de tijd van 37.7 sec.
50 m' rugcrawl meisjes tot 19 jaar: Gerrie
Bijenhof , die 14 jaar is, werd abuis bij de da-
mes tot 19 jaar ingedeeld en werd hierbij 5e
met een t i jd van 42.9 sec., terwijl de winna-
res op dit nummer bij de meisjes tot 16 jaar
een tijd maakte van 41.3 sec., de tweede in
42.7 en de derde in 44.5 sec. Jammer van dit
abuis!
100 m borstcrawl meisjes tot 19 jaar: 1. B.
Lust, A.D.Z. in l min. 15.6 sec.; 2. Joke Bran-
denbarg, V.Z.V. in 1.16.4; 3. C. Paulsen,
A.D.Z. in 1.17.6.
Op dit nummer startten ook Gr. Smit en
J a n s j e Brandenbarg, die resp. 1.25.3 en 1.36.8
voor zich lieten afdrukken.
1 x 5 0 m wisselslag-estafette tot 19 jaa r : 1.
A.O.Z. in 2.41.8; 2. A.D.Z. II in 2.43^8 en 3.
V.Z.V. in 2.59.
Hiermede liet Vorden zelfs „Weusthag" Hen-
gelo O., Z.P.C.H, en D.T.S. uit Enschede ach-
ter zich. Tot slot speelde A.D.Z. nog een
polo wedstrijd tegen een combinatie van het
Ooslen, waaraan alleen van V.D.Z. reeds 3
meisjes deelnamen. A.D.Z. won met 6—3,
waarvan twee doelpunten door de Vordense
meisjes werden gescoord. Nu de winter weer
nadert, hoopt het bestuur van V.Z.V. '54 een
mogelijkheid te vinden de training thans in
Apeldoorn voort te zetten.

RATTI-NIEUWS
In een goed gespeelde wedstrijd heeft Ratti II
getracht om de nederlaag tegen Ruurlo II zo
klein mogelijk te houden en dit is haar ook
gelukt, want de bezoekers wonnen slechts met
4—6. Het spelverband was bij de gasten dik-
wijls veel beter en reeds na K) min. kon de
Ruurlose r.binncn met een verrassend hard
schot de score openen. In de 25e minuut had
Ruur lo andermaal geluk en werd met een kort
t i k j e de bal achter keeper Hartman geplaatst
0—2. Het werd zelfs spoedig 0—4 voor de gas-
ten, doch toen kon T. Hartman na goed door-
zetten een verdiend tegcnpunt scoren. Met de
stand 2—5 werd er gedraaid.
Het vlotte na de thee beter bij de Ratti-reser-
vcs. Het duurde echter tot ver in de tweede
h e l f t vooraleer B. Derksen met een voltreffer
er 3—5 van maakte. Dezelfde speler wist nog-
maals de achterstand te verkleinen 4—5. In de
laatste fase van de s t r i jd wist Ruurlo met een
mooie kopbal de zege veilig te stellen,
l i e t is Ruur lo dus niet gelukt in de tweede
afdel ing om Rat t i II de grootste nederlaag
toe te brengen. Dit is K.D.C. II geweest n.l.
1-8.
A.s. zondag wordt de uitgestelde wedstrijd
Ratt i I—Ruurlo I (eerste afd.) gespeeld, welke
tevens de laatste wedstrijd van dit door Rat t i
georganiseerde nederlaagtoernooi is. Evena l s
in de competitie verwachten we ook nu tussen
beide grote rivalen een geduchte str i jd.

SUCCESSEN OP SCHAPENFOKDAG
( ) ] > de Centrale Gelderse Schapenfokdag,
welke verleden week te Doetinchem werd ge-
organiseerd, behaalden enkele leden van de
Vordense Schapenlokvcreniging e.o. met hun
ingezonden dieren mooie successen. De pr i j -
zen waren als volgt:
Klasse I: Rammen, geboren in 1953 of vroe-
ger: I b . Fokver. Vorden.
Klasse I I : Rammen, geboren in 1951: l c. Fok-
veren ig ing Vorden.
Klasse I I I : Rammen, geboren in 1955: lc. H.
f. Rie tman, Warnsveld.
Klasse IV: Tweetallen Ramlammeren, goi). in
I9. r >(i : 2b. Erven Ruys de Beerenbrouck, Wich-
mond.
Klasse Vla: Oooien met l Ramlam, geboren
na 1 1 maart 1956: 2a. H. J. Rietman, Warns-
veld; 3. D. Pardijs, Warnsveld.
Klasse VII : Ooien met l ooi- en l ramlam,
geboren voor I I maart 1956: lc. Oude rn
Nieuwe Gasthuis, Warnsveld.

Klasse VIII: Ooien met minstens twee Ooi-
hMiimeren: l b. Erven Ruys de Beerenbrouck,
Wichmond ; ld. B. f. Peters, Warnsveld; lc.
G. |. Pelgruni, Vorden.
Klasse IX: Ooien met l ooilam: 2c. G. J. Pel-
grim), Vorden; 3a. en 3b. G. J. Pelgrnm, Vor-
den; Sc. M. H. Gotink, Warnsveld.
Klasse X l a : Tweetallen één j a r i ge ooien: 2c.
Ei-ven Ruys de Beerenbrouck, Wichmond.
Klasse X I I : Tweetallen Ooilammcren: ld . Er-
ven Ruys de Beerenbrouck, Wichmond.
Klasse X I I I : Eénling«n, oudere Ooien: Ir. B.
J. Peters, Warnsveld.
Klasse XIV: Eenlingen, éénjarige Ooien: 2b.
Oude en Nieuwe Gas thu is , Warnsveld; 3a. B.
f. Peters, Warusveld; 3b. M. H. Got ink .
Warnsveld.
Klasse XV: Minstens 5 afstammelingen van
één ram: A. l jaar en ouder: 2a. Ram 1215,
Fokver. Vorden; B. Lammeren: Ie. Fokver.
Voiclen; 2b. Fokver. Vorden.

KERKTOREN VERNIEUW
De tonen van de R.K. Kerk op de Kranen-
burg is thans geheel van nieuwe leien voor-
zien, terwijl voorts de nodige reparatieweik-
/aamheden werden verricht. De leibedekking
geschiedde door de fa.'s Sligtenhorst uit Doe-
t i n c h e m en Besselink uit Ruurlo, terwijl het
timmerwerk werd verricht door de heer Rui-
terkamp uit Vorden. Het is een mooi stukje
werk geworden, dat mede dank zij de finan-
ciële steun van de parochianen tot stand kon
worden gebracht. Om grotere kosten te ver-
mijden moesten helaas de drie torentjes opzi j
van de toren worden verwijderd.

KNUPDUUKSKES OP REIS
Met een autobus trokken de Vordense boeren-
dansers ,,Dc Knupduukskes" met de Boeren-
kapel zaterdagmiddag naar Leens (Gr.) om
daar op uitnodiging van de Handelsvereni-
ging luister b i-j te zetten aan de winkelweek.
De gasten werden op harteli jke wijze ontvan-
gen. Voor een groot aan ta l belangstellenden
werden enige folkloristische dansen uitge-
voerd.

WELPEN-BIVAK 1956
Van 3 t in 6 september zijn 22 welpen van de
St. Michaëlsgroep Vorden—Kranenburg op bi-
vak geweest bij de lam. Geerlings te Ruurlo.
Het wachtwoord voor de welpen „Doe je best"
en de saamhorigheid kwamen hier opvallend
naar voren. Het hoogtepunt was wel het
k a m p v u u r op woensdagavond, welke een bi j -
zondere verrassing inhield voor de scheiden-
de Baloe, Mej. D. Hartman, die na zes j a a r
haai !)Ü^K krachten te hebben gegeven, de
groep ilHt- verlaten. Het Groepsconiité, a ls -
mede de x.E. Pater Gardiaan N. Flaat en al le
ouders, waren aanwezig. Pastoor Ponsiocn was
verhinderd. Nadat pater Gardiaan het kamp-
vuur had ingezegend werden verschil lende

e e s
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kampliedjes gezongen en dansen uitgevoerd,
r allen werd deelgenomen. Met
van al le welpen wercl Baloe naar

,,de zevende hemel" gebracht. Dit uit dank-
baarheid voor alles, wat zij voor de St.
Michaëlsgroep had gedaan.
Na nog een kort samenz i jn onder het genot
van een kopje koffie, werd hartelijk afscheid
genomen van Baloe Hartman, Rak j a Zents en
Akela Seesing, alsmede van de twee kokkin-
nen mej. Ria Hartman en Mej. Nettie Jansen,
die nog eens extra weiden bedankt voor de
goede zorgen achter de schermen.
Donderdag tegen (i uur kwamen allen voldaan
weer bij de blokhut aan en kon men terugzien
op een heel prettig en gezellig kamp, waaraan
ieder nog dikwi j l s zal terug denken.

VERGADERING DAMCLUB
Vrijdagavond werd door de Damclub Vorden
een ledenvergadering gehouden in het Nuts -
gebouw, welke tevens weer tle aanvang be-
tekende van het nieuwe seizoen.
De nieuwbenoemde voorzitter, de heer Hesse-
link sprak in z i j n openingswoord de verwach-
ting uit dat alle leden zich vol ijver zullen
blijven geven aan de vereniging en daarbij op-
bouwend werk mogen verrichten. Verder ge-
waagde hij van de gunstige vooruitzichten van
de Damclub.
Hierna werd met een toepasselijk woord aan
de oud- voorzitter, de heer J. Lammers, die in
de vorige vergadering tot ere-lid en ere-voor-
zitter was benoemd, als bl i jk van waardering
een asbak met inscriptie en het bekende dam-
emblecm overhandigd. De heer Lammers was
/eer erkentel i jk voor deze verrassing.
Medegedeeld werd dat de actie tot het werven
van donateurs goed verloopt. Men hoopt de/e
actie met evenveel succes voort te zetten. Be-
sloten werd om de oefenavond te verp laa t sen
naar de vrijdagavond en verder in de onder-
linge competitie met een rooster te gaan wer-
ken. Nadat het eerste t ien ta l was bekend ge-
maakt sloot de voorzitter deze zeer geanimeer-
de vergadering.

Mitfdenstandscursus
De eerste les is bepaald op
woensdag 19 september, half
acht. Deelname is nog mogelij k.

A. J. ZEEVALKINK,
Schoolstraat

V

Wrijf Kou en Pijn
met DAMPO

SPECULAAS
heerlijk en fijn,

dan moet u bij

Van Asselt

P.S. Ruime sortering koekjes en
gebak.

H.H. Landbouwers!
Zware biggen van 30-
40 kg* kan ondergete-
kende geschikt leveren

B. WILLEMSEN
Varsseveld
Telefoon 452

Oliestook
al vanaf f 198. — , compleet met
carburateuren tegentrek-apparaat

Beleefd aanbevelend,

Henk van Ark
Hij staat u altijd ten dienste.

Telefoon 554

Heden Drentse Stoeten
Bakker Schurink

De staltijpnadert!
Hangriemen
Hangkettingen
Koehalsriemen
Koedekken
Koet^fcven enz.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Gezellig
staat zo'n met de
hand gedraaide pul,
vaas of kan van
bruin aardewerk.

Nico Keune

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

Weulen Kranenbarg

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden l -
Pax

Vooraf om 12.30 uur
Vorden III - Ratti II

Waterdichte
Dekkleden, Dekkle-
densmeer.
Aanbevelend,

G. W. LUIMES
Telef. 421

Te koop een goede
HAARD

bij H. van Ark.

Regenpakken
Prima waterdicht en
helemaal niet duur,
f 24.75.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

^Jndlana
rubber stal vloeren

*Een weldaad voor uw vee, die
alle stalgebreken voorkomen of
verhelpen.
Ze worden door ons uit voorraad
geleverd en vakkundig gelegd.

Vraagt vrijblijvend nadere inlichtingen.

A. R. WAGENVOORT
Hackfort, Vorden. Telef 259.

Visitekaartjes
Een onmisbaar ar t ikel ; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.
*

Wij hebben de nieuwe soorten voorradig.
*

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

Te koop een z.g.a.n.
HAARD. Te bevr.

Nieuwstad 67

Toom BIGGEN te
koop. Wed. Wolsing
Raadhuisstraat 26.

4 zware BIGGEN te
koop, Gr.Y. Joh. Go-
tink, bij Ons Belang.

Te koop KOZIJNEN
en RAMEN, zeer ge-
schikt voor kippen-
hokken. Te bezichtigen
Medlerschool. Inlich-
tingen fa. Eggink.

Te koop JONGENS-
FIETS, leeft. 6-10 jr.
z.g.a.n. banden.
Insulindela^n 32.

Te koop eigenheimer
EETAARDAPPELS
bij E. Pardijs, 't Lange
End.

Te koop EETAARD-
APPELEN.
G. Berendsen, C 125.
Telefoon 250.

Te koop i 30 jonge
HENNEN, W x R,
tegen de leg.
Wed. H. Klein Bleu-
mink, b.d. Bramel.

Te koop: volbl. zw.b.
VAARSKALF,4mnd.
enSTIERKALFómnd
Oortgiesen, C 83
Veld wij k.

Te koop een toom
BIGGEN bij J. W.
Bijenhof, Wildenborch

BIGGEN te koop bij
H. Rietman, de Poll,
Wichmond.

Te koop toom zware
BIGGEN, E. J. Wen-
neker, Veldwijk C 57

Te koop 4 BIGGEN
G. Klein Lebbink,

Brandenborch

Het
geheim
van de

v cirkel

De pasvorm van Roulette
blijft ook na vele malen
wassen behouden.
En ... zoals iedere Rou-
lette, voorzien van het
ideale Haak-ln schouder-
band.
Lei. steeds op hei
ingenaaide Roulette-ct/kof

poplin 4'65

satijn 5.45
nylon 7.15
"padded" 8.95

Looman



Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje en zusje

Sibina
(Ina)
L. Dedden
A. Dedden-

Geertsma
Gerrit

Vorden, 11 sept. '56.
Enkweg 18.

Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
ons zoontje

Jan Cornelis

M. Kornegoor
C. E. Kornegoor-

Nijendijk

Vorden, 12 sept. '56.
Wildenborch D 54.

Voor de vele en har-
telijke blijken van be-
langstelling bij mijn
25-jarig dienstverband
bij de fa. G. J. Har oa-
sen ondervonden, zeg
ik u allen hartelijk dank.

J. BOSMAN

Hengelo-G., sept. '56.

Mede namens weder-
zijdse ouders zeggen
wij hartelijk dank voor
de belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden.

J. W. Polman
A. Polman-

Klein Selle
Vorden, sept. 1956.

15 gulden beloning,
wie voor ons agent
wordt, of een agent
aanstelt.
Okker's Zaden, Ooltgensplaat
Tel. K 1873-203-350

Aangeboden net
KOSTHUIS, voor 2
personen. Stromend
water.
Inlichtingen Bureau

Contact

Verloren van Lettink
de smid, over Hors-
tinkkamp naar Linde,
een KRIK van een
autowagen. S.v.p. be-
richt aan Wed. FT.
Weenk, Linde.
Telefoon 529.

Te koop: KACHEL,
STOFZUIGER en
VLOERKLEED 21/,
X 3 M j m., alles in prima
staat. Garssen, Enk-
weg 19, Vorden.

Leren jassen.
Karrevrachten gaan
de deur uit.

G. W. LUIMES
Telefoon 421

Aanpassen
kun je met zo'n echt

Pas-aan-servies
De echte alleen bij

Nico Keune

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

^^ •^^^^^^"" ̂ ^X"̂ ^^1 "̂ ^^ •<^^~ •̂ ^ "̂ "̂ ^^ ••̂ ^^

X ONDERTROUWD:

w Jan Krabbenborg
en

Dini Hartman

Huwelijksinzegening op dinsdag
18 september om half tien in de
Parochiekerk van de H. Antonius
van Padua te Kranenburg.

Zieuwent, E 203
- sept. '56

Vorden, Zutphenseweg 24

Receptie van 4.30 tot 6 uur in
café „De Zon" te Vorden.

*«5̂ .ü

r i

K

11

X

„Oud-Papier actie" Concordia
Op zaterdagmiddag 22 sept. komen
we het oude papier weer bij U halen*
Vermoedende dat er een massa is, verzoe-
ken wij U, voor zo ver mogelijk, het even
te bundelen en klaar te zetten.
Dit i.v.m. een vlotte gang van zaken.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Het Bestuur.

Noorse trekkers
met een half jaar schrif-
telijke garantie*

Steeds voorradig bij

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

Houdt U van echte lekkere

Probeer ze eens

SCHURINK

ltuts~ Sloralia

Grote Bloemententoonstelling
\

zaterdag 15 sept.
van 2—10 uur»

Prijsuitdeling 9 u*

Entree 25 cent.

Kinderen tot 14
jaar vrij»

FILMAVOND
op woensdag 26 september
'56 om 8 uur in Irene

„Vechten en Dienen".
Een mooie geluidsfilm van de
Protestantse Gezondheidszorg.

Kaarten a f 0.75 te verkrijgen
bij fa. G. W. Eijerkamp, Zut-
phenseweg. Plaatsbespreken a
10 et. p. plaats.

Wilt U een goede plaats hebben,
haast U dan!

fl.s. zondag Nederlaagwedstrijd
Ratti l - Ruurlo l

Aanvang 2 uur

Bij voldoende deelname gaat
Garage Vlas winkel met Touring-
car vanaf Sig.mag. Eijerkamp,
Vorden op zondag 1 oktober 's
morgens 8 uur naar de

Warendorfer
Hengstenparade
op de rijplaats van het
Landgestüt Warendorf.

Er worden ongeveer 180 hengsten
voorgebracht, koudbloed en warm-
bloed naar aard van de Hannover-
sche stoeterij, aan de hand, in tuig
en als rijpaard.

Overdekte tribune, gemakke-
lijke zitplaatsen.

Opgave bij Sig.mag. Eijerkamp
vóór 23 sept. '56. Reiskosten
f 10.— p.p.

Heden vers
Verpakt veredeld zuiver witbrood»

De verhoogde kwaliteit en luchtdichte
verpakking zorgen dat dit brood, b.v.
zaterdags gekocht, 's maandags nog
als vers is.

Neemt proef, haal zo'n echt zondagsbrood.

Voor verzorgde voeding

Schurink uw bakker.
Nutsgebouw

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 22 september 8 uur

De grootse en zotte circusklucht

(in prachtige kleuren)

Three Ring Circus
met: Dean Martin en Jerry Lewis.de
beroemde Amerikaanse komieken, Joan-
ne Dru, Zsa Zsa Gabor, Wallace
Ford en Elsa Lanchester (de vrouw
met de baard).

Heel het circus staat op zijn kop als
Martin en Lewis hun entree maken !
Jerry Lewis als bange leeuwentemmer
en als Koning der Clowns.

Toegang alle leeftijden J
Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Hedenmiddag
van 4 tot 6 uur

geen stroom
Linde.

in kom

P.G.E.M.

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

200 gram ham 120 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Zo juist ontvangen
nieuwe collectie

Dureaschoenen
Speciaal voor losse steunzolen
en chique van model.

A. JANSEN
't Schoenenhuis

TE HUUR GEVRAAGD
in directe omgeving Vorden klein stukje bos-
grond voor het permanent plaatsen van kam-
peerwagen onder afdak.
Brieven met opg. v. prijs onder no. P 585
Publ. „Koningshaven", Witte de Withstraat 86,
Rotterdam.

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

Nog is het tijd uw jonge hennen te
enten tegen diphterie en pokken met

Nodipliterit-Habé
Een produkt van Lab. Dr. de
Zeeuw.

Steeds vers verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle*

T. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Kijk hem daar trots

s t a p p e n i n z i j n

AUTOCOAT
die zijn gezondheid

in het guurste weer

beschermt.

Ook U vindt het

toch wel heel erg

leuk als Uw

met zo'n échte jas

p a r m a n t i g naar

school stapt, en., hij

kan er gerust mee

ravotten: de oer-

degelijke stof kan

tegen een slootje

VISSER
Vorden, Telefoon 381

Liefhebbers voor

Nutscursus Engels
gelieven zich zo spoedig mogelijk op
te geven bij mevr. van Mourik, apoth.
of mej. Scheltens, Molenweg 5, alhier.

Damclub Vorden.

•

•

•
•

•

Alle leden en junioren worden vrijdag
21 sept. weer verwacht in de boven-
zaal van het Nutsgebouw.
Mochten er onder de Vordense in-
gezetenen personen zijn die interesse
hebben voor het damspel, ook voor
hen is dit dan een gelegenheid eens
kennis te maken.
Oud-dammers, die voorheen onze ver-
eniging gesteund hebben, kunnen wij
natuurlijk niet vergeten. Voor ieder
wordt een hartelijke ontvangst voor-
bereid.

Het Bestuur.



l/oor WOl naar

WOLSING
Ook in pullovers en
vesten brengen wij 'n
pracht sortering voor
dames, heren, jongens
en meisjes*

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26, Vorden

Heropenings-aanbieding
van 20 tot 30 september
l fles fijne schillen f 2,65
Bij aankoop van l L. wijn Cultura
a f 2.80, l fles limonade gratis.
150 gr. melkbonbons 39 et
150 gr. chocoladebonbons 59 et
100 gr. Van Nelle thee,

10 zegels 94'et
250 gr. Van Nelle koffie,

20 zegels f 2,18
Bij 3 pakjes pudding

a 18 et. een ballon
l pot knakworst, 9 stuks,

10 zegels f 1.15
Bij elke aankoop vanf 5.— een rol

Verkade beschuit gratis

ALLES PRIMA KWALITEIT.

P. G. van Asselt

R in de maand dus weer
aan de levertraan.

Geef uw kinderen het beste van het
beste, de echte

Lofodinsche levertraan

Scheikundig onderzocht an
door Doctoren aanbevolen.

BON
Tegen inlevering van
deze BON gedurende 14
dagen, dus tot 29 sept.
'56, 2 flessen van 400 cc.
voor f 1.10 per fles.

Verder: Sanostol, Sinitran
(Sinaasappelsmaak),
Davitamon A.D.) Druppelsen
Halitran ) Capsules
Davitamon 10, Vitamine C,
Chinaspin, Chinalecit, Aflukin,
vroegtijdig ingenomen coupeert
griep.
Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
„Beslist uw Drogist"

Buigzame
kinderschoenen

met sterke celrubberzool, juist
schoentjes uoor Uw kinderen.

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist»

Het is de moeite waard, onze
etalage eens te bezichtigen!

Wij hebben een klein gedeelte van
onze geheel nieuwe collectie gordijn-
stoffen geëtaleerd. Vraagt U hiervan
eens stalen met prijzen. Wfj maken ze
vakkundig voor U.
Verder hebben wij geëtaleerd divans,
diverse losse clubjes en een bankstel.
Alles eigen stoffeerwerk.
Ook voor uw oude stoelen te bekle-
den, uw Matrassen opmaken enz. enz.

JOH, HEERINK
COMPLETE-WONINGINRICHTING

Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

De erkende autorijschool

Theo van Essen
is verplaatst van
IOOMPJESWAL NAAR

Ijsbaanstraat 11 - Zutphen
Telefoon 4776.

G. Emsbroek l Zn. c.v. Vorden
vraagt voor afdeling fabriek

elektr. lassers, plaat- en bankwer-
kers en ongeschoolden

voor a f d. Centr. Verwarming
monteurs, hulpmonteurs en leerl.

voor elektr. installatiewerk
een leerling elektricien

Ook voor ongeschoolden en jongens die
opgeleid willen worden in diverse vakken

is plaatsing mogelijk.

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)

Niet lopen, maar ga bij
Grootenboer kopen*

250 gr. reeruggetjes,
heerlijk koekje 59 et

l pot prima appelstroop 39 et
500 gr. rozijnen 69 et.
1 pot chocoladepasta 59 et
2 gr. rollen Pieriks beschuit 49 et
l rozijnenkoek 49 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, gebr. gehakt en
ontbijtspek, 150 gr. 61 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

KIJK, ook voor Uw

dochtertje een
manteltje van

Ja, ook voor Uw dochtertje zijn de

ontwerpers in de wcci - en zij kiezen

vaak dezelfde prachtige stoffen voor

kindcrklcrcn als voor de Grote Mode.

Dit modcllctjc heeft een afknoopbarc capuchon

met tcddy voering en 7x doorgestiktc „dames"

zakken. Extra luxueus is de afwerking met

gecapitonneerde satijnvoering. Kleine stijging

per maat. Maat 60

VISSER
Vorden, Tel 381

50

op a.s, donderdag 20 sept* 8 uur.

Hierbij nodigen wij U uit een kijkje te komen
nemen in onze gemoderniseerde winkel.

•
Voor elke 25ste bezoeker hebben
wij een verrassing»

P.S. Woensdag 19 sept. is de winkel
gesloten.

ft G. VAN ASSELT
Linde, Telefoon 495

Middenstandscursus Vorden
Erkend door het Instituut voor M iddenstandsont wikkeling

te 's Grauenhage.

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.

Verhuisd van Hengelo-
seweg B 25 naar

^ Zwarteweg 4
Ons agentschap van Heusinkvelds boom-
kwekeri jcn, zaad- en pootgoedhandel wordt
op dezelfde voet voortgezet.

H. C. Ketlelerij
Zwarteweg 4, Vorden

Dansmuziek Hengelo-G.
op zaterdag 22 sept. a.s

Aanvang 7 uur.

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

STERK
zijn de a luminium
potten en pannen
van

Nico Keune

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen


