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BETALING ABONNEMENTSGELD
Het halfjaar is weer bijna om. Na l October
worden de kwitanties weer aangeboden, ver-
hoogd met incassokosten. Wie zich de incasso-
kosten wil besparen, wordt verzocht voor l
October een bedrag van ƒ 1,25 over te maken
op ons gironummer 190325.
Vooral diegenen buiten de gemeente Vorden,
die een postkwitantie toegezonden krijgen,
willen we aanraden het bedrag te gireren. De
post rekent n.l. 25 cent voor incasso en dat
maakt uw abonnement onnodig duur.
Maakt u het meteen even in orde?

JAARVERGADERING „ONS BELANG"
LINDE

De Coöp. Landbouwvereniging „Ons Belang"
buurtschap Linde, kwam in het café „Het
Wapen van 't Medler" in jaarvergadering bij-
een onder voorzitterschap van de heer G. J.
Kok. P.
Uit het verslag van de directeur, de heer U.
Klein Bleumink, bleek, dat in het afgelopen
boekjaar enige personeelsverandering had
plaats gehad.
De heer A. B. Dieks had n.l. na een diensttijd
van ruim 35 jaar t.w. vanaf l Febr. 1920 tot
2 April 1955 wegens de pensioengerechtigde
leeftijd zijn functie als molenaar neergelegd.
Hierbij was de heer Dieks als blijk van waar-
dering indertijd een enveloppe met inhoud
aangeboden. In diens plaats was benoemd de
zoon de heer A. H. B. Dieks. Door reorganisa-
tie van de administratieve werkzaamheden
was de boekhouder de heer G. Bannink over-
geplaatst van het hoofdgebouw naar het filiaal
te Linde bij bakker Van Asselt. In diens plaats
werd benoemd de heer H. D. Ligtenberg uit
Ruurlo die 12 April in dienst trad. Op 2 Aug.
1954 trad Mej. B. Langeler uit Vorden voor
drie dagen per week in dienst der Landbouw-
vereniging. Deze laatste is tevens drie dagen
per week werkzaam in de winkel der Coöp.
Verbruiksvereniging „De Samenwerking".
Als pluimvee-selecteur der vereniging is thans
werkzaam de heer H. J. Knoef uit Linde.
In de loop van het boekjaar werd een kunst-
mestbreker, een zakkenelevator en een band-
transporteur aangeschaft.
Vervolgens werd een nieuwe Ford vracht-
auto aangekocht, terwijl de oude Ford vracht-
auto werd verkocht. Ook werd een nieuwe
Ritscher (Multitrak)tractor 17 P.K. met sproei-
machine aangekocht aangezien de reeds in ge-j
bruik zijnde sproeimachines niet meer aan de
gestelde eisen voldeden.
Met de stoominstallatie en aan het bedrijf te
Lochem werden 896.473 kg aardappelen ge-
stoomd. Met de graanreinigingsmachine werd
19.781 kg graan gereinigd.
De mengvoeder-omzet bedroeg 451 wagons
van 10 ton of wel ruim 15.000 kg per werk-
dag in totaal 4.803.128 kg. Verder enkelvoudi-
ge voeders 711.623 kg; meststoffen 1.565.262
kg; brandstoffen 761.569 kg; zaai- en pootgoed
69.347 kg; ruwvoeders 268.195 kg; diversen
231.524 kg, aldus een totale omzet van
8.413.648 kg.
De omzet in eieren bedroeg 5.153.731 stuks of
wel 300.832.6 kg.
Besloten werd van het overschot zijnde
ƒ26.673,57 op de ledenrekening bij te schrij-
ven l % pro-rato de afname der leden en het
dan nog resterende bedrag aan het reserve-
fonds der vereniging toe te voegen.
Wegens uitbreiding van de siloruimte a. d.
zuidzijde van het hoofdgebouw en enige ber-
gingsruimte werd besloten bij de Coöp. Boe-
renleenbank te Vorden een crediet aan te vra-
ocn van ƒ 150.000.-.
Bi j gehouden bestuursverkiezing werd het af-
tredende bestuurslid de heer B. G. Lichten-
berg te Vorden en de aftredende commissaris-
sen t.w. de heren A. J. Lenselink te Hengelo
(G.), M. Memelink en H. W. Mullink te Vor-
den herkozen.
Bij afsluiting van het boekjaar telde de ver-
eniging 254 leden.
De voorzitter bracht de directeur en het perso-
neel dank voor alles wat z i j in het afgelopen
boekjaar in het belang der vereniging hadden
gedaan. Ook de leden werd dank gebracht
voor hun regelmatige afname en trouw aan de
vereniging.

EXCURSIE LANDBOUWORGANISATIES
40 leden van de A.B.T.B., J.B.T.B. en Boerin-
nenbond hebben de afgelopen week per bus
een excursie gemaakt naar de N.V. Welling,
de Vleeswaren fabriek te Borculo. Op deskun-
dige wij/e werden / i j daar voorgelicht en kon-
den / i j vanaf het slachten van het vee en de
varkens tot aan de conservering, alles in ogen-
schouw nemen. Na afloop werd in Hotel „Stad
BOK ulo" een koflictafel gebruikt,
's Middags werd een bezoek gebracht aan de
Leo-Stichting en de Tuinbouwschool „de
Drietelaar".

Je merkt 't meteen en aan alles
zegt Mans uit Twente. Preuf 't zelf en constateer:

Heineken's h e t bier
met a l le voordelen.

• Ze werkt er met de zgn.
Heineken's A-gist, een special
gistreincultuur, woarven geen-
een op de wereld (behalve
Heineken) het geheim kent.

• Heineken gunt zien bier,
veurdat ie 't kriegt, een
langdurige rijpingstijd.

• De kroonkurk (ik zeg: döpke)
betekent ne snelle, massinaJc en
hygiënische afsluuting van dat
kostelijke bier, dat zodanig ook veul
langer goed te hool'n is.

Heineken's
Bier

oaweral het meest getapt!

KERKDIENSTEN Zondag 18 Sept.
IRENE

9 uur Ds. P. W. van Arkel, van Ruurlo.
10.30 uur Ds J. Langstraat, bed. Hl. Doop,

in de Geref. kerk.
Kapel Wildenborch

10 uur Ds J. H. Jansen
Geref. Kerk

9 uur en 3 uur Ds. M. den Boer,
fvan Voorschoten.

R.K. Kerk
7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

I

Zondagsdlenst Doktoren
Van Zaterdag 17 Sept. van 5 uur tot en m e t ,
Zondag 18 Sept. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 9 t.m. 15 Sept.
Geboren: z. van J. E. Bos en M. H. Bos-
Eykelkamp; z. van P. G. H. van Asselt en
W, A. van Asselt-Versteege.
Ondertrouwd: A. D. A. Wolbert en E. M.
Weenink.
Gehuwd: H. J. Brinkerink en M. Kip.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 66 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 45.—
Handel was redelijk.

LEDENVERGADERING A.N.M.B.
De A.N.M.B. af d. Vorden vergaderde in het
café „De Zon" onder leiding van de heer G.
Koerselman, welke inzonderheid welkom heet-
te de districtsbestuurder de heer de Vries uit
Zutphen. Deze behandelde in vogelvlucht de
C.A.O.-wijzigingen 1956 en wel in hoofdzaak
de vacantiedagen. Het doel is, aldus spr., te
komen tot een drie-weekse vacantie t.w. 15
vacantiedagen plus 6 snipperdagen en 4 %
toeslag.
De gemeentelijke loonklasse moet worden in-
gekrompen zo niet algeheel opgeheven. Het
z.g. overwerk moet tot het uiterste worden
beperkt. Ook de wachttijd bij ziekte en onge-
val moet tot het verleden behoren. De werk-
nemer of -neemster moet zoveel eergevoel to-
nen dat hij of zij bij ziekmelding ook inder-
daad ziek is, zodat misbruik is uitgesloten.
Na een interessante bespreking bracht de
voorzitter de spreker dank voor zijn uiteen-
zettingen aangaande de verlangde C.A.O.-
wij/igingen.
De leden werden opgewekt de op 17 Sept. in
het Nutsgebouw te houden 10-jarige bestaans-
avond zoveel mogelijk bij te wonen.

CHR. BESTURENBOND
Onder voorzitterschap van de heer A. J. Klein
Ikkink hield de Chr. Besturenbond Afd. Vor-
den—Hengelo (Gld.) Vrijdagavond in Irene
een ledenvergadering. Na een kort welkomst-
woord door de voorzitter werden de inge-
komen stukken behandeld. Door de heer W.
K. de Boer werd een inleiding gehouden over
het onderwerp: „Overheid en Bedrijfsleven".
Vervolgens werd het winterprogramma be-
sproken. Naast de z.g. November-actie zal het
bestuur trachten een spreker te krijgen die
bereid is te spreken over de uitvoering van
de Sociale Verzekeringswetten.
Nadat de voorzitter allen dank had gebracht
voor de medewerking werd de vergadering ge
sloten.

VOETBAL
Van de vastgestelde wedstrijden gingen alleen
door KDC H-Yorden I en Vorden A-SSS A.
Vorden I heeft de competitie niet best inge-
zet. Met 5—3 werd in Lochem verloren. Voor
rust gaf Vorden de toon aan en de jeugdige
voorhoede wist met 3—1 de leiding te nemen.
Na de rust kon de achterhoede, waarin een
invaller vitkwam, zich niet goed staande te
houden en de overigens goed kepende Smith
kon niet verhinderen dat KDC vier doelpun-
ten maakte, waardoor de eindstand 5—3 werd.'
Vorden A deed het beter en versloeg SSS A
uit Zutphen met liefst 8-1, hetgeen de krachts-
verhouding goed weergaf.
A.s. Zondag gaat Vorden I bij SVDES II in
Eibergen op bezoek, terwijl Vorden II thuis
Ratti III ontvangt. Zaterdagmiddag speelt
Vorden B een uitwedstrijd tegen Voorst B.

FILMAVOND WERELDKAMPIOEN-
SCHAP VOETBALLEN

Onder auspiciën van de Voetbalver. Vorden
werd in zaal Bakker een filmavond gegeven,
waarin ruim ll/> uur prachtige opnamen ver-
toond werden van de wereldkampioenschap-
pen voetballen, vorig jaar in Zwitserland ge-
houden. De belangrijkste opnamen waren wel
die van de wedstrijd Hongarije—Brazilië en
de finale tussen Hongarije en Duitsland, wel-
ke laatste wedstrijd Duitsland na verlenging
gewonnen heeft en dus wereldkampioen werd.
De film, die een normale beeldgrootte had,
en waarbij gesproken commentaar van Aad
van Leeuwen en een Belgische collega, viel
bijzonder in de smaak.

Het is voor een meisje
geen kunst....

om een „baantje" te vinden. Maar een werk-
kring die het volgende biedt is minder een-
voudig te Vinden.
• prima loon (ook tijdens opleiding)
• prettige werkomgeving
• vaste werktijden
• zeer gunstige spaarregeling
• gratificaties
• goede sociale voorzieningen
• tegemoetkoming in de reiskosten
• muziek tijdens het werk
• gezellige cantine

DE N.V. KAMPHUIS
te Zutphen

waar die bekende „Sturka"-kleding wordt
gemaakt, kan U een dergelijke werkkring wel
aanbieden.
Meisjes die opgeleid willen worden in een echt
vrouwelijk beroep, waarvan ze ook „later"
nog veel plezier zullen hebben, kunnen zich
melden voor:
Dieren: bij mej. Reugenbrink, Kerkpad 1.
Brummen: bij mej. Qarrits, Knoevenoord-

straat 2.
Doesburg: bij mej. Beegman, Roggestraat 3.
Vorden: bij mej. Van Berkel, Kerkstraat 13.
Rheden: bij mej. Donderwinkel,

Broekveldseweg 43.
Voorst: bij mevr. Hietbrink-Diks, Kruisweg 5.
of dagelijks aan het bedrijf, Vijverlaan, Zutpen.
(Maandags ook van 7—8 uur 's avonds).



ONZE VOEDING
Dinsdagavond hielden de Plattelandsvrouwen
haar eerste bijeenkomst in dit seizoen.
De presidente, Mevrouw Visser—Dollekamp,
sprak een hartelijk welkomstwoord, in het b i j -
/onder tot de spreekster Mevrouw Zadoks, van
het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad
uit Den Haag.
Na het zingen van het Bondslied en het be-
handelen der huish. zaken, werd het woord
gegeven aan spreekster.
Mevrouw Zadok vertelde op interessante wijze
over de voeding van het menselijk lichaam.
Vele vragen werden behandeld.
In de pauze deelde zij boekjes uit, waarin
ieder daag'lijks zien kan, hoeveel wij nodig
hebben van de onmisbare voedingsmiddelen.
Na de pauze werd de film „Boodschappen
doen met overleg" vertoond.
Mevrouw Visser dankte namens allen spreek-
ster voor haar leerzame lezing.

VOETBALVERENIGING VORDEN
Traditiegetrouw hielden de leden van de voet-
balver. Vorden voor het begin der competitie
een ledenvergadering, welke echter maar ma-
tig bezocht was. Gelukkig waren de meeste
spelers van het eerste en tweede elftal aan-
wezig, tot welke de voorzitter, de heer Kuiper,
een opwekkend woord sprak om het a.s. sei-
zoen goed in te zetten, temeer daar verschillen-
de ouderen zich weer beschikbaar hadden ge-
steld. De spelers van het tweede elftal bracht
hij hulde voor hun prestatie om in het sterk
bezette tournooi in Eefde in de derde klasse
de eerste prijs te behalen. Tenslotte wekte de
voorzitter op om zoveel mogelijk nieuwe leden
aan te werven, vooral junioren. Na de voor-
lezing der uitgebreide notulen werd de in-
doortraining besproken. Zowel voor junioren
als voor senioren zal er op Donderdagavond
in de gymnastiekzaal der voormalige ULO
o.l.v. de heer Oostindiën getraind worden.
Vervolgens kwam het terrein en de kleed-
kamerkwestie ter sprake, welke straks — nu de
gemeente eigenaar van het terrein geworden
is — in de gemeenteraad behandeld zal wor-
den, aangezien het bestuur een verzoekschrift
had ingediend- In verband met de op komst
zijnde terreinwerkzaamheden, vooral wat de
kleedkamer betreft, werd er een commissie
benoemd die deze kwestie zal behartigen.
Hierin hebben zitting de heren A. Branden-
barg, D. Jansen, J. Bielderman, H. Massen,
G. J. Jansen, J. Uenk, Joh. Uenk, J. Golstein,
A. Bosch en J. Bosch. Na een geanimeerde
rondvraag werd de vergadering door de heer
Kuiper gesloten.

DE VETERANEN VOETBALDEN
De veteranen van de voetbalvereniging Vor-
den hebben Zondag een uitstapje gemaakt
naar Utrecht om daar een wedstrijd te spelen
tegen de veteranen van N.S.U. (Ned. Spoor-
wegen Utrecht).
De voorzitter van NSU heette de Vordense
gasten hartelijk welkom, waarna koffie werd
gedronken. Vervolgens werd er van 12—1 uur
op het fraaie terrein van de Spoorwegvoetbal-
vereniging een geanimeerd partijtje tussen
de oudjes gevoetbald, waarbij bleek dat de
Vordenaren, hoewel technisch de mindere,
vooral door vlug en doelmatig spel der voor-
hoede veel gevaarlijker waren. Met een fraai
doelpunt, gescoord door de ex-Vordenaar }.
Wahl, thans wonende in Utrecht, nam Vorden
de leiding, waarna de N.S.U.-midvoor even la-
ter onhoudbaar voor B. Pardijs in het Vorden-
doel, de gelijkmaker scoorde.
In de tweede helft was N.S.U. in het veld wel
de meerdere, doch dank zij prima verdedigen
van W. Pongers en J. Haverkamp kreeg de
Vordense doelman weinig gevaarlijk werk. J.
Eggink gaf met een hard en zuiver schot pre-
cies langs de paal Vorden de leiding, terwijl
even later J. Uenk na een goed geslaagde
combinatie, nummer drie hard langs de overi-
gens goed kepende Smulders joeg, waarmee
Vorden tenslotte een verdiende 3-1 overwin-
ning boekte. Na afloop werd de wedstrijd
D.O.S.—Stormvogels bezocht, waarna zich al-
len in hotel Vredenburg verzamelden, waar de
NSU- en Vordenspelers nog enkele uren ge-
zellig bijeen bleven. Tegen elf uur arriveerde
het gezelschap weer in Vorden.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft Zondag in de eerste
competitiewedstrijd in Steenderen een gelijk-
spel uit het vuur gesleept. In de eerste he l f t
had Ratti de wind mee en wist mede hierdoor
diverse gevaarlijke aanvallen op het Steende-
rense doel te ondernemen. Enkele prachtige
kansen gingen door te onbeheerst schieten ver-
loren. Toch wist Ratti even voor rust d.m.v.
de middenvoor de score te openen en ging de
rust met een 1—0 voorsprong in. Na de her-
vatting was Steenderen voortdurend in het of-
fensief. Na 10 minuten wist de l inksha l l der
gastheren via de paal de stand op gelijke voet
te brengen 1 — 1. Er werd hierna van weers-
zijden verwoed om het winnende doelpunt ge-
streden, doch in deze stand kwam geen ver-
andering meer.
De reserves kregen thuis bezoek van Socii I
uit Vierakker en wisten een eclatante 10—0
zege te boeken. Vooral cle uitstekend spelende
middenvoor had een groot aandeel in deze
overwinning.
De Junioren behoefden niet te spelen.
Voor a.s. Zondag staat er een belangrijke thuis-
wedstrijd op het programma n.l. Ratti I—

Zelhem I. Hopenlijk kan Ratti thans met een
volledig elftal uitkomen, want het zal zeker
nodig zijn tegen deze sterke tegenstander. Rat-
ti zal hier kennis maken met een wisselvallige
spelende ploeg, die er zeker alles op zal zetten
om de beide puntjes mee huiswaarts te nemen.
Ratti I I gaat naar Baakse Boys II, terwijl het
derde elftal naar Vorden II trekt en het hier
niet gemakkelijk zal krijgen. De Junioren A
zijn deze week nog vrij.

RATTI-JUNIOREN
De Ratti-Junioren kwamen bijeen voor een
belangrijke ledenvergadering o.l.v. de heer F.
Schoenaker. In verband met het 2e lustrum
van Ratti zal er ook voor de Junioren een
feest worden georganiseerd. Zo zal men bin-
nenkort een bezoek brengen aan een voetbal-
wedstrijd van ,,de Graafschap" te Doetinchem,
waarna die Zondag 's avonds een f i lm zal wor-
den gedraaid in Zaal Schoenaker. In de nieuwe
competitie is Ratti A ingedeeld in de 2e kl. O.
Doetinchem e.o. In verband met reismoeilijk-
heden is hiertegen gereclameerd en de Bond
verzocht in de afd. Zutphen e.o. te spelen.
De nieuwe G.A. wees in een korte toespraak
op de noodzakelijkheid van het trainen. Hij
sprak voorts de wens uit, dat de jeugd zich
ook tijdens de wedstrijden sportief zal gedra-
gen.

NUTS-FLORALIATENTOONSTELLING
TE VORDEN

Vrijdag en Zaterdag heeft het bestuur van
Nutsfloralia het Nutsgebouw weer in een
bloemenhof herschapen. Evenals het vorig
jaar was er ook nu weer een keur van allerlei
bloemen, bloemstukken enz. ingezonden.
De Jury voor de bloemwerken bestond uit
mevr. Van Driel uit Apeldoorn en de heer
Bakker uit Warnsveld; die voor de planten
uit de heren Wesselink, De Rijk en Derken;
voor de tekeningen uit de heren P. Bakker en
Jörissen te Vorden.
Mevr. Gatacre van huize „De Wiersse" zond
een aantal potten met dahlia's en stelde twee
boeken als prijs beschikbaar. De belangstel-
ling voor dit evenement was groot.
De uitslagen waren, stekplanten voor kinde-
ren (20 prijzen): 1. Janny Kamperman, 2. B.
Wundermk, 3. E. Harmelink, 4. Gerritje
Eijerkamp, 5. B. Harmsen.
Stekplanten volwassenen: mevr. Haverkamp—
Olthuis, groep I; 2. mevr. Groot Roessink,
groep (J; 3. mevr. Wahl-Groot Roessink, groep
7; 1. mevr. Eijerkamp, groep 4; 5. mevr. Wnn-
derink—Eiierkamp, groep 2. Eigen gekweekte
plaiueii^jehalve vaklieden): 1. mevr. Haver-
kamp—(SKuis; 2. de heer Kroneman; 3. mevr.
Kost-Brandenberg; 4. mevr. Kost; 5. mevr.
Rozendaal; 6. mevr. Brandenberg (Insulinde-
J 3. tin).
Cursisten A (Vazen): 1. Riek Knoef; 2. mevr.
Hesselink-
Cursiste4»bloemstukjes): 1. mevr. Hulstein;
l. mevr. Ffesselink; 3. mevr. Hulstein; 4. mevr.
Hesselink; 5. mevr. Brandenberg (Insulinde-
laan); 6,'Henny ten Broeke.
Idem C (mandjes): 1. mevr. Hulstein; 2. mevr.
Hesselink; 3. de heer G. Boers.
Idem D (tafelstukjes): 1. mevr. Hesselink; 2.
mevr. Schot.
Idem (versierde cadeautjes): 1. mevr. Branden-
berg; 2. mevr. Wiekart; 3. Henny Ten Broeke;
4. Riek Knoef; 5. mevr. Hulstein; 6. mevr. Zee-
valkink.
Bloemstukken groteren A (vazen): 1. Freule
Van Zuylen van Nijeveldt; 2. mevr. Haver-
kamp-Olthuis; 3. mevr. Luichies; 4. en 5.
mevr. Koning—Memelink.
Idem (bloemstuk j es): 1. mevr. Emsbroek-
Spielej 2. mevr. Harmsen-Groot Jebbink; 3.
mevr. Luichies; 4. mevr. Haverkamp-Olthuis;
5. mevr. De Vries-Meenk; 6. Dinie Romville.
Idem C (mandjes): 1. mevr. Everhard.
Idem (tafelstukjes): 1. mevr. Lulofs-Scheffer;
2. Joke Brandenberg; 3. mevr. De Vries—
M een k.
Bloemstukken (alleen voor vaklieden): 1. de
heer Wesselink (Kamphuizen).
Bloemtekeningen kinderen A (naar vrije op-
zet): 1. Nienke de Vries; 2. Jan Hilferink; 3.
N. de Vries; 4. Nieuwenhuis;'5. Gerritje Koer-
selman.
Naa r voorbeeld: 1. Riekje te Hennepe; 2
Nieuwenhuis; 3. Benny Bourgonjen.
Tuintjes kinderen: 1. Carla de Vries en Essv
Groot Bramel; 2. Hanny Wolters; 3. Riekje
Bakker, Meüi van Arkel en Margriet Bour-
gonjen; 4. Benny Bourgonjen en Wim Ber-
kelder.
Bloemschikken door kinderen onder toezicht
bestuur, A, va/en: 1. Gerrit Koerselman; 2.
Dmy Everhard; 3. Gerrit Koerselman; 1. Asic
Kost; 5. Truus Everhard; (i. Gcrry Stegeman.
B, bakjes: 1. Benny Aalderink: 2. Elsbeth Lu-
lols; 3. Wi l ly Kost; 4. Absie Kost; 5. Marjan
v. d. Wey en Toosje Vlaming.
Veldbouquetten groteren A, Vazen: L Mej. A.
Scholten; B. mandjes : 1. mevr. Aalderink.
Veldbom]netten kinderen A, vazen: l Joke
Brandenbarg; 2. Gerry Eijerkamp.
B, mandjes: 1. Bea Aalderink.
Paddestoelen groteren: 1. Mevr. De Vries-
Dekker; 2. de heer Wegchclaar.
Idem kinderen: 1. Alice Albers; 2. Bert je Bran-
denbarg en Jaapje Brus.
Zelf gekweekte vruchten: 1. mevr. Ruitenbeek,
2. mevr. De Vries-Dekker; 3. mevr. Ruiten-
beek; 1. sdiool met de bijbel (Gosselink).
Een bestuursprijs was voor Piet, Hein en Frit-

sie Emsbroek, die een miniatuur EMPO-fa-
briek hadden ingezonden.
De door mevr. Gatacre beschikbaar gestelde
prijzen, welke moesten worden verloot onder
de eerste p r i j sw innaa r s van de cursisten en
van de wedstrijd bloemschikken voor groteren
vielen ten deel aan mevr. Brandenbarg en
mevr. Emsbroek—Spiclc.
Ter opluistering was door de o.l. school in het
dorp en de imkersvereniging MVK een com-
plete bi jenkast met bevolking ingezonden. Een
vijver met goudvissen ontbrak evenmin.
De pr i j s voor het raden van het gewicht van
de kalebas (26 kg) werd na loting toegewezen
aan mevr. fansen—Van Soest. Voor hij de pri j-
zen uitreikte heelt de voorzitter van l i e t Nut ,
de heer II . Wesselink, speciaal dank gebracht
aan mej. D. Steenman, die b i jna 30 jaar haar
beste krachten voor dit mooie werk heelt ge-
geven. Zij kreeg een bock. Verder dankte c!c
voorz i t te r de juryleden, de heren J. Kost, f.
Haverkamp en Kip voor hun omvangr i jke ar-
beid voor deze expositie, alsmede a l l e mede
werkenden voor hun medeleven. Hij hoopte
dat volgend jaar meer stekplanten van sdiool
kinderen zul len worden ingezonden, w a n i d i t -
maal waren van de 800 uitgereikte stekken
slechts 300 planten ingeleverd.

Voor een nieuwe
Heren regen-

of tweedjas
naar

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26 — Vorden

Niet één week,
maar altijd lage prijzen!

500 gr. havermout 29 et
500 gr. zuiver rundvet 54 et
500 gr. zachte zeep 39 et
l groot blik tomatensoep

met rijst en gehaktballen 75 et
l grote kandijkoek 54 et

Als extrMreclame :
Biefv^R, Boterhamworst en Ontbijt-
spek, samen 150 gr. 63 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
— Telefoon 415

H.H. Veehouders!
De staltijd nadert, behandelt nu
eerst nog de stalmuren met onze

afwasbare Syntetisciie
muurverf
en U hebt de hele winter een
gemakkelijk schoon te houden stal,

Drogisterij „De Olde Meulte"

J. M. vl Wal
Gedipl. Drogist
„De naam zegt het al,

't is van VAN DER WAL.

CJchuttersueld

lILanchesier

bekend om zijn kwaliteit

*Al onze manchester broeken zijn ge-
maakt van dit kwaliteits-product.

Ruime sortering

Jongens lange manchester broeken.
Jongens manchester plusfours.

Manchester werkbroeken.
Manchester sportbroeken.

SCHOOLDERMAN - VORDEN
Hangriemen,
Hangkettingen,
Koeriemen, enz»

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421.

Prima EETAARD-
APPELS te koop, BI.
Eigenheimers en IJ^sel-
ster, met de hand ge-
rooid. Wed. G. J.
Ligtenbarg, Zutphen-
seweg C 72, Vorden.

Ijzersterke koetou-
wen
vijf en dertig cent.

Prima koedekken
voor vier gulden,
en het is zo goed voor
dat trouwe dier.

Aanbevelend,
G. W. LUIMES
Telefoon 421, Vorden

Advertentie-bureau
W. te Slaa

en D. TE SLAA
Telefoon 484

Advertenties
en

Abonnementen
voor alle kranten

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Hardboard-platen
Goedkoop!

Beltman, Warnsveld
Telf. 3592-K 6750

de twee-delige overall
gemaakt
volgens

octrooi n r.
41427

Verkrijgbaar bij:

VISSER
A.s. Zondag

Ratti I

Zelhem l
Aanvang 2 uur
Terrein Ratti.

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

W. ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283
if Let op het juiste adres

CONTACT
liet blad voor Vorden

Te koop een nuchter
r.b. VAARSKALF.
H. Burkink,

„De Sticht"

Te koop toom BIG-
GEN. H. J. Bulten,
Oude Borculoseweg 2,
Warken, Warnsveld.

Te koop zware BIG-
GEN bij H. J. Heu-
velink (Dzn.), Warken
Warnsveld.



Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
onze zoon

Peter Gerrit
(Peter)

P. G. H. van Asselt
W. A. van Asselt-

Versteege

Vorden, 14 Sept. '55.
Zutphenseweg C 63.

Een net handig meis-
je gevraagd voor hulp
in de kleermakerij.
Mombarg, Nieuwstad

Gevraagd een net
MEISJE, v. l of 2
dagen p. week.
Insulindelaan 32.

Verpleeginrichting
Huize „ Het Enzerinck"
Telf. 372, vraagt per
l Oct. flink net werk-
meisje, intern.
Aanb. b.d. Directrice.

De Heer en Mevrouw Slotemaker-
Diesfeldt geven met grote droefenis
kennis van de geboorte van een leven-
loze zoon.

Vorden, 15 September 1955.

GROENE KRUIS - VORDEN

Groothandel in Kruide-
nierswaren te Zutphen
vraagt jongeman (on-
gehuwd) voor maga-
zijn werkzaamheden.
Brieven onder no. 25
bureau Contact.

Gevraagd jongste kan-
toorbediende, liefst
Mulo diploma (echter
niet verplicht).
Gems, Metaalwerken.

Gevraagd een boeren-
knecht. Tevens eet-
aardappelen te koop.
G. A. Regelink,
Hengeloseweg, B 11

R K. KOSTHUIS aan-
geboden. Adres te be-
vragen bur. Contact.

WEGGEVLOGEN
2 DUIVEN (pauw-
staart). Tegen bel. te-
rug te bez. of bericht
aan W. Rossel, Pluim-
veehandel, Hengelose-
weg,

Te koop aangeb. Rem-
mington SCHRIJF-
MACHINE, prijs f20.-
Vogtlander, Zutphen-
seweg 77.

Te koop electr. Philips
PIC-UP, met platen.
G. Maertzdorff,
Nieuwstad 7.

Te koop een z.g.a.n.
WINTER MANTEL,
maat 40^42.
H. Bannink, Kranen-
burg, D 152.

Te koop prima

eetaardappelen
Gebr. Kettelerij, Zut-
phenseweg 54, Tel. 508

Te koop: BUDDY-
SIT. R. J. Koerselman,
Burg. Galléestr.

Te koop slechts even
gebruikte HEREN-
FIETS voor f 130. — ,
wegens aanschaffing
bromfiets. Te zien bij
Barink's Rijwielhandel,
Nieuwstad.

Toom BIGGEN te
koop bij H. J. Pardijs,
„Meulenbrugge".

Toom beste BIGGEN
te koop bij J. H. M.
Memelink, Delden, B
89.

BIGGEN te koop bij
G. W. Winkel,

„Gazoor", Vorden

vraagt voor zoHet Groene Kruis
spoedig mogelijk
een gezinshelpster
niet ben. 18 jaar. Salaris volgens
Rijksregeling. Volledige inlichtingen
bij mevr. Rombach Jr.

Autoscooter.
Vrijdag 23 en Zaterdag 24
Sept. komt de autoscooter
van de heer de Vries op
het Marktplein.
Aanvang 7 uur.

De baten komen ten goede van
de Drumband uan „Concordia".

Nu autorijden voor iedereen J

Speciale
Stoffen-aanbiedingen.

Fantasie Dames stoffen,
80 cm breed f 2.60 per meter

Effen Wollen Stoffen,
130 breed f 6.25 per meter

Pracht kleuren sortiment.

Schoolderman Vorden

keukencursus
Op Maandag 3 Oct. om 7 uur begint er
een fijne keukencursus van 12 lessen in de
Landt). Huishoudschool.
Opgave op Dinsdagmiddag van 1.30—4.30
uur aan de school, per Tel. nr. 512 of
schriftelijk.

De directrice.

i HERFST
7\
Xt R

IN AANTOCHT ƒ

l l

X

Heeft u onze prachtige tinten
WOL al gezien?
Grote keuze in alle soorten
en ... VERLAAGDE PRIJZEN!

Gratis patronen.

Ook in SOEDAN-enSMYRNA-
wol een zeer mooie collectie voor

alle doeleinden, b. v. kussens, lopers,
karpetten, kleine kleedjes, enz.

Gratis voorlichting.

A

D H. LUTH, Vorden jj

Huls-Bibliotheek - Vorden
Degenen die nog boeken thuis hebben van
de Nuts-bibliotheek worden verzocht deze
ten spoedigste aan de Apotheek terug te
bezorgen, in verband met de heropening
van de bibliotheek.

GOED ZIEN . . .
en goed er uit zien, zijn twee factoren
waar U bij ons met aanschaffing van
een bril altijd op kunt tekenen.
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat U
ook geen dagen behoeft te wachten op
Uw nieuwe bril.
Wij handhaven ons devies,

fa. Martens,

de opticien die altijd voor U klaar staat!

Jongensschoolsciioenen
met yz jaar garantie zool.
Voordeliger bij

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

nootjes IV
• en kriel-.

elerkolert

i^* (T>L.^^£/M/M

PRODUCT VAN DE DAVO-FABRIEKEN

Verkrijgbaar bij

HENK VAN ARK
ECZEEMLIJDERS(STERS)

en lijders aan jeuk!
Hierbij kan ik u berichten dat ik, na enkele
jaren vreselijk aan eczeem geleden te hebben
en waar geen enkele specialist mij afdoende
van kon genezen, nu eindelijk baat gevonden
heb. Ik kan u dan ook dit middel ten zeerste
aanbevelen. Nadere inlichtingen wil ik u
gaarne verstrekken. Wilt u bij schriftel. inl.
postz. voor antwoord insluiten?

Mevr. J. Groenwold, Voorstad 7, Borculo.

ALGEMENE «HJNSTZIJDE UNIE N.V.
vraagt voor haar fabriek aan de Tivolilaan te Arnhem

MANNELIJK PERSONEEL
van 18 tot 45 jaar

VOOR OPLEIDING TOT PRODUCTIEARBEIDER
IN PLOEGENDIENST.

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

Vervoer per eigen bus langs de route:

Epse, Gorssel, Zutphen, Arnhem of de route: Leesten,
Vierakker, Wichmond, Vorden, Warnsveld, Zutphen, Arnhem

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

Bovendien bestaat er gelegenheid tot aan-
melding of tot het vragen van inlichtingen
op Vrijdagavond a.s. van 8-9 in „Ons Huis",
Zaadmarkt te Zutphen.

V. J

KWALITEIT.

GRATIS PROEVEN.

Komt, proeft en overtuigt U.
ilatuurlijli bij Kistemaker.

VflHDflflG MUG G l
Volgende week Paul C. Kaiser

En dit komt „Steeds vaker"
bij KISTEMAKER.
Daar kan alles.
Daar is niets te veel.
Daar is coulantheid bij de prijs inbe-
grepen.

MERKARTIKELEN.

echte schooljas
en juist met dit weer!

EEN LODEN MANTELTJE
Vlotte modellen

Effen en fantasie loden

Dat moet U eens gaan zien bij:

r-Ei SRI V JL O»3£jfx.

Wij bieden u vandaag
200 gr. gebr. gehakt 70 et
200 gr. hamworst ^c ~*
200

55yi.. na LU w w L a i j j v_[

gr. ontbijtspek 60 et

200 gr. leverworst 30 et
500 — — "~* AQ ""^~~ gr. gesm. vet
100 gr. lever

48 et
50 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

(jLaai di dd i nu Le ivereia in uw nuis

met

Radio en Televisie
PHILIPS en BLAUPUNKT.

Electro Techn. Bur. P. Dekker. Tel. 253



R in de maand dus weer
aan de levertraan.

Geef uw kinderen het beste van het
beste, de echte

„Goudzegel".
Scheikundig onderzocht en
door Doctoren aanbevolen.

j BON
Tegen inlevering van
deze BON gedurende 14
dagen, dus tot l Oet.
'55, 2 flessen van 400 cc.
voor f 1.10 per fles.

Verder : Sanostol, Sinitran
(Sinaasappelsmaak),
Davitamon A.D.) Druppels en
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"

Zaterdag 24 Sept.

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Aanvang 7.45 uur.

Muziek „The Moodchers"

Voor de herfst
Vlotte

in moderne snitten

en kleuren.

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

Ook dit jaar ontvangen
wij weer alle soorten

EIKELS
Prijs en datum van ontvangst
worden nader bekend gemaakt.

REMMERS

Zo juist ontvangen .".'.!
De nieuwste modellen in dameswintermantels en swaggers
Ie klas fabrikaten, zeer mooie stoffen, in prijzen van f 53,50
tot f 135,-

*Regenmantels in Egypt. katoen en Nino-flex vanaf f 37.50
in de nieuwste modellen en kleuren.

Spencer-Hey
Bolero's - Jumpers

Vesten

Japonstoffen
mooie dessins en

kwaliteiten

Wala
corsetten

juniorgordels

Beha's

Blouses
Costuumrokken
Wikkelrokken

Vasana Nylons
f 2.50, f 3.95 tot f 4.50

Crepe Nylons
f 6.75 - f 7.90

Pyamaflanel
in pasteltinten, strepen

en fant. dessins

Confectie Looman - Vorden Manufac-
turen

Telefoon 231

" Wij starten
Woensdag 21 September met een cursus

Ned. Handelscorrespondentie
en

Vrijdag 23 September met een cursus

Stenografie
Cursus Typen dagelijks.

Het groot aantal geslaagden is uw waarborg voor prima opleiding.

Instituut de Wit, Oude Wand 59-57, Zutphen, Tel. 3798

Orcon's Kledingindustrie

heeft plaats voor enkele nette

jonge meisjes
Aanmelden: Wichmondseweg 2, Hengelo-G.

T.m. Zaterdag 24 Sept.
250 gram verse pinda's 68 et.
(kinderverrassing gratis)

Huishoudspeculaas
250 gram 39 et.

Kreyenbroeks speculaas
1e soort, 250 gram 59 et

5 verse eierkoeken 49 et.

6 spritsstukken 25 et

De echte Groninger koek
vanaf 95 et.

Eerst proeven, dan kopen.

SMIT Zutphenseweg
Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

X

5

Heerlijk
die lederen clubs met
Pullman kussens.
Wij hebben ze geëtaleerd.

Ook eigen gestoffeerde bankstellen
met prima epinglé stof.

JOH. HEERINK
Complete Woninginrichting

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

Nutscursus Engels.
Bij genoegzame deelname ligt het in de be-
doeling weer verschillende groepen te vor-
men (beginnelingen, 2e jaars en gevorder-
den) onder leiding van de heer Lubberdink
uit Zutphen, leraar M. O.
Opgave hiervoor (ook van oud-cursisten)
zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor
Dinsdag a. s., bij Mevr. v. Mourik, apotheek
of Mej. Scheltens, Molenweg 5.

Nu het kouder wordt . . . .
is een wollen japon, vest of pullover weer een heerlijke dracht.
Komt U eens zien naar onze collectie leuke modellen en de prijs . . . . zal U heus meevallen.

Japonnen reeds vanaf f 14.95 Blouses met 3A mouwen vanaf f 6.75

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN


