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Kerkdiensten Zondag 2 Augustus.
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds M. S. J. de Jong, van Noord-
wijkerhout.
10 uur Ds J. H. Jansen. Jeugddienst.

Kapel Wildenborch
10 uur Eerw. Heer Ribbink, van Ruurlo.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema.

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

/?. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Nu de feestweek yoor het grootste gedeelte
achter de rug is, kunnen we niet anders
zeggen dan dat op een enkele uitzondering
na alles uitstekend geslaagd is. Vooral het
weer heeft goed meegewerkt, zodat Vorden
in deze dagen wel in het teken van de be-
langstelling, gestaan heeft, hetgeen ook de
opzet van deze feestweek is.
Dit bevestigde burgemeester Van Arkel in
zijn openingswoord Zaterdagavond in de
feestelijke en met talrijke lampions ver-
sierde tuin van Hotel Bakker, waar de ooe-
renkapei „De Strodorpers" uit Zutphen op-
traden. De burgemeester wees verder als
voorzitter van de V.V.V. op de goede ver-
standhouding en de samenwerking tussen
de winkeliersvereniging en de V.V.V. en
op het doel de vele vreemdelingen te laten
zien dat Vorden wat winkels betreft niet
voor de stad behoeft onder te doen.
Nadat de voorzitter der winkeliersver., de
heer Schurink met een kort woord B. en W.
had bedankt voor de grote medewerking en
allen een welkom had toegeroepen, was het
de beur,t aan de Strodorpers, die met hun
hoempa-muziek van ouderwetse liedjes de
stemming er wel wist in te krijgen. Ook
Co Hagedoprn, de microfoon-zanger en
vooral niet te vergeten de boerenconferen-
cier Geurt van Geurt hadden een groot
aandeel in dit succes. Later op de avond
was er in de zaal gelegenheid tot dansen,
waar, het —: gezien de ruim 600 bezoekers
aan deze avond — propvol was.
Waren er Zaterdagavond veel Vorderiaren,
Maandagavond bij de Boerenbruiloft be-
stond de belangstelling grotendeels uit
vreemdelingen en pensiongasten. Op de tra-
ditionele wijze werd de bruid door de brui-
degom in zijn klcedwagen van huis afge-
haald en in optocht met de versierde!
bruidskoe en de hoenderbenne trok het
naar de tuin van Hotel Bakker, waar de
Knupduukskes de avond vulden met oude
boerendansen, toasten op het bruidspaar,
het eten van krentenwegge en het drinken
van koffie en wat anders, waaraan ook een
een aantal bezoekers konden deelnemen.
Ook voor deze avond was de belangstelling
vrij groot.
Het touwtrekken pp Dinsdagavond is helaas
geen succes geworden. Het begon overigens
zo goed. Met muziek van Sursum Corda.
voorop trokken de sterke mannen in op-
tocht naar het terrein achter café De Zon,
waar weldra een kleine duizend bezoekers
het strijdperk omzoomden. Het was niet
prettig dat de afzetting nog wel iets te
wensen overliet, zodat de supporters al te
veel gelegenheid kregen om hun favorieten
aan te moedigen. Er namen 8 ploegen, t.w.
Kranenburg I en II, het dorp, Delden I en
II, Veldwijk, Wildenborch en De Graaf-
schapsrijders aan deze kampioenswedstrij-
den deel. Na de spannende wedstrijd tus-
sen de twee kampioenscandidaten Kranen-
burg I en Delden, was men het niet eens
over de uitslag, waarna de wedstrijden
niet verder voortgezet werden. Wel bracht
een wedstrijd tussen twee darnesploegen
en een dames- en herenploeg enige vrolijk-
heid teweeg, doch toen tot overmaat van
ramp het licht uitging, zochten de vele toe-
schouwers vertier in de keurig verlichte
tuin van café De Zon, waar tevens voor
muziek gezorgd was.
Nader vernemen wij, dat de touwtrekkers
toch besloten hebben de sportiviteit hoog
te houden en op Maandag 10 Augustus de
wedstrijd voort te zetten. De toegang is nu
vrij. Het bestuur der winkeliersvereniging

zal het strijdperk nu veel groter maken,
zodat de vele toeschouwers die er verwacht
worden alles goed kunnen volgen.
Zoals te verwachten was heeft Woensdag-
middag het bloemencorso en de reclame-
optocht ook dit jaar weer een enorme be-
langstelling getrokken. Per fiets, auto en
bus kwamen honderden bezoekers tegen
vijf uur ons dorp binnen, zodat hier een
gezellige drukte heerste. Zou aanvankelijk
het corso gehouden worden binnen een af-
gesloten traject en tegen betaling van
entree te elfder ure werd besloten om de
optocht toch maar door het dorp te laten
trekken, wat gezien het feit dat dit deel
van het jaarlijkse programma eerst in de
kinderschoenen staat, wel de beste oplos-
sing is. De duizenden toeschouwers — men
schat van ongeveer 6000 — hebben weer
genoten van de originele en vaak kostbare
wagens, die in de stoet meereden. Jammer
was het dat er voor een dergelijke 'optocht
te weinig muziek was. Sursum Gorda, hoe
dapper zij zich ook weerde, kon dit alleen
niet aan en ook vormde de stoet geen aan-
eengesloten geheel. In het geheel deden er
behalve de padvinders en de ruitergroep
16 deelnemers aan deze optocht mee. Her

voor de gymnastiekvereniging Sparta
er dat het keurige wagentje, waar-

mee zij met een aantal adspirant-leden
wilde deelnemen, op weg naar de start-
plaats verongelukte, zodat men van verdere-
deelname moest afzien.
De jury, bestaande uit de heren Bakker,

« 't Hul en Nijenhuis uit Zutphen en
asse uit Lochem, allen bloemisten, had-

den een moeilijke taak, temeer daar zij
meer op het artistieke, dan op de omvang
van de deelnemende wagens lette. De uit-
slag was als volgt: l Sigarenmag. 't Cen-
trum, die zijn wagen op zeer artistieke
wijze versierd had met paarse gladiolen,
waar tussen door sigaren op breinaalden
gestoken waren. Twee werd de fa Visser,
modemagazijn, met een schattige dame in
sleepjapon van louter bloemen voor een
grote spiegel, nummer drie fa Luth met
de stralen wol, 4 de Bakkervereniging, die
de wagen volgeladen had met jonge bak-
kertjes en zakken meel, 5 de fa Schoolder-
inan met een wieg op de auto, 6 fa J. W.
Albers met een grote kip van w i t t e
dahlia's op de auto, 7 de fa J. Derksen met
een prachtig met bloemen versierde vracht-
auto, waarop de hoorn des overvloeds, 8
de Boerendansers, die met een gigantische
bloemenpijp rondtrokken en tenslotte no
9 een loopgroep van kinderen van de fa
R. Koerselman, die een wagentje vol speel-
goed meetrokken. Ook de overige wagens,
zoals de fa Smit met Flipje van de Betuwe
het Herstellingsoord niet de aanschouwe-
lijke voorstelling hoe gezond het in Vorden
ivvel is. het Fordje van de fa Remmers en
de wagen van Kistemaker mochten er zijn,
evenals de enorme grote bloemenkiok van
de fa Martens. Al met al was het een op-
tocht, die uitstekend geslaagd mag heten.
Na afloop begaven zich honderden naar het
voetbalveld om daar de verrichtingen van
de Zenderense motorkozakkeii gade te
slaan. De ongeveer 1500 bezoekers zullen
zeker niet teleurgesteld zijn. Dit groepje
rijders maakte op de motoren de meest
fantastische toeren. Zelfs reed de leider, de
heer Harry Kroeze, liefst met zes man bp
een stellage ettelijke rondjes. De voetbal-
wedstrijd vormde de vrolijke noot van het
programma en vooral Harry Kroeze was
hierbij een bekwaam gaolgetter. Het slot-

l kom} allenu m y
JEUGD

DIENST
Ds J. H, JANSEN heeft als onderwerp:

„Waar wordt bij ons de gestalte
van Christus duidelijk zichtbaar?"

op Zondag 2 Augustus om 10 uur.

Weekmarkt
de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt

ren aangevoerd 144 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 34.— tot f 42.—
per stuk.
De handel was tamelijk vlug.

Zondagsdienst Doktoren
4feterdag l en Zondag 2 Aug. Dr Lulofs,

telef. 255
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand yan 24 Juli—30 Juli 1953
Geboren: d. v. A. B. Roozendaal en G. J.
Roozendaal-Hilderink.
Ondertrouwd: J. W. Koerselman en M.
Uitbeijerse; D. Klein Hekkelder en J. G.
Hassink.
Gehuwd: G. R. Verstege en G. H. Meenink.
Overleden: A. Tjoonk, m., oud 70 j., over-
leden te Zutphen; H. E. Gotink, m., oud 7
maanden, overleden te Zutphen; E. van
Donkersgoed, v., e.v. M. Buis, oud 39 j.

CURSUS BLOEMENSCHIKKEN
A.s. Woensdag zal de eerste les in bloemen-
schikken gegeven worden door de heer v. d.'
Waal uit Zutphen. Deze cursus valt ieder
jaar zeer in de smaak en velen hebben hier
al nuttige wenken ontvangen. Het Floralia-
bestuur hoopt dan ook dat Woensdagavond
velen in de kleuterschool bijeen zullen
komen.

nummer, een sprong per motor over 12
Vordense dames en de sprong door een
brandende hoepel sloeg natuurlijk gewel-
dig in. Dank zij de verlichting van het ter-
rein, konden de toeschouwers alles tot het
einde toe goed volgen. Gelukkig bleef het
de gehele dag droog, zodat de Winkeliers-
vereniging ook op dit punt tevreden mag
zijn.
Donderdag was de dag voor de jeugd. In
zaal Bakker werden filmvoorstellingen ge-
geven, 's Middags om 4 uur was de zaal
tjokvol met 400 kinderen, en 's avonds om
7 uur nog een 250. De kinderen hebben
volop genoten en keerden allen met een
tractatie huiswaarts.
Heden Zaterdagavond wordt de feestweek
besloten met een daverende cabaretavond
in de tuin achter Hotel Bakker. Als het nu
maar goed weer is belooft dit een prachtig
slot van deze week te worden.



INGEZONDEN MEDEDELING
Veertien dagen geleden heb ik mij beklaagd
over de vrijmoedigheid waarmede onbe-
kenden op particulier terrein met gele
bordjes en rode pijlen wandehvegen hadden
uitgezet. Het succes is geweest, dat V.V.V.
mij heeft medegedeeld dat deze vereniging
niet de schuldige was, terwijl een paar
jongelui uit Vorden royaal zijn komen
vertellen dat zij de schilders van de rode
pijlen waren en deze weer zouden verwij-
deren. De lieden van de gele bordjes heb-
ben echter nog niets van zich laten weten,
zodat ik genoodzaakt ben zelf die bordjes
te verwijderen. Het is jammer dat de bos-
eigenaren op deze wijze kopschuw worden
gemaakt, waaronder bonafide natuurlief-
hebbers hebben te lijden.

W. A: VAN DEN WALL BAKE

YORDEft IN FEESTTOPI
De Vo^dense winkeliers hebben niet alleen
deze week hun beste beentje voorgezet bij
het organiseren van deze f eestweek en deel-
name aan de reclameoptocht en bloemen-
corso, ook hebben tal van winkeliers extra
zorg besteed aan hun etalages en wat voor-
al »s avonds opviel: de verlichting. Een aan-
tal winkeliers had met lampjes of schijn-
werpers de gevels van hun zaken feeëriek
verlicht, ook enkele hotels en café's hebben
aardige verlichtingen aangebracht. Van ge-
meentewege was het gemeentehuis weer met
honderden lampjes verlicht, wat een zeer
pardier effect gaf. Al met al is het de
moeite wel waard om eens een rondgang
door ons mooie dorp te maken. De ver-
lichting brandt nog tot en met hedenavond.

VOETBAL
Met een enigzins verzwakt elftal nam Vor-
den I j.l. deel aan het tournooi, uitgeschre^
ven door de voetbalver. KDG in Lochem^
Zij kwam hier uit tegen Markelo I. Na een
zeer matige wedstrijd was de eindstand nog
O—0. Met het nemen van strafschoppen
werd de wedstrijd beslist in het voordeel
van Markelo. ^^
De Vordense veteranen zullen op 9 AugM
een bezoek brengen aan de veteranen van
NSU in Utrecht. Het is tegen deze oude
rivalen altijd prettig spelen geweest en het
belooft voor de oude garde dan ook weer
een prettig uitstapje te worden. De reis
gaat per, trein.

GESLAAGD
De heer B. G.' Vlogman, werkzaam bij sla-
gerij Kieskamp,' slaagde voor het Slagers-
vakdiploma.
De heer G. Vreeman,1 werkzaam bij de fa
P. Dekker, behaalde te Amsterdam het
diploma Electro-monteur.
Voor het diploma practijk Boekhouden zijn
geslaagd de heer J. W. Heijink, leerling
van de heer B. de Bruijn alhier, 'en de heer
J. E. Gosselink uit Linde, leerling van de
heer Mennink, onderwijzer te Ruurlo.
Voor het Middenstandsexamen te Zutphen
slaagden ook de volgende candidaten: J.
Dekker en J. Vreeman. Zij werden opge-
leid door, de heer B. de Bruijn, alhier.

BELANGRIJKE VEILING
Voor de derde maal zal in Vorden 'een
grote veiling van meubilair en antiek wor-
den gehouden. De voorgaande keren was
er zeer veel belangstelling voor en ver-
scheiden personen nebben er heel geschikt
;kunnen kopen. Ook nu is er weer een
grote verscheidenheid van goederen, zoals
u in achterstaande advertentie kunt lezen.

IIANDELSAVONDSCHOOL
Wii maken belanghebbenden gaarne attent
op de advertentie, betreffende aangifte van
leerlingen voor de Handelsavondschool te
Zutphen. Voor jongelui, die overdag geen
school kunnen bezoeken is hier een prach-
tige gelegenheid om 's avonds de nodige
kennis op te doen, die hun in hun verdere
leven zo zeer, te pas komt.

ORIËNTERINGSRIT BIJ NACHT
Br] de door de Hengelose Auto- en Motor-
vereniging uitgeschreven nachtrit over een
'afstand van voor de rust 75 km en na de
rust van 72 km behaalden onze plaatsge-
noten de heren F. Eskes en B. Pardijs resp.
een eerste en derde prijs. Voor Eskes is
dit wel een bijzonder fraaie prestatie om
geheel alleen op een 125 cc dit mooie
resultaat te bereiken.

T.B.C.-BESTRIJDING
De komende dagen zal vanwege het N.V.V.
wederom de jaarlijkse collecte voor het.
T.B.G.-fonds worden gehouden. We willen
gaarne opwekken tot een milde bijdrage.
Zeker, er is tegenwoordig veel geld nodig,
doch de T.B.G.-bestrijding, die zulke prach-
tige resultaten begint af te werpen (onlangs
lazen we, dat het aantal ziektegevallen
aan het afnemen is) moet toch voortgang
kunnen vinden en daarvoor is het nodig dat
allen naar vermogen bijdragen. Het gehele
volk heeft er belang bij, dat deze ge-
vreesde ziekte zo min mogelijk kans krijgt
haar kop weer op te steken.

V.V:V: ATTRACTIES
Morgenavond (Zondag) zal de muziekver.
„ConcordiaV een concert ge^en op de imi-
ziektent, bij slecht weer hoogstwaarschijn-
lijk in zaal Bakker. Ook dun zal de toe-
gang gratis zijn.
Maandag vindt de traditonele avondwande-
ling plaats; reeds velen hebben deze kans
om de omgeving van Vorden beter te leren
kennen," benul;.
Woensdagmiddag natuurlijk weer de acht-
kastelentocht per rijwiel. Woensdagavond
is er hersengymnastiek in zaal Bakker. Zang
en Spel verleent hier haar medewerking.
Volgende week Zaterdag kunnen de l>rid^
gers hun hart ophalen aan een bridgedrivfl^
in zaal Bakker en Zondagavond is er weer
een concert, hetwelk dan verzorgd zal
worden door de mannenkoren uit Vorden
en Doetinchem. U ziet het, er is Voor elk
wat wils!

GESLAAGD
De heer H. Lichtenberg „Waarle", leerling
van de R.K. Muloschool te Zutphen, slaagde
voor net Mulodiploma A.
Mej. Au Zents (Medler) slaagde te Sittard
voor Wijkverpleegster van het Wit-Gele
Kruis.
De heer L. Mulderije, werkzaam ten kan-
tore der C.L.V. „Óns Belang" te Linde,
behaalde het practijkdiploma Boekhouden.

VREUGDE OP DE WIERSSE
J.l. Zaterdag heerste er vreugde op het
landgoed „de Wicrsse" daar de toekomstige
landheer Edward Victor Gatacre die dag
in het huwelijk was getreden met de
Engelse Miss Teresa Chancellor. Het huwe-
lijk werd Zaterdagmorgen kerkelijk inge-
zegend in de R.K. kerk van St. Edmund of
Canterbury, Old Hall (Engeland).
's Middags vertrok het bruidspaar per vlieg-
tuig naar Nederland, waar men circa 7 uur
op Schiphol arriveerde en per auto door-
reisde naar de Wiersse. De pachters en het
personeel van het buitengoed hadden zich
inmiddels opgemaakt om te getuigen van
hun dankbaarheid en genegenheid jegens
de toekomstige landheer en zijn echtgenote.
Tegen kwart over 9 uur naderde uit de
richting Vorden de auto met het bruidspaar
Na een korte begroeting door de opzichter
van de Wiersse, de heer Veldhuizen, bood
de 12-jarige Jannie Kamperman een prach-
tig bouquet rozen aan, waarna het bruids-
paar in een open landauer plaats nam.
Twee accordeonnisten speelden pittige mu-
ziek en kinderen zwaaiden enthousiast met
Engelse en rood-wit-blauwe vlaggetjes. De
tocht werd voortgezet naar het kasteel,
dat baadde in een zee van licht. Voor de
ingang van het kasteel was een prachtige
erebooe aangebracht, van groen en bloemen
ter ere van bruid en bruidegom, terwijl d<
ophaalbrug met lange slierten groen was

getooid, waaronder kleurrijke lampions hun
licht uitstraalden en het geheel een feeste-
cachet gaven. Bijzonder hartelijk was hier
de ontvangst. Na een driewerf hoera werd
uit volle borst een passend welkomstlied
gezongen waarna de heer Kok (jr) een wel-
komstwoord tot het gelukkige bruidspaar
richtte.
„Op dit misschien wel het mooiste ogen-
blik van uw beider leven", aldus spr., „vol-
doe ik gaarne aan het verzoek om namens
de pachters, het personeel en de overige
aanwezigen een kort welkomstwoord tot u
te richten. Hoewel uw komst op dit ogen-
blik op uw toekomstig landgoed nog niet
betekent, dat gij „de Wiersse" thans zult
gaan bewonen, hopen wij toch dat dit in de
toekomst zal gebeuren."
Allen maakten hierna van de gelegenheid
gebruik om het bruidspaar geluk te wen-
sen met deze heugelijke dag, terwijl ook
vele kennissen, o.a. de heer Osnabrugge,
oud-tuinhaas van het landgoed, aanwezig
waren. Mede namens zijn echtgenote dankte
jhr Gatacrc voor de hartelijke woorden,
de vele gelukwensen en de warme ont-
vangst. Tot slot bleef men nog enige tijd
gezellig bijeen.

RATTI-NIEUWS
Onder ideale weersomstandigheden werden
Zondag de finales gespeeld van de Ratti-
series. Er heerste een gezellige drukte op
het terrein en over belangstelling had men
niet te klagen. Pittige gramol'oonmuziek
verhoogde de sfeer en misschien was het
wel hierdoor, dat de spelers werden ge-
ïnspireerd en de wedstrijden op hoog
niveau stonden. Gezien de diverse uitsla-
gen bestond er tussen de verschillende elf-
tallen weinig krachtsverschil. Om 12 uur
werd het programma geopend m;-t de ont-
moeting tussen Pax II en Grolse Boys I.
Hoewel Pax aanvankelijk goed stand wist
te houden verloor het tenslotte met 3—1.
Rattil wist in de wedstrijd tegen de reser-
ves van Keycnborgse Boys met rust ren
$—l voorsprong te krijgen. Na de rust
werd er niet meer gescoord, zodat Ratti
winnaar werd. Eefde 3 deed niet veel onder
voor Ratti 2; doch moest tenslotte met 2—l
in de Ratti-reserves hun meerderen erken-
nen.
De beide winnaars van de eerste wedstrij-
den: Ratti en Grolse Boys I kwamen hierna
in het strijdperk. Ratti won met 2—l,
zodat de eerste prijs in haar bezit bleef.
De verliezers Pax 2 en Keyenborgse Boys 2
speelden hierna een aantrekkelijke partij.
Deze derby werd met 3—l in het Voordeel
van de Boys beslist. In de laatste ontmoe-
ting tussen ViosB. 2 en Ratti 2 legde Vios
een duidelijke meerderheid aan de dag
door met 4—O te winnen.
Na afloop werden in café Schoenaker door
de tweede voorzitter van Ratti, de heer
C. de Wild de prijzen uitgereikt. Hij dankte
hierbij alle deelnemende verenigingen en
de scheidsrechters voor hun medewerking
en riep allen een tot weerziens toe. Tot
slot sprak de geestelijk adviseur, pater Z.
Frankhuijzen een kort woord, waarin hij
eveneens alle medewerkers dank zegde en
vooral de nadruk legde op het contact,
dat d.m.v. de series tussen de verschillende
clubs was gelegd en dat de voetbalsport
ten goede zou kunnen komen.
De prijswinnars waren:
Afdeling A 2e klas: Ie prijs Ratti l (beker),
2e prijs Grolse Boys I (krans), 3e prijs
Keyenborgse Boys 2 (medaille) en 4e prijs
(troostprijs) Pax 2.
Afdeling B 3e klas Ie prijs Vios B e l t r u m 2
(beker). 2e prijs Ratti 2 (lauwertak) en 3e
prijs Sportclub Eefde 3 (medai l le) .
Een lid van de Sportclub Eefde dankte
hierna namens zijn club de organiserende
vereniging Ratti eji haar bestuur voor de
goede organisatie en de prett ige wedstrij-
den. Nadien bleet' men nog enige tijd ge-
zel liff bijeen.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 5 cent per week!



Ondertrouwd:

D. KLEIN HEKKELDER
en

J. G. HASSINK
Kerkelijke inzegening
op Woensdag 12 Aug.
om 1 1 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden,
door de Wcleerw.Heer
Ds J. Langstraat.
Vorden, Nieuwstad 31
Vorden, Raadhuisstr. 14
Toekomstig adres:

Raadhuisstraat 14
Receptie van 3-30—5 uur
in café Uenk.

Heden:
CHOCOTIPS

een lekker koekje
32 et per 100 gr.
Bakker SCHURINK

Telefoon 384

Leerjongens
gevraagd

van H t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

G EMS Metaalwerken
Vorden

En eeuwige blijdschap zal op
hun hoofd wezen. Jes. 35 t lOb

Onverwacht is in Heer en Heiland
ontslapen onze geliefde zorgzame Vrouw
en Moeder

ELBERTJE BUIS
geb. van Donkersgoed

in de leeftijd van 39 jaar.

M. BUIS
Jan Aart

Vorden, 26 Juli 1953.
Molenweg

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op Donderdag 30 Juli op de Alg.
Begraafplaats te Vorden.

Aanbesteding
Burgemeester en Wethouders van Vorden
zullen onder de Vordense aannemers aan-
besteden:

Het aanbouwen van een leslokaal
met bijbehorende ruimten aan de
openbare lagere school in 't Dorp.

Aanbesteding vindt plaats in 2 percelen.
Bestek en tekening verkrijgbaar bij het Bur.
Gemeentewerken, vanaf Maandag a.s.
Besteding zal plaats hebben op Zaterdag
8 Augustus a.s., voorm. 11 uur in het
gemeentehuis. M. TERPSTRA

f
l/ordenaren l

In de a.s. week zal weer

de jaarlijkse huis- en straatcollecte

gehouden worden van het N.V.V. T.B.C.-fonds

voor de Tuberculose-be^ijding

* W

Helpt met gulle giften hen, die lijden,
en toont wat het u waard is, gezond te zijn.

sterk de zwatmenit

Hedenavond half acht
Daverende slotavond van de feestweek.
Optreden van het radiogezelschap

André Carrell
Veel medewerkers o.a. imitators, CAS RUS,
MARIANNE v. d. BERG en de ROLLING
STARS (rolschaats kunstenaars).

Een avond, waar u nog eens volop
kunt lachen en genieten in de prachtig
verlichte tuin van Hotel Bakker (bij

slecht weer in de zaal).

Entree f 1,25 per persoon.

* * * * * * * * * *
Het touwtrekken
dat Dinsdagavond j.l. werd gestaakt wordt voortgezet
op Maandag 10 Aug. 's avonds 7 uur op het terrein
bij café De Zon. VRIJ ENTREE.

Vordense Winkeliersver.

Fa J. W. ALBERS

vraagt wegens dienstplicht gedurende

14 dagen een flinke jongen voor loop-

en winkelwerk.

ONS TOUW
kan men de paarden besturen
de koeien vastbinden
het koren vastknopen
de kinderen mee laten schommelen

en grote mensen mee laten touwtrekken!
Aanbevelend G. W. L U I M E S

Zie onze speciale etalage

Radiotoestellen
en kom luisteren.

Techn. Bur. P. Dekker
CAFÉ UENK

heden Zaterdagavond

V.V.V. PROGRAMMA
Zondag 2 Aug. Concert in de muziek-

tent, te geven door de muziekver.
Concordia, Aa^wig 7 uur.
Bij slecht weer verm. zaal Bakker.

Maandag 3 Aug. Avondwandeling
onder leiding v. de heren Norde
en v. Roekei. Vertrek half acht
van het Marktplein.

Woensdag 5 Aug. Achtkastelentocht
per rijwiel. Vertrek half twee van
het Marktplein.

Woensdag 5 Aug. Hersengymnastiek
voor iedereen. Medewerking van
„Zang en Spel". Aanvang 8 uur
in zaal Bakker.

Zaterdag 8 Aug. Bridgedrive voor
iedereen. Aanvang 7.30 uur in
zaal Bakker.

Zondag 9 Aug. Concert in de muziek-
tent, te geven door de Mannen-
koren uit Vorden en Doetinchem.

Uw schoenen
worden beter gerepareerd door

WULLINK
.Onbetwist de schoenenspecialist"

Neen, onze adverteerders
zijn niet gek f

Zij gooien heus hun geld niet
weg, doch ondervinden dage-
lijks, welk een bekendheid
hun zaak verkrijgt, doordat
zij geregeld met hun artikelen

in CONTACT adverteren

Drukkerij Wolters

V^ LEVERANCIER
VOOR. aLLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL: *7<2

HEDEN:

Olderwetse stoeten
met rozijnen

Bakker SCHURINK
Telefoon 384

Net meisje gevraagd
voor halve dagen.
A. Brandenbarg,

Insulindelaan

Gevonden: boodschap-
pentas. Terug te bek.
Adv. Bur. te Slaa

Burg. Galléestraat

Te koop g.o.h. heren-
rijwiel, met voor- en
achterl. H. W. Hissink
„Koppel" C 26.

3000 gebruikte stenen
te koop en auto-as m.
wielen en banden.

Zware biggen te koop
bij J. B. Voskamp

„Voskuil"

„JOBE" knolzaad te
koop. D. Pardijs,

Kranenburg

Rij inschrijving te koop
een mijt roggestro,
oogst '52. Briefjes voor
9 Aug. bij H. J. Beren-
pas, Mossel.
Tevens een stortkar m.
breed beslag te koop.

130 mestkuikens sussex
x reds te koop, 3 d. oud
Ook kunnen nog be-
stellingen voor latere
lev. worden aangen.

Broederij WEENK
Linde.

Te koop zware biggen
E. Pardijs

„_'t Lange End"
50 are beste haver te
koop. J. H. W. Eskes
B 96

5 zware biggen te
koop. A. Lichtenberg
Kiefskamp, B 17

Te koop een dragend
varken, aan de telling,
keuze uit twee. Tevens
enige ledigebijenkasten
Joh. Waarle, Kranenb.

Biggen te koop en
prima jonge hennen,
aan- en tegen de leg,
W.L., R.I.R. en ge-
kruist. H. Gosselink.
Pluimveebedrijf, D 78
Wichmond.

Mestkuikens
Prima kwaliteit,

LAGE PRIJS
Wentink's Broederij
Agent: B. H. Breuker,
B 13a, Vorden.



V^ LEVERfiHCIER.
VOOR, ALLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH rfi.272

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN

's Zaterdags terug
Wasserij „Stijgoord"

Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan
uw stoomgoed??

Voor waterdichte
dekkleden
HET ADRES

Aanbevelend
G. W. Luimes

Heden vers:

SLAGROOMGEBAK

VRUCHTENGEBAK

Bakker SC H U Rl N K
Telefoon 384

'BENTERZO
snel.qemakkelijk en goedkoop.

met een taxi van

TRAGTER - Tel. 256

Adverteer in Contact
het blad voor Vorden

GROTE VERKOOP
van

Meubilair en Antiek
tevens

Failliessementsverkoop
Op verzoek van diverse families zal deurwaarder ROZA
op Woensdag 5 Augustus 1953 des middags om 2 uur
en des avonds om 7 uur in het Nutsgebouw te Vorden
bij opbod verkopen:

compleet huis- en slaapkamerameublement, 4 clubs
plus tafel, 2 fauteuils en 4 stoelen, dressoirs, thee-
meubels, uittrektafel, linnenkasten, penantkastjes,
waskast, nachtkastjes, opklapbed, ledikanten, bed-
stellen, stoelen, clubs, vloerkleden, divan, hangklok,
gas koelkast (merk Electrolux), werkbank, V» p. k.
motor zelf aanlopend, radio, transportfiets, dames-
fiets, bromfiets, pendule, boeken o. a. zeer goede
werken, nieuw kolenfornuis, Singer schoenmakers-
stikmachine, uitpoetsmachine, met motor, lederwals,
handnaaimachine, inzinkbare Singer trapnaaimach.,
typmachine, buffet, spiegels, schilderijen, keuken-
gerief, glas- en aardewerk, serviesgoed, stencil-

brandkast klein formaat, archiefkast.

Antiek
wortelnoten schrijfbureau, halvemaan-tafel, kris-
stallen lamp, kraantjeskan, globe, jalouzie-kastjes,
halkis^J/de eeuws eiken beeld, Ampire pendule-
stel, r^fee klok, glazenkastje, koper- en tinwerk.

Tevens zal des morgens om 10 uur worden ver-
kocht de goederen uit het failliessement van
J. F. V. ARK» metaalwarenfabrikant te Vorden

De goederen zijn te bezichtigen op Dinsdag 4 Aug.
1953 van 's middags 2 uur tot 's avonds l O uur a f O, l O

H. Roza - Marspoortstraat l - Zutphen - Tel. 3707

Nuts-Floralia
Denk aan de Bloemschikcursus
Woensdagavond om half acht in de
Kleuterschool. Bloemen meebrengen.

Liefhebbers kunnen zich nog opgeven.
Het Bestuur.

kouder s

Wij leveren:

't gemeenschappelijk legnest
Model Rijkspluimvee Instituut
(Bodem 1 90x60 cm) voor plm.
100 kippen.

BELTMAN - HOUTHANDEL
Warnsveld

GEVRAAGD:

stoelenmakers en leerlingen
• en

aank. meubelmakers en leerl.
Fa Groot Bramel & Zn, Vorden

Gem. Midd. Handelsavondschool, Zulphen
inscnrijviny sen op 5, ? en 10 AUg. a.s.

I
tussen 19 en 21 uur, in de school (Sted.
Lyceum), Isendoornstraat 3. Inlicht, en
prosp. bij de directeur, Vord. Binnen-
weg 21, Warnsveld, Tel. 2797.

Bezoekt hedenavond Café Pardijs Optreden van Ned. jongste Accordeonnist

Hier zal elke verstandige
huismoeder van willen

profiteren.

200 gr. prima cacao . . . 59 et
200 gr. chocolade hagelslag 35 Ct
500 gr. Vordense Edam.kaas 109 et
200 gr. Moccastangen . . 49 et
l e soort koffie geen f 2, l O maar 189 et

PARDIJS
heeft het voor u 5

Wegens vacantie zijn onderstaande
schoenzaken van 10 t.m. 15 Augustus

GESLOTEN
A. Jansen
H. Visser

H. G. Aïbers
B. A. Timmer, Kranenburg

wegens vacantie gesloten

van 30 Aug. tot 6 Sept.

Wullink's schoenhandel
«Onbetwist de schoenenspecialist*

ATATATATATATATATATATAVATATATATAT

zoekt
kent De Spar niet,

Wie De Spar kent zoekt niet!

Spar koopjes voor deze 14 dagen:

Pindakaas . . . 1.— en 30 zegels
Slasaus . . .
2 rollen beschuit
250 gram koffie
100 gram thee

0.94 en 30 zegels
0.58 en 20 zegels
1.90 en 38 zegels
0.62 en 12 zegels

250 gr. koekjes of wafels met 10 zegels

Nergens beter — Nergens goedkoper

Levensmiddelenbedrijf Grootenboer
Zutphenseweg C 63a - Telef. 415

VATATATATATATATATATATATATATATATA

Aanbesteding
Door ondergetekende zal op ZATERDAG
15 AUG. 1953 te Vorden, overeenkomstig
het Aanbestedingsreglement W.B., worden
aanbesteed:

Het herbouwen van een boerderij
op de Kranenburg te Vorden.

Bestek, Arnhem 832, met bijlagen zijn tegen
betaling van f 12,50 (rest. f 10. — ) verkrijg-
baar aan het kantoor van de architect.

P. BAKKER, Architect B.N.A.
Zutph.weg, Vorden

De advertenties moeten u i t e r l i j k des

Donderdags in ons bezit zijn. Tel. 404


