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VOETBAL

Vorden I speelde zondag een thuiswedstrijd
tegen St. Walburgis I uit Zutphen. Beide
elftallen telden enkele invallers, doch desondanks werd er toch vrij goed en vooral
prettig gespeeld.
Vorden had de veteraan H. Wentink als
reserve-doelman tussen de palen staan, hetgeen hem lang niet slecht afging. De Vordense voorhoede was bijzonder goed op
dreef en vooral de rechtsbinnen Nijenhuis
maakte een grote serie doelpunten.
De uitslag was 10-4 voor Vorden.
Vorden II verraste door in Eefde op de
series met 3-0 te winnen van Lochuizen II.
Ook dit elftal telde een aantal invallers.
Niettemin werd er uitstekend gespeeld.
A.s. zondag speelt Vorden I om 12 uur in
Eefde tegen De Hoven III en Vorden II
vooraf tegen Cupa III. Wint Vorden I dan
moet zij nogmaals, doch dan om 5 uur spelen tegen een andere winnaar uit die afdeling. Verliest Vorden II dan moet ook zij
nog weer aantreden en wel om kwart voor
zes tegen een andere verliezer.
GESLAAGD

Onze plaatsgenoot de heer J. van Ooyen
is geslaagd voor het diploma timmeren van
de Stichting Vakopleiding voor de Bouwnijverheid.
ROBBEN-ZWEMSTERS GAVEN
DEMONSTRATIE TE VORDEN.

Het is zeker geen toeval, dat zwemfenomenen als Atie Voorbij, Mary Kok, Rita
Kroon, Greetje Kraan en Lenie de Nijs van
„De Robben" uit Hilversum komen.
Goede zwemmers en zwemsters worden
overal ter wereld geboren, aldus de trainer
van „De Robben", de heer J. Stender,
doch het is meer een kwestie van trainen
en nog eens trainen en dan niet alleen onder goede leiding, doch nog meer onder
een leider, die zijn leerlingen het enthousiasme kan bijbrengen, nodig om bijzondere
prestaties te verrichten.
Zo is het overigens in elke tak van sport.
„De Robben" hebben de beschikking over
een prachtig buitenbad en 's winters over
een overdekte. Dit alles tezamen heeft er
toe medegewerkt, dat Hilversum zwemsters
van wereldformaat bezit.
Zaterdagmiddag gaven deze meisjes o.l.v.
Jan Stender een demonstratie in het bad te
Vorden, waarvoor goede belangstelling bestond.
De voorzitter van de Vordense Zwemclub
de heer Plas, sprak een kort welkomstwoord
tot de gasten en prees zich gelukkig, dat
zij in Vorden een demonstratie wilden geven. „De Robben" waren met zeven zwemsters gekomen t.w. Rita Kroon, Greetje van
Stapelen, Judith de Nijs, Greetje Kraan,
Atie Voorbij, Mary Kok en een 12-jarig
veelbelovend zwemstertje.
Er werden demonstraties gegeven zowel op
het droge als in het water. Vooral bij de
borstcrawl stond de heer Stender uitvoerig
sf'l. Hij liet zijn pupillen demonstreren hoe
de meisjes in Australië en hoe de Nederlandse meisjes dit doen, waarbij bleek dat
de Australische zwemsters een langzamere,
doch langere armslag maken. Ook de keerpunten worden gemakkelijker genomen, zodat
zij geen energie nodeloos verspillen Dit is
één van de geheimen van haar successen.
Twee jeugdige Vordense zwemstertjes van
11 jaar, Joke Groene en Harriëtte Smit,
zwommen hierna tegen de beide jongste
„Robben". De Vordense zwemster Joke Brandenbarg (oostelijk kampioene) legde de 50 m.
borstcrawl af in 33 sec., waarbij Mary Kok
dezelfde afstand met de vlinderslag zwom
in 33.2 sec.
Jansje Brandenbarg en Ria Touw kwamen
nog in actie op de schoolslag. De heer Stender
gaf de Vordense zwemsters nog enkele nuttige wenken in verbaod met haar stijl. Als
herinnering kregen de Vordense zwemsters
een Robben-vaantje.
Tot slot gaven de Robben nog enige demonstraties en deden oefeningen met een
polobal. Ongetwijfeld zullen de zwemliefhebbers heel wat hebben opgestoken, temeer
daar de heer Stender op prettige en vlotte
wijze een en ander verduidelijkte.

KERKDIENSTEN zondag 24 aug.
Hervormde kerk.
8.30 uur Ds. J. Langstraat
10 uur Ds. J. H Jansen, Bed. v.d. Hl. Doop
Medlerschool.
10 uur Ds. J. Langstraat
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 u., 8.15 u. en 9.30 u. H. Mis.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 23 aug. van 5 uur tot en met
zondag 24 aug. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Zondagsdlenst dierenartsen.
Zondag 24 aug. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 136 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 58.— per stuk.
Handel was redelijk
Brand melden: no. 5 4 1 .
Burgelijke stand van 15 t.m. 21 aug.
Geboren: z. van E. J.H.Bos en J. W. Burghout.
Ondertrouwd: G. H. Vreeman en W.M.B.
Kox; G. W. Gr. Enzerink en J. T. Seesink.
Gehuwd: A. J. A. Hartelman en G.M.Venderbosch.
Overleden: Geen.
VOLKSFEEST MEDLERTOL

De Commissie voor het Oranjefeest aan de
edlertol kwam in vergadering bijeen voor
t feest, dat gehouden zal worden op 5 en
6 september a.s. In de voorjaarsvergadering
waren de plannen al gemaakt, zodat nu nog
enkele punten betreffende de organisatie afgehandeld moesten worden.
ptember, half acht zal de bekende groep
„Broeks Toneel" het blijspel „Zwarte
Kunst op de Dageraad" opvoeren. Zaterdagmiddag 6 september worden de volksspelen gehouden. Voor de heren staat vogelschieten, schijfschieten en vogelgooien op
het programma; voor de dames vogelgooien,
briefposten en duorijden.
Zaterdagavond is er dansen in de grote
feesttent tot 12 uur.
Verder zal zaterdagavond 30 augustus de
jaarlijkse dropping worden gehouden. Ze begint om half acht.

t

V.V.V. ATTRACTIES.

Wegens het slechte weer kon Maandagavond de wandeltocht niet doorgaan.
Woensdagmiddag hebben 40 personen deelgenomen aan de achtkastelentocht per rijwiel onder leiding van de heer d'Aumerie.
BENOEMD

Karel Wolters is voor de tijd van 3 maanden in tijdelijke dienst benoemd als fluitist
bii het Fries Orkest te Leeuwarden.
BIOSCOOP

Zondagavond wordt de iïlm „Terreur in
New-York vertoond. Het is de geschiedenis
van wilde haven-oorlogen.
Sinistere krachten brengen medogenlose
praktijken ten uitvoer, waardoor de wereld der dokwerkers een wereld van misdaad wordt.
JDe jongste jurist William Keting werpt
zich echter op als een \stoutmoedige bestrijder van de misdaad en weet tenslotte
te zegevieren.
V.V.V. WEEKPROGRAMMA

De vakanlies lopen ten einde en daarmee
zijn de werkzaamheden van V.V.V. voor
dit seizoen weer voorbij.
De laatste week van hel V.V.V. programma staat voor de deur. ^Maandagavond
kunnen de wandelaars nog een keer met de
heer JNordc opstap en woensdagmiddag
^vordt de laatste achtkastelentocht voor
wielrijders in dit jaar gehouden.
Dinsdagavond zal de loneelver. D.E.V. het
prachtige toneelstuk „Onno" opvoeren in
Jiet Nutsgebouw. In het win^erseizoe,!!

heeft deze vereniging met dit stuk groot
succes geoogst. Daarom wil men de velen,
die toen dit stuk niet gezien hebben, de
kans gfeven dit nu mee te maken. Het
is te hopen dat velen hiervan gebruik zullen maken.
[Verder willen we hier ook even de aandacht vestigen op de bloemententoonstelling van Floralia. Wat zou het aardih
zijn als ook de vreemdelingen mee zouden doen aan de verschillende wedstrijden,;
b. v. veldboeketten en paddestoelen.
Pensionhouders, maak uw gasten pp deze
mogelijkheid attent I
NUTSFLORALIA.

A.e. vrijdagavond opent het Nut weejr
zijfri deuren voor de bezoekers van de
jaarlijkse bloemententoonstelling van de
Wuts-Fjoralia. Het is dit jaar enige weken vroeger dan anders. Gezien de prachtige bloei van alle bloemen en heesters
hoopt het bestuur dat de inzendingen en
de deelname aan de wedstrijden bijzonder
groot zullen zijn.
füe bloemschikcursus heeft verscheidene,
deelneemsters, die voor mooie inzendingen
zullen zorgen en de oud-cursisten, die verleden jaar zoveel ingezonden hebben, zullen hopenlijk ook weer hun beste beentje
voorzetten en met tal van inzendingen
aan de wedstrijden deelnemen. Elders in
dit blad vindt u de opgaaf van alle wedstrijden.
Wat de tekenwedstrijd betreft, jongens
en meisjes, kom dit jaar nu eens niet
met 'n oude tekening van school aandragen,
maar maak eens een nieuwe, frisse telkening. Hoe mooier tekeningen er ingezonden worden, hoe mooier de prijzen zijn, die
er voor gekocht worden. Maar als julljie
met een oude schooltekening aankomen,
wordt de prijs natuurlijk van zelf
Dan is er voor de jeugd tot 14 jaar een
nieuwe wedstrijd bijgekomen. Vroeger was
die wedstrijd er ook al, maar is toen weer
schrapt van de lijst. Het is n.l. de wedijd no. elf; het noemen van namen van
20 veldbloemen. Als jullie met Vader en
Moeder zondags gaat wandelen tussen de
velden en in het bos, waar de bloemen dan
zo mooi bloeien, dan is 't toch ook leuk
als julfie de namen van die bloemen kennen. Donderdagmiddag van half vier tot
halt vijf heeft het bestuur een 2U-tal veldbloemen, waarvan jullie aan een commissie-lid vertellen moet hoe de namen van
die 20 bloemen zijn. Wie de meeste namen
goed opnoemt krijgt een prijs, hoe meer er
deelnemen hoe meer prijzen er beschikbaar gestela worden. Van 4-5 uur is de
wedstrijd in het bloemschikken voor de
kinderen onder toezicht, zodat aan beide
wedstrijden meegedaan kan worden.
De tentoonstelling kan dus weer mooi worden als alle Vordense bloemen- en plantenliefhebbers meedoen. Het bestuur zal
weer voor een mooie inzending zorgdragen.
De bloemenleverancicrs zullen ook weer
meedoen met een inzending; 't is voor hun
een mooie reclame. Ook de bij en vereniging
heeft een inzending toegezegd. Bloemenliefhebbers helpt het bestuur van Nutsfloralia om weer met een mooie tentoonstelling voor den dag te komen zodat de
pers kan schrijven: „de Nutszaal was weer
een waar bloemenparadijs".
„SPREKEN IN HET OPENBAAR".
Door de C.B.P.H. en de C.J.B.T.B. wordt
bij voldoende deelname een cursus over
„Spreken in het openbaar" en persoonlijkheidsvorming georganiseerd. Deze wordt
gegeven door de heer T. de Jager uit Utrecht en bestaat uit 8 lesavonden en l contactavond.
De cursus is zeer belangrijk voor de algemene ontwikkeling dei- jeugd. Deelname
is mogelijk voor iedereen, ongeacht of men
al of niet bij een vereniging is aangesloten.
GEITENKEURING.

üp de te Eefde gehouden ^eitenkeuring
werd 'n 2-jarige geit van de heer H. Vriezekolk bekroond met een Ie prijs. Tevens
werd deze opgenomen in het stamboek,
evenals een 3-jarige geit. 2 lammeren kregen een 3e prijs.

Ta xi ?
Belt George 3-5-8
KAARTLEESRIT.

Voor de leden van de 'Afdeling Vorden
van de B.Ü.L.H. en B.O.G. werd zaterdagavond een kaartleesrit gehouden. Ue
start was bij „Bosmanshuis", de finish bij
café van Asselt.
|De prijswinnaars waren: l M. Vruggink en mej. Klein Lebbink, 16 str.p. ;
2 B. Rossel en W. Zweverink, 20 str.p. ;
'6 A. Regelink en A. «J. Rouwenhorst, 27
str.p.; 4 D. Sloetjes en J. Eskes, 28str.p.;
5 D. en J. Pardijs, 31 str.p.
Ue poedelprijs viel ten deel aan D. Rossel en W. Harmsen, 156 str.p.
Mej. T. Ruiterkamp, presidente van de
B.O.L.H. reikte de prijzen uit en bracht
dank aan de heer D. Norde voor het uitzetten van de rit.
öpr. wekte de leden op de landdag te Laren te bezoeken. Voor de bibliotheek zullen enkele nieuwe boeken worden aangeschaft. Getracht zal worden voor "He in
deze herfst te houden provinciale ploegwedstrijden een geschikt terrein te vinden.'
VEULENKFURING HENGELO-G.
In de klasse niet-ingeschreven veulens
(koudblocd) werd een dier van de heer H.
M. A. Helmink bekroond met een 3e prijs.
Een warmbloed hengstveulen van de heer
H. Bouwmeester verwiert een Ie prijs.

Last van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.

GOEDGESLAAGD CONCERT.

Woensdagavond heeft het Zutphens Muziekcorps „Symphonia" onder leiding van
de heer D. Wolters voor V.V.V. een concert gegeven in de muziektent, waarvoor 'n
goede belangstelling bestond. Hoewel d
lucht er tegen 6 uur nogal dreigend uitzai
gingen de buien Vorden voorbij, zodat de
regen geen spelbreker werd.
Het was een windstille avond, waardoor 't
verblijf in de buitenlucht geen bezwaar
was, hoewel de temperatuur voor een zo^
meravond wat aan de lage kant was.
Om halt acht maakte het corps,' voorafgegaan van de drumband, een korte mars
door het dorp. In hun 'mooie uniformen
maakte het een keurige indruk en het trok
dan ook veel bekijks.
De heer W. Kamperman sprak op de muziektent namens V.V.V. 'n welkomstwoord.
Hierna werd het concert met een mars geopend. Als eerste concertnummer hoorden
we Leichte Cavallerie, dat niet geheel
vlekkeloos vertolkt werd. Een handicap
voor alle corpsen in de zomer is het feit,
dat in de vakantietijd de repetities niet
zo goed bezocht worden. Dit doet aan de
correcte afwerking van de nummers wel
enige afbreuk. De wals Wiener Burger viel
een betere Vertolking ten deel en ook Colonei Bogey on Parade mocht er zijn.
Het koor raakte beter ingespeeld, zodat
ook de overige nummers mooier werden
uitgevoerd. Met een pittige mars werd het
concert besloten.
De heer Kamperman dankte het corps
voor zijn komst naar Vorden en het publiek voor hun aandacht.

Grote verkoop
Wij komen met een gfote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.
op a.s. maandag 25 aug. 195S van 10—1 uur
bij café „de Zon" (Wed. Hartman), Vorden
van 2—3 uur bij café Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—•, Melkjassen, lange leren Jassen
(nieuw) vanaf f 75.'— tot f 180.—, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en honderden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jongensjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.
Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
a f 24— tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.
Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 117.50, onder garantie.
Extra goed!
Extra goedkoop!
Heden ontvingen wij een partij gloednieuwe
fabrieks-gereviseerde 350 c.c. „Matchless" legermotoren voor slechts f 375.—, met nieuwe
banden. Aan huis te bezichtigen en af te geven.
Ontvangen: een prachtige partij kampeerartikelen, o.a.
2-, 3-, 4-, 5- en 6-pers. tenten, luchtbedden, slaapzakken, grondzeilen, plunjezakken, kampeerbedden,
kooktoestellen, enz. enz., alles tegen zeer lage prijzen!
Partij nieuwe kabel, ook v. krachtst^|m, 35 et p. m.
Partij leren voerballen varwr f 7.50.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451

ENORME

l De lessen beginnen weer!
Wie goed wil meekomen
neemt een

EMPO
RIJWIEL.
EMPO de ideale fiets voor de schoolgaande kinderen.
•••••••••^•••^••••••J

A.s. dinsdago weer
mfm

Tekoop
BIGGEN.
J. Koerselman,

*m

M

Tarvobrood.
BAKKER SCHURINK

Huidzuiverheid-Huidqezondheid

HANDELSAVONDSCHOOL ZUTPHEN,

A,s. week kunnen toekomstige leerlingen
van de Handelsavondschool in Zutphen
zich laten inschrijven. Voor dagen en uren
verwijzen we u naar achterstaande advertentie.
EVANGELISATIE GEREF. KERK.
Heden zaterdagavond wordt in het JNutsgebouw een meeting gehouden, uitgaande
van de evangelisatiecommissie der Geref.
Kerk, welke voor een ieder toegankelijk
is. De avond wordt gevuld met muziek,
zang, declamatie en toespraken.

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

Weulen Kranenbarg
Hardboard stroken
31X122
21X183
33x214
46X198

n

cm
cm
cm
cm

Goedkoop!!
i.
Boslaan 13

Beltman,

Wa[n3ve,d

„De Reiger"

voor autorijlessen.
H. Diesvelt
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

LOSSE NUMMERS
DAGBLAD

„De Telegraaf1
verkrijgbaar bij:

Sigarenmag. Olthuys
(D. Boersma)

Huid genezing
Puistjes verdrogen dooi Purol poeder

KEUZE

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

Toom zware BIGGEN
te koop. Joh. Weenk,
E 92, Brandenborch
Vorden.
BIGGEN te koop bij
H. J. Pardijs, Meulenbrugge, Mossel.
Te koop toom biggen
Wed. J. Schótsman,
Veldwijk.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

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

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12

„'t Joostink"

Vorden

3 BIGGEN te koop
bij B. Rossel. B 33.
BIGGEN te koop bij
H. Walgemoet, bij 't
Enzerinck.
Te koop een roodb.
VAARSKALF, 3 weken oud. J.Zweverink
D 151, Kranenburg.
Te koop een vlot
neurende r.b. VAARS.
D. Pardijs. Kranenburg

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Adverteert in
CONTACT
H. H. Veehouders.
de staltijd nadert
Gaarne leveren we U
KOERIEMEN en
HANGKETTINGEN
Één tip en we komen
bij U.

fa» G* W» Luimes
Vorden, Telefoon 421

Was machine fabriek
heeft
gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadiging voor f 145.-,
met garantie.
Desgewenst afbetaling.
Fabrieksagent:
Miste 13, Winterswijk
Tel. 05435-279.
Voor houten kippenhokken, liggende rabatplanken en glas-inschuifbare valramen.

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

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Woningruil
Vorden - Amsterdam
Aangeb. WONING
Amsterdam-W, (buitenkant). Ben. huis bevat 3 kamers, keuken,
grote douche-cel, met
achter tuin en vrij uitzicht voor. Ruilen
voor woning in Vorden
minstens 4—5 kamers,
met tuin. Brieven onder letter W.
GEVRAAGD per 15
september een geheel
zelfst. HULP in de
huishouding, niet ben.
20 jaar, voor d. of d.
en n. Brieven onder
nr. 12.
Gevraagd:
flinke HULP, voor l M.
dag in de week.
Adres te bevr. bureau
Contact.
Gevraagd een flinke
BOERENKNECHT
of aankomende, liefst
kunnende melken.
M. Regelink. „Groot
Venhorstink, Delden.

Voetbalver. „Vorden"
Maandag l september,
8 uur
Ledenvergadering
in zaal Bakker.
Te koop 6 vim
HAVER a.d gast.
E. v. Zuilekom, C 82.
Te koop SUIKERPEREN, 12 et. p. kg.
Wed. Marsman.
Te koop zoete
APPELS
Langeler, Linde.
Te koop EETAARDAPPELEN, Rode ster
Pimpernel en Noordelingen, ook op bestelling. G. Mennink, „de
Koppel'", Hackfort.
TekoopSLABONEN
G. Berendsen, C 125,
Telef. 250.
Te koop JONGENSFIETS, b.m. 2 1 X 1 % ,
ook ruilen voor grotere
maat.
H. J. Bosch,
Linde.

Hierdoor delen wij de geachte
ingezetenen van Vorden en omstreken mede dat wij

a*s* woensdag 27 aug.
onze Moderne Diepvries Kluis
openen.
Gelegenheid tot bezichtigen
woensdagmiddag van 2 tot 10 uur.
Komt allen.
Hoogachtend,

M. KRIJT
Kijk

•
•
•
•
•

eerst bij Grootenboec!
59 et.
250 gr. vruchtenkoekjes
59 et.
250 gr. Veluwse sprits
59 et.
250 gr. Verkade's speculaas
79 et.
l gr. Literspot augurken
„
gesneden komkommers
l gr.
59 et.
69 et.
l gr. blik doperwten
3 pak Koopman's pudding,
div. smaken 48 et.
2 gr. rollen Pierik's beschuit 49 et.
l gr. blik haring in tomatensaus 69 et.
l fles prima Limonadesiroop 95 et.
LEVENSMIDDELEN BEDRIJF

GROOTENBOER

•
^ Zutphenseweg

AUTOVERHUUR
(zonder chauffeur)
H. A Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staringstraat 9, Vorden.
Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen
f 1,80 per kg.
en voor zwarten
f 1,70 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 283
Jonge Dames
en Heren!!
Gaat U studeren?
Wij hebben pracht
tassen. Met zóó'n tas
slaagt U zeker!

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Telef oon 415

MET MINDER GELD!!
119
Huishoudkoffie 250 gram
49
Huishoudthee 100 gram
59
Frambozenwafcls 250 gram
Fruittoffce's 200 gram
49
Beschuit heerlijk bros, 2 rol voor 32
Grote ontbijtkoek Pierik slechts
39
Huishoudjam, 1ste soort aardbeien
van 91 et voor 78
Ontbijt worst 200 gram
49

et
et
et
et
et
et
et
et

Nieuwe oogst appelmoes tegen sterk verlaagde prijs, per grote pot slechts 65 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Gem. Midd. HANDELSAVONDSCHOOL
Zutphen, Isendoornstraat 3
Opleiding voor de Rijksdiploma's 3- en 5-jarige H.A.S. en voor
de praktijkdiploma's Boekh., Ned., Eng. en Duits.

Zaterdag 30 aug.

Inschrijving van leerlingen nog op maandag 25 en dinsdag 26
augustus, 's avonds tussen 7 en 9 uur, in de school (Sted. Lyceum),
Inl. b.d. directeur: G. Mombarg, Vordense Binnenweg 21.
Warnsveld, Telefoon 2797.

dansmuziek

Bloemententoonstelling Nuts-Floralia

Concordia Hengelo-GId.

Dans- en Show-orkest The Explorers.

VlJ VRAGEN

flinke leüfjongens
van 14 t.m. 18 jaar, voor opleiding
diverse afdelingen fabriek en magazijn.

Gems Melftlwerken
Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten
WOENSDAG
27 aug.

Te koop goed onderh.
MEISJESFIETS. 6~
10 jr., met lamp.
H. Jansen, koster
R.K. kerk, Kranenburg
Te koop 2 goed onderhoud. HAARDEN
Henk van Ark, Insulindelaan 8. Tel. 554.

—

Doe meer bij ons,

te Hengelo (Gld.)
De Marktver.

Wegens ons jaarlijks uitstapje

a.s. dinsdag 26 augustus

de gehele dag gesloten.
Fa. J. W. Albers - Nieuwstad

Hoe bestaat het!
l pak Sprits 50 cent (10 st»)
het 2e pak 39 cent
250 gram heerlijke koekjes
52 cent
o.a* choc» koekjes (geen biskwie), vanille golfjes, theesprits»
Absoluut alleen tot en met volgende week
zaterdag.

Steeds Vaker,

KISTEMAKER

op 29 en 30 augustus 1958
Nutsgebouw.

in

het

WEDSTRIJDEN.
1 Wedstrijd stek^fcten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten voor groteren.
3 Wedstrijd eigen gekweekte planten en bloemen, behalve
voor vaklieden.
4 Wedstrijd voor^irsisten
a. grote vazen
^P
b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes
d. veldbloemen
e. tafelversiering
f. corsages
5 Bloemstukken voor groteren
vanaf 15 jaar a. grote vazen
b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes
6 Inzendingen voor vaklieden.
7 Bloemtekeningen voor kinderen tot en met 15 jaar.
a. naar de natuur
b. naar tekenvoorbeeld
8 Fantasiestukjes zoals sprookjes, kampeerplaatsen,
kastelen, etc.
a. voor groteren
b. voor kinderen tot 15 jr.
9 Tuintjes in miniatuurvorm, d.w.z. gemaakt op een dienblad of op deksel van doos, of plank
a. voor groteren
b. voor kinderen tot 15 jr.
10 Bloemschikken voor en door kinderen tot H jaar in
vazen of bakjes, in het Nutsgebouw. Bloemen, bakjes
en vazen meebrengen.
11 Noemen van namen van 20 veldbloemen voor kinderen
van 8—H jaar.
12 Veldbouquetten voor groteren.
13 Veldbouquetten voor kinderen.
14 Paddestoelen
a. voor groteren
b. voor kinderen
Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen; voor inzendingen vaklieden geldprijzen.
Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagochtend 28 augustus om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag
28 augustus van 2.30—4 uur in het Nutsgebouw.
Wedstrijd no 10 bloemschikken door en voor kinderen
om 4 uur donderdag in het Nutsgebouw.
Wedstrijd no 11 donderdag van 3.30—4.30 uur.
Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 29 augustus in het
Nutsgebouw van 9.30—12.30 uur, ingang Kerkstraat.
De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 29 augustus
van 7—10 uur. Zaterdag van 3.30—10 uur. Prijsuitdeling
9 uur.
VERLOTING maandag l september om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.

v.v.v.

Kwaliteitsartikelen

langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor een ieder zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek zeven uur van
het Marktplein.
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.

Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

Wij zijn verhuisd!

door D.E.V. in het Nutsgebouw. Opvoering van „ONNO", een prachtig
toneelstuk in 3 bedrijven.
Aanvang 8 uur.
Entree 75 et

van Enkweg 6 naar

winkelpand Insulindelaan 8

Woensdag 27 aug. achtkastelent.

Wij moeten onze winkel nog inrichten
maar binnen korte tijd hoort u meer van
ons.

per rijwiel onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur n.m. v h. Marktplein
Deelname-kosten f 0,25 per persoon.

C.B.P.B.

Henk van Ark

C.J.B.T.B.

Telefoon blijft 554.

Het sprookje
op de Berkel.

Men kan zich hiervoor opgeven tot en met
woensdag 27 aug. bij mej. G. Knoef,
Linde E 22, Vorden. Telefoon 583.

BEZOEKT

de Gondelvaart
Ie Warnsveld.

Bezoekt allen het

begint maandag 25 aug. om 9 uur.

ORANJEFEEST

De nieuwe leerlingen worden dan ook verwacht.
Het Bestuur.

in de Wildenborch op
29 en 30 augustus»

29 en 30 augustus*

Vrijdag volksspelen.

Indiana Rubberstalvloeren

.

Levering direct uit voorraad. Vraag
nader inlichtingen.

Muziekvereniging „Sursum Corda

Opgaven liefst spoedig, bij de heer
A. J. Zeevalkink, Schoolstraat 17.

Dinsdag 26 augustus Toneelavond

De Nutskleuterschool

A.R.Wagenvoort,Hackfort,Tel.25

Één-jarige opleiding voor hen die
kunnen en willen studeren.

CURSUS
„Spreken in het openbaar"

Smit, Zutphenseweg

Een weldaad voor
Uw vee.

Middenstandsdiploma?

Maandag 25 aug. avondwandeling

voor zeer lage prijzen
250 gr. Bruintje Beer biskwie 39 et
Zolang de voorraad strekt 250 gr.
goudmerk koffie van 1.98 voor
1.53
Vliegers waar de Vordense jeugd
niet is over uitgepraat 50 et.
2 grote rollen beschuit voor 34 et
Bespaar 25 cent op een [busje
Maxwel koffiepoeder, ze is weer
voorradig.
Ze is er weer de speculaas.
Pakken v.d. Nobo plm. 500 gram
inhoud 94 et
Speculaas van Verkade 250 gram
55 cent

Bent u al in het bezit van het

Het uitgestelde concert op de
borch vindt nu plaats op

a.s. maandagavond om7.30 uur

Mooier dan ooit te voren.

Aanvang 1.30 uur.
Muziek op het terrein.
Vrijdag- en zaterdagavond 7.30 uur
opvoering van het blijspel

„De Zwarte kunst op de Dageraad

Dat is goedkoop!

i

door de Toneelver. T.A.O. in
de Kapel. Entree f 1.—.

Nu reeds voor f 298.-een prima bromfiets
verkrijgbaar

de Avaros Ideal.

Denkt u aan

10 sept.??

VRIJBLIJVEND PROEFRIT BIJ

R. G. J. Kuypers
Telefoon 393.

Inschrijving

.«••Üf

Danscursus
n tot 7 september.
Inschrijfgeld f 2.50.

DANSSCHOOL
M* J» Kroneman

500 gram vet 45 et
500 gram spek 85 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram plokworst 100 et
200 gram gebr. gehakt 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Telefoon 467
Houdt zaterdagavond 30 augustus vrij
voor de zoals altijd sensationele

DROPPING
als aanvang voor het
op het Medler.

Alleen zaterdag:

Oranjefeest

Melden 7.30 uur in café Eykelkamp.
Vertrek 8 uur.
Voor de school weer begint eerst
even naar

Fa. HIETBRINK
voor
Schooletui's, Inktlappen, Agenda's,
Kaftpapier, Schriften, Dictaats,
Bloknoots, Kladblocs, Tekendozen,
Ballpennen, Vulpennen, enz. enz.

Alles in diverse soorten
en prijzen.

Adverteert in Contact

Geachte anonieme briefschrijver!
Dus ondergetekende is in uw oog (op
reclamegebied) „de man van het jaar"?
Wat een eer. Maar a propos, weet u
dat dit voor u ernstige gevolgen heeft?
De sigarenfabrikanten geven aan hun
„man van het jaar" 1000 sigaren. Wat
doet u ? ? ? We wachten rustig af.
Anders moeten we u vervolgen: zonder
toestemming gebruikte u onze naam!
Hoogachtend, G. W. LUIMES

arnsve

op dinsdag 26 augustus a.s. in het
Nutsgebouw.
Aanvang 8 uur
Opgevoerd wordt het prachtige toneelstuk in 3 bedrijven:

ONNO
Entree 75 cent per persoon.

Meeting
uitgaande van de Evangelisatie
Commissie der Geref. Kerk
op heden zaterdag 23 aug. om
half acht in het Nutsgebouw te
Vorden.
Muziek, Zang, Declamatie, Toespraak
Toegang vrij. Ieder is welkom !

Optreden

Motorkozakken,
sensatie, durf, rijkunst.

Een wereldstadprogramma
prachtig verlicht dorp.

Uitvoering D.E.V.

in een

Verder de Rivertown Dixieland Jazzband, 't Amsterdams Politie Muziekgezelschap en „de Hertruiters".
Zie voor verdere gegevens de
raam biljetten.

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel.06753-234
Heden zaterdag 23 augustus

DANSEN
in zaal Langeler, Hengelo-G»
Orkest „De Zwervers".

Aanvang 7 uur.

