
CONTACT Zaterdag 4 Sept. 1954

16e Jaargang No 23
Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnem. postkant. Vorden HET NIEUWS' EN A O V 6 RTE N Tl E 8L AD VO OR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.25 p. halfjaar. - Advertentieprijs 4 cent p. mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

VORDENS ZAKENLEVEN
Vandaag heropent de heer Hillerink zijn Ie-
vensmiddelenbedrijf, dat voorheen in Rusthoe-
ve was gevestigd en dat nu verplaatst is naar
het pand van de wed. Brinks, het Hoge 3.
De winkel is geheel gemoderniseerd en de eta-
lages geven de gelegenheid om de artikelen
zeer aantrekkelijk naar voren te brengen. Het
betekent voor de heer Hilferink een belang
r i jke verbetering. Als extra reclame heelt hij
een paar aardige attracties bedacht en we
verwachten dan ook dat menigeen vandaag een
k i j k j e gaat nemen.

NUTSCURSUS ENGELS
De heer Lubberding uit Zutphen vangt
Woensdag 15 September weer met de Engelse
lessen aan .
Daar men niet de Engelse taal in het buiten-
land b i j n a overal terecht kan is het de aan-
gewe/en taal om te leren, vooral waar bi jna
iedereen tegenwoordig per bus naar het bui-
tenland gaat. Maar ook voor hen die emi-
greren wi l l en is hier een goede en goedkope
gelegenheid om /ich de Engelse taal eigen te
maken.
Voor aangifte en/, zie de advertentie.

SCHOOLFEEST O.L.S. DORP
A.s. Woensdag wordt het jaa r l i jks schoolfeest
der openbare dorpsschool gehouden, di tmaal
bij het Bosmanshuis in Hackforl, waar het on-
der het prachtige geboomte heerlijk vertoeven
is. 's Middags is er gedurende een half uur
v r i j draaien voor de kleintjes, die nog geen
lagere school bezoeken. Voor de route, welke
de optocht volgt, raadplege men de adverten-
tie.

MEDLER VOLKSFEEST
Volgende week /aterdag viert de buurtschap
hei Medler y.ijn volksfeest , door het honden
van de traditionele volksspelen, als vogelschic-
ten, ringsteken en/. Een dans- en consumptie-
tent /al ook aanwezig z i j n . Vrijdagavond wordt
weer, evenals vorig jaar , een avonddropping
gehouden.

DE HEER VEDDERS 25 JAAR HOOFD
VAN DE O.L. SCHOOL VORDEN

Woensdag l September herdacht de heer Ved-
ders de dag waarop hij voor 25 jaar geleden
voor het eerst als hoofd van de Openbare La-
gere Dorpsschool voor de klas stond. Alhoe-
wel de jubilaris de/.e dag ongemerkt wilde
laten voorbijgaan, heeft het de .sympathieke
meester die dag toch niet aan belangstelling
ontbroken. Om ruim tien uur verzamelde
/ich de gehele schooljeugd op het schoolplein,
alwaar een paar versierde stoelen voor de heer
en mevr. Vedders klaar stonden. Juffrouw
Schellens sprak hierna de jubi lar is en zijn
echigenote namens het onderwijzend perso-
neel en de schoolkinderen in hartelijke be-
woordingen toe waarna twee leerlingen mees-
ter Vedders, namens alle leerlingen, een f r a a i e
rooktafel aanboden, terwi j l mevr. Vedders een
prachtige bloemenmand ontving. De daarbi j
horende sigaren en bonbons werden evenmin
vergeten. Een lang zal hij leven en een drie-
werf hoera besloot de/e huldiging, waarna
meester Vedders allen ha r t e l i j k dank /egde
voor de/c b l i j ken van waardering. Na het
speelkwart ier dat d i t m a a l wel iets langer duur -
de, weiden de kinderen getracteerd en heerste
er een echte feeststemming in de school.
Ook het gemeentebestuur heelt de/e voor de
heer Vedders zo gedenkwaardige dag niet ver-
ge len . N a m e n s het college van Burgemeester
en Wethouders werd de j u b i l a r i s ten z i j n e n
hui/e bij monde van burgemeester van Arkel
een vu lpen met inscriptie aangeboden, als
dank voor de uitstekende behartiging van de
belangen van het openbaar onderwi js in de ge-
meente Vorden.

BEKROOND
Op de te Doetinchem gehouden varkens- en
schapenfokdag werden uit de/e gemeente be-
kroond: dr. zeugen 2e p r i j s 1). Lett ink, L inde ;
met loopvarkwns Ie p r i j s M. Rues ink . Schapen
ooien mei l ooilam 2e prijs D. Lettink; 3e p r i j s
G. J. Pelgrum; éénjarige ooien 3e prijs J. Bos.

Kerkdiensten Zondag 5 Sept.
Gebouw Irene

9 uur Ds J. Langstraat
10.30 uur de heer J. Ribbink van Ruurlo
Jeugddienst, onderw. „Hoe denk jij er over?"

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

R.K. Kerk
7 u. Vr. Mis, 8.30 u. Stille mis, l O u. Hoogmis

R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 4 Sept. van 5 uur t.e.m.
Zondag 5 Sept. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 67 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 52.— tot f 62.—

Handel was tamelijk vlug
De marktcommissie kocht vele artikelen aan
voor de verloting.

Burg. stand van 27 Aug. t.m. 2 Sept.
Geboren: d.v. B. Bargeman en G. J. Bar-
geman-Groot Roessink.
Ondertrouwd: H. v. d. Berg en D. H. Stege-
man. B. Brands en G. Janszen.
Gehuwd: A. Ribbers en H. H. Vlogman.

DE KNUPDUUKSKES IN NIJMEGEN
De Vordense Boerendansers ,,De Kuupduuks -
kes" z i jn overal graag geziene gasten. Er wordt
in de zomermaanden dan ook een lang pro-
gramma afgewerkt en overal waar de/e — zelfs
in het bui tenland bekende — dansgroep op-
treedt, is de belangstelling groot, /aterdag
traden de Knupduukskes in Nijmegen op ter
gelegenheid van het lichtfeesl a ldaar . R i j e n
(lik stonden de toeschouwers rond het Plein
I ! ) l l, waai' de Vordense vrouwluu en m a n s l u u
de Haoksebarge, de Riepe Gaste, de Drikus-
man weer zo enthousiast dansten dat het klom-
pengeklepper daverde langs de statige huizen
en de toeschouwers zich uitstekend vermaakt
hebben, vooral toen ook zij aan de olde boc-
rendansen mochten deelnemen.
Dinsdagavond gaven zij in Warnsveld een de-
monstratie en Woensdagavond in Epe. Tij-
dens de leestweek in Zutphen zullen de K n u p -
duukskes eveneens meermalen optreden, wat
ongetwijfeld ook een grote attractie zal wor-
den.

ZWEEFVLIEGTUIG GELAND
Zaterdagmiddag landde in een weide bij de
boerderij van J. B. Voskamp te Linde een
zweefvliegtuig. De piloot was opgestegen op
Terlel b i j Arnhem, waai h i j deelnam aan een
wedstrijd wie het langst in de lucht kon b l i j -
ven. Een jeep met aanhangwagen bracht het
toestel met de piloot weer naar Terlet. Dat
een en ander veel belangstelling trok behoeft
geen betoog.

DENKT U AAN DE

JEUGDDIENST
A.S. ZONDAG
Onderwerp: „Herdenk jij er over?"

WATERPOLO WEDSTRIJDEN
Zaterdagavond h ie ld de Vordense /wem- en
Poloclub V./.V. in het daarloe verlichte /wem-
bad „In de Dennen" een demonstratie-polo-
tournooi, waa raan medewerkten de poloploe-
gen Neptunus , Zutphen, D.f.K., Zutphen, De
lierkei, Lochcm en de Bevers uit Dieren. Te-
vens weiden de Vordense clubkampioenschap-
pen verzwommen. De belangstelling van het
publ iek was /eer groot en de bezoekers zullen
zich stel l ig niet verveeld hebben. Begonnen
werd met de clubkampioenschappen, opmer-
kelijk was daarb i j , misschien door de lage
t e m p e r a t u u r van het water, dal de oudere le-
den al len verstek lieten gaan, t e r w i j l de jeug-
digen elkaar de hoogste titel lel betwistten.

Kampioenen werden: meisjes 12-14 jaar: I .
J a n s j e Brandenbarg; 2. Tineke Visser. Meisjes
15 jaar en ouder: 1. Joke Biandenbarg; 2. Fok-
je Jansen. Jongens 12-M.jaar: 1. Jan Kn i jpe r ;
2. lesje Romville. Jongens 15 jaar en ouder:
I . Koos Oudsen; 2'. Ap Velhorst.
H i e r n a kwamen de poloploegen in het water.
Neptunus—De Bevers werd een 5—1 overwin-
n ing voor Nepiunus . De lierkei—D. J.K. bracht
De lierkei een 3—2 zege. Jn een /eer spannen-
de finale won Neptunus mei 3—2 van De lier-
kei.
Aan het slot van de avond reikte de voorzit-
ter, de heer J . V. Plas, met een toepasselijk
woord een beker uit aan de w i n n a a r , t e rwi j l de-
lict kei een prachtige lauwertak mee naa r huis
kon nemen.

Hiermee kwam het slot van een /wem-en-
polo-avond, waarop V./.V. mei t rots kan te-
rugzien en wij hopen dat z i j het volgend j aa r
op de ingeslagen weg met succes mag voort-
gaan. De avond werd door burgemeesler van
Arkcl , die ook de afworp deed, mei een kort
woord geopend.

De Ideale Gezïnszalf

GEVONDEN VOORWERPEN
l rechtermotorwant; l kinderportemonnaie m.
inhoud; (i poi l emonna ies m. i n h o u d ; l l inker -
motorhandschoen] l k i nde i vest je met zak-
doekje; l i i jkdaalder; l gulden; l w ind j ack .

VERLOREN VOORWERPEN
l rug/ak met i nhoud ; l broche; l dames shawl;
I portefeuil le met papieren; l jougensregen-
jas jc ; l p l a s t i c regenjas; I dames regenjas ; l
gouden broche met 2 parels; 2 zwembroekjes
met. 2 handdoeken; l pr. regenpijpen; l heren
handschoen ; l por temonnaic mei inhoud; l
gümmiregenjas.
. I n l i ch i i ngen l i u r eau R i jk spo l i t i e , op werk-
dagen van 8-12 en 13.30-17.30 uur.

OUDEJAARSAVONDVIERING
v.v. VORDEN

De oudejaarsavond v ie r ing van de voetbalver-
eniging Vorden lei gelegenheid van haar 25-
j a r i g beslaan heelt Zaterdagavond een gezel-
lig verloop gehad. Voor/ii ier Lammers heet te
a l len h a r t e l i j k welkom, speciaal / i j d ie er een
verre reis voor over hadden gehad om deze
avond mee: t e maken . Hi j huldigde speciaal
hei ouc l -bes tuu r s l id en mede-oprichter 15. Par
d i j s en het oudste werkende l i d , H. V V e n t i n k ,
welke laatste bi jna vanaf de o p r i c h t i n g h e e l t
meegespeeld. Z i j ontvingen beiden als souve-
nir een elasspeki in de Vordense kleuren met
inscriptie.
Er was gezorgd voor muziek, er werden voor-
drachlen gedaan, belrekking hebbende op de
afgelopen 25 ja ren voeibalvrcugd en voet bal-
leed, oude vriendschapsbanden werden nau-
wer aangehaald en oude verhalen over roem-
ruch te wedsti i jden deden nog weer eens de
ronde. Een der oudere leden overhandigde de
voor/. i l ter namens de leden een bloemenhulde,
t e r w i j l tenslotte de heer J . Haverkamp ui t
Emmen namens de oud-leden b u i t e n Vorden
dank b rach t voor de/e prettige avond en de
vereniging ook in de toekomst a l l e goeds wen
ste. J ammer was het dat er van de huidige ac-
tieve spelers zo weinigen aanwezig waren.



SLUITING ZOMERPROGRAMMA V.V.V.
Tot besluit van het /omerprogramma van
V.V.V. werd door de Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda" en het Chr. gemengde zang-
koor „Excelsior" in de mu/iektent een concert
ver/orgd. Di tmaa l werd het concert begun-
stigd door prachtig weer en de vrij talrijke
aanwe/igen hebben dan ook naar hartelust
kunnen genieten van een zestal zang- en mu-
/icknummers. Aan het einde van de avond
dankte de voorzitter van V.V.V., burgemeester
van Arkeï, de verenigingen voor hun mede-
werking tot het welslagen van deze avond, als-
mede de andere plaatselijke verenigingen voor
hun medewerking aan het welslagen van het
gehele /omerprogramma, alhoewel enkele pro-
grammapunten door het minder gunstige weer
moesten komen te vervallen, is toch over het
geheel genomen de zomeractie geslaagd te noe-
men, aldus spr. Speciaal de door de winke-
liersvereniging georganiseerde ieestweek, met
de verlichting, vormde een hoogtepunt in het
programma.
Tot besluit van de avond werd, ter gelegen-
heid van de verjaardag van H.K.H, prinses
Wilhelmina, het Wilhelmus gespeeld.

VOETBAL
De beide elftallen van Markelo zijn er Zondag
in geslaagd om de uitgeloofde herinnerings-
prijzen huiswaarts te nemen. De eerste wed-
strijd tussen Vorden II en Markelo III eindig-
de in een 4—3 overwinning voor Markelo,
waarbij de gasten op gelukkige wijze aan het
winnende doelpunt kwamen. Een gelijk spel
had hier de verhouding beter weergegeven.
Overigens was het een door beide partijen
goed gespeelde wedstrijd. Ook de wedstrijd
tussen Vorden I en Markelo l verliep span-
nend. Beide partijen telden enkele invallers,
hetgeen aan het enthousiaste spel maar weinig
afbreuk deed. Er werd lang niet onverdien-
s te l i jk gespeeld en speciaal de voorhoede met
haar actieve invaller-middenvoor veroorzaakte
menige gevaarlijke situatie voor het doel van
Markelo. Er ging althans heel wat meer kracht
van uit dan j.l. Zondag. Doordat cle gevaarlijke
linksbuiteri Schippers van Markelo afdoende
geschaduwd werd, kon deze befaamde schut tg
slechts éénmaal raak schieten. Dat was na

t ter

SrVorden met 1—0 de leiding had genom
Voor rust wist Vorden er nog 2—1 van te ma-
ken. In de tweede helft wogen de partijen
weer goed tegen elkaar op, waarbij Markelo
tenslotte de gelukkigste was en uiteindelijk een
2—2 gelijk spel uit het vuur wist te slepe
waardoor zij de beker mee huiswaarts kon
men. Ook deze wedstrijd werd in de b
verstandhouding gespeeld. Als scheidsrechter
fungeerden weer de heren J. Buunk en A.
Bello.
A.s. Zondag komt Pax I en Pax III op bezoek.
Pax schijnt dit jaar over een minder sterk elf-
tal te beschikken, zodat er voor Vorden alle
kans is om ditmaal de uitgeloofde standaard
in eigen bezit te houden, hetgeen wel een aar-
dige herinnering aan dit tournooi zou zijn.
Vooraf speelt Vorden II tegen Pax III, waarin
voor de reserves zeker een kans qp de over-
winning zit.

"POLITIEHONDEN DEMONSTREREN
Zaterdagmiddag vond in het Vordense bos een
demonstratie plaats van de leden van de
plaatselijke politiehondenvereniging met hun
dieren. De heren Assink met Wodan, H. Olt-
hol jr met Nero, H. Rothman jr met Astor en
]. v. Zeeburg met Duc, gaven zeer sterke staal-
tjes van opsporen, stropers stellen, springen en
transport te /ien. Het geheel stond onder lei-
ding van de heer H. Olthof sr. De pakwerker
de heer J. Vlogman had deze middag lang
geen benijdenswaardig baantje. Hij werd nogal
eens gegrepen.
Na afloop dankte de heer Olthof het vrij tal-
rijke publiek voor de belangstelling en de heer
baron van der Borch voor de beschikbaarstel-
l ing van het terrein.
Namens de aanwezigen bracht burgemeester
van Arkel dank voor het gebodene en spoorde
de aanwe/igen aan de vereniging te steunen.

Aunvraagperiocle erkenning A.
TUINBOUWTEELTRECHT ALSMEDE

AANPLANT EN OVERNAME VAN
BOOMGAARDEN

Met ingang van l September 1954 kunnen
wederom aanvragen tot erkenning als bedrijls-
genoot A., nieuw teeltrecht, overschrijving
teeltrecht alsmede aanplant en overname van
boomgaarden in behandeling worden geno-
men.
De sluitingsdatum van deze aanvraagperiode
zal te zijner tijd bekend worden gemaakt. Deze
aanvragen moeten worden ingediend bij de
P.B.H.

ZWEMWEDSTRIJDEN O.L. DORPS-
SCHOOL

Daar door de slechte zomer het diploma/wem-
men geen doorgang kan vinden, meende het
personeel van de O.L. Dorpsschool voor haar
leerlingen toch een soort afzwemmorgen te
moeten organiseren.
Daartoe werden Donderdagmorgen de klasse-
en schoolkampioenschappen verzwommen. Na
zeer spannende wedstrijden kwamen als kam-
pioenen voor de dag:
Schoolslag 4e klas: Essie Groot Bramel m.;
idem 5e klas: Dikkie Smit j. en Minie de
Boer m.; idem (5-7e klas: Corrie Roozendaal j.
en Henny Radstake m.
Rugslag: 4e klas: f a n n y Kamperman m.; idem
5e klas: Dikkie Smit j. en Minie de Boer m.;
idem 6-7e klas: Carel Dulofs j. en Henny Rad-
stake m.
De klassekampioenen en de nummers twee
startten toen voor het schoolkampioenschap.
De sterksten toonden zich bij de jongens:
Schoolslag: 1. Corry Roozendaal en 2. Carel
Lulofs; bij de meisjes: 1. Henny Radstake en
2. Annie Jansen.
Rugslag jongens: 1. Carel Lulofs, 2. Frits
Meijerman; Idem meisjes: 1. Henny Radstake;
2. Janny Kamperman. Zodat Henny Radstake
kampioen der meisjes werd en Carel Lulofs
de erepalm bij de jongens wegdroeg.

Al met al een prettige en spannende zwem-
morgen.

Korte wenken van het Voorlichtingsbureau
van de Voedingsraad

MELK: EEN ONMISBAAR VOEDINGS-
MIDDEL

Laat toch iedere Nederlander van jong tot
oud dagelijks een melkgerecht gebruiken!
De grote waarde van melk voor de voeding ligt
in het gehalte aan eiwitten, kalkzouten en vi-
tamines, o.a. vitamine A en vitamine B.,.
Vooral wat de kalkzouten betreft is melk niet
te vervangen, behalve door kaas. Weliswaar be-
vatten OOK vlees, vis en eieren kalkzouten doch
in zo geringe mate, dat al zou men dagelijks
vlees of ei eten, het nog gewenst is, daarbi j
minstens een halve liter melk voor alle leef-
tijdsgroepen en wat kaas te gebruiken.
Melkyoghurt heeft dezelfde voedingswaa
als melk doch is, evensals karnemelk, lichter
verteerbaar.
De ontvette melkproducten karnemelk en tap-
temelkyoghurt bevatten geen vitamine A, dat
in het vet van de melk voorkomt, maar zijn als
bron van eiwitten, voedingszouten en B-vita-
mines even belangrijk als de gestandaa4^
seerde melk.

Nutscursus Engels
VOOR BEGINNELINGEN
EN GEVORDERDEN.

Aanvang Woensdag 15 Sept. in de
Bibliotheekzaal in 't Nutsgebouw.
Gevorderden van 6.45—8 uur, 2e jrs.
van 8—9.15. Beginnelingen van 9.15-
11 uur.

Cursusgeld 5—6 gld. per mnd.
voor lessen van l 'A uur.

Aangifte zo spoedig 'mogelijk bij Mevr-
v. Mourik-Spoor, Apotheek.

Berkenbomen
te koop gevraagd, met topdikte 15
cm. doorsnede.

W. SLOOTS, Rondhouthandel
Warnsveldseweg 43 - ZUTPHEN

Vanwege een uitbreiding
van onze winkel

ruimen we op :
een partijtje flessen

wijnen en likeuren
tegen sterk verlaagde prijzen.
Zo lang de voorraad strekt.

SIVIIT, Zotphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!

WERKSCHOENEN
met rubberzolen welke tegen
olie bestand zijn van het
beste Ned. Fabrikaat „Ravo"

Natuurlijk bij:

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

323»*
'n Sportief heren singlet en
sporibroek van fijne gekam-
de interlock gareni, «en bui-
tengewoon mooie kwaliteit.

Het broekje heeft de moder-
ne overslag-sluiting.
Singlet en broek van een
prachtig zittend, elastisch
aansluitend model.
Overal rekent men U hier-
voor minimaal f 5.75 per
stel.

Uw ,,/nconé - Spaar -Cadeaubewijs" stelt
U, op vertoon en afstempeling van Ket-
tingbon no. 1, in de gelegenheid deze
prachtige herenonderkleding (e kopen voor

slechts f •"• per stel.

Op leder bewijs worden maxi-
maal slechts 3 stel verstrekt.

Ü
De Cadeau-cheque is d. i><-ioning

voor de bezitters van het „Iiiconé-Spaar-.CailruiilM'wijs".
• Laat U voorlichten hoe Udoor „\ncone" •

merkartikelen binnen enkele, maanden
een belangrijk bedrag kunt sparen l

• ledere aanbieding bewijst U. door kwa-
liteit en prijs, hoe Uw belangen door
on* gediend worden.

Mocht hel „Inconé-
Spaar-Cadeaubewljs
nog niet in Uw bezit zijn,
dan zullen wij het U gaarne
gratis verstrekken

TEL. 381VISSER

aar naar toe f
Voor levering en reparatie van
alle merken rijwielen en diverse
bromfietsen, kinderrij wielen,nieuw
of gebruikt. Ook verbouwen van
rijwielen tot kinderrijwielen, kin-
derdriewielers. Rijwiellampen v.a.
f 12.50, poetsmiddelen en verder
alles op rijwielgebied. Billijke prij-
zen.

BARINK's Rjjwielhandel
Tevens autoverhuur in onze mooie luxe auto
Ook verhuur bromfietsen. Beleefd aanbev.

naar

Ernstige waarschuwing
Door bijzondere omstandigheden ben ik
momenteel in staat zeer hoge prijzen te
betalen voor opgelegde gebogen kabi-
netten en ladekastjes, mahonie stoelen en
tafels, friese staartklokken, koper-en tinwerk
en andere antieke goederen. Aanbiedingen
liefst zo spoedig mogelijk.

ROEMERMAN, Polsbroek 45, Zutphen
Telefoon 3701

Handperen te koop, zelf plukken, 15 et.
per kilo, goed voor de weck. Tevens een
goede salamanderkachel. Wed. Bennink,
Nieuwstad 7 Vorden



GEVRAAGD
flink

meisje
voor halve dagen Dij

„de Gems"
Zutphenseweg

Gevraagd
fl ink meisje

voor halve dagen.
P. Dekker,

Zutphenseweg 8

Notaris Rombach
vraagt een tuinman
voor een dag per week

Meisje gevraagd per
4 October.
Mevr. Kuijper, Molen-
weg 19.

Gevraagd hulp v. lichte
huish. bezigh., 4 da-
gen per week, van 10-
I P/2 uur. 't Hoge 59

Gevraagd ruime onge-
meubileerde zit-slaap-
kamer en kookgelegen-
heid, liefst beneden.
Inlichtingen Bureau

Contact.

Telefonisch aange-
sloten, onder nummer

539
G. H. Groot Bramel
Mossel, D 94

Te koop nest jonge
Belg. Herdershonden,
moeder officieel stamb.
V. certificaat politie-
hond. J. Vlogman, C
123 Veldwijk.

Te koop 2 tomen big-
gen. Tevens pluk- en
valappels. D. Hietveld,
Hackfort.

Te koop een beste
volbloed dragende M.
R.IJ.-vaars van goede
afstamming en produc-
tie. 8 Sept. aan de
telling, wit bedrijf.
G. J. Vruggink, B 67

Te koop toom beste
biggen bij Joh. Gr.
Enzerink „Boerle'',
Vorden.

Toom biggen te koop
J. Krijt, B 80 Delden
Vorden.

Te koop 'een toom
zware biggen bij J.
Wolters, Heidepol
C 105.

Te koop toom beste
biggen bii H. Groot
Obbink, E 57 Linde.

Te koop haver aan
de garst. Briefjes inle-
veren voor Dinsdag
I1 uur.
H. Holmer, Almense-
weg C 136.

Biggen te koop bij
E. Pardijs, 't Lange
Ende, Vorden.

Te koop appels en
peren op stam. Tevens
mais, droog loods en
Butagas radiator (9-
leden) nieuw.
P. Baron v.d. Borch,
Kasteel Vorden.

Heden overleed nog geheel onverwacht,
onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder

WILHELMINA JOHANNA GESINA
GARRETSEN-PRAASTINK

in de leeftijd van bijna 73 jaar.

Vorden: E. J. Garretsen

's Gravenhage : H. M. Harenberg-Garretsen
G. Harenberg

Almelo: G. A. Pezie-Garretsen
J. Pezie

Djakarta: G. J. Overmars-Garretsen
G. C. J. Overmars

en kleinkinderen

VORDEN, 3 September 1954.

De begrafenis zal plaats hebben op Dinsdag
7 September om 1.30 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Vertrek l uur vanaf het sterfhuis.

GEVRAAGD

een JONGEN
van 15 of 16 jaar
Vakkennis geen vereiste.

Fa H. J. Scholten
BAKKERIJ - VORDEN

Officieel erkende

I. M. O. cursus Vorden

M iddenstandsdiploma
Éénjarige orJjkling. Dit jaar slaagden
al onze éénj^ge cursisten.

Opgave zo spoedig mogelijk bij de he-
ren J. W. Klein Lebbink en Joh. J. v. Dijk

Dit is de officiële cursus, ingesteld door
de Middenstandsbonden.

U ontvangt infectie op het examengeld.

H.H. Landbouwers
zoekt uw voordeel en

koopt uw BIGGEN op de
MARKT in VORDEN.

To^»'"

Aanvang

i& Danscursus
rn

r£ Zaterdag 18 Sept.
7 uur in Café
Lettink

Dansschool M. J. Kroneman

Vanaf heden
weer steeds vers verkrijgbaar
onze bekende

SPECULAAS
Fa H. J, SCHOLTEN

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

8 SEPT.

te Hengelo (Gil)
De Marktvereniging

U KOMT VANDAAG TOCH
EVEN KIJKEN NAAR DE

(JLeropening
van onze WINKEL?

Aardige attractie
r »

X
X

X G. H. HILFERINK X
V \j

Levensmiddelenbedrijf Q

u 't Hoge 3 — Vorden

Schoolfeest O.L.S. Dorp
Ouders en belangstellenden worden hier-
door beleefd uitgenodigd tot het feest, dat
vastgesteld is op

a.s. Woensdag 8 Sept. bij café
Tjoonk, Bosman.

Om een te lang
optocht te voork
vastgesteld:

Marktplein, Dorpsstr., Stationsweg,
Molenweg. Burg. Galléestr., Raad-
huisstr., Nieuwstad (tot Smederij
Lettink) t^n Zutphenseweg, Zwar-
teweg, 't^Toge, Hackfort.

P.S. 's Nam. van 3.30—4 uur vrij draaien,
uitsluitend voor kinderen die nog geen
lagere school bezoeken.

De Schoolfeestcomm.

tand voor de kinder-
n is de volgende route

Wegens familiefeest
Maandag 6 Sept. na 10 uur en
Dinsdag 7 Sept. DE GEHELE DAG

GESLOTEN
J. Wiekart Kapper

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 Vorden

Alleen
ZATERDAG

500 gr. zuiver gesmolten rundvet
200 gr. boterhamw. 40 et 200 gr.

-00 gr. plokworst 90 et

60 et
hamworst 60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

A.s. Zondag

Jubileum-tournooi

V.V. Vorden

1.30 uur

Vorden II - Pax l
3.15 uur

Vorden l - Pax l

VOOR AL UW

Manufacturen
NAAR

A. Wolsing
Raadhuisstraat 26

Vorden
Bij aankoop van

dameskousen wacht
u een verrassing.

Uw adres voor

Pluimvee
is:

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden

ALS HUN
JONG O f WK. \ISZO'n RINOVW

FA. M ART EN S
Vorden

Geen
roestvlekken

meer in uw wasgoed,
als u uw teil of ketel
opnieuw laat

verzinken
Volgende week bren-
gen bij

KEUNE
beter - r/o(W/ro/;rr

Te koop een goed
bruikbare jongensfiets
10-1 3 jr. Prijs f 20.—
Nieuwstad 43.

Te koop een in goede
staat zijnd heren rij wiel
Te bevr. bur. Contact

Te koop zachtzure
appelen bij H. Huit ink
onder het Medler,

Te koop suikerperen
en vroege appels.
„Kamphuizen" Vorden
Te bevr. bij L. Wesse-
link.

Te koop eetaardappe-
len, (Noordeling) bij
J. G. Wassink,

b.d. Bramel

Te koop eetaardappe-
len (Eigenheimer en
IJselster)
Joh, Wesselink,

Kranenburg

UCTISMSNCCUTC

QLS UCT KOMTVON:
Bakker Schmink



U KUNT HET MER

Fa* Martens
VORDEN

MODERNE
naar de eisen ingerichte

Voetverzorgings-
en Pedicure-inr.

„MARIE-LOUISE"

*Gratis voetonderzoek
Pijnloos en steriel pedi-

curen
Leverancier van steun-
zolen, naar gips en
blauwdruk, elastieken
kousen en bandages aan
Ziekenf.leden, OGZO

Med. gedipl. voetkundige
Chiropodist

A.J.B.SIEMERINK
't Hoge 47 Vordcn

Contact... pakt!

Onze spoeltjeswol
brei wedstrijd is begonnen! ^

En iedere huisvrouw steekt haar beste naalden in Spoeltjeswol. Koopt bij ons
uw Spoeltjeswol. U ontvangt dan een aankoopbon. Met die aankoopbon levert
u voor 6 November uw werkstuk in en u dingt mee naar de hoofdprijs of een
van de vele andere prijzen.

HOOFDPRIJS f 50.- in
contanten.

Gedurende een week worden straks
alle stukken, klein en groot bij ons
in de etalage tentoongesteld.

Het werkstuk dat de meeste stemmen
heeft, krijgt de hoofdprijs het daar-
op volgende aantal de tweede prijs,
enz., enz. DOET U MEE?

VAN WIJK Spoeltjeswol speelt
de hoofdrol.
Ook in onze breiwedstrijd!

H. LUTH - NIEUWSTAD - VORDEN

Ukunt iedere Maandag

Boorden en Overhemden
afgeven bij

G.H.WEEKHOUT
Burg. Galléestr. A 49

VORDEN

's Zaterdags terug

Wasserij „StijgoorcT

Vraagt inlichtingen.

U denkt toch ook aan

uw stoomgoed??

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Buikbanden
Breukbanden

Elastieken kousen
Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen

r
ALLEEN TIJDENS DE
FEESTWEEK TE ZUTPHEN

Extra Gelderse korting
van 20 pCt.
op al uw goederen voor

Chemisch reinigen.
Stoom ververij, Chemisch reinigen,
Stoppage, enz.

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10, ZUTPHEN

Telef. K 6750-3191

GRATIS HALEN EN BEZORGEN
J

Zaterdag 11 Sept.

DANSMUZIEK
Feestgebouw Concordia

HENGELO-GLD.

Orkest Sileon. Aanvang 7 u.

Bezoekt allen het

VOLKSFEEST
aan de Medlertol
op Zaterdag 11 Sept.

Aanvang der verschillende
wedstrijden nam, 1.15 uur.

Grote Dans- en
Consumptietent

Vrijdag 10 Sept. 8 uur

Avonddropping

Openbare aanbesteding
Gemeentebestuur van Vorden zal

'ereenkomstig het aanbestedingsregle-
ment W.B. in het openbaar aanbesteden
in percelen, ondermassa of massa:

Het bouwen van 9 woningwetwoningen
€et schuurtjes en bijkomende werken,
waarvan l blok van 3 woningen achter
de noodwoningen bij de Almenseweg en
l blok van 6 woningen aan de Prins
Bernhardweg.
Zolang de voorraad strekt zijn bestek
en tekening a f 15.— verkrijgbaar bij
de architect J. L. van Houte, Zutphense-
weg 16 te Vorden, of worden na ont-
vangst van een postwissel, groot f 15.25
toegezonden.
Restitutie op de dag der aanbesteding
f 10.—.
Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.
De aanbesteding vindt plaats op Dinsdag
21 September a.s. v.m. 11 uur in het
Gemeentehuis te Vorden.

Burgemeester en Wethouders
van Vorden

A. E. VAN ARKEL
De Secretaris,

J. V. PLAS

Zondag 5 September a.s.

3e RONDE VAN
ZUTPHEN
Voor Amateurs en
Nieuwelingen

Start 2 uur VEEMARKTTERREIN.

Prijzen 75 et. Kinderen 25 et.

Netto winst ten bate van het
Ned.Roode Kruis, afd. Zutphcn

Dansstudio HOUTMAN
Vervolgt alle inschrijvingen voor de cursus

fe oude en moderne dansen t.m. 18 Sept.
Inschrijving dagelijks aan de
school 't Hoge 8, Vorden.

Laat U voorlichten hoe U door j
„INCONÉ" - merkartikelen bin-
nen enkele maanden een belang-
rijk bedrag kunt sparen l

ledere aanbieding bewijst U, door
kwaliteit en prijs, hoe Uw belangen*
door ons gediend worden.

Kettingbon
van Uw Spaar-Cadeaubewiji

'geeft U een besparing van 1.20
\ gulden bij aankoop van dit ge-
zellige slaapkamerkleedje, dat
normaal f 495 zou moeten kosten.

'**rra* i *

3.'75
Een solide katoenen kleed-
ie, hoogpolig, in f r i s s e ,
beschaafd - kleurige des-
sins mei pasteltinten.

Dit kleedje (formaat van45x95cm)

voor de uitzonderlijk lage prijs van l

alléén op vertoon en afstempelinq
van Uw Spaar-Cadeaubewiji

Een leuk kleedje uoor vloer oiiaiei.
Op ieder bewijs worden maximaal slechts

3 kleedjes verstrekt.

Mochl hel „INCONÉ -
SPAAR. CADEAU - BEWIJS"
nog niet in Uw bezit zijn,
dan zullen wij het U gaarne
gratis verstrekken.

TEL 381VISSER


