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BOERENBRULEVTE

Daar de volgende week de Vordense Win-
keliersvereniging voor de f eestsfeer zorgt en
met behulp van onze plaatselijke folkloris-
tische dansgroep „de Knupduukskes" een
ouderwetse boerenbruiloft hoopt aan te
bieden, lijkt het ons gewenst ter verduide-
lijking voor de gasten hierover een korte
inleiding te geven.
Met de oude huifkar („de kleedwagen"),
met groen en „reuskes", versierd, wordt
Maandagavond tegen plm. half acht de
bruidegom van de ouderlijke woning in de
Insulindelaan afgehaald, vergezeld van
enige bruiloftsgasten en „de neugers" (de
nodigers, die reeds weken te voren de gas-
ten uitgenodigd hebben) gaat de stoet via
de Burg. Galléestraat naar de woning van
de Bruid op de Nieuwstad, om deze in et
haar ouders „af te halen" en tegelijk de
bruidsschat in de vorm van „de Bruids-
koe" met versiering in ontvangst te nemen.
Het zal voor „de noabers" van de bruide-
gom wel moeilijk zijn om de aanvulling
van de Bruidskoe, n.l. de kippen te vangen,
maar „de benne" met pluimvee zal zeker
niet ontbreken.
Als daarna de stoet door het dorp naar de
tuin van Hotel Bakker trekt, waar de
„Brulfte" gevierd wordt, volgen onderweg
een paar „aanhoudingen". Het oude ge-
bruik wilde, dat de stoet onderweg opge-
houden werd door haar met een boom of
touw het voortgaan te beletten.
Nadat dan door „de neugers" een trac-
tatie aangeboden was, werd de versperring
weggenomen en kon de feestrit vervolgd
worden.
Naar wij vernemen zullen op de plaats der
bruiloft, de hierbij behorende gebruiken
per microfoon nader toegelicht worden,
zodat allen het geheel „begrijpelijk" zul-
len kunnen volgen.

ONDER EIGEN BEHEER
Tot dusverre werd de administratie van de
diverse controlever, verricht aan de zui-
velfabriek alhier. In verband met de toe-
nemende werkzaamheden acht het bestuur
van de zuivelfabriek het gewenst dat deze
administratie van de fabriek zou worden
gescheiden en door de gezamenlijke con-
troleverenigingen een afzonderlijk bestuur
zou worden gevormd. In hotel Brandenbarg
werd hierover een vergadering gehouden
van het bestuur der zuivelfabriek en van
de diverse fokverenigingen. Een commissie
werd benoemd, gevormd door één be-
stuurslid van elke vereniging die de werk-
zaamheden zal voorbereiden, daarna zal
een definitief bestuur worden gekozen.

LUXOR ZUTPHEN PROLONGEERT
Natuurlijk veronderstelde men dat de be-
langstelling voor de anderhalf uur durende
kleurenfilm over de Engelse kroningsplech-
tigheden groot zou zijn. Maar niemand had
gedacht dat bij Luxor de telefoon rood-
gloeiend stond en men zich in een 'lange
rij verdrong om plaatsen te bemachtigen
voor dit moderne sprookje. Niettegenstaan-
de dat de directie driemaal zoveel voor-
stellingen inlaste als normaal, waren toch
bijna alle voorstellingen uitverkocht.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen
deze unieke gebeurtenis alsnog te bezoeken
is de film de gehele week van Vrijdag 24
tot en met Donderdag 30 Juli geprolon-
geerd. Tevens wordt men verzocht zo vroeg
mogelijk plaatsen te reserveren. Voor-ver-
koop elke ochtend van 11—12 uur, zowel
aan de cassa als per telefoon. Voor de ge-
wijzigde aanvangstijden raadplege men de
advertentie in dit blad.

PRACHTIGE IJSREVI l:
Het beroemde gezelschap van Maxi en Ernst
Baier maakt met zijn schitterende ijsrevue
een tournee, door ons land. Het komt
slechts zes dagen in Apeldoorn op terrein
Marialust, tot en met 5 Augustus. Het zal
ongetwijfeld enorm veel bezoekers trekken
en we raden onze lezers dan ook aan, hier-
voor een dag van hun vacantie te resen-
veren. Voor nadere bijzonderheden zie ad-
vertentie in dit blad.

Kerkdiensten Zondag 26 Juli
Hervormde Kerk

8.30 uur Ds J. Langstraat
10.15 uur Ds M. S. J. de Jong van Noord-
wijkerhout.

Medler
10 uur Ds J. Langstraat

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

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

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

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 94 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 33.— tot f 39.—
per stuk. Schottelingen f 42.— tot £47.—
De handel was redelijk.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 25 Juli van 5 uur t. e. m.
Zondagavond 26 Juli Dr Lulofs, telef. 255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 17 Juli—23 Juli 1953
Geboren: z. v. H. J. Boersbroek en S. Boers-
broek-Lindenschot; z. v. J. A. Bleumink en
J. B. Bleumink-Besselink.
Ondertrouwd: D. J. Wuestenenk en R. H.
Klein Haneveld.
Gehuwd: H. J. Vreeman en A. B. W. Ovink;
P. Breebaart en A: Wentink.
Overleden: J. H. Heuvelman, wed. van H.
Haverkamp, oud 83 Jaar.

SNELKOOK-DEMONSTRATIE

In zaal Bakker waren Maandagavond vele
dames bijeen gekomen om kennis te nemen
van de wijze, waarop ui -n met de nieuw. .
Hawkins snelkookpan in een recordtijd het
middageten klaar kan stomen. Inderdaad is
het klaar stomen, want de snelkoker werkt
zo, dat een kleine hoeveelheid water in ecu
minimum van tijd omgezet wordt in stoom
welke onder atmosferische druk er voor
zorgt dat aardappelen, groente, vlees, soep
of wat men ook maar wil koken, vliegens-
vlug gaar zijn.
Men heeft geen last van aanbranden, geen
last van droogkoken en de smaak blijft
prima, ja, ze is zelfs vaak beter dan de op
normale wijze gekookte maaltijden.
H.S. Stokvis uit Rotterdam brengt deze
wonderpan in Vorden via de firma J. Ems-
£»roek (Gems) in de handel. De heer J.
Ëmsbroek heette vele aanwezigen welkom,
waarna mej. Jeanmaire de demonstraties
verzorgde. Rijst, worteltjes, bloemkool, soep
e.d. werden in een handomdraai klaarge-
stoomd en de dames konden proeven dat
de smaak inderdaad prima was gebleven.
Men kan de pan zowel op een electrisch
fornuis als op Butagascornfoor gebruiken
en het betekent in beide gevallen een aan-
zienlijke besparing aan tijd en brandstof.
Er bestond na afloop nog gelegenheid tot
het stellen van vragen, welke allen naar
genoegen beantwoord werden. Aan deze
demonstratie was tevens een kleine expo-
sitie verbonden van Butagascomforen, stof-
zuigers, wasmachines e.d.
Voor de dames een zeer leerzame avond en
voor de li.S. Stokvis een zeer geslaagde
demonstratie, welke wel niet zal nalaten
vruchten af te werpen.

SCHOOLWEDSTRIJDEN
De onderlinge wedstrijden in slagbal en
kastie tussen de leerlingen der scholen had-
den plaats op het voetbalterrein van Vor-
den, onder leiding van de rijksconsulent
voor de lichamelijke opvoeding, de heer
Battcnberg, bijgestaan door onderwijzend
personeel der scholen. Dank zij het goed r
weer werden het buitengewoon spannende
wedstrijden. De gelukkige prijswinnaars
werden : voor slagbal l O.L. school I (dorp)
2 O.L.school 11 (dorp), 3 O.L. school (Linde)
voor kastie: l Chr. nat. school I 't 'Hoge,
2 Chr. nat. school II 't Hoge, 3 O.L. school I
(dorp).

GESLAAGD
Op een te Arnhem gehouden examen
slaagden voor het diploma costuumnaaister
mej. Gerrie Wassink uit Delden en mej.
Dinie ten Have uit Almen, leerlingen van
de modevakschool van mevr. Lenselink-ten
Have alhier.

Te Deventer slaagden voor het Mulo-diplo-
ma A onze plaatsgenoten J. Arfrnan, H.
Schiphorst, A. H. Polman en J. W. Wes-
selink.

Mej. Annie Norde slaagde te Hengelo-O.
voor het getuigschrift gezinsverzorgstcr.
Mej. Joke Kapers gaat nu in opleiding.

Hans van Houte slaagde aan de M.T.S. te
Rotterdam voor de afd. Bouwkunde.

Te Apeldoorn slaagde voor het examen
Mach.schrijven mej. L. Huisman. Zij wn-d
opgeleid door de Pitmanschool alhier.

De heer W. Pongers slaagde te Amsterdam
voor de akte L.O. Engels.

Voor het Middenstandexamen te Zutphen
slaagden de volgende candidaten: de dames
A. M. Lubbers-Bennink, B. KI. Lebbink uit
Vorden. Th. Tielkes uit Zutphen en de heer
A. J. Jansen uit Vorden. Allen werden op-
geleid door de heren W. Pongers en J. W.
Klein Lebbink alhier.
H. Chr. van Asselt, G. J. Halfman, B.
Heerink, H. J. Koning,' A. Menkveld, A.
J. Nijenhuis en A. E. Rouwenhorst, die
werden opgeleid door de heer Zeevalkink,
slaagden eveneens. Ook de heer Free Simo-
nis behoorde tot de gelukkigen.

DIPLOMA ZWEMMEN
Vorige week werd voor leerlingen van alle
scholen in de gem. Vorden in het zwembad
Onder de Dennen het diploma-zwemmen
gehouden. De uitslag was als volgt:
Diploma A (zwemproef) O.L.S. (dorp) 2tf
leerlingen, Chr. nat. school 't Hoge 21 leer-
lingen, Chr. Huishoudschool, Vorden 11
leerlingen. Aantal afgewezenen voor A in
totaal 9.
Diploma B (geoefend zwem in en) O.L.S.
(dorp) 9 leerlingen, Chr. nat. school 't
Hoge 1 leerling, Chr. Huishoudschool Vor-
den 4 leerlingen, R.K. school Kranenburg
l leerling. Afgewezen voor B 7 leerlingen
in totaal.
Voor diploma C (zwemvaardigheidsdiplo-
ma) slaagde van de vier candidaten slechts
één, t.w. Koos Oudsen.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Zaterdagavond hield de Hengelaarsvereni-
ging „De Snoekbaars? in het Kanaal bij
Eefde een onderlinge hengelwedstrijd waar-
aan 35 leden deelnamen.
De loting vond plaats om 5 uur in café
DR '/ion, waarna van 6—8 uur gevist «verc l .
Zoals gewoonlijk werd er maar weinig vis
gevangen. Eveneens in café De Zon vond
de prijsuitreiking plaats, welke door de
voorzitter, de heer A. Bello, geschiedde.
Hij deelde hierbij nog mede dat de vol-
gende onderlinge wedstrijd in de IJssel
nabij de Groene Jager gehouden zal wor-
den en wel op een Zondagochtend in Sep-
tember.
De prijswinners waren als volgt:
l H. Vlogman (zeelt van 610 gram) met
als prijs een electr. rijwiellantaarn, 2 A.
Jansen (Linde) 120 gram met als prijs een
schepnet, 3 A. Bello, 4 J. Krauts, 5 Th.
Hartman. De rest van de prijzen werd ver-
loot en aldus werd nummer 6 W. Sessink,'
7 J. Masselink, 8 W. Brokke, 9 J. Sloot en
10 B. Vlogman.'

SPORTDAG VOOR DE JEUGD
Op het terrein achter café De Zon gaf de
gymnastiekvereniging Sparta een sportmid-
dag voor de jeugdafdelingen, we lke voor
de jongelui bijzonder slaagde. Er werden
allerlei spelletjes gedaan en wedstrijden ge-
houden als blokjes rapen, ver- en hoog-
springen, hardlopen e.d.
De prijzen bestonden uit snoep e.d. en ook
zij, die geen prijs wonnen, werden hierbij
niet vergeten.



Feestweek in Vorden met Bloemencorso als hoogtepunt.
ledere dag nieuwe attracties

De YpEdense, winkeliers hebben ondanks het
voor hen zo drukke seizoen kans gezien 'om
in de week vanaf Zaterdag 25 Juli t.e.m.
Zaterdag i Aug. een, aantal attracties bij-
een, te brengen, die de belangstelling van
,V orden en omliggende plaatsen zeker
waard is.
Zoals in achterstaande advertentie is aan-
gekondigd begint de feestweek Zaterdags
met draaiorgelmuziek en om 7 uur met de
entree der Strodorpers, de bekende Boeren-
kapel uit Zutphen. Deze vrolijke muzikan-
ten maken eerst een rondgang door ons
dorp om vervolgens in de tuin van Hotel
Bakker (bij slecht weer in de zaal) een vro-
lijke avond te verzorgen. Er is conference,
accordepnmuziek,' stafmuziek,1 dansen en zo
meer.
Burgemeester Van Arkel zal hier de feest-
week officieel openen. De Boerenbruiloft
welke Maandagavond in deze schitterend
verlichte tuin van Hotel Bakker gegeven
zal worden, wordt weer verzorgd door de
folkloristische dansgroep „De Knupduuks-
kes','. Met harmonica-muziek wordt de
bruid yan haar woning opgehaald om dan
in gezelschap van de naobers en met de
traditionele bruidskoe, de hoenderbenne
e.d. naar het bruiloftsfeest te trekken,
waaraan alle gasten kunnen deelnemen en
van de krentenweggen en de koffie proeven.
Dinsdagavond is de avond van de sterke
mannen uit Vorden. Om 7 uur zullen op
de markt een achttal ploegen aantreden om
met muziek van Sursum Corda voorop naar
het concours-terrein achter café De Zon
te trekken waar om het kampioenschap
touwtrekken gestreden zal worden. Beker-
houdster is momenteel nog de ploeg uit
de Kranenburg.'
iWoensdag vormt één van de hoogtepunten
uit deze feestweek. Dan wordt het Bloe-
mencorso en de Reclameoptocht gehouden,
waaraan vele verenigingen, groepen van
ambachtslieden, particulieren e.d. deelne-
men. De stoet stelt zich op het afgesloten
traject nabij de zuivelfabriek en Empo-
fabriek om 5 uur in beweging, voorafgegaan
door ruiters van de Landelijke Rijvereni-
ging. Ook muziekcorpsen werken hieraan
mee. Na afloop hiervan geven om half
acht de Zenderense Motorrijders adembe-
nemende stunts op hun motoren op het
voetbalveld Vorden. Deze motorkozakken

genieten een internationale vermaardheid
en hetgeen zij brengen is inderdaad iets
buitengewoons.
De Donderdag is gewijd aan de jeugd. Er
zullen in zaal Bakker om 4 uur en 7 uur
een aantal kinderfilms gedraaid worden,
o.a. Het Jongenskamp, terwijl er eveneens
op kosten van de winkeliers getracteerd
zal worden.
Vrijdagsavonds wordt er op het markt-
plein een old-Vordense markt gehouden,
waar men in de verschillende kramerijen,
attractie-tenten e.d. bediend wordt door
in ouderwetse klederdracht gestoken win-
keliers. Een draaiorgel zorgt hierbij voor
de muzikale noot.
De Zaterdagavond is eveneens een belang-
rijke ayond, want dan treedt in de tuin
van Hotel Bakker of bij slecht weer in de
zaal het radio-cabaret gezelschap André
Garrell met medewerking van Marianne
v. d. Berg .(zang), Gas Rus (klavioline), the
Rolling Stars (een acrobatisch groepje op
rolschaatsen), e.a. op. Tevens zal burge-
meester van Arkel hier de prijzen uit-
reiken en het feest officieel sluiten.
Gedurende deze feestweek zullen de Vor-
dense winkels tot 9 uur geopend zijn, ter-
wijl de verplichte sluitingsmiddag in deze
week vervalt. De etalages zullen zoveel
mogelijk aan de stijl van oud-Vorden wor-
den aangepast, terwijl meerdere zaken nog
aparte attracties bedacht hebben.
Op enkele hoogtijdagen is er gelegenheid
tot dansen,1 terwijl enkele café's dan ook
voor een strijkje zullen zorgen. Van ge-
meentewege is toegezegd om het gemeente-
huis feeëriek te verlichten. Niettemin zou
het een prachtig effect geven,' wanneer ook
de mooie oude Vordense kerk met haar
prachtige entourage van eeuwenoud ge-
boomte 's avonds door schijnwerpers ver-
licht zou worden. De terreinen, waar in
de avond wedstrijden of demonstraties ge-

> houden worden, zullen eveneens verlicht
worden.
Al met al is het voor een dorp als Vorden
een programma dat gezien mag worden en
wanneer de weergoden de organisatoren
gunstig gezind zijn, kan het een hele
drukte te weeg brengen en valt er — ook
| yoor de vele pensiongasten —• veel te ge-

genieten.

AVONDDROPPING y.V.V.
De eerste avonddropping, welke Dinsdag
is gehouden: is een groot succes geworden.
De deelname was groot en het enthousi-
asme bij de deelnemers eveneens. Hier-
onder laten wij de namen der prijswin-
naars volgen:
Dr Garssen-Dr Wiggerink, Van Houte-Van
Houte, Bonke-Bonke allen in 59 min. De
Boer-Sloot in 60 min. Hoevers-Boers, Ma-
ser-Albers, De Groot-Wahl in 62 min.
Albers-Polman,' Groot Jebbink-Bargeman
Bogchelman-Dekker-Dekker-Dekker, Jan-
sen-Goldenbelt, Lambalgen-Grootenboer in
63 min. Heijink-Bollen-Smeenk, van Heer-
de-van Heerde, Vlogman-Stapper, van de
Wij-Kettelerij-Martinus, K. V. G. Kranen-
burg in 64 min. H. Groot Bramel en echt-
gen.,1 Joh. Norde-Koerselrnan, van Arkel-
de Ronde in 65 min.
Prijzen af te halen bij informatiebureau
V.V.V., sigarenmagazijn Eijerkamp.
De volgende avonddropping zal gehouden
worden op Dinsdag 11 Augustus.

BIJ HET KAMPVUUR
Er bestond Zaterdagavond heel wat be-
langstelling voor het kampvuur, dat door
de padvinders onder auspiciën van de
V.V.V: op de Bleek ontstoken werd. Zang
en Spel zorgde hierbij voor toepasselijke
liedjes, begeleid op de guitaar en accordeon
welke zeer in de smaak vielen. Jammer
was het dat een naderend onweer een on-
tijdig einde aan deze avond maakte.

GESLAAGD
Te Rotterdam behaalde onze plaatsgenoot
de heer L. B. A. Wolbert het getuigschrift
psychologie en paedagogie.
De heer A. Dieks (Jr) slaagde te De Steeg
voor het examen moderne veevocding.
Aan de R.K. Streek-Ambachtschool van
de Leo-Stichting te Borculo slaagde voor
houtbewerker, de heer V. Dostal, voor
metaalbewerker de hees (Th: Mullink.

Op de R.K. Centrale school voor V.G.L.O.
te Keyenborg slaagden voor het diploma
lingerienaaien de dames Annie, Leis en
Gisca Besselink en Annie Roelvink (Kra-
nenburg).

Zondag j.l. werden, de door Ratti georga-
niseerde seriewedstrijden voortgezet. Het
was ideaal yqetbalweer en het vrij talrijke
publiek heeft in deze tweede ronde kunnen
genieten y.an goede en sportieve wedstrij-
den,1 waartoe de goede verstandhouding
tussen de elftallen onderling, zeker heeft
bijgedragen. Wat de technische zijde be-
treft zullen verschillende clubs nog wel
wat verbetering in hun ploegen moeten
aanbrengen,1 willen zij tenminste in de a.s.
competitie goed mee kunnen komen.
Het programma begon met de ontmoeting
iViosII (Beltrum) — Steenderen3. De Bel-
trumreserves toonden zich met 5 — O onbe-
twist de meerdere. De Keyenborgse Boys 2
behaalden met de korfbalcijfers 8 — O een
verdiende overwinning op Deo I (Borculo)
Pax3 — Eefde3 eindigde met 4 — O in het
voordeel van Sportclub Eefde. Tussen Grol-
se Boys I en Eefde I bestond niet zo heel
veel krachtsverschil. De Boys wisten met
2 — O te zegevieren. Erg aantrekkelijk en
spannend was de ontmoeting tussen Ratti 2
en E. G. V. V. (Gelselaar). De wedstrijd
eindigde onbeslist met 2 — 2. Na strafschop-
pen won Ratti.
Eefde 2 kon het tegen Pax3 niet bol-
werken en moest met 7 — l de vlag strijken,
Dinsdagavond speelden de Ratti-A junioren
een vriendschappelijke match tegen een
ploeg uit Amsterdam. Ratti A comb. won
met 3 — 1.
A.s. Zondaer zal de finale worden gespeeld
met o.a. de belangrijke krachtmeting tus-
sen Grolse ,Boys I en Pax 2, terwijl ook
Ratti I in de reserves van Keyenb. Boys
geen gemakkelijke tegenstander zal hebben.
Na afloop zullen in zaal Schoenaker de
prijzen worden uitgereikt.

CJinds 90 jaren
worden in VORDEN gebakken

de echte Zwaanhalzen
en Baselkoekjes
*

Het ENIGSTE adres is:

Fa. H. J. Scholten & Co.
't Hoge 24 - Vorden - Tel. 394

Verhoog uw vacantiegenot
door te zorgen dat

uw schoenen goed in orde zijn!

Laat ze daarom eerst nazien door

WULLINK
„Onbetwist de schoenenspecialist"

BESTEL VROEGTIJDIG uw

<Jrhnnlboeken en
UuIlUUIbenodigdheden

bij

Fa HIETBRINK, TeL 253

RECTIFICATIE

Vacantieregeling Smedenbedrijven
GEBR. BARENDSEN, Zutphenseweg
gesloten van 17—22 Augustus
Wilt u hiervan goede nota nemen?

A.s. Zondag
Finale

Seriewedstrijden
der R.K.S.V. RATTI

o.a. om 12.— uur :
Grolse Boys I - Pax 2

1.05 uur Ratti I - Keyenb. Boys 2
Prijsuitreiking Zaal Schoenaker

Die de waarde van adverteren heeft ontdekt
zegt openhartig: HET IS PERFECT!

Bij de Gezinsverzorging van „HET

GROENE KRUIS" komt per l Sept.

de betrekking van gezinshulp vrij.
Sollicitaties en inlichtingen bij

Mevr. ROMBACH Jr
Zutphenseweg 20.

GEREGELD VOORRADIG:

gebruikte Kinderrijwielen
in prima staat en voor elke leeftijd. Wij
verbouwen ook Uw oude rijwiel tot een prima
kinderfietsje.

BARINK'S Rijwielhandel
NIEUWSTAD ~ VORDEN

VOOR DE ZONDAG

Heerlijk krentenbrood vanaf 60 et
smaakt als tulband

Margrieten, een lekker licht koekje
per 100 gram 32 et

Notenkoekjes, iets aparts,
per 100 gram 40 et

Frou frou. per 250 gram 60 et

Vruchtenbonbons, p. 200 gram 49 et

BAKKER SCHURINK Tch384



LR+Vorstman
Spraaklerares

Vacantie tot 16 Aug.
Wed. Hekkelman

Petroleumhandel

A.s. Dinsdag gesloten

GESLOTEN
wegens vacantie van
27 Juli t/m l Aug '53
Stoom ververij en

Chem. Wasserij
N. V. H O E K S E M A
Sprongstr. lOTel.3191

Zutphen

doet het meer te voet

moor met ~éK

TRRGTER
vlug. goedkoop en goed.'

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Nipius, Zülphen

Goudvissen
aquariums, vissen-
voer, enz.

NICO KEUNE

Te koop toom biggen.
A. Wolsheimer,

Galgengoor C 12la

Te koop een toom big-
gen en, wegens aanleg
waterleiding, een wei-
depomp. G. J. Wunde-
rink, Kranenburg.

Biggen te koop bij
H. J. Memelink, Linde
E 8 Vorden.

Te koop kleine as m.
wielen en banden.
Nico Keune

Te koop 2 dr. varkens
Ie worp a.d. teil. 9 en
10 Aug.
Wed. G. A. Regelink
Hengeloseweg B 11

Zware biggen te koop
J. B. Voskamp

„Voskuil"

15 are haver te koop
H. J. Vrieze
Ruurloseweg D 12

Mestkuikens
Prima kwaliteit,

LAGE PRIJS

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

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid na een langdurig geduldig gedra-
gen lijden, in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen onze inniggeliefde Vader,
Behuwd- en Grootvader

Albert Tjoonk
Wedn. van Jenneken Decanije

in de ouderdom van 70 jaren.

Vorden J. M. VRUGGINK-TJOONK
A. J. VRUGGINK
J.H. KORNEGOOR-TJOONK
W. H. J. KORNEGOOR

Hengelo (G) H. WESSELINK-TJOONK
A. WESSELINK

en kleinkinderen
VORDEN, 21 Juli 1953.

„Riethuis"

De begrafenis heeft plaats gehad op Vrijdag 24
Juli op de Algemene begraafplaats te Vorden.

De Burgemeester van Vorden
maakt bekend, dat voortaan maandelijks en
wel op de eerste Dinsdag in het wijkgebouw
van het Groene Kruis (tijdens de openstel-
ling van het consultatie-bureau), aan ingeze-
tenen die zich hiervoor aanmelden gelegenheid
zal worden gegeven tot kostloze inenting
tegen

Variola Major (Pokken)
Vorden, 20 Juli 1953.

De Burgemeester voornoemd,
A. E. VAN ARKEL

nft
é*

Dinsdagavonc^^i het touwtrekken
Muziek (geen dansen)

Zaterdag l Aug. van 6.30—8.30 uur
Muziek en voordrachten

8.30 tot 11.30 uur dansen

Bel. aanbev.: . Hartman, Vorden

\-s LEVERPNCIER
VOOR, aiLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEH TEL: 272

Leerjongens
gevraagd

van 14 t.m. 17 jaar,
voor opleiding bank-
en plaatwerker.

G EMS Metaalwerken
Vorden

Grote maat jongensfiets
te koop bij L. Wesse-
link, Lochemseweg,
Vorden.

Een perceel haver en
gerst bij inschr. te koop
Briefjes inlev. voor l
Aug. bij L. de Jonge,
Nieuwstad 26

Te koop Boerenkool-
planten. H. Bargeman
C 93 „Nijenkamp"
Vorden.

Te koop plm. 1 4 are
haver en gerst. Briefjes
voor Dinsdagavond.
H. Massen, Hengelose-
weg B 2

Toom beste biggen^^
koop. B. Rouwenho^B
„Kerkhof" C 22

Voor alle soorten

Drukwer
naar

Wolters, Nieuwstad

•

ATTENTIE! ATTENTIE!

A,s» Vrijdagavond komen wij met een
speciale

NYLONKOUSEN STAND
op de Old Vordense markt.

*Als reclame krijgt u bij inlevering van onder-
staande bon

1 paar nylons van 13,25 voor 12,69
1ste keus

:
:CD

ca
ca
ex

•
•
•«
•
•
•
•
•
*

RAADHUISSTR., VORDEN

P*s, Dit geldt alleen voor Vrijdagavond

Winkelweek

Wij zijn enorm gesorteerd

Óteeds va&er Tel. 350

KISTEMAKER

Voor 25 cent:
• 3 pansponsen of
• l koperen panlap of
• l vaatdoek

Nico Keune
Wegens vacantie gesloten

van Maandag 27 Juli
t.e.m. Vrijdag 31 Juli

H* Weustenenk, 't Hoge 31

Voorradig:

Stoppelknollenzaad
(andijvieblad en Gelria)

Gem. meststoffen N.P.K.
voor overbemesting op weiland
en knollenland.

Verder alle soorten kunstmeststoffen

Fa. J. W. ALBERS
Graan- en Kunstmesthandel, Tel. 232

Slagersvacantie

A.s. week, dus van 27 Juli—2 Aug. is

M. Krijt gesloten
Beleefd vraag ik mijn cliënten het vlees
deze week bij mijn collega te halen.
Mag ik op uw volle medewerking rekenen?
Bij voorbaat hartelijk dank!

Hoogachtend, M. KRIJT

Kieskamp is gesloten 17-23 Aug.

De Burgemeester van Vorden
maakt bekend, dat de tweede inenting tegen
diphterie voor niet-schoolgaande kinderen zal
plaats hebben op Woensdag 29 Jul i a.s., n.m.
2.30 uur in het wijkgebouw van het Groene
Kruis.
Inentingskaarten afhalen op het gemeentehuis
en bij de inenting mede te brengen.

Vorden, 20 Juli 1953.

De Burgemeester voornoemd,
A. E. VAN ARKEL

8
Knal Feest-

aaiiuieclingen
bij CENTRA
500 gr. Vordense Edammer kaas

109 et
250 gr. zandkoekjes of sprits

van Kreijenbroek
200 gr. vanille toffee's
200 gr. zomerdrups
200 gr. zwarte ballen
150 gr. zachte caramels
5 cocosmacronen
l pot prima sinaasappeljam

Elke dag warme pinda's!

PARDIJS

55 et
39 et
39 et
39 et
39 et
25 et
49 et

heeft het voor u

Neemt u heden Zaterdag en in de

a.s. Feestweek eens proef met onze

Olderwelse Boerenstoeten
Bakker Schurink, TeL 384

De Nederlandse Aannemers en
Patroonsbond voor de bouwbe-

drijven
Afd. Vorden

maken hiermede bekend, dat hun zaken
van

27 Juli tot en met 1 Augustus
wegens VACANTIE gesloten zijn.



Bezoekt de

GROTE FEESTWEEK TE VORDEN
GEORGANISEERD DOOR DE VORDENSE WINKELIERSVERENIGING

Zaterdag 25 Juli 's middags draaiorgelmuziek in het dorp.
's avonds 7 uur: aankomst v.d. super-knots-muziekver. De Strodorpers
uit Zutphen. 7.30 uur Optreden van „De Strodorpers" in tuin Hotel
Bakker. Accordeonnisten, conferenciers enz. Een non-stop programma.
Entree 50 cent. Vrij dansen.

Maandag 27 Juli 's avonds 7.30 uur in tuin Bakker: Volledige Boerenbruiloft,
zoals vroeger gebruikelijk was. Entree 25 et.

Dinsdag 28 Juli 's avonds 7.30 uur: Touwtrekken om het kampioenschap van
Vorden. De stoet van sterke mannen wordt om 7 uur samengesteld
op het Marktplein, om daarna met muziek van Sursum Corda naar
het terrein achter café De Zon te trekken. Entree 25 et.

Woensdag 29 Juli 's middags 5 uur: Groot Bloemencorso en Reclame-optocht
op het afgesloten traject Enkweg-Burg. Galléestr.-Molenweg-Julianalaan-
Groeneweg. Prachtige wagens nemen hieraan deel. Entree 25 et.
's Avonds 7.30 uur: Optreden van de Zenderense Motorkozakken
op het voetbalterrein Vorden. Adembenemende stunts. Entree f 1.50
(in voorverkoop bij de sigarenmag. Eijerkamp en Hassink f 1.25)
Kinderen 50 et

Donderdag 30 Juli smiddags 4 uur en 's avonds 7 uur: Kinderfilm met tractatie.
Zaal Bakker. Entree 25 et.

Vrijdag 31 Juli 's avonds 7 uur: Old-Vordense markt op het Marktplein, op-
geluisterd door draaiorgelmuziek. Diverse attracties.

Zaterdag 1 Aug. 's avonds 7.30 uur: optreden van het Radio Cabaret gezelschap
André Carrell, met verder Marianne v. d. Berg, Gas Rus, The Rolling
Stars (rolschaats-kunstenaars) Frans en Ger, de bekende imitators e.a.
Een pracht programma, ongekend voor Vorden en omgeving.
Tuin Hotel Bakker (bij slecht weer in de zaal) Entree f 1.25

Tevens prijsuitreiking ! !

verlicht l

Vordense Feestweek ! ! !
terreinen schitterend

Houdt deze dagen vrij voor de

-LÜXOR ZUTPHEN-
Telefoon 2116

Wegens enorm succes en om u in de
gelegenheid te stellen alsnog de ander-
half uur durende Kroningskleurenf i lm
te gaan zien, wordt van Vrijdag 24
t.m. Donderdag 30 Juli

GEPROLONGEERD:

Een Koningin wordt gekroond
Dit moderne sprookje in 'fantastische kleuren
moet u gezien hebben, want iedereen spreekt
er over!!
Let op de aanvangstijden t Dagelijks 3 en 6.45 u.
Zaterdag 3 en 5 u. Zondag geen Kroningsfilm.
Bespreekt vroegtijdig uw plaatsen. Voorverkoop
dagelijks van 11-12 uur. Ook telefonisch.

Na bloemencorso

DANSEN
in het Nutsgebouw

Muziek
„THE MOODCHERS"

RINGEN
weffuv*

(r

uw

Brengt Uw adver-
tenties VROEG. Wij
kunnen er dan meer
zorg aan besteden.

Uiterlijk Donderdags

Jijdens de J'eestiveek:
250 gr. koekjes 49 et
250 gr. roomboter biscuits 39 Ct
100 gr. rumbonen 42 Ct
2 blik sardines 87 Ct
2 pakken verse beschuit 49 Ct
100 gr. frisse snoepjes 19 Ct
Limonade per fles vanaf 88 et

(met gratis 10 rietjes)

Vraagt onze gratis sprookjes
voor uw kinderen

Zutphenseweg
Tel. 281

Elke week iets nieuws, Altijd wat goeds.

MAXUERNSTBAIER'S
INTERNATIONALE

Wegens vacantie is de

werkplaats gesloten
van Maandag 27 Juli t.m.
Zaterdag l Augustus
Voor spoedgevallen is iemand aan-
wezig, behalve Dinsdag 28 Juli.

Fa. PONGERS
Loodgieters, Electra en

Huishoudelijke artikelen

SLEVERGHCIER.
VOOR, fU.L£ ZIEKENFONDSEN

VOZDEH TEL: *7 *

Bestellingen voor:
stamslabonen
stokprinsessen
snijbonen
voor weck en inmaak
worden weer aangeno-
men. Beleefd aanbev.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg

prijzen otoge kwaliteit
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

gebr. gehakt 30 et
runderrookvl. 50 et
paarden „ 45 et
ham 50 et
plockworst 50 et
dr. metworst 50 et
pekelvlees 40 et
boterhamw. 34 et

lunchworst
leverworst
bloedworst
tongeworst
hoofdkaas

100 gr. preskop
500 gr. vet spek

30 et
18 et
18 et
25 et
20 et
18 et

110 et

90 et
60 et

Extra reclame voor Zaterdag:
500 gr. spek 100 et 200 gr. ham
200 gr. lunchworst 45 et 200 gr. boterhamw.

Beleefd aanbev. 1̂ . KRIJT Dorpsstraat 32

Wegens vacantie gesloten van 27 Jul i — 2 Aug.

T„ch neemt u een i*

nebben ze voor u

*

*

DUBBELE POPLIN MANTELS

2-KLEURIGE JASSEN

MEISJES POPLIN GEKL. JASJES

JONGENS POPLIN JASSEN

JONGENS GUMMI JASSEN

HEREN POPLIN JASSEN

Voor een geklede jas neemt u
garbedine

PRACHT MODELLEN - ZIE ETALAGES

TEL. 381

Een prima mantel of jas

vindt u voordeliger bij:

VISSER


