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V.V.V. ATTRACTIES
Heden, zaterdagavond, is er, zoals reeds ver-
meld, een waterpolotoernooi in het zwembad.
De prijsuitreiking is1 in de zaal van Hotel Bak-
ker, waar ook een dansje gemaakt kan worden.
Maandagavond kunnen de wandelaars weer een
mooie tocht maken onder bekwame leiding.
Dinsdag is er een oriënteringsrit voor wielrij-
ders. Men kan er verzekerd van zijn, dat de
tocht door de mooiste streken van Vorden zal
gaan.
Woensdagmiddag de Achtkastelentocht voor
wielrijders. Woensdagavond treden de sterke
mannen uit Vorden aan, om eikaars krachten
bij het touwtrekken te meten. Als de voorteke-
nen niet bedriegen, zal de Deldense ploeg wel
als overwinnaar uit het strijdperk treden.
Dan is er nog de oud-Vordense markt en een
autoscooter stelt u in de gelegenheid een auto-
ritje te maken zonder rijbewijs!
Vrijdagavond wordt er een Gelderse avond ge-
houden, waarbij onze boerendansgroep en de
boerenkapel hun medewerking verlenen. Er
wordt koffie geschonken en Gelderse Krenten-
mik geserveerd. Het zal er wel weer lustig toe-
gaan.
Zaterdagavond kunnen de dansliefhebbers weer
met de benen van de vloer, daar „Songs and
Rhythm" dan een dansavond geeft in de zaal
van Hotel Bakker. Het is hoogseizoen en bijna
elke avond kunnen de gasten vertier vinder

Komt U zondag ook naar de

JEUGDD1ENST?
Om 10.30 uur spreekt Ds. E. R
ders, van Amsterdam over het onder-
werp: „WAT IS BIDDEN?"

Medewerking van de Chr. Gem-
Zangvereniging „Excelsior".

*

De samenzang begint om 10.20 uur.

BIOSCOOP
Vanavond is het weer een Franse film die het
grote probleem van elke wereldstad behandelt.
Jonge meisjes1, die geen bescherming van de
ouders meer genieten, vallen o zo gemakkelijk
ten prooi aan gewetenloze mannen. Gelukkig
zijn er mensen die zich hun lot aantrekken en
die proberen om deze meisjes weer in het goede
spoor terug te brengen. Dat dit werk wel eens
anders uitkomt dan men verwacht, laat de film
van vanavond u zien.

AFSCHEID GROEPSCOMMANDANT
Woensdagmiddag werd in Hotel Bakker in in-
tieme kring afscheid genomen van de groeps-
commandant der Rijkspolitie, adjudant B. J. van
Brussel, die op deze dag de dienst met pensioen
ging verlaten. Hij werd daarbij toegesproken
door de districts-commandant der Rijkspolitie te
Apeldoorn, Jhr. Mollerus. Verder voerden nog
het woord de burgemeesters van Vorden en
Warnsveld, de adjudant Verhoeven, namens de
collega's groepscommandanten, de adjudant van
de Berg, commandant verkeersgroep, district
Apeldoorn en opperwachtmeester Bolt, namens
het personeel van de groep Vorden. Meerdere
sprekers boden hem daarbij een blijvend aan-
denken aan.

KERKDIENSTEN zondag 4 augustus.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat.
10.30 uur Ds. E. B. Rijnders, v. Amsterdam.

Jeugddienst.
Kapel Wildenborch.

10.30 uur Ds, J. Langstraat.

Öeref. Kerk
9 uur en 7.15 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 3 aug. van 5 uur tot en met
zondag 4 aug. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekniarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 106 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47.— tot f53.— per stuk.
Handel was traag. j^

Burgelijke stand van 26 juli t.m. l aug:
Geboren: z. van E. T- A. Jansen en J. T. M.
Leenen; d. van A. C. D. Ringlever en H.
C. Bijenhof; z. van D. J. Meenink en G.
Hietveld; d. van J. W. Lindenschot en
E. Oldenboom; d. van J. E. Bos en M.
Eijkelkamp; 2 z. van A. J. Pasman en L.
Straatman; z. van H. Tjoonk en W. J. Vrie-
zen.
Ondertrouwd' D. Lette en M. H. Hartkamp.
Gehuwd: Geen. Overleden: Geen.

NUTSFLORALIA
CURSUS BLOEMSCHIKKEN

Bestaat er geen belangstelling meer onder de
jongeren voor mooie bloemen, houden ze niet
meer van een vaas met kleurige bloemen, of
een drijfschaal. een mandje mooi opgemaakt,
zodat de bloemkleuren als het ware een levend
schilderij worden? Men zou 't haast gaan ge-
loven, als men de geringe opkomst op de eerste
cursusavond zag! Of was de stortbui, die net
om die tijd neerviel de schuld er van?
Vrijdag 9 augustus wordt om 7 uur de 2de les
gegeven in de koffiekamer van 't Nutsgebouw.
Wie nog mee wil doen kan nog komen, in het
geheel worden er 6 lessen gegeven, 2 in augus-
tus en 3 in september. Degenen, die de eerste
avond geweest zijn waren verrukt over hetgeen
zij geleerd hadden en daar waren er twee bij,
die al meer cursussen gevolgd hebben.
Dus jongeren en ook ouderen, kom nu vrijdag-
avond en breng dan wat bloemen en drijf schalen
mee. Wat is er mooier dan een mooi opgemaak-
te vaas met bloemen in een kamer, als het bui-
ten regent; dat vrolijkt de sombere kamer hele-
maal op!

SCHIETWEDSTRIJD
Op de schietbaan „Hameland" van de fa. Mar-
tens, hadden zaterdagmiddag de jaarlijkse wed-
strijden in het schieten op kleiduiven plaats.
Door de ongunstige weersomstandigheden was
de deelname minder dan voorgaande jaren. Er
is echter fel gestreden om de prijzen.

GOEDGESLAAGDE V.V.V. WEEK
Maandagavond hebben 37 personen een wande-
ling gemaakt onder leiding van de heer D. Nor-
de. Deze keer werd hoofdzakelijk de omgeving
van het Kiefskamp doorkruist.
Woensdagmiddag waren er 109 deelnemers aan
de Achtkastelentocht, onder leiding van bur-
gemeester Van Arkel.
Het hoogtepunt van deze week bracht wel de
woensdagavond, toen op het plein achter de
Dorpsschool een Gelderse avond werd gegeven.
Medewerking hieraan verleenden de boeren-
dansgroep „De Knupduukskes" en de boeren-
kapel „De Heuidarpers". Er was een enorme
belangstelling, bijna allen vreemdelingen, toen
de heer van Tongeren, bestuurslid van V.V.V.,
de avond opende.
Hij stelde voor dat de toeschouwers te gast wa-
ren bij een Gelderse boerenfamilie, waarvan de
beide „oldeluu" 50 jaar getrouwd waren en nu
een feest gaven. Het is wel een daverend feest
geworden.
„De Knupduukskes" dansten dat het een lust
was om te zien en de boerenkapel deel ook al
niet onder. Menig dansje werd bovendien door
de gasten met de vrouwluu en mansluu van „De
Knupduukskes" gemaakt.
Er was een polonaise en een spontane ronde-
dans, waaraan iedereen deelnam en er werd ge-
trakteerd op koffie met „krentestoete", waar-
voor zo'n animo was dat er krentestoete te kort
was.
Joh. Norde hield als „praoter uut Vorden" hu-
moristische speech j es over de uitgevoerde dan-
sen en over het Gelderse boerenleven en zo
werd deze avond bijzonder gezellig.
De heer van Tongeren dankte aan het slot alle
medewerkers aan dit festijn, terwijl een van de
gasten op zijn beurt V.V.V. weer bedankte voor
deze mooie avond, welke a.s. vrijdag nog eens
herhaald zal worden.

GESLAAGD
Voor het eerste gedeelte van het examen voor
het diploma Coöperatieve Organisatie- en Be-
drijfskennis, slaagde te Zwolle de heer D. A.
Lebbink, werkzaam ten kantore van de C.L.V.
„Ons Belang" te Linde.
De heer G. H. Vreeman behaalde het diploma
Elektro-techn. installateur en de heer C. Nipius
behaalde het praktijkdiploma Engelse Handels-
correspondentie.
Aan de Technische school te Zutphen behaalde
de heer J. Lansink het einddiploma van de 3-
jarige cursus elektricien en de heren D. Vrug-
gink en G. Berkelder voor metselaar.

MUTATIE HOOFD O.L. DORPSSCHOOL
In de dinsdag gehouden raadsvergadering werd
aan de heer J. G. Vedders eervol ontslag ver-
leend als hoofd van de O.L. Dorpsschool. Tot
hoofd aan deze school werd benoemd de heer
G. W. Brinkman, hoofd van de Nutsschool te
Wolfersveen (Zelhem). De heer Brinkman stond
als No. l op de voordracht.

CONCOURSSUCCESSEN
Op het te Hellendoorn gehouden concours-hip-
pique wist de heer D. Pardijs van de Landelijke
Rijvereniging „de Graafschap" met zijn paard
Rinny in het sterk bezette springconcours B,
beslag te leggen op een vijfde prijs. In het
onderdeel dressuur-B kreeg deze ruiter een eer-
volle vermelding.

Contact brengt het belangrijkste nieuws voor
ruim 5 et. per week. Geen wonder dat dit
blad in 95 procent der Vordense gezinnen
gelezen wordt!



Chr. Lagere Landbouwhuishoudschool. Afscheid directrice en lerares. Tevens eindles.
Afscheid directrice en lerares, alsmede eindles
Vorige week dinsdag- en woensdagavond werd
afscheid genomen van .de directrice der land-
bouwhuishoudschool, mej. M. v. d. Kamp, die
wegens haar a.s. huwelijk deze functie neerlegt,
terwijl de lerares, mej. Premsela, wegens ver-
trek naar Frankrijk, de school gaat verlaten.
Op de eerste avond werd tevens van de leer-
lingen die het einddiploma hadden behaald, af-
scheid genomen.

Nadat mej. v. d. Kamp, vergezeld van haar
verloofde, de heer A. J. Berenpas, haar ouders
en a.s. schoonouders, het gebouw Irene waren
binnengekomen en hun plaatsen hadden inge-
nomen sprak de heer A. J. Lenselink een wel-
komstwoord.
Hierna verkreeg de heer Schut, onderwijzer aan
genoemde school de leiding van deze avond.
Deze wees er op, dat dit een bijzondere avond is
en dat het schoolpersoneel daarom ook een bij-
zonder programma had samengesteld. Onder
leiding van de heer Scheffer, onderwijzer aan de
school, werden door enige leerlingen op voor-
treffelijke wijze enige zangnummers ten gehore
gebracht. Ter afwisseling van deze zang werd
onder leiding van mej. Disbergen, naailerares,
met een aantal leerlingen een show gehouden
van de door de leerlingen gemaakte kleding-
stukken, zoals jurken, kindermantels, schorten,
overalls, enz. Ds. J. Langstraat gaf vervolgens
enige declamatiestukken ten beste, die onder
grote stilte werden aangehoord.

De directrice, mej. v. d. Kamp, wees er op,
alvorens zij tot uitreiking van de einddiploma's
overging, dat zij nu voor de 6e keer de diploma's
uitreikt en thans als grote bijzonderheid
aan alle leerlingen die de school gaan verlaten.
Dit was in de 6 jaar van haar hoofdschap nog
niet voorgekomen.

Afscheid.
Na afloop hiervan sprak de voorzitter een kort
afscheidswoord tot mej. v. d. Kamp. Hij wees
er op dat de keuze op 31 augustus 1950 niet
tot berouw doch tot vreugde had gestemd wan-
neer het bestuur het werk door haar verricht in
het belang van de school had gadegeslagen in
de loop der jaren. Gij hebt, aldus spr., voor-
treffelijk werk verricht, waarvoor wij als be-
stuur en commissie van beheer u zeer dankbaar
zijn. Moge Gods Zegen op uw arbeid, hier aan
de landbouwhuishoudschool verricht, rusten en
schenke Hij u op uw verdere levensweg Zijn on-
misbare Zegen.
Onder leiding van mej. Disbergen werd als dank
en waardering voor het genot en onderwijs door
enige leerlingen aan mej. v. d. Kamp een stoel
met bekleding, alsmede een album aangeboden.
Dit geschiedde namens alle leerlingen.

Mej. M. v. d. Kamp dankte de leerlingen voor
de steeds prettige omgang en de aanwezige
ouders voor de steeds uitstekende goede ver-
standhouding tussen haar en hen. Ik hoop dan
ook, aldus spreekster, dat als ik straks niet
meer als directrice, doch nog tijdelijk als lerares
zal fungeren, de omgang met leerlingen en
ouders bestendigd mag blijven.
De heer W. H. Ruiterkamp, secretaris van de
schoolvereniging, wees op het feit dat er thans
door het vertrek van mej. Premsela naar Frank-
rijk een tweede afscheid is. Mej. Premsela, zo
vervolgde spr., u hebt 2 jaar aan onze school
het land- en tuinbouwonderwijs tot grote vol-
doening verzorgd. Veelal vinden de leerlingen
dit een saai en enigszins overbodig vak, doch
het is u op uitstekende wijze gelukt uw leer-
lingen belangstelling en liefde voor deze tak
van onderwijs bij te brengen. Moge het u wei-
gaan op uw verder gekozen levensweg en schen-
ke de Here u Zijn onmisbare Zegen.
Door de leerlingen werd haar een foto-album en
een regenjas aangeboden. Mej. Premsela dankte
voor de tot haar gesproken woorden en aange-
boden cadeaus, waarna de heer Ruiterkamp het
schoolpersoneel, de familie Wissels, alsmede de
conciërge, de heer Boerstoel, dankte voor het
verzorgen van deze bijzondere avond. Voor deze

gelegenheid was de zaal tot in alle hoeken bezet.
De woensdagavond stond in het teken van af-
scheid van de directrice en mej. Premsela van
schoolvereniging en personeel. Ook deze avond
werd door de heer A. J. Lenselink geopend.
In zijn openingswoord werden in het bijzonder
welkom geheten de vertegenwoordigers van het
Centraal Beheer, de Directrice van de Land-
bouwhuishoudschool uit Zelhem, de nieuw be-
noemde directrice, mej. R. van der Vecht uit
Hoogeveen, diverse hoofden van landbouwscho-
len en afgevaardigden van verschillende agrari-
sche organisaties.
Spreker wees er op, dat het in het begin van
de oprichting der school geen gemakkelijke taak
was geweest welke op de schouders van mej.
v. d. Kamp werd gelegd. De wijze waarop u uw
arbeid aan onze school en vooral in de eerste
jaren toen er nog geen school aanwezig was en
allerlei lokalen welke ten dienste stonden, zelfs
tot bij mevrouw Hartman, die een zaaltje als
lokaal beschikbaar stelde en waarvoor we ook
haar dankbaar zijn, werden benut, was een zeer
moeilijke en getuigde van arbeid en organisatie.
Wij hebben als bestuur en commissie van be-
heer uw noeste arbeid en wijze van onderwijs-
geven steeds met bewondering gadegeslagen.
Er was steeds een goede verstandhouding tus-
sen u en ons. Hiervoor zijn wij u dank verschul-
digd. Spr. bood namens het bestuur en com-
missie van beheer de scheidende directrice een
prachtige lamp aan.
Het v/oord tot de nieuw benoemde directrice
richtende zei spreker, dat haar installatie bij
het begin van het nieuwe cursusjaar zou plaats
vinden en hij hoopte dat God. haar de kracht
mocht geven om de plaats van mej. v. d. Kamp
in te nemen.»?ns de Commissie van Centraal Beheer

de heer Dr. de Hoog uit Winterswijk, die
tevens sprak namens de Geld. C.B.T.B. Namens
genoemde verenigingen overhandigde spr. mej.
v. d. Kamp een boekenbon.
Ds. J. H. Jansen, Herv. predikant, sprak mede
namens de Geref. Kerk woorden van dank voor

teeds goede harmonie tussen directrice en
5eide kerkeraden alsmede voor de juiste me-

thode van onderwijs. We zijn u, mej. v. d. Kamp,
dankbaar en hebben geleerd u hoog te waar-
deren.
Namens de Geld. Mij. van Landbouw, de Bond
van Plattelandsvrouwen, B.O.L.tr. en B.O.G.,
sprak mevrouw Klein Brinke—Gotink, welke
tevens een enveloppe met inhoud aanbood. Ook
de heer Z. Regelink bood namens de plaatselijke
C.B.T.B. en Chr. Jongeren Organisaties een erir
veloppe met inhoud aan.
Namens collega's werd het woord gevoerd door
de directrice van de Landbouwhuishoudschool
te Zelhem, die mede sprak uit naam van mej.
v. d. Vecht.
De heer Zeevalkink, hoofd der Chr. Dorpsschool,
sprak mede namens zijn collega, de heer Bent,
hoofd van de bijzondere lagere school in de Wil-
denborch en de heer Folmer, hoofd van de r.k.
lagere school op de Kranenburg.
Verder voerden nog het woord de heer Bannink,
hoofd van de Bijz. Lagere Landbouwschool, de
heer G. J. van Roekei uit Doetinchem, oud-hoofd
van de Bijzondere Lagere Landbouwschool. Mej.
Disbergen sprak namens het schoolpersoneel,
de familie Wissels en mevrouw Zwagerman—
van Huffelen woorden van dank voor de steeds
vriendschappelijke samenwerking. Spreekster
bood mej. v. d. Kamp een klokje en bloemen
aan. Ook de nieuw benoemde directrice mocht
een boeket bloemen in ontvangst nemen.
Mej. v. d. Vecht dankte voor de tot haar ge-
sproken woorden en mej. v. d. Kamp voor haar
goede inleiding tot haar nieuwe werkkring. Ook
zij wenste haar met haar verloofde Gods zegen
toe. Aangezien ik, aldus spreekster, 3 jaar ge-
leden in Aalten aan de huishoudschool werk-
zaam was, ben ik niet geheel vreemd in de
Gelderse Achterhoek. Zij hoopte dan ook met
Gods hulp te arbeiden aan de bloei van het on-.

denvijs aan deze school.
Mej. v. d. Kamp bracht alle sprekers(sters)
dank voor de toegesproken woorden en voor de
ontvangen cadeaus.
Namens de Commissie van Beheer en het
schoolbestuur werd tenslotte aan mej. Premsela
uit handen van de heer Ruiterkamp een blijven-
de herinnering aangeboden. Hierbij wees spr.
er op dat de school zich in een bloeiende
toestand bevindt. Voor het cursusjaar 1957—'58
werden niet minder dan 60 nieuwe leerlingen
ingeschreven.
Na het zingen van de „Avondzang" en dank-
gebed behoorde deze afscheidsavond weer tot
het verleden.
Rest ons nog te melden dat van verschillende
instanties en personen berichten van verhinde-
ring waren binnengekomen. De zaal was door
het personeel feestelijk versierd en er was voor
rijkelijke traktatie gezorgd.
De namen van de leerlingen die het einddiploma
ontvingen, zullen we voldende week plaatsen.

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.— ; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

J^ Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

TijJKTelefoon 344.

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

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

Weulen Kranenharp
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

Best brood
dat brood van

SCHURINK

Te koop dr. ZEUGEN
1ste worp, 5 zware
BIGGEN en alle soor-
ten EETAARDAPPE-
LEN. G. J. Sloetjes,
„DeMenkhorst"D167

Te koop 5 a 6 zware
BIGGEN bij H. J.
Rietman, Warkense-
weg 6, Warnsveld.

Uit voorraad leverbaar
diverse soorten

knolzaad,
o.a. Gelria, Brabo enz.

Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 54.

Geniet van de natuur.
Trek er op uit.

Huur een

tent
van ons en

luchtbedden
en u geniet ten volle,

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Geen grijs
haar

Zonder hinderlijke nagroei
kunt u zelf uw grijze haren
wegborstelen met Crème
Marchal. Verkrijgbaar bij :

Drogisterij De OldeMeulle



. Hylkema
Tandarts

Afwezig t.m. 11
aug. a.s.

Spoedgevallen: Tand-
arts v. Dijke, Henge-

lo-Gld.
Spreekuur 9—10 uur.

Gevraagd net MEIS-
JE, voor hele of halve
dagen of WERKSTER
Grootenboer, Zutph.
weg.

Biedt zich aan net
MEISJE voor huis-
houdelijke hulp, tot
15 okt., liefst voor
hele dagen. Brieven
onder no. 20 bur.
Contact.

Te huur 2 ZITPLAAT-
SEN in de Herv. Kerk
te Vorden. Vak B bank
4. Te bevr. bij G. M.
E. Weenink.Zutphen-
seweg 11.

Goed tehuis gevraagd
voor twee mooie
POESJES. Haanappel,
Zutphenseweg C 67b.

Te koop wegens plaats-
gebr. z.g.a.n. eiken uit-
trektafel, huish.kachel,
gascomfoor, hok met
jonge konijnen en een
haard en kippenhok
3x3 yz. Masselink, Mo-
lenweg 3, Vorden.

Te koop SALAMAN-
DER-KACHEL,
STOFZUIGER en
JONGENSFIETS.

Julianalaan 36

Te koop Mosquito
BROMFIETS, 49 cc.,
met telescoopvering.
Als nieuw. Insulinde-
laan 5, Vorden.

Te koop een KINDER-
WAGEN en KIN-
DERSTOEL, beide
z.g.a.n. Adres te bevr.
Bur. Contact.

Te koop HAVER aan
de garst. Briefjes inle-
veren tot dinsdag 6 aug.
's avonds 8 uur.
Dieks, Kranenburg.

Te koop 4 vim ROG-
GE, aan de garst.
A. Gotink, C 130, b.d.
Bramel.

Te koop jonge KO-
NIJNEN. Zwarteweg
56.

Hermanus van Doorn
„„

Hendrika Gardina Boerstoel

namenshebben de eer U, mede
de ouders kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal
plaats hebben op donderdag 8
augustus a.s. om 11.30 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke bevestiging om 12 uur
in de Herv. Kerk te Vorden,
door de Weleerw. Heer Ds. J.
Langstraat.

Vorden, Insulindelaan 5.
Juli 1957.

Toekomstig adres: Mr. Th. Heems- w
kerkstraat 29, Zutphen.

n
Receptie van 4.30 — 5.30 uur
Hotel Bakker te Vorden.

n

Hierdoor betuigen wij onze hartelijke
dank aan de leerlingen der O.L.S.
Dorp en aan Ouders en belangstellen-
den, die ons afscheid op 18 en 19 juli
j.l. tot onvergetelijke dagen hebben
gemaakt.

Meester Vedders
Mevr. Vedders-Boerrigter

Nutsgebouw
Telefoon 500
v ADEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 11 aug., 8 uur
De fel-spannende en grootse avontu-

renfilm in kleuren

De bestorming van de fllamo
met: Sterling Hayden, Anna Maria
Alberghetti, Arthur Hunnicut, Ernest

Borgninen, Otto Kruger.
De ondergang van de 182 vrijheids-
lievende mannen, die gewapend met
bajonet en bowiemes, optrokken tegen
een leger van 4000 goed uitgeruste
soldaten en daarmede het sein gaven

tot de Texaanse vrijheidsoorlog.
Grootse gevechten. Duizenden mede-

werkers, Machtige natuuropnamen.
Een frisse jonge liefde.

C Toegang 14 jaar
•

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en pïaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Concordia Hengelo-GId.
zaterdag 3 augustus

DANSEN
Orkest Les Nomades

Huismoeders!
U-kunt nu vlug winkelen in onze gemoderni-
seerde zaak.
Geen wachten meer, want alles ligt voor U
klaar.

Profiteer van onze reclameaanbiedingen!
Slaolie per fles 129 et.
Margarine, volledig gevitaminneerd 2 pakjes 64 et
Theebiskwie, 250 gram 29 et.
Tomatenpuree, 2 blikjes 35 et.
Hotelkoffie, roodm. tijdelijk van 496 voor 160 et
Gelderse Ham,* 150 gram 85 et.
Potten Tomatensoep met Rijst 49 et.

Tevens hebben wij weer prachtige blanke stok-
vis ontvangen.

Fa. J. W. Albers, Nieuwstad
Hutsfloralia Cursus Bloemschikken.

Aanvang 2e cursusavond vrij
dagavond 9 augustus om 7
uur in de koffiekamer Nuts-
gebouw. Nieuwe cursisten kun-
nen nog deelnemen.

Opgave van deelname bij Mevr. Albers,
Zutphenseweg en Mevr. van Mourik. 5 les-
sen worden nog geJfcen. 2 in aug. en 3
in sept.

DANSMUZIEK
zaal LangeldP Hengelo-G

op zaterdag 10 aug. a.s.
Aanvang 7 uur. Orkest „The Modians".

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!

Abonnementsprijs slechts f 2.80 p. jaar

Vergelijk onze prijzen it

•

•

•

•

250 gr. moriaantjes,
heerlijk koekje 59 et

250 gr. Tosca, heerlijk koekje 65 et
l grote ontbijtkoek 39 et
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
1 beker prima appelstroop 43 et
2 pak custard 48 et
l pak maizena 22 et
3 pak pudding, div. smaken 49 et
l pot prima chocoladepasta 59 et
12 spritsstukken 49 et
6 grote eierkoeken 45 et

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Een Schoonheidsmid-
del bij uitstek.
„FOMA"-schuim reinigt
tapijten, kokos, verto-, ja-
bo- en wollen lopers, ge-
stoffeerde meubelen, tafel-
kleden, gordijnen en der-
gelijke in een ommezien
van tijd, zonder dat men
behoeft te knoeien met
water, zeep, ammoniak of
azijn. De behandeling is
zéér eenvoudig. U maakt
een viscose spons onder
de kraan nat en knijpt
deze losjes uit. Giet ver-
volgens een hoeveelheid
„FÜMA" op de spons,
knijpt er enige malen
flink in en er onstaat een
stevige schuim. Met de
schuimspons wrijft U daar-
na flink over het te be-
handelen voorwerp, waar-
bij hetvuildoorhetschuim
wordt opgelost. Daarna
wrijft U stevig na met een
schone doek. Het behan-
delde voorwerp herkrijgt
zijn oorspronkelijke kleur
en ziet er helder en fris
uit. Ideaal voor het be-
handelen van gestoffeer-
de meubelen, omdat op
deze wijze de vulling
niet nat kan worden.
De „FOMA" Droogschuim-
reinigingsmethode is dan
ook een uitkomst voor
de huisvrouw.
„FOMA" is een fabrikaat
van Kleine's Chemische
Fabrieken te Leiden en
ter plaatse verkrijgbaar bij
Woninginrichting
J. G. H. HEERINK,
Zutph.weg 7, Vorden.

Te koop BIGGEN.
Eggink, Hoge weide.

Te koop 3 dragende
VARKENS, werptijd
halfaug.J.W.Abbink,
C 47.

Te koop BIGGEN bij
H. Groot Obbink, b.d.
Viersprong, Linde.



Alleen zaterdag!
3 pak vet 125 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gr. ontbijtspek 60 et
200 gr. leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
A.s. woensdagavond

zijn we weer op de markt
met onze

Drentse Stoeten.
Bakker SCHURINK

v.v.v.
Zaterdag 3 aug. Waterpolo-tournooi

in het zwembad „In de Dennen".
Aanvang 6 uur n.m. Muziek aanwezig.
Na afloop dansavond in Hotel „'t
Wapen van Gelderland".
Maandag B aug. Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
B. Vlogman. Een rustige wandeling
welke voor iedereen zéér kan worden
aanbevolen. Vertrek zeven uur van
het Marktplein.
Dinsdag 6 aug. Oxiënteringsrit
voor wielrijders, 's avonds 7 uur van-
af het marktplein.
Woensdag 1 aug. Achtkastelent.

per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n.m. van het Marktplein
9s Avonds finale touwtrekken
Aanvang half acht bij café „de Zon",
ZutphensewegenOud-Vordense markt
Autoscooter» K.v.J., enz., enz.
Vrijdag 9 aug. herhaling van de
zeer geslaagde Gelderse avond
medewerking van de Vordense Boeren-
dansers en Boerenkapel, met expli-
catie. Aanvang 8 uur, op het plein
achter de O.L. School.
U wordt getrakteerd op krentenbrood
met koffie.
Entree f 1.—. Kinderen f 0.50.
Zaterdag 10 aug. Dansavond
in de zaal van Hotel Bakker. Aanvang
7.30 uur. Muziek „Songs and Rhythm"

Vakantieplannen ?

L.
Met onze tenten is U goedkoop en goed
uit. Steeds groter wordt ons sortiment
en steeds ruimer uw keus.

Fa. HARTENS — VORDEN
voor alles wat de kampeerder nodig
heeft.

Heineken's
•*• Heineken werkt
met de zogenaamde

Heineken's A-gist,
een speciale gistrein-

cultuur, waarvan nie-
mand ter wereld (behalve

Heineken) hetgeheim kent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van

het kostelijke bier, dat
daardoor véél langer

goed blijft.

Weder af te geven:
Diverse soorten knolzaad
zoals:
Gelria stoppelknollen,
Mornmersteeg's knolvoetresistente
halflange stoppelknollen,
Herfstkoning Andijvieblad.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5

Zaterdag 10 augustus

DANSEN
in zaal Bakker.

Muziek „Songs and Rhythm"
Aanvang 7.30 uur.

Drijfriemen.
Door aankoop van een partij prima
gebr. lederen drijfriemen, breedte 4—
20 cm., kunnen wij deze voor zeer
lage prijs afgeven. Ook nieuwe riemen
steeds voorradig.

G. ten Have, Drijfwerken, Vorden

J

Bernerstraat 11—17» Telef. K 6750-2321

Zaterdag 7 seplember

DAGTOCHT
naar Bloemencorso te Aalsmeer en

Bloemenshow in het Stadion te A'dam.
f 7.— p.p.

Men kan zich nu reeds opgeven bij Sig.mag.
E ij er kamp, Vorden, Telefoon 386.

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

Denkt U hedenavond aan het

Polo-toernooi.
Na afloop prijsuitreiking met
BAL bij Hotel Bakker.

A.s. woensdag |
half acht 's avonds

Touwtrekken
bij café „De Zon*4»
Na afloop

Olii Vordense markt
waarbij een autoscooter de
gezelligheid komt verhogen»

Tevens aanwezig gebak-» vis- en
snoepkramen en een oude bekende»
n»L K«vJ.

KOMT ALLEN.

Gevraagd zo spoedig mogelijk

een dagmeisje
niet beneden 18 jaar.

Hotel Brandenbarg, Vorden
LOTERIJ Kon. Wilhelmina Fonds
v.d. Kankerbestrijding.
De trekkingslijsten liggen ter inzage bij de
bekende verkoop-adressen.

EMPO
rijwielen

hebben
voorrang

(b»; wielrtjdend Nederland)

EMPO-rijwielen niet in prijs verhoogd


