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GESLAAGD
* De heer W. Polman slaagde in Den Haag voor

het diploma Woninginrichting.
De heer G. H. Vreeman, ,,de Viersprong", be-
haalde in Den Haag het diploma Vakfotograaf
en Fotohandel.

FINALE TOUWTREKKEN
Dinslagavond werd op een terrein achter café
,,de Zon" de finale om het kampioenschap
touwtrekken van Vorden gehouden.
Namens de winkeliersvereniging heette de
heer Siemerink het vrij talrijke publiek en de
ploegen welkom.
Ook ditmaal bleek de ploeg Delden verreweg
de sterkste. Deze wist n.l. met 14 punten voor
de tweede maal beslag te leggen op de wissel-
beker.
Tweede werd de ploeg van de Kranenburg met
zeven punten, no. 3 Delden II met vijf punten.
De ploeg van de Gems was hekkesluiter met
O punten.
Bij de prijsuitreiking prees burgemeester Van
Arkel de kracht en het uithoudingsvermogen
van de ploegen.

OUD-VORDENSE MARKT
Na afloop van het touwtrekken begaven velen
zich naar de oud-Vordense markt; waar al
spoedig een gezellige drukte heerste. De
zakenlieden deden veelal goede zaken. Ook
het rad van avontuur en de werptent hadden
veel aftrek.
De winkeliersvereniging maakte een sympa-
thiek gebaar door de opbrengst van de laatste
attracties te bestemmen voor de gezinszorg in
Vorden.
Ter verhoging van de feestvreugde maakte de
muziekvereniging ,,Concordia" een rondgang
door het dorp. Ook op de markt was de gehele
avond muziek. A

V.V.V.-AVONDWANDELING
Aan de V.V.V.-avondwandeling onder leiding
van de heren Norde en Van Roekei, namen
25 personen deel. De tocht leidde door Hack-
fort.
Woensdagmiddag namen 85 dames en herent
deel aan de Acht kastelentocht per fiets, on-
der leiding van de burgemeester.

„ONS BELANG" OP REIS
Per touring-car maakten de personeelsleden
van de C.L.V. „Ons Belang" en de „Samen-
werking" te Linde met hun dames een uitstap-
je naar de provincie Utrecht. Allereerst wefd
een bezoek gebracht aan het huis „Doorn",
waar diverse bezienswaardigheden in ogen-
schouw konden worden genomen. Vandaar
ging de tocht naar de stad Utrecht, waar het
gezelschap geruime tijd vertoefde. Hierna
werd een bezoek gebracht aan de „Solafabriek
M. J. Gerritsen & Zn." te Zeist, waar onder
deskundige leiding de fabricatie van tafelzil-
ver en andere produkten werd bezichtigd; met
grote belangstelling volgde men dit fabricatie-
proces.
Na nog enkele andere bezienswaardige ob-
jecten, o.a. de pyramide van Austerlitz bezich-
tigd te hebben, werd hoogst voldaan over deze
leerzame en prettige tocht, de terugreis aan-
vaard en was het gezelschap weer tijdig thuis.

WATERPOLO
Zondag j.l. namen drie leden van de dames-
ploeg van V.Z.V. deel aan een l km zwemwed-
strijd te Olst en wisten hier opmerkelijke
resultaten te behalen. Van de 27 deelnemers
wist Joke Brandenbarg zich als derde te klas-
seren, 20 sec. na de eerst aankomende. De
dames Jansje Brandenbarg en Sw. Bonke, wer-
den resp. llde en 2Cstc.
Op zondag 19 augustus zal ditzelfde drietal
deelnemen aan een zwemwedstrijd over 1500
m te Enschede. Het herenteam van V.Z.V. zal
a.s. zondag deelnemen aan het waterpolo-toer-
nooi te Brummen, dat door de vereniging
B.W.R. aldaar wordt georganiseerd.

VEULENKEURING
Op de te Hengelo (G.) gehouden veulenkeu-
ring werden de veulens van de volgende eige-
naren bekroond:
Koudbloed ingeschreven Merrieveulen: D. Let-
tink, Linde. 3b prijs.
Warmbloed ingeschreven Merrieveulen, N.
Oortgiessen, la prijs.

KERKDIENSTEN zondag 19 aug.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. H. A. Doeschot, van Haarlo.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. Langstraat.

Öeref. 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 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 18 aug. van 5 uur tot en met
zondag 19 aug. Dr. De Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 10 t.tn. 16 augustus
Geboren: z. van J. A. Overbeek en A. M.
Overbeek-te Molder; d. van L. Pardijs en
J. Pardijs-Meulenbrugge; z. van H. Elbrink
en W. Elbrink-Visser (geb. te Zutphen).
Ondertrouwd: A. J. Aberson en B. H. Hid-
dink; J. van Atnstel en G. Nijhof.
Overleden: L. Pardijs, m., wedn. van H.
Wullink, 63 jr„ (overl, te Zutphen).

SCHILDERIJEN-EXKPOSITIE
A. M. JÖRISSEN

De koffiekamer van het Nutsgebouw, die
reeds voor vele doeleinden gebruikt is, be-
leeft thans de première van de eerste schilde-
rij ententoonstelling in dit gebouw.
En het moet gezegd worden, dit zaaltje l
zich heel goed hiervoor.
De bijna 70-jarige Vordense schilder A. M.
Jörissen heeft hier uit zijn zeer omvangrijke
collectie een 50-tal oiieverfstukken, bijeenge-
bracht, die een aandachtige beschouwing
zeker waard zijn.
Men behoeft maar even een blik op deze
lectie te werpen om te weten dat deze kr.iss
amateur-schilder, die destijds vele lessen ge-
volgd heeft van de directeur der Akademie
voor Beeldende Kunsten te Arnhem, de heer
van Lerven, een vriend der natuur is.
En waar kan zich een talentvol schilder beter
uitleven dan in Vorden met zijn talrijke mooie
plekjes, karakteristieke landschappen, oude
boerenhoeven en imponerende bossen.
Deze expositie geeft ons hiervan een interes-
sant en fraai beeld.
Niet alleen dat de schilder deze mooie objec-
ten weet te vinden, wat getuigt van zijn visie
op de natuur, hij weet ze ook op begaafde
wijze in beeld te brengen.
Men vindt op deze' expositie bovendien een
aantal stukken, die de schilder in Drente,
waar hij enige tijd gewoond heeft, vervaardigd
heeft.
Het zal voor velen, die deze expositie be-
zoeken een prettige verrassing zijn met zijn
werk kennis te maken.
Zijn routine, zijn gevoel voor compositie en
kleuren spreken uit: vele s tukken , vooral uit:
de kleinere, zoals de Korenschoven, de oude
Den en Knotwilgen, die zeer goed getroffen
zijn.
Sfeervol z i j n de bomengroepen in fraaie herfst-
t inten en de schildering van de avondschemer.
De schilder heeft blijkbaar een voorliefde voor
de landgoederen „Den Bramel" r n , , 1 f a c k f o r t " ,
waarvan verscheidene stukken getuigen. Ook
vinden we er neg de oude standaardmolen van
de heer Klein Lebbink in het dorp terug, w.
melen reeds lang geledt n helaas werd nfge-
brok< n.
Zijn gevoel voor k l e u r e n laat de schilder voor-
al ook spreken in de pu l l en met bloemen,
waarvan enkele kleurrijke stukken voorhan-
d < n zijn.
Over het geheel genomen zal deze expositie
de toeschouwers zek< r w e l e n I e boeien en is
dan ook ongetwijfeld een bezoek waard. Een
sympatieke geste van de schilder is, dat hij
de <. n l r e ( gelden bestemd heeft voor het Vor-
dense Groene Kruis.
De exposi t ie is zowel 's morgens als 's middags
te lx /.iehtigen en duurt tot en met zaterdag
25 augustus.
Zaterdagmiddag had de officiële opening

plaats, waarbij burgemeester van Arkel, be-
stuursleden van het Groene Kruis, van het
Nut, familieleden en vrienden van de schilder,
aanwezig waren.
In zijn openingswoord wees burgemeester van
Arkel op het tweeledig doel van deze exposi-
tie, n.l. het publiek uit Vorden en wijde om-
geving in kennis te stellen met het werk van
deze schilder en bovendien het Groene Kruis
te steunen door de opbrengst van deze ex-
positie. Het verheugde spr. dat deze tentoon-
selling van 11—25 augustus gehouden wordt,
zodat ook de vele vakantiegangers in de ge-
legenheid zijn deze te bezoeken.
Hij hoopte dat velen de schilderijen, welke de
hee% Jörissen in de loop der jaren heeft ge-
creëerd, in ogenschouw zouden komen nemen
en dat het bezoek van dien aard zal zijn, dat
een flink bedrag aan het Groene Kruis kan
worden afgedragen.
Hij heette hierna nog in het bijzonder welkom
de dochter en schoonzoon van de schilder, die
uit Canada overgekomen, deze middag hier
aanwezig waren. De heer Jörissen dankte bur-
gemeester van Arkel voor zijn hartelijke woor-
den, in 't bijzonder tot zijn familie, en hoopte
eveneens dat zijn werk mocht bijdragen tot
een goede ontvangst ten bate van het Groene
Kruis.

RATTI-NIEUWS
De nederlaagwedstrijden werden j.l. zondag
voortgezet met een ontmoeting tegen R.K.
Z.V.C. I en II uit Zieuwent. Het weer liet zich
van zijn goede zijde zien en er bestond een
behoorlijke belangstelling voor dit toernooi.
De wedstrijden verliepen in sportieve sfeer en
werden door de heren Buunk en Bello op
keurige wijze geleid.
In de eerste wedstrijd tussen Ratti II en R.K.
Z.V.C. II gaven beide ploegen elkaar aanvan-
kelijk weinig toe. Van de Ratti-voorhoede ging
weinig sootkracht uit en zodoende kon
zij niet tot scoren komen. Nadat Zieuwent met
rust reeds een 0—2 voorsprong had, wisten de
gasten ook in de tweede helft van de hun ge-
boden kansen goed gebruik te maken, zodat
de Zieuwentse reserves met O—4 wonnen.
In de hierna volgende ontmoeting tussen Ratti
I en Zieuwent I heeft Rati het er lelijk bij laten
zit ten. Waarschijnlijk heeft de. thuisclub deze
ontmoeting te licht opgevat, want het werd
ditmaal een 2—5 zege voor de gasten.
In het veld was Ratti zeker niet de mindere,
doch de voorhoede zag geen kans om te doel-
punten, ock al door het taaie verdedigen van
de bezoekers, die een actieve en hechte defen-
sie bezaten.
Zondag a.s. worden de laatste wedstrijden van
dit toernooi gespeeld.
Ruurlo I en II spelen resp. tegen Ratti I en II.
Evenals in de competitie wordt ook nu een
geduchte strijd tussen beide ploegen ver-
wacht. Het eerste elftal zal er /eker een schep-
je bij op moeten doen. want als er gespeeld
wordt zoals verleden week, dan ligt er weder-
om een grote nederlaag in het verschiet. De
reserves zullen aan Ruurlo II ook een behoor-
lijke kluif hebben.

E.H.B.O. PLEISTERACTIE
De zondag in de parochie Vorden-Kranenburg
gehouden pleisteractie, ten bate van de Katho-
l ieke Nationale Bond voor E.H.B.O. heeft
./' 03,75 opgebracht. 500 pleisters werden grif
aan de man gebracht.

V.V.V. PROGRAMMA
We vestigen deze keer even uw bijzondere
aandacht op de advertentie van V.V.V., daar
enkele wijzigingen in het programma zijn aan-
gebracht.
Zo zal het concert van hedenavond bij goed
weer in de muziektent gegeven worden, doch
bij minder gunstige weersomstandigheden in
l ie t Nutsgebouw. Een loffelijk initiatief!
De demonstratie van de folkloristische dans-
groep ,,de Knupduukskes" wordt deze keer
niet op het Marktplein gegeven, maar bij
Hotel de Konijnenbult. Neemt u van deze twee
wijzigingen goede nota?

BENOEMD
In plaats van de heer A. Dieks Jr., die on-
langs elders werd benoemd, is als molenaar
aan het filiaal van de Coöp. Landbouwvereni-
ging „Ons Belang" te Linde benoemd, de heer
M. G. Langwerden, die reeds enkele jaren in
dienst dezer Coöperatie was.



Met de Knupduukskes naar N.W. Wales.
V

We voldoen natuurlijk gaarne aan dit verzoek
en als echte televisie-artisten moeten we eerst
's morgens repeteren; daar gaat een uur mee
heen. Daarna gaan we lunchen, maar voor het
zover is moeten we ons eerst nog door een
leger van handtekeningverzamelaars en foto-
grafen heenwerken. Het wordt compleet een
obcessie voor ons, maar ook daar worstelen
we ons door heen.
De middag brengen we door met inkopen doen
voor de terugreis en dan komt 's avonds het
optreden voor de televisie. Dit gebeurt op een
plein midden in Llangollen. Duizenden en nog
eens duizenden mensen zijn op de been om ons
te zien dansen. En als wij na afloop van de
uitzending nog met een aantal van hen de
Hoakseberge dansen, is het hek van de dam.
Iedereen heeft er reuzen plezier in dat wij ook
de bevolking in onze dansen betrekken en het
wordt een feest van internation«ie vriend-
schap. Alles danst door elkaar: Tsjechen, Duit-
sers, Spanjaarden, Italianen, Engelsen enz.
dansen de oud-Gelderse dansen en wij krijgen
bij ons vertrek een ware ovatie in ontvangst
te nemen. Ook van de B.B.C.-staf krijgen wij
een pluim: het was een prima uitzending ge-
wees*. Als dank krijgen we nog een herinne-
ringsvaantje mee. Dit is voor ons een pracht
souvenir en wij zijn er dan ook zeer mee in-
genomen.
Na dit prachtige slot is ons verblijf in Llangol-
len praktisch ten einde. We gaan eerst de
voorzitter van het feestcomité nog even badan-
knn voor de buitengewoon prettige dagen die
we hebben gehad en voor de fantastisch goede
organisatie van dit grote feest. Nog een laat-
ste samenzijn met onze diverse gastheren en
-dames en nog een nachtje slapen en dan is
het: ,,de weg terug".
Zondag 15 juli: De dag van afscheid van de
zeer gastvrije bevolking van Llangollen. Onze
hospita's schijnen te denken dat de terugtocht
naar Vorden een wereldreis is, zo'n grote hoe-
veelheid mondvoorraad wordt ons meege-
geven.
Als altijd heeft onze reisleider er voortreffelijk
voor gezorgd dat we op gemakkelijke wijze
met al onze bagage per bus naar het station
worden gebracht.
Op zondag vertrekt van hier gewoonlijk geen
enkele trein, maar de organisatoren van het
festival hebben hun maatregelen getroffen
door zorg te dragen, dat vandaag een extra-
trein loopt, plaats biedend aan plm. 500 ver-
trekkende buitenlanders. Op het perron is het
een gekrioel van jewelste. Zodra de Spanjaar-
den uit Cadiz, onze rood-wit-blauwe rosetten
ontdekken, komen ze „handenklappend en
stampvoetend" op ons af en vragen nog één
keer om de Driekusman, waaraan natuurlijk
wordt voldaan.
Tijdens de treinreis valt ons de stilte en rust
op, die ook op de grote verkeerswegen heerst

(Wordt vervolgd)

Nico ten Kuile & Zn. N.V.
Confectie-atelier Hengelo-Gld.

Wij vragen

NETTE MEISJES
voor het zomen en opmaken van

textielprodukten.

Voor het weverijbedriji te
Neede worden spoelsters

gevraagd.
Reiskosten worden vergoed.

Hoge lonen.

Aanmelden bij het atelier te Hengelo-
Gld., Raadhuisstraat 33 of bij de
personeelsafdeling : Rapenburg, Neede.

Familie Trijssenaar-Albers, Rosedale (BC),
Canada, vraagt voor haar boerderij een
FLINKE KNECHT, die daarna zelf een
bedrijf in Canada wil beginnen.
Inlichtingen geeft H. S. J. Albers, Nieuw-
stad 5, Vorden.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Al de Anneliesjes, al
de Hannie's, Joke's en
Jannie's, al de Jannen,
Wimmen en Berten
kopen bij ons eeti
sterke

leren tas
voor hun studie.
Hun gehele leven gaat
ie mee.

Aanbevelend,
G. W. LUIMES

Telef. 421

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

vrouwen

waren nodig

om twee van

de drie te helpen

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Heden middag en avond
zijn we weer op de markt
met Oldewetse Drentse Stoe-
ten.

Bakker Schurink
Steeds de laagste prijzen!

250 gr. moriaantjes,
heerlijk koekje 59 et

l gr. fles bessensap 68 et
l gr. fles gazeuse, l liter 29 et
200 gr. annanas sorbet,

heerlijk snoepje 55 et
k l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et

3 pakjes pudding, div. smaken 45 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en
ontbijtspek, 150 gr. 54 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Juist ontvangen
een pracht collectie in:

Wollen damesvesten,
Wollen jongens truien en
blouses,
Wollen herenvesten,
met en zonder mouw

Meisjes pullovers en vesten,
prachtige kleurencombinatie1 s

H. Lolh - Vorden
Nutskleuterschool
De school begint weer dinsdag 21
augustus 's morgens om 9 uur*

5000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten. Nu blijkt waarom het leven

van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat

.de verhouding tussen taille-
maat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunerte, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de Pas-
Tunette in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten heeft,x

kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

Ltny model cori.f mei iljiluHing

•n veler Zware eHen talin of
broche. M«l of zonder
blnnenbind.

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pas-Tunette niet slaagt.

H. LUTH - VORDEN

Wederom ontvangen
^ een partij pracht

kwaliteit blanke stok-

.i
vis.

Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws - altijd wat goeds

VANDAAG
« 500 gram rauw vet 40 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram tongenworst 60 et
200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat

KEUNE, Stationsweg, Vorden

A.S. ZONDAG

Nederlaag-toernooi Ratti
12 uur Ratti II - Ruurlo II
2 uur Ratti I - Ruurlo I

HET BINNENHUIS
MEUBILEERINRICHTING

VORDEN

Heden zaterdag 18 aug.
GESLOTEN.

A. POLMAN

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden



GEBOREN :
JOHAN

(Hans)
waarvan wij U met
grote vreugde kennis
geven.

H. Elbrink
W. Elbrink-

Visser

Vorden, 16 aug. '56.
Burg. Galléestr. 5.

Tijd.:Alg. Ziekenhuis
Zutphen.

Mevr. Hylkema,
Dorpsstraat 5, Vorden,
zoekt een MEISJE v.
halve dagen of een
flinke WERKSTER.

Biedt zich aan net
R.K. DAGMEISJE.
Inlichtingen Bur. van
dit blad.

Te koop HAARD-
KACHEL, TAFEL en
2-DEURS LINNEN-
KAST. 't Hoge 7.

Te koop ± 2000
CEMENTPANNEN.
D. Klein Geltink,

Klein Garmel

Te koop div. RADIO-
ONDERDELEN w o.
voedingstransformator
T. Albers, Zutphense-
weg 75.

3 KONIJNENHOK-
KEN te koop, waar-
van één 3-delig.
J. v.d. Zande, Juliana-
laan 9.

Te koop Yellow
VALAPPELS.
H. G. Breuker, 't En-
zerinck.

Een r. b. nuchter
VAARSKALFtekoop
bij H. Bargeman,
Veldwijk C 93.

Te koop 2 drag.
VARKENS, 29 aug.
a.d. teil.
G. J. Bouwmeester,
„Voorschotje" Linde.

Toom BIGGEN te
koop. B. Rouwenhorst
„Den Kerkhof"

Te koop EETAARD-
APPELEN. 10 cent
per kg. G. }. Sloetjes,
„de Menkhorst".

AFBRAAK
WONING te koop.
J. W. Vlemingh, E 63
Hengelo-Gld.

wil
welke de grootste voldoening
geeft van de arbeid, die kiest
ie geheel naar smaak bij

VOROEN

Inschrijving danscursus

3 Burg. Galléestr.

'*"<d Don»l«*'°*

Dansschool M. J. Kroneman

PUBLIKATIE.
Inschrijving leerlingen gemeentelijke

middelbare Handelsavondschool.

Op maandag en dinsdag 20 en 21 aug. a.s«,
des avonds van 7 tot 9 uur, bestaat ge-
legenheid tot aanmelding van nieuwe leer-
lingen voor het cursusjaar 1956—1957 in
het schoolgebouw (Stedelijk Lyceum, Isen-
doornstraat 3).
Bezitters van het U.L.O.-diploma of van
het diploma 3-jarig H.B.S. kunnen worden
toegelaten tot klas 4.
De opleiding voor de Associatie-diploma's
geschiedt in een vervolgklas; hierin kunnen
geplaatst worden bezitters van een eind-
diploma van een middelbare school.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij
de Directeur: G. Mombarg, Binnenweg 21
te Warnsveld (Tel. 2797).

Wij hopen van

27 aug. t.e.m. 1 sepf.

met vakantie te gaan.
*Onze hermkalon is dan ge-
sloten.

W I E X A R T
Gevraagd voor eenvoudig stikwerk

Meisje voor Elektr. naai-
machine of Thuisnaaisters
Prettige werkkring.

Fa. H. W. E. Raat, Matrassenfabriek
VORDEN.

ames l

Laat Uw japonnen, kin-
derkleding e.d. maken bij

DINI M A R T I N U S
Gedipl. Coupeuse
Almenseweg C 152 a, Vorden

Heren Regenjassen
en

Dames Regenmantels
in een grote collectie.

Leuke sportieve modellen reeds
vanaf f 29.75.

Looman, Vorden
-k Regelink voor uw Rijbewijs -k
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Bakkersvakantie
A.s. week zijn de volgende bakkers
gesloten:

Voskamp, ter Huerne,

Scholten
U wordt er op attent gemaakt, dat in de genoem-
de vakantie-week geen brood wordt bezorgd.
Beleefd wordt uw medewerking gevraagd door het
brood vooral 's zaterdag vroeg te halen, dit voor-
komt wederzijdse teleurstelling.

Vordense Bakkersvereniging

Hl Landbouwers
A.s. maandag 20 augustus is het vervoer van biggen weer vrij
U kunt de biggen bestellen per telefoon, no. 452, Varsseveld
of vrijdags op de markt in Vorden.

Aanbevelend,

B. Willemsen & Zn., Tel. 08352 - 452, Varsseveld

Vordense Schoenmakers-Palroonsvereniging
Van 20—25 aug. (dus a,s. week) zijn

wegens vakantie gesloten :

Timmer, Kranenburg
H. Visser, Kerkstraat

H. G. Wullink, Dorpsstraat

Dit is het adres voor autorijles

George Seesing
„'t Groenedal", Tel. 358, Vorden
Komt NU naar G.S.*voor uw RIJLES!

Erkend en gediplomeerd F.N.O.P. instructeur

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden wordt!
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v. v. v. Winkeliersver.

Heden zaterdagavond nog
eenmaal de

WiniAt
Gezellige muziek en leuke kramen brengen u een
gezellige zaterdagavond.

MOOI WEER IS AANGEVRAAGD.



vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar atelier

TE HENGELO-GLD.

nette meisjes als naaisters
en leerling-naaisters.

Aanmelden dagelijks aan atelier

Wichmond^eweg 2, Hengelo-GId.

v.v.v.
Zaterdag 18 aug. Concert
in de Muziektent, te geven door de
Muziekver. „Concordia" en het Vor-
dens Dameskoor. Aanvang half acht.
Bij slecht weer in het Nutsgebouw.

Maandag 20 aug. Avondwandeling
langs Vordens mooiste plekjes, onder
leiding van de Heren D. Norde en
G. J. van Roekei. Een rustige wande-
ling welke voor iedereen «zéér kan
worden aanbevolen. Vertrek 7 uur
van het Marktplein.

Woensdag 22 aug. Achtkastelent.
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 u. n.m. van het Marktplein.

Woensdag 22 aug. Boerendansen
Demonstraties van onvervalste folklore
door de „Knupduukskes" uit Vorden.
Aanvang 8 uur op de Konijnenbult.

Donderdag 23 aug. Avondwandel.
met controle-posten Vertrek 7 uur
vanaf 't Marktplein. Inschrijfgeld 75 et

Zondag 26 aug. Oriënteringsrit
voor rijwielen, langs prachtig natuur-
schoon. Vertrek 2 30 u. van het Markt-
plein. Inschrijfgeld 75 et.

Niet naar de markt, maar

naar S C H O U T E N om
BIGGEN. Uit voorraad

leverbaar.
Hengeloseweg 3, Vorden

As. vrijdag 24 augustus
wordt een warme dag

In onze winkel wordt u die
dag getracteerd op een heer-
lijk glas Siebrands Limonade*

*Als attentie, bij aankoop van een
fles limonade, GRATIS een grote
reep chocolade.

SMIT, Zutphenseweg
Telefoon 281

•IL IK ietselke ween iets nieuws,

altijd wat goeds.

GEVRAAGD

FLINKE JONGEN
niet boven 20 jaar.

Eventueel in het vak te worden opgeleid.

TEL 381
Vï QQFPV Li3i3lL.lt

O.L.S. DORP
De lessen worden hervat op a,s. dinsdag
21 aug. om 8.45 uur.

J. G. VEDDERS. H.d.S.

Feestweek

r i

X

WARNSVELD
van 21 tot 25 aug» a.s»

*Dinsdag 21 aug. optreden

x Amsterdamse Politiekapel
y Op 24 en 25 aug.

ü schitterende Gondelvaart

Slaapkamer-ameublementen
leveren wij uit voorraad in 12 ver-
schillende modellen.
Komt U ze ook eens bezichtigen.
Een 3-deurs kast, toogledikant,
2 stoelen + 2 nachtkastjes -f- l
tafeltje, geheel meubelplaat, reeds
vanaf f 418.75

WONINGINRICHTING

JOH. HEERINK
Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

Autoverhuur

A. 6. TRA6TER - VORDEN


