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STRAATPREDIKING
Hedenavond wordt een evangelisatiebijeen-
komst gehouden nabij de oude Empo-fabriek.

DAMCLUB VORDEN
Dinsdag 24 Augustus vangt de damclub Vor-
den weer aan met de clubavonden en onder-
linge competitiewedstrijden. Alle leden, junio
ren en tevens niet-leden die zich tot het
damspel aangetrokken voelen, ivorden uit-
genodigd dan aanwezig te zijn. De clubavon-
den worden gehouden in de bovenzaal van
het Nutsgebouw, 's avonds om half acht.
Voor verdere inlichtingen zie de advertentie.

LANDDAG PLATTELANDSJONGEREN
De jaarlijkse landdag van de plattelandsjonge-
ren, georganiseerd in de B.O.L.H. en B.O.G.
wordt ditmaal in Ruurlo gehouden.
We weten allen nog hoe voor enige jaren deze
landdag (destijds Wolado geheten) hier in
Vorden plaats vond en hoe ontzaglijk veel
werk er verzet moet worden wil zo'n dag
goed slagen. We willen dan ook gaarne onze
lezers opwekken volgende week naar Ruurlo
te gaan, waar hun een interessant programma
geboden wordt. Een advertentie in dit blad
geeft alle bijzonderheden.

V.V.V. PROGRAMMA
Het zomerprogramma van V.V.V. nadert haar
einde. Vanavond is er volop actie. De motor-
en autorijders hebben een oriënteringsrit van
60 km; de bridgers komen in het Nutsgebouw
bijeen voor een brige drive en de padvinclers
geven een kampvuur op de Gemeentebleek.
Zondagavond half acht geven het Dameskoor
en het Mannenkoor een concert in de muziek-
tent.
Maandagavond wordt de laatste avondwande-
ling van dit seizoen gehouden; ook de wiel-
rijders gaan Woensdagmiddag voor de laatste
keer de acht kastelen langs.
Woensdagavond heeft er weer avonddropping

•plaats. Hiervoor zal zeker weer veel animo
bestaan.
De extra demonstratie van boerendansen, wel-
ke op Dinsdagavond was vastgesteld, gaat
niet door; het schijnt dat een der leden van de
Knupduukskes te voorbarig is geweest met
het doorgeven van dit bericht aan de pers.
Wij vinden dit erg jammer, want met onjuiste
berichten zijn de Knupduuskes noch het pu-
bliek gebaat. We zouden dan ook gaarne zien
dat dergelijke berichten alleen opgegeven
worden wanneer het voor 100 pet vaststaat
dat een en ander door gaat.

DISTRICTS FOKVEEDAG
In een gehouden vergadering van de besturen
van de M.R.IJ. en F.H. Fokkers werd mede-
gedeeld, dat de Districtsfokdag alhier gehou-
den zal worden op Vrijdag 8 October a.s. des
morgens om 9 uur in de weide van mej. Wed.
Hartman aan de Zutphenseweg. De inschrij-
vingsbiljetten kunnen worden ingeleverd bij
de secretarissen der verschillende verenigin-
gen.
Van verschillende verenigingen en instanties
zijn medailles beschikbaar gesteld of subsidies
toegezegd.
Aan deze Fokveedag is tevens een Fokdag
voor schapen aan verbonden.
Na afloop der keuring is er een keuring van
de afstammelingen van de K.I. stieren in
groepsverband op het zelfde terrein.

Kerkdiensten Zondag 22 Aug.
Gebouw Irene

9 en 10.30 uur Ds J. H. Jansen
Medlerschool

10 uur Ds J. Langstraat
Geref. Kerk

9.30 en 7.15 uur Ds H. Faber,
van Hoogeveen

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

ƒ?. K. Kapel l en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 21 Aug. van 5 uur t.e.m.
Zondag 22 Aug. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 99 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 50.-— tot f 58.—

Handel was tamelijk vlug

Burg. stand van 13 Aug. t.m. 19 Aug.
Geboren: d. van D. J. Weustenenk en R.« Weustenenk-Klein Haneveld.

huwd: G.Verhoeven en G. H. Besselink.
vjverleden: H. Ligtenbarg, vr., wed. van B.
J. Massink, oud 80 jr., overl. te Zutphen.

OPROEP TOT EEN REÜNI
hi verband met haar 25-jarig jubileum ligt« in de bedoeling van de voetbalvereniging

rden om in Hotel Bakker op Zaterdag 28
Augustus een soort reüni te houden, waarbij
alle oud-leden en leden boven de 18 jaar wor-
den uitgenodigd. Op deze z.g. oude-jaarsavond
zullen oude vriendschapsbanden nog eens
weer nauwer aangehaald worden, terwijl het
voor de jongere leden ook wel eens prettig zal
zijn om eens kennis te maken met hen, die
destijds mede hielpen de jubilerende vereni-
ging op te richten of in stand te houden.

VOETBAL
Als openingswedstrijd van het jubileum-tour-
nooi van de voetbalvereniging Vorden staat
voor a.s. Zondag de plaatselijke ontmoeting
Vorden-Ratti op het programma.
Allereerst wordt er om 1.30 uur de wedstrijd
Vorden II-Ratti II gespeeld, waarna om 3.15
uur de beide eerste elftallen tegen elkaar in
het veld zullen treden.
De plaatselijke ontmoetingen tussen beide
verenigingen hebben zich altijd gekenmerkt
door weinig krachtsverschil, zodat er altijd
volop spanning was, wie deze wedstrijd zou
winnen. Ook nu valt van de uitslag maar
weinig te voorspellen, doch dat het er span-
nen zal is wel zeker. Het is te hopen dat ook
deze wedstrijden weer in een sportieve geest
worden gespeeld, een jubileum-tournooi
waardig.
Voor elke wedstrijd is een beker als prijs uit-
geloofd voor de winnaar. Bij een gelijk spel
valt de beker, gezien het sportieve karakter
van dit lournooi, toe aan de bezoekende club

GESLAAGD
De heer W. L. de Grip, onderwijzer aan do
O.L. dorpsschool, is to Arnhem ges laafd voor
de hoofdactc A.

PROPAGANDA-AVOND V.Z.V.

De Zwem- en Poloclub V.Z.V. hield onder
leiding van de heer J. V. Plas Woensdag-
avond een propaganda-avond in het Nuts-
gebouw. De opkomst was goed te noemen.
In zijn openingswoord memoreerde spr. de
gang van zaken die tot het oprichten van een
dergelijke vereniging hadden geleid n.l. dal
het gaat om de sport voor lichaam en geest .
Vervolgens werden welkom geheten de heer
burgemeester in zijn functie van hoofd van
het gemeentebestuur en als voorzitter van het
bestuur van het zwembad ,,In de Dennen",
alsmede de heer R. Bakhuis te Olst, die voor
deze avond een aantal door hem zelf genomen
opnamen van zwem- en polowedstrijden zou
laten zien, benevens de heer Benninga, voor-
zitter van de Kring IJsselstreek v. d. Kon.
Ned. Zwembond. Spr. deelde mede dat het
ledental thans reeds 35 bedroeg. Hij hoopte
dat de gehele bevolking van Vorden zich
achter deze nog jonge vereniging zou scharen
hetzij door sympathie of als donateur te wor-
den ingeschreven. Ook zou spreker gaarne
zien dat personen van 18 jaar en ouder zich
als lid opgaven opdat daaruit een aantal
ploegen konden worden samengesteld die hun
krachten dan in diverse wedstrijden konden
meten. Spr. deelde vervolgens mede, dat, om
t^keginnen, reeds op 28 Augustus a.s. des
alRds een waterpolowedstrijd in het zwem-
bad alhier zal worden gespeeld, alsmede wed-
strijden om het zwemkampioenschap van
Vorden. Het bad zal voor dit. doel •
worden verlicht.
Hierna werden een drietal films over zwem-

olo wedstrijden, in ons land gespeeld ge-
hde de jaren 1933 tot 1953, vertoond.

fral de kleurenfilms trokken zeer de aan-
dacht. Tijdens de vertoning gaf de heer Ben-
ninga een duidelijke uiteenzetting over de
verschillende soorten van zwemmen (rugslag,
schoolslag, borstcrawl enz.).
Aan het slot van de avond was de heer Plas
dan ook de tolk van de vergadering door allen
hartelijk dank te zeggen voor hun opkomst
en de medewerkers voor hun daadwerkelijke
steun.

Nadat Woensdagmiddag de traditionele1 acht-
kastelentocht door een 94-tal personen was
verreden vond onder flinke belangstelling
avonds in de zaal van hotel Bakker een i
sciigymnastiekwedstrijd plaats tussen 10
vreemdelingen en 10 Vordenaron.
De vragenstellers waren de heren Van Ton-
geren en d'Aumerie. Mej. A. Jansen fundeerde
weer als „Mieke" en zorgde voor de punten-
telling.

uitslag was dat de Vordenaren hol togen
de vreemdelingen moesten af lopen mot 18
tegen 14 punten.
Tijdens de diverse pauzes wist ,,Jan van Vor-
den" (de heer Joh. Norde) door zijn hum<
tischo schetsjes en voordrachten in het
Achterhoekse dialect de aanwezigen enige tijd
vrolijk bezig te houden. Herhaaldelijk kloi
dan ook de lachsalvo's door de zaal.
Het muzikale gedeelte werd verzorgd doen
heren Siemes en v. d. Berg, daar i l o hooi V< l
weue.ns ziekte verhinderd was.
Het V.V.V. bestuur heeft door het geven van
do/o avond de vreemdelingen on verdere aan-
wezigen weer een aardige attractie bezorgd.



ZILVEREN JUBILEUM VOETBALVER.
VORDEN

Het is deze maand 25 jaar geleden dat de
Voetbalvereniging Vorden werd opgericht.
Voordien rolde de voetbal ook al in Vorden
en nog doen er verhalen de ronde van het
vroegere Blauw-Wit, de club van Piet Nipius,
de phcnominale goalgetter, van de Wahls, van
Kervel, Vlogman en zovele anderen. Deze
vereniging ging na enkele jaren weer ter
ziele, waarna een aantal jongeren een nieuwe
vereniging stichtten onder de naam „Her-
cules", doch ook deze club was geen lang
leven beschoren. In Augustus 1929 werd door
enkele oud-leden van Hercules en Blauw Wit
en een aantal nieuwe voetballiefhebbers de
voetbalvereniging ,,Vorden" opgericht. In het
allereerste bestuur hadden zitting de heren
A. C. Kost, Fr. Jansen, J. Derksen, J. Plezier,
B. Parijs.
Hiervan is laatstgenoemde nog steeds lid van
de vereniging, hoewel hij geen bestuursfunctie
meer bekleedt.
De beginjaren waren weer zeer moeilijk, voor-
al op financieel gebied, totdat op 12 Aug. 1931
bij een Algemene Vergadering een bijna ge-
heel nieuw bestuur gekozen werd, bestaande
uit de heren J. Lammers (voorzitter), J. Schup-
pers, secr., J. Smit, penningrn*, B. Pardijs en
J. M. v. d. Wal. Van dit bestiiur bekleedt de
heer J. Lammers nog steeds de voorzitters-
functie, welke hij nu 23 jaar vervult. Dit be-
stuur zette de zaak goed op poten. Er werden
notulen gemaakt, statuten en reglementen
opgesteld e.d. Er werd toen met 2 elftallen
in de bond gespeeld. Vorden I had al vrij
spoedig succes door in het seizoen 1930/31
kampioen van de derde klasse G.V.B, te wor-
den. Nadien is het haar niet meer gelukt om
een kampioenschap te behalen, althans het
eerste elftal niet, hoewel zij er soms (j^Éjt
bij was.
In het seizoen 1931/32 belandde Vorden in de
competitie op de 2e plaats in de tweede klasse
G.V.B, en promoveerde bij keuze naar de Ie
klasse, waarin zij vrijwel constant, met uit-
zondering van enkele oorlogsjaren, met wisse-
lend succes is uitgekomen.
Aanvankelijk lag het voetbalterrein aafj^w
Hengelose weg, doch doordat dit terrein^fe
zitplaatsen en de kleedkamer bij de bevrijding
door de Canadezen grondig vernield werd,
moest naar een ander terrein worden omge-
zien, wat men tenslotte naast het Vordense
zwembad vond. Dit terrein, dit jaar overge-
nomen door de gemeente, bevat twee speel-
velden en er is verder nog een overvloed aan
ruimte. Helaas ontbreekt nog een behoorlijke
kleedgelegenheid. Kwam Vorden enkele jaren
geleden nog met 6 elftallen in de competitie
uit, thans is dit aantal geslonken tot 4.
In September 1950 werd het bestuur uitgebreid
tot 9 leden en bestaat momenteel uit de heren
J. Lammers, voorz., H. Emsbroek, secretaris-
penningm., D. te Slaa, 2e secr. en 2e penning-
meester), W. Kuiper, vice-voorzitter, W. Jan-
sen, K. Reuvekamp, H. Massen, K. H. de
Vries en J. Bielderman. Een groot aantal op-
richters is thans nog lid van de vereniging,
wel een bewijs dat de harmonie, vooral onder
ouderen goed is geweest.
De vereniging hoopt haar 25-jarig jubileum
met verschillende festiviteiten te herdenken.
Zo is er Zaterdag 28 Augustus een oude-
jaarsavond voor leden en oud-leden, welke
gehouden zal worden in Hotel Bakker. Op
Zaterdag 11 September wordt er in zaal Bak-
ker een receptie gehouden, waarna 's avonds
voor leden en donateurs met hun dames het
cabaret-gezelschap Confetti uit 's Hertogen-
bosch zal optreden, geassisteerd door het
orkest Masselink.
Voorts is er voor de voetballiefhebbers een
tournooi uitgeschreven, welk tournooi a.s.
Zondag 22 Augustus een aanvang neemt met
de plaatselijke ontmoetingen Vorden I—
Ratti I en Vorden II—Ratti II. Voor de volgen-
de Zondagen zijn nog uitgenodigd Pax I en

Markelo I, terwijl op 12 September het vete-
ranen-elftal van N.S.U. (Utrecht), waarmee
Vorden reeds bijna vanaf de oprichting, dus
25-jaar geleden, prettige relaties onderhoudt,
een wedstrijd tegen de Vorden-veteranen zal
komen spelen. Vorden heeft in de afgelopen
25 jaren dikwijls met interne moeilijkheden
te kampen gehad, welke echter steeds weer
overwonnen werden, zodat er alle reden is
om dit jubileum met enthousiasme te vieren.

SCHOOL-UITSTAPJE
De leerlingen van de 2e klasse der Bijzondere
Lagere Landbouwschool hebben o.l.v. het
hoofd der school, de heer van Roekei, Maan-
dag een uitstapje per bus gemaakt naar
Schoonoord, waar de olie-installaties bezich-
tigd worden. Verder werd er een bezoek ge-
bracht aan het dierenpark in Ommen en aan
Giethoorn, waar de jongelui gelegenheid kre-
gen om per punter een rondvaart te m
door dit schilderachtige plaatsje.
Op de terugweg strandde de bus bij D e v e n t e r
door het breken van een as, zodat er eerst een
nieuwe bus gecharterd moest worden om de
terugtocht voort te kunnen zetten. Niettemin
kwam het gezelschap in de beste stemming
weer in Vorden terug.

VEULENKEURING
Op de te Hengelo (G.) gehouden veulenkeu-
ring kreeg het warmbloed volbloed merrie-
veulen van wed. J. C. Kornegoor een 3e
premie en een van G. J. Pardijs een 4e premie.

PLAATSING V.V.V. BANK
De bank, die door het gemeentebestuur aan
de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer,
ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum
is aangeboden, is thans geplaatst onder de
twee zware kastanjebomen op het Kerkpl
Een mooie tegelvloer geeft toegang tot
bank. Het geheel is een verfraaiing van hè
karakteristieke Dorpsplein geworden.

AVONDWANDELING
Aan de avondwandeling op Maandag j.l.
werd door een 30-tal personen deelgenome
Ditmaal ging de tocht via de Decanije, lan
goed „Het Wilmerink", langs de boerderij
„Het Hiemke" naar het Galgengoor en het
Schapenmeertje en vandaar weer terug naar
het dorp. De deelnemers waren vol lof over
deze prachtige wandeling.

EEN TANK VAN 50.000 LITER
Dinsdag werd door de Gems Metaalwerken
een bijzonder grote tank afgeleverd, welke
een doorsnee had van 3.20 meter en een leng-
te van 7 meter. De inhoud bedroeg 50.000
liter. Het vervoer bracht nogal moeilijkheden
met zich. Een speciale vrachtwagen van de
fa. Schreurs uit Apeldoorn moest hiervoor
gecharterd worden, waarna onder begelei-
ding van motorpolitie de reuzentank naar de
plaats van bestemming vervoerd kon worden.
Er moeten nog 3 van deze reuzen geleverd
worden.

OP KAMP
Dezer dagen keerden de Gidsen van de
,,Maria-Gorettigroep" afd. Vorden-Kranenburg
terug van hun jaarlijkse zomerkamp.
Te Drempt brachten zij enige plezierige kamp-
dagen door en zowel de leidsters als de gidsen
zullen met voldoening aan deze dagen terug-
denken. Ook de Kabouters van de „Maria-
Gorettigroep" hebben eveneens te Drempt,
hun zomerkamp gehad. Zij troffen het wel
bijzonder, doordat het de hele week mooi
zonnig weer was.

BENOEMD
Tot kapelaan te Franeker (St. Franciscus-
parochie) is benoemd, de Z.E. Pater Theotonius
Gantevoort, thans verblijvend in het Minder- f i r m a M A D T F U Q
broedersklooster, alhier. Il l III d m H l\ l L K O

GESLAAGD
Na cnn tweejarige praktijktijd te hebben door-
lopen slaagde te Doetinchem voor hel examen
Vakbekwaamheid Bouwbedrijf, onze plaatsge-
noot, de heer J. H. H. Besselink, Linde.

RATTI-NIEUWS
Zondag hebben de leden van Ratti met hun
dames en/of verloofden een uitstapje gemaakt
naar Elden (bij Arnhem) op uitnodiging vnn
de R. K. S. V. „Eldenia" aldaar, die voor en ige
weken geleden met hun jeugdelftallon een
bezoek aan de Kranenburg brachten. Het is
een uitstekend geslaagde dag geworden. Toen
men 's morgens per touringcar vertrok regen-
de het p i jpes l . e len , doch gelukkig klaarde hel
weer tegen de middag op en arr iveerde het
gezelschap in vrolijke stemming te Elden. 1 1 in

eerst < - e n 2-tal wedstrijden gespee ld .
Ratti I bond de strijd aan met Eldenia I, welke
i loeg uitkomt in de 2de klas der Arnhemse
Voetbalbond. Jammer was het, dat Ratti ook
ditmaal niet volledig in het veld kon ver-
schijnen, terwij l ook de zware kleigrond een

uchte handicap voor de Rattiploeg be-
nde. Eldenia won deze spannende ont-

moeting met het kleinst mogelijke verschil
nml. 4—3.
Vervolgens traden de reserves van Eldenia
en Ratti in het strijdperk. De Rattianen konden
het eveneens niet bolwerken en verloren uit-
eindelijk met 4 — 2.

Hengelaar sver. De Snoekbaars
De onderlinge wedstrijd

wordt hedenmiddag wegens de hoge water-
stand niet in de IJsel maar in het Kanaal
gehouden. Loting om 3 uur in café de Zon

Contact wordt in 1140 Vordense gezinnen
gelezen; dat is ruim 450 meer dan welk
ander blad. Adverteerders, dat zegt alles!

Geld beschikbaar
voor Ie hypotheek
ongev. f 6000.— a
f 7000.— .Billijke rente
Br. letter S Adv. Bur.
W. te Slaa.

Hoestpoeders
voor varkens

van

Dro^isterij

De Olde Meulle
helpen snel en afdoend

J. M. v. d. WAL
gediplom. drogist

't Is ons gebak.,
dot verklaart alles en is een
verzachtende omstandigheid.

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ

G.J.SCHURINK

Telefoon 384

Leden van
„Sursum Conto"
a.s. Dinsdag repetitie
inplaats v. Maandag

EEN DEGELIJK

Sport- of

koopt u voordelig
oij

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg



Voor de vele geluk-
wensen bij ons 50-

jarig huwelijksfeest
ontvangen, betuigen
wij onze hartelijke dank

J. M. Gerritsen
G. Gerritsen-

Schut
Vorden, Zwartew. 52.

Een R.K. jongeman
zoekt te Vorden een
kosthuis met huiselijk
verkeer, weekend af-
wezig. Br. letter K
Nieuwstad 57, Vorden

Flink meisje gevraagd
voor halve dagen, Vrij-
dags de gehele dag,
in gezin van twee per-
sonen. Brieven letter
A aan Adv. Bur te Slaa

Verloren van Insu-
lindelaan naar C.L.V.
„De Eendracht" een
grote linnen tas met
ritssluiting. Terug te
bezorgen bij H. J.
Schuerink,

Insulindelaan 10.

Billijk te koop een
overjarige nieuwe
bromfiets.
Barinks, Rijwielhandel
Nieuwstad.

Te koop mooie 11
weekse jonge hennen
bij B. G. Lichtenberg,
't Waarle.

Te koop aardappels
(BI. Eigenh.).
J. G. Wassink,

b.d. Bramel

Te koop toom biggen.
H. Burkink,
„deSticht" Wichmond

Te koop: l ledikant
(hout) m. spiraal, l le-
dikant m. springveren
(springbak) l keuken-
tafel en l theekastie.
Bevr. bij Wed. Brinks,
't Hoge 3

Biggen te koop.
B. Korenblik

Wiidenborch

Te koop een perceel
mais, gesch. v. kuil-
voer. Br. inlev. voor
24 Aug. 's av. 7 uur
bij A. Dieks, Vorden

Toom biggen te koop
bij H. Beumer,

Linde E 42

Te koop een gebruikt
hok, 3x3% m, gesch.
als mesthok v. mest-
kuikensenz., pr. f 325.-
Fa. Meulenbrugge

Nieuwstad

Zaterdag 28 Augustus a. s. hopen mijn ^
geliefde ouders M

G. BEEFTINK

p.n

X

A

X
Q J. C. BEEFTINK-WISSELS

X hun 25-jarig huwelijk te herdenken. X
X Dat ze nog lang voor elkaar en voor X
W mij gespaard mogen blijven is de wens W
O van hun dochter Dinie.
Vv */v

X Vorden, Burg. Galléestraat 41. X

Straatprediking
Hedenavond 21 Aug.

Evangelisatie-samenkomst
bij de Oude Empo-fabriek.
Aanvang 7.30 uur.

Spreker de heer B. Verkerk uit Tienhoven.

Deto * Tours
Meerdaagse reizen met

algehele verzorging

3 dagen Rijn
29 Aug.; 5-12-19-26 Sept;
2 Oct. (^jnfeesten) f 68.25

6 dagen SchwarzwHr
12 September f 145.—

Opgave bij:

J. W. IL Gerritsen
KranenbW — Vorden

OPROEP
Het bestuur van de Voetbalvereniging
„Vorden" roept in verband met haar
25-jarig jubileum alle oud-leden en
leden, boven 18 jaar, op tot het bij-
wonen van een reüni, een zgn.

OUDE-JAARSAVOND,
welke gehouden zal worden in Hotel Bakker
op Zaterdag 28 Augustus, aanvang 8 uur

Zaterdag 21 Augustus en
Maandag 23 Augustus

* GESLOTEN
S. OELEN - LOODGIETER

Wij hebben ook een ruime voorraad
inmaakglazen.

HOUTMAN
Inschrijvingen voor cur-

sussen in Oude- en
moderne dansen vanaf
HEDEN (t.m.) 28 Aug. aan
de school 't Hoge 8, Vorden

Nuts-kleuterschool Vorden
Dinsdag 24 Augustus 1954, 's morgens
9 uur, worden alle leerlingen - ook
de nieuwelingen op school verwacht.

WEGENS VACANTIE

GESLOTEN
van Zaterdag 21 Aug. vanaf 2 uur
n.m. tot en met Woensdag 25 Aug.

G. H. Hilferink, 't Hoge

Voor de te houden
danscursus
in café Lettink
houden wij inschrij-
ving a.s. Woensdag
25 Aug. van 7-8 u.
in genoemd café.

Dansschool M. J. Kroneman

Damliefhebbers
DAMCLUB „VORDEN'
heeft de bedoeling a.s. Dinsdag 24
Aug. 8 uur weerde beginnen met
hun OEFENAX^ND (bovenzaal
Nutsgebouw).

Nieuwe leden zijn dan weer van harte
welkom.
U mag ook eerst komen praten bij één van
onderstaande adressen.

Junioren wordé^pom 6.30 uur
verwacht.

Het Bestuur:
J. LAMMERS
J. F. GEERKEN
B. H. BREUKER

Dansmuziek
Hengelo-G.

Zaterdag 28 Aug. a.s.

Aanvang 6.30 uur

Wij hebben een andere auto
Ruimte voor 5 personen.
Behalve chauffeur. Rijdt heerlijk
Neem eens de proef

Rijwielhandel en
Auto verhuurBARINK'S

O.L.S. DORP
HERVATTING DER LESSEN
op Dinsdag 24 Aug. a.s.

Schooltijden:
8.45—11.45 u. en 1.15—3.15 u.

Fa. Martens
VORDEN

Verloren omstreeks 4
Augustus een gouden
broche met twee pa-
reltjes. S.v.p. tegen
beloning terug te be-
zorgen bij Mej. Ariëns,
„Kiwi" Vorden.

Te koop in goede
staat zijnd damesrijwiel
Zutphenseweg 70.

Te koop 5 biggen bij
G. Lenselink, C 145.

Te koop toom biggen
bij B. H. Koning,

Linde

Toom biggen te koop
bij L. Wiltink, Wii-
denborch D 58. n.o.Z.

Consumptieaardappels
te koop. L. Velhorst,
Burg. Galléestr. 25.

Best Brood
dat brood van

SCHURINK

Uw adres voor

Pluimvee
is :

W. ROSSEL
Telefoon 283 Vorden

NEEM GEEN
RISICO

maar een

TAXI
van

A. G. TRAGTER
Telefoon 256

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C.Hipins, Zutphen



A.S. ZONDAG

Jubileum-Tournooi Voetbalver. „Vorden"
1.30 uur:

Vorden II - Ratti II

3.15 uur:

Vorden l - Ratti l

v.v.v.
Zaterdag 21 Aug. Kampvuur

verzorgd door het N.P.V.
groep Vorden. Aanvang 9 uur
op de Gemeentebleek.

Zaterdag 21 Aug. Bridge-drive
Aanvang half acht in het
Nutsgebouw.

Zaterdag 21 Aug. Oriënteringsrit
voor automobilisten en motor-
rijders. Vertrek 7 uur. Start
bij café „de Zon", lengte 60 km.

Zondag 22 Aug. Concert
in de muziektent, te geven
door het Dameskoor en het
Mannenkoor. Aanvang 7.30 u.

Maandag 23 Aug. Avondwandeling
Vertrek 7 uur van het
Marktplein. ^^

Woensdag25 Aug. achtkastelentocI^P
per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek half twee van
het Marktplein.

Woensdag 25 Aug. Avonddropping
voor voetgangers van alle
leeftijden. Aanmelden vanaf
uur bij Hotel Brandenbarg.
Inschrijfgeld 50 cent

•

LIEVE'S Stallen-Spuitvloeistof
met lange na-werking.

Een prachtkans voor
loonsproeiers en woning-

ontsmetters die hun inkomen
belangrijk willen verhogen.

Vliegen, muggen en motten gaan
hun winterkwartieren betrekken.
Daarom is het noodzakelijk, dat
ze nu krachtdadig en doeltreffend
worden bestreden om de stallen
gedurende de winter vrij te houden.
Op krachtdadige ondersteuning
met doeltreffende reclame kan
gerekend worden. Uitsluitend op

provisie-basis.
Nadere inlichtingen verstrekt de

Afd. Ontsmettingsdienst
Firma LIEVE & CO.

Kortedi'jk 16 — Vlaardingen
Tel. K 1898-2108

$

4,

T̂

1924 Jubileum-aanbieding 1954
Vanwege het 30-jarig bestaan van de
DUITSE WEGA FABRIEKEN bieden zij

de Wega Herold met F*M*
van f 398. ~
thans voor f 358.— aan
of wel f 38.98 en daarna f 21.!
per maand, dit is dan ook
laatste kans.

Ook hebben wij andere toestellen.
Vraagt inlichtingen en demonstratie bij

PELGROM
VERT. MAXWELL
Vorden — Wiersse

H.H. Landbouwers

Kalverbrokjes
Prima kwaliteit
Samenstelling in de
zak.

Franco f 34.90 per
100 kg.

A. W. Uenk
VORDEN
Telefoon 327

met een goede

jftartenj-

*A££e modeleen uit

voorraad en onder

garantie teverêaar

Adverteer in Contact
het Mad voor Vorden

Alleen
ZATERDAG

500 gr. zuiver gesmolten rundvet 50 et
200 gr. boterhamw. 40 et 200 gr. hamworst 60 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Bakkersvacantie
De vacantieregeling voor de Vordense bakkersver, (waar-
bij aangesloten alle Vordense bakkers behalve Koers) is als
volgt vastgesteld:

van 23—28 Augustus

Ter Huerne, Scholten, Voskamp
Het publiek wordt er aan herinnerd, dat in deze weken
door alle aangesloten bakkers geen brood wordt bezorgd.
De medewerking van de clientèle wordt beleefd doch
dringend verzocht en wel speciaal op Z A T E R D A G , door
het brood vroegtijdig te halen, dit voorkomt teleurstelling

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

25 AUG.

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

PLAWILVO"

BONDSLANDDD6
te Ruurlo
op 26 Augustus 1954.
Georganiseerd door B.O.G.
en B.O.L.H. afd. Ruurlo.

Woensdag 25 Aug. nam. 5 uur
opening tentoonstelling. Vrij entree
Donderdag 26 Augustus
Morgenprogramma aanvang 9.30 u.

Congres met als sprekers o.a.
Min. Mansholt en Mevr. Prof.
Willinge Prins-Visser.

Middagprogramma:
Tentoonstelling, demonstraties,
Huzaren van Boreel, Land. Rij-
vereniging, enz.

Avondprogramma 7.30 uur:
Groot Openluchtspel
„De goudgraver van
Black-Town"
Spel van de Wild West in 7
bedrijven. 50 medewerkenden
en 20 paarden.

Entree: Dagk. f 1.75, Avondk. f 1.50

VANAF HEDEN
INLICHTINGEN

en

INSCHRIJVING

voor de nieuwe danscursus

Dansschool M. J. K R ON E MAN

N.V. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt
een

flinke werkkracht

U gooit liet geld niet in de sloot,
Adverteren maakte zakenmensen groot.


