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CONCERT AFGELAST

Het concert, dat vanavond .door de Chr. zang-
en de Chr. Muziekvereniging zou worden ge-
geven gaat niet door. Gezien de lage tempera-
tuur van de laatste dagen verwachtte men niet
veel belangstelling voor het concert en een zaal
is er niet disponibel. En ook dan was het zeer
de vraag of er publiek zou komen. De ervaring
van dit jaar is, dat de ingezetenen zomin als de
vreemdelingen veel interesse tonen voor een
concert van een plaatselijke vereniging. En dan
gaat de animo bij de koren er ook af.

HET DAMESKOOR OP REIS
Woensdagmiddag heeft het Dameskoor een uit-
stapje gemaakt. Het voornaamste doel van de
tocht was de bezichtiging van het kasteel „De
Cannenburgh" bij Vaassen. Hoewel het slot zelf
een tamelijk vervallen indruk maakt waren er
tal van oudheden te bewonderen: veel geschil-
derde familieportretten, prachtige kasten, he-
melbedden, oud porcelein, zilveren snuisterijen,
dozen ingelegd met paarlemoer, schellekoorden
enz. De duidelijke en deskundige uitlegging van
de gids maakte de rondleiding tot een waar
genoegen. In het voormalige koetshuis trokken
vooral de arresleden de aandacht.
Daarna maakte men een prachtige tocht over de
Veluwe, waar de heide in volle bloei stond. In
Arnhem werd even gewinkeld, waarna men zich
verenigde aan een koffietafel. Om 10 uur was
het gezelschap in Vorden terug.

BIOSCOOP
Hedenavond zorgen de grote filmkomieken Stan
Laurel en Oliver Hardy voor een avond van
dolle vrolijkheid met de film „Zet je zorgen op
zij". Zolang men naar deze film kijkt zal men
alle zorgen omtrent bestedingsbeperking en al
wat daarmee samenhangt, ook inderdaad wel
vergeten!

KAMPWEEK KNAPENVERENIGING
's Zaterdags vertrokken de jongelui onder goe-
de leiding naar het kamp in Nunspeet, waar ze
een volle week zouden blijven. Mevr. Bosman en
mevr. Visschers, die voor de jongens zouden
koken, waren reeds vooruitgereisd en hadden
voor een heerlijke maaltijd gezorgd. Men kan
zich indenken dat de jongens na zo'n lange
fietstocht zich het eten best lieten smaken. Zon-
dag en maandag werd een bezoek gebracht aan
het IJsselmeer, waar men naar hartelust kon
zwemmen, roeien en kanoën. Vooral toen de
boot van een der leiders kapseisde was de hi-
lariteit natuurlijk groot. Dinsdag werd een tocht
gemaakt naar Harderwijk, waar de eendenkwe-
kerij de grootste belangstelling van de jongens
trok. Woensdag was wel de belangrijkste dag,
omdat die dag de ouders een kijkje kwamen
nemen. Om 2 uur in de middag kwamen deze
bij de kampeerboerderij aan, waar hun thee
werd aangeboden. Op een ander terrein werd
daarna de vlag gehesen, waarvan de betekenis
door een der leiders werd uitgelegd. De heer
Vosschers, evangelist uit Barchem, besprak
hierna de gelijkenis van de wijze en dwaze
maagden. Als jongeren mogen we heus wel vro-
lijk zijn, maar toch moeten we steeds waakzaam
blijven. ,Na het officiële gedeelte vermaakten de
ouders zich met de jongens en deden allerhande
spelletjes. Tegen zes uur kwamen allen bijeen
aan een broodmaaltijd. De heer Smeenk was de
tolk van alle ouders toen hij leiders en kook-
sters dank bracht voor het vele werk dat zij
voor de jongens over hadden. Om half acht ver-
trokken de ouders weer naar Vorden, nage-
wuifd door de achterblijvenden.
Donderdag en vrijdag werd er een oriënterings-
rit gemaakt en verder vermaakte men zich met
sport, spel en zang. 's Zaterdagsmorgens moes-
ten de jongens weer vroeg uit de veren, om
alles klaar te maken voor de terugtocht naar
Vorden, waar ze om 2 uur aankwamen. Het was
een prachtige en geslaagde week, waarover de
jongens nog lang zullen napraten. Ze willen dan
ook graag meerdere jongens aansporen lid te
worden van hun vereniging, opdat ook zij kun-
nen ervaren hoe goed men het hier hebben kan.

25 EN 35 JARIG DIENSTVERBAND BIJ
GEMS-METAALWERKEN

Dinsdag 27 aug. was het 25 jaar geleden dat
de heer G. Scholten als verwarmingsmonteur
in dienst kwam bij Gems-metaalwerken. Tevens
werd herdacht dat de heer D. Hogendoorn 35
jaar als boekhouder werkzaam was bij deze fir-
ma. De jubilarissen werden toegesproken door
de directeur, de heer J. W. Emsbroek, die dank
bracht voor hun accuraat werk en trouwe
plichtsbetrachting. De jubilarissen ontvingen
ieder een prachtig armbandhorloge met inscrip-
tie en de dames een boeket bloemen. Namens
het personeel werden de jubilarissen toegespro-
ken door de heer G. Koerselman, die dank
bracht voor de prettige samenwerking en col-
legialiteit en tevens een enveloppe met inhoud
overhandigde.

KERKDIENSTEN zondag l september.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. H. Jansen.
10.30 uur Ds. P. Visser, van Apeldoorn.

Jeugddienst.
Kapel Wildenborch.

10.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Öeref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursetna.
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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 31 aug. van 5 uur tot en met
zondag l sept. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 98 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f 5 4 . — per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand van 23 t.m. 29 aug.
Geboren: z. van J. Stokkink en J. Z. Gol-
stein; z. van H. Harmsen en H. Schotsman.
Ondertrouwd: H. J. Luchtenberg en J. M.
J. Eijkelkamp.
Gehuwd: J. L. Poelder en A. J. Heijink.
Overleden: J. W. Kornegoor, m., echtg. v.
J. C. Bogchelman, 74 jr.; Chr. Rouwenhorst,
vr., echtg. van D. Brummelman, 76 jr.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 10.30 uur spreekt Ds. P. Visser,
van Apeldoorn over het onderwerp:
„Wijs mij een plaats waarop ik staan
kan!"

De samenzang begint om 10.20 uur.

VOETBAL
De deelname aan de seriewedstrijden te Steen-
deren hebben voor alle drie Vordense elftallen
overwinningen opgeleverd. Vorden II speelde
met een groot aantal invallers tegen Pacelli II
gelijk met 2—2. Vorden II won deze wedstrijd
met strafschoppen. Vorden III speelde hierna
tegen Baakse Boys II en won met 4—1. Vorden I
trad hierna tegen het sterke Pacelli I uit Kla-
renbeek in het veld en won deze wedstrijd met
l O, dank zij een fraai doelpunt van haar mid-
voor. De nieuwe opstelling heeft vrij goed vol-
daan. Alleen dient er meer vaart in de voorhoe-
de te komen, waarvan enkele spelers de bal nog
te lang bij zich houden. De wedstrijd Vor-
den II—Vorden III werd door Vorden III ge-
wonnen gegeven. Het stormachtige weer deed
veel afbreuk aan het spel.
A.s. zondag speelt Vorden I eerst om kwart
over zes in de 2e ronde in Steenderen tegen
Baakse Boys I. Vorden II heeft dan vrijaf.

VARKENSLEVERANCIERS OP REIS
Door D. J. Janssen, vee,- en viarkenshandel
werd voor zijn leveranciers een excursie geor-
ganiseerd naar de Janssens Baconfabrieken te
Nijmegen. Met drie bussen van de fa. Vlaswin-
kol vertrok het gezelschap via Arnhem naar
Nijmegen alwaar de heren een bezoek brachten
aan bovenvermelde fabrieken en de dames de
Swift Schoenfabrieken bezochten.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de
proefboerderij van het Centraal veevoederinsti-
tuut „Schevickhoven" te Leersum. Na een
rondrit over de Grebbeberg-, Mook- en de Ze-
venheuvelenweg werd naar Berg en Dal gere-
den, alwaar in hotel-Restaurant „Erica" het
diner werd gebruikt, waarna de terugtocht werd
aanvaard. Voldaan over de mooie en leerzame
tocht keerde het gezelschap weer in Vorden te-
rug.

BEDRIJFSONGEVAL
De arbeider B. van de borstelfabriek alhier, die
bezig was met borstelhaar te behandelen op een
daarvoor bestemde machine, kreeg onverwacht
het snijmes over zijn linkerhand. De ring- en
middelvinger liepen verwondingen op, terwijl
hem de duim bijna werd afgesneden.

NIEUW GYMNASTIEKGEBOUW BIJNA
VOLTOOID

Zo langzamerhand komt er tekening in de af-
werking van het nieuw door de gemeente Vor-
den gebouwde gymnastiekgebouw dat een
plaatsje heeft gekregen aan de Nieuwstad al-
hier achter het pand van de heren Meijer en
Mombarg. Het is een gebouw geworden dat in
alle opzichten voldoet aan de eisen die aan de
lichamelijke oefening kan worden gesteld. Te-
vens is door deze bouw het gemeentelijke ge-
bouwencomplex weer met een fraai gebouw ver-
meerderd. Wanneer we aan de achterzijde het
gebouw betreden, die tevens als ingang dienst
zal doen, komen we eerst in een ruime hal met
aan weerszijden toiletten voor jongens en meis-
jes. Achter het meisjestoilet bevindt zich de
waterleiding en werkkast, terwijl achter het
jongenstoilet een kleedkamer voor de gymna-
stiekleider is gebouwd. Aan weerszijden hiervan
bevinden zich de waslokalen voor de jongens en
de meisjes. Betreden we dieper het gebouw
dan komen we aan de kleedlokalen voor de jon-
gens en meisjes. Vanaf deze kleedlokalen komt
men in de grote gymnastiekzaal met een opper-
vlakte van ruim 200 m-, waarin naar hartelust
de gymnastiek beoefend kan worden, terwijl
aan de westzijde aan deze zaal een ruime ber-
ging van gymnastiektoestellen is ingericht. De
deuren aan de voorzijde geven toegang tot de
centrale-verwarmingsruimte en tot de bergings-
ruimte van de toestellen. Aan de voorzijde is
een ruime oefenplaats in de open lucht ge-
maakt, welke vanuit de gymnastiekzaal kan
worden betreden. Een keur van nieuwe toestel-
len wordt in dit gebouw ondergebracht. Het be-
hoeft geen betoog dat de hoofden van de scho^-
len alsmede diverse sportverenigingen uitzien
naar de ingebruikneming van dit mooie ge-
bouw. Naar we vernemen zal dit gebouw, dat
onder architectuur van de gemeentearchitect,
de heer M. Terpstra, is tot stand gekomen, eind
september of begin oktober officieel door het
gemeentebestuur worden geopend.

ORIëNTERINGSRIT GEMS
Uitgaande van de Gems personeelsvereniging
werd zaterdagavond j.l. de tweede oriënterings-
rit voor wielrijders, van dit seizoen gehouden.
Door de ongunstige weersomstandigheden was
de deelname niet zo groot als anders. Ruim 15
personen namen hieraan deel. De rit had een
totale lengte van 17 km en moest met een gem.
snelheid van 12 km per uur worden gereden.
Vanaf de start, die plaats vond bij de Gems
ging de tocht via Almenseweg-Alg. Kerkhof-
Wientjesvoor-Mossel-Medler-Kranenburg langs
diverse binnenpaden naar Linde en weer te-
rug via Kieftskamp en Hengelose weg, waar
de finish was bij café Uenk.
Namens de vereniging reikte de heer G. Jan»
sen met een toepasselijk woord de prijzen uit,
die werden gewonnen door:
1. Rietman-Oonk; 2. Rozendaal-Meyerman. 3.
Mosselman; 4. M. Wijen en echtgenote. Hierna
bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.
RUNDVEEKEURING „MOSSELS BELANG"
Zaterdagmorgen j.l. Werd door de Fok- en con-
trole-vereniging „Mossels Belang" op het be-
drijf van de heer G. Berenpas „Koning" te Mos-
sel Gem. Vorden de grote, jaarlijkse Rundvee-
keuring gehouden. Deze Fokdag was mede,
dank zij de goede weersomstandigheden en de
deelname goed geslaagd. Als keurmeesters fun-
geerden de heren Haytink en Oltvoort uit
Zwiep bij Lochem. De uitslag was als volgt:
Rubriek 1: Stamboekkoeien boven 5 jaar. la en
Ib G. Ruiterkamp; 2. G. Berenpas „Koning"; 3a
G. van Ark, Wildenborch; 3b Gebr. Lindenschot.
Rubriek 2: Stamboekkoeien beneden 5 jaar: la
G. van Ark, Wildenborch; Ib A. J. Oltvoort,
Mossel; 3a G. Berenpas, „Koning"; 3b G. Rui-
terkamp.
Rubriek 3: Koeien boven 5 jaar: 1. G. Beren-
pas „Koning"; 2. W. Bouwmeester.
Rubriek 4: Koeien beneden 5 jaar: 1. G. Beren-
pas „Koning"; 2. W. Bouwmeester; 3. G. van
Ark, Wildenborch.
Rubriek 5: Vaarzen, l x gekalfd: la. G. Ruiter-
kamp; Ib. G. Dijkman; 2. A. J. Oltvoort; 3. W.
A. J. Wissink, Wildenborch.
Rubriek 6: Vaarzen met 2 brede tanden: 1. G.
van Ark, Wildenborch; 2. G. Berenpas „Ko-
ning"; 3a. G. Dijkman, Mossel; 3b. G. van Ark,
Wildenborch.
Rubriek 7: Pinken geboren vóór l maart 1956:
1. Gebr. Lindenschot; 2a. W. Bouwmeester; 2b.
Wed. Bennink, Wildenborch; 3a. G. Dijkman,
Mossel; 3b. G. Berenpas, „Koning"; 3c. W.
Bouwmeester; 4. G. Dijkman, Mossel.
Rubriek 8: Pinken geb. vóór l oktober 1956:
1. G. Berenpas, „Koning"; 2a. G. Ruiterkamp;
2b en 2c. W. Bouwmeester; 3a en 3b. G. Dijk-
man, Mossel; 3c. Wed. Bennink, Wildenborch.
Rubriek 9: Kalveren geb. tussen l oktober 1956
en l februari 1957: l, 2a, 2b, 2c en 2d. G. Be-
renpas „Koning"; 3a. Gebr. Lindenschot; 3b en
4b. A. J. Oltvoort; 4a en 4c. W. Klein Ikkink,
Wildenborch.



BEKROONDE PAARDEN
Op de te Lochem gehouden Centrale Paarden-
keuring werden uit deze gemeente bekroond:
Siwoda Gr. Type van B. Wagenvoort tot kam-
pioen en tot dagkampioen Vanusa, Geld. Type
van G. H. Wuestenenk. Hengstveulens Geld. Tyr
pe geb. na 30 april 1957: 2. N. N. van B. Beren-
pas: Eénj. merrieveulens: 1. Vanusa van G. H.
Wuestenenk. Tweej. merrieën: 1. Uviza van G.
Wuestenenk. 7-jarige en oudere merrieën: la.
Droma van B. Berenpas en 3. Huppie van A. J.
Maalderink. Stermerrieën van 3 t/m 6 jr: la. Si-
woda van B. Wagenvoort, Ie. Sorata van B.
Wagenvoort. Stermerrieën 7 jaar en ouder: Ib.
Alberta van B. Berenpas; éénj. merrieën: 3d.
een merrie van A. J. Maalderink.

BALLONNETJE MAAKTE REIS OVER ZEE
Zondagmiddag vond de heer Muytstege in de
buurtschap Delden een ballonnetje waaraan een
kaart was bevestigd met het verzoek om deze
op te zenden naar J. Parke, Headmaster Gatten,
Lake-school Schanlin, Isle of Wight (Eng.). De
stevige zuid-westerstorm heeft de ballon dus
dwars over de Noordzee ruim 600 km ver ge-
voerd. Aan het verzoek tot terugzending werd
uiteraard voldaan.

AVONDWANDELING
De laatste avondwandeling in dit zomerseizoen
werd maandag gehouden. Hieraan werd door 20
personen deelgenomen. De route liep ditmaal
door Hackfort en de buurtschap Delden.
Aan de achtkastelentocht per rijwiel hebben
woensdagmiddag 8 dames deelgenomen onder
leiding van Baron P.A. van der Borch.

WINTERPROGRAMMA BESTURENBOND
De bestuurdersbond van het N.V.V., af d. Vor-
den, hield in het JMutsgebouw een vergadering
van de gedelegeerden, onder voorzitterschap
van de heer G. J Koerselman. Er werd een win-
terprogramma samengesteld met o.a. twee ont-
wikkelingsavonden: „plaats en taak van het
N.V.V." en „Weekendperspectief". Voor leden
en niet-leden werd de gelegenheid gegeven zich
op te geven voor de Arbeidersavondschool. Ver-
der werd nog een filmavond aan het program-
ma toegevoegd.

BALDADIGHEID
De zomerhuisjes achter het zwembad hebben
het de laatste dagen moeten ontgelden. Balda-
dige jongens wierpen de deuren uit de hengels,
gooiden de ruiten in en bevuilden de woningen.
Een van de omwonenden kon de jongens op he-
terdaad betrappen en de politie op de hoogte
brengen wie het waren.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal speelde zaterdagmiddag een
vriendschappelijke ontmoeting op eigen veld te-
gen een ploeg van het Jonge Mannen Internaat
„Werkseveld" bij Almen. Het werd een pittig
partijtje, waarbij Ratti zegevierde met slechts
gering verschil (5—4).
In het kader van de series te Baak kwam Rat-
ti II uit tegen Baakse Boys III en slaagde er
in met 3—2 beide puntjes te veroveren.
In de finale speelden de Ratti-reserves tegen
Slangenburgse Boys I. Deze wedstrijd was be-
slissend voor de eerste en tweede plaats dezer
series in de derde afdeling. Ratti moest hier met
een 2—O nederlaag genoegen nemen, waardoor
Slangenburgse Boys de wisselbeker wonnen en
de Kranenburgers als 2e prijs eveneens een be-
ker.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
de S.V. Keyenburgse Boys werd aldaar een
Junioren-toernooi gehouden, waaraan zowel
Ratti a als Ratti b deelnamen. Ratti a kwam
uit tegen Zelhem a en Ratti b tegen Baakse
Boys b. Tegen hun veel grotere tegenstanders
konden de Ratti-jongens weinig uitrichten, zo-
dat beide teams verloren. Een volgende keer
beter, jongens!
A.s. zondag worden er weer enkele wedstrijden
gespeeld op eigen terrein. De R.K. Sportvereni-
ging „Wivos" uit Arnhem zal dan namelijk de
gast zijn van Ratti en hier enkele vriendschap-
pelijke ontmoetingen spelen. „Wivos" is een
voetbalclub uit Arnhem, waarvan het eerste elf-
tal speelt in de 2e klas der Arnhemse Voetbal-
bond. In het afgelopen seizoen eindigden zij op
de 2e plaats achter de kampioen Eldenia I uit
Elden, ook geen onbekende voor Ratti. De oud-
voorzitter van Ratti, de heer F. R. Schoenaker
is onlangs voorzitter van deze vereniging ge-
worden. Het eerste Ratti-team zal spelen tegen
Wivos I, terwijl Ratti II uitkomt tegen Wivos II.
In verband, met de komende competitie, die voor
do Rattianen zeker niet gemakkelijk zal zijn,
kan dit een goede oef en wedstrijd worden.

KABOUTERKAMP IN HELLENDOORN

Ruim een week zijn een 28 tal kabouters van de
,,Maria-Gorettigroep" Vorden-Kranenburg op
kamp geweest te Hellendoorn. Hoewel de regen
af en toe als spelbreker optrad hebben de meis-
jes aan dit kamp een prettige herinnering be-
waard. Er werd volop genoten van de vrije na-
tuur, men maakte uitstapjes en fietstochten in
de omgeving en rondom het kampvuur werd
gespeeld, gezongen en gedanst. Ook de drie
leidsters en hun kokinnen zullen deze dagen
niet licht vergeten.

E.H.B.O. PLEISTERACTIE
Ten bate van het werk der R.K. E.H.B.O. werd
alhier een pleisteractie gehouden, welke ruim
ƒ 60.— opbracht.

Heineken's
Bier

Ovekzg tietttteefó

* 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.

PRIJSUITREIKING
BEDRIJFSVOETBALTOJERNOOI

Woensdagavond vond in café „De Zon" de of-
ficiële prijsuitreiking plaats van het Bedrijfs-
voetbaltoernooi, dat werd georganiseerd door de
Gems personeelsvereniging. De voorzitter van
deze vereniging, de heer A. van Leeuwen, hoop-
te dat dit bedrijfsvoetbal nog menig keer zou
worden gespeeld, niet alleen om elkanders
krachten te meten, doch ook omdat daardoor de
vriendschapsbanden versterkt worden. Dank zij
de bereidwilligheid van de plaatselijke voetbal-
verenigingen Vorden en Ratti, die hun terreinen
disponibel hadden gesteld, kon het toernooi tij-
dig worden beëindigd. Spr. bracht hen hiervoor
hartelijk dank, benevens aan de deelnemende
bedrijven voor hun deelname, aan de spelers en
leiders der elftallen en de heren scheidsrech-
ters Eggink, Jansen en Eckhardt voor hun uit-
stekende leiding. Hierna werden de prijzen als
volgt uitgereikt: De nieuwe wisselbeker, be-
schikbaar gesteld door de directie der Gems,
kwam in het bezit van de kampioen Bedrijfs-
voetbal 1957 E.G.V. (Welling) welke tevens de
herinneringsbeker ontving, beschikbaar gesteld
door de Gems Personeelsvereniging. No. 2 was
Gems I, met slechts l punt verschil (lauwertak)
en 3. Empo I (medailje).
4. Leerlooierij I; 5. Zuivelfabriek; 6. Empo II;
7. Gems II; 8. C.L.V. Eendracht.
Diverse aanvoerders spraken hierna nog dank-
woorden aan het adres van de organiserende
personeelsvereniging, waarna men nog enige
tijd onder het gebruik van een gratis consump-
tie bijeen bleef.

1 september, terrein
Keijenburgse Boys, lichtwedstrijd

Pax l - Zelhem l
Aanvang 20 uur.

De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door de

muziekver. St. Jan.
Entree 50 cent.

Brinkmann i Niemeijer N.V.
Zulphen

vraagt voor zo spoedig mogelijk

STENO-TYPISTE
met Mulo-opleiding.

Concordia Hengelo Gld
zaterdag 31 augustus

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

v.v.v.
Heden zaterdag Oriënteringsrit
4 uur, start marktplein.

VANAF HEDEN
steeds vers verkrijgbaar
onze bekende

fa. H. J. Scholten, 't Hoge

VISITEKAARTJES nodig?
Dan naar Drukkerij Wolters*

Vordens Dameskoor
Donderdag 5 september geen repetitie.

BBKMMmBEWBBMMMMBKM^BHBBBMB^aBHW

De N.V. Nederlandse
Amerikaanse Autobanden-

fabriek Vredestein
te Enschede,

zoekt voor haar diverse produktie-
afdelingen van haar bedrijf

goede arbeidskrachten
van 23 jaar en ouder.

Het vervoer geschiedt voor rekening
van het bedrijf , terwijl bij voldoende
deelname een fabrieksbus zal worden

ingezet.

Aan hen, die geïnteresseerd
zijn in een goed loon en een
goede sociale regeling, wordt
de gelegenheid geboden hier-
over nadere inlichtingen te
verkrijgen op donderdag 5 sept.
's avonds om 19*30 uur in café
„De Zon", Zutphenseweg te

Vorden*

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 31 aug. t.e.m. 7 sept.

ALLEEN SMEDERIJ.

fa. G. Groot Obbink l Zn,

A.s. dinsdag 3 sept.
zijn onze winkel en pakhuis
wegens jaarlijks uitstapje

de gehele dag gesloten.

Firma J. W. Albers

DANSEN LEREN?
Cursus Beginners Gevorderden. Opleiding
brons, zilver, goud insigne Medal-Test.
Inschrijving t.m. 8 sept. bij

Dansstudio Houtman
aan huis. Modern onderwijs en Latin Ame-
rican dansen.

Trek er op uit met een

EMPO rijwiel

EMPO Rijwielfabriek V0rd«n

EMPO LAKWERK is onovertroffen I



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden.

H. v. Doorn
H. G. v. Doorn-

Boerstoel

Zutphen, aug. '57.

Mevr. Terpstra vraagt
zo spoedig mogelijk
FLINKE HULP voor
een of twee dagen per
week.
Tevens ter overname
aangeboden modern
TUINBANKSTEL
met kussens.
Zutphenseweg 69.

Gevraagd ARBEI-
DER, 2 a 3 dagen
per week.
G. Mennink, „De Kop-
pel", Hackfort.

GEVRAAGD:
enkele kamers met str.
water in het centrum
van Vorden.
Apotheker v. Haarlem,
Dorpsstr. 1.

Woningruil.
Aangeboden te Am-
sterdam-O, beneden-
huis, 3 kamers, serre,
keuken, grote zolder
en tuin. Gevraagd
huis te Vorden of om-
geving.
Brieven tot 14 sept.
Nieuwstad 20, Vorden

Naai-, verst.- en stop-
werk GEVRAAGD,
ook genegen aan huis
te komen. Adres te
bevragen bur. Contact

Wegens overcompleet
ter overname aange-
boden een prima
HAARDKACHEL,
zo goed als nieuw.
Pr. Bernhardweg 4.

Te koop een bureau-
stoel, gegalv. bad,
demioverjas, winterjas,
lederen motorjekker,
2-deurs vliegenkast.
Ruurloseweg 35.

BIJVERDIENSTE!
U hangt biljet voor 't
raam en geeft aanvra-
gers een boekje. Wij
doen de rest en be-
talen goed voor Uw
bemiddeling. Alleen
benedenwoningen.
Ned, Talen Insti tuut,
Rotterdam (nader adres
overbodig).

Te koop z g a.n. Philips
RADIO. G.H. Maerts-
dorff, Dr. Staringstr. l

Te koop z.g.a.n.
HUISHOUD-
KACHEL. Chr. Eg-
gink, Vorden.

Verkrijgbaar gerooide
VRUCHTBOMEN .
bij H. G. Poesse,
Vorden.

Te koop prima EET-
AARDAPPELEN.
D. Eskes, Zutphense-
weg C 71.

Te koop 5 BIGGEN
bij B. Rossel, B 33.

BIGGEN te koop bij
H. J. Pardijs, D 113,
Mossel.

Te koop zware BIG-
GEN bij J. W. Weenk
„Vosheuvel" Linde.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, zacht en kalm, in volle vrede
des geloofs, onze inniggeliefde vrouw,
moeder, behuwd- en grootmoeder

Christina Rouwenhorst
echtgenote van D. Brummelman

in de ouderdom van 76 jaar.

Vorden,
D. Brummelman
H. W. Brummelman
J. H. Brummelman

Zutphen,
D. Brummelman
R. H. Brummelman-Vrugterman
en kleinkinderen

Vorden, 25 augustus 1957.
B 51.

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 29 augustus op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed plotseling, tot onze
diepe droefheid, onze geliefde Vrouw
en Stiefmoeder

Cornelia Zweverink
echtgenote van H. J. Ruesink

in de ouderdom van 59 jaar.

Uit aller naam:
H. J. RUESINK

VORDEN, 29 augustus 1957.
Hengeloseweg, B 26.

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op dinsdag 3 september om half
twee op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Damclub Vofden.
Voor liefhebbers van het damspel, is er
gelegenheid om in clubverband te spelen,
elke vrijdagavond om 7.30 uur in de boven-
zaal van het Nutsgebouw.
Wij beginnen vrijdaj^ó sept. Kom eens
een partij spelen.

Het Bestuur.

Nutsgebouw ™
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Devente^

Zondag S sept, 730 uur

de enorm spannende film

Parachutisten vallen aan
met: Torn Tryon, Jan Merlin, Jac-
queline Beer.

Toen D-day kwam, zwermden de
parachutisten neer achter de Duitse
linies.

Hun opdracht luidde: Het bevel uit-
voeren . . . tot elke prijs.

C Toegang 14 jaar
A

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Door aanschaffing van speciale ma-
chines kunnen wij voor u

S L IJ P E N
scharen, messen, worstmachine-
mesjes, enz.

WEBO, Borculo
Agentschap voor Vorden en omstre-
ken E. Wentink, Wilhelminalaan 1 1 ,
Vorden, alwaar goederen in ontvangst
genomen kunnen worden.

\/ Veilig, U krijgt prima kwali-
* teiten.

%/ Vlug, U behoeft niet meer te
^ wachten.
\/ Voordelig, dat kunt U beoorde-

len aan onderstaande prijzen.

Dus: Profiteer van onze
weekreklamës!
Appelmoes van Goudreinetten,

grote flessen 79 et
Jams, alle smaken, per pot 59 et
Gehakt, grote blikken 98 et
Cornedbeef, 150 gr. 77 et
Zoete Rode Vruchtenwijn per fl. 125 et
Beschuit, 2 rollen voor 34 et
Speculaas van Paal Kaiser,

erg lekker, 250 gr. 49 et

Thans ook weer Ant. Hunink's
Gelderse Rookworst in voor-
raad.

Fa. J. W. Albers

Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
G. ƒ. Wuestenenk,
Koekoekstr. 25,

Vierakker.

Zondag l sept.
Ratti II -
Wi vos 11 (Arnhem)

aanvang 12.30 uur.

Ratti l -
Wivos l

aanvang 2.30 uur-

Was m a chine fabriek
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

Donderdag 5 september 1957
Voorlichtingsbijeenkomst (met films) voor

huisvrouwen te houden door

HET NEDERLANDS ZÜIVELBÜREAÜ
in het Nutsgebouw te Yorden

Aanvang 's avonds 20.00 uur precies

Gratis toegang. Gratis consumptie.

Alle hout is geen timmerhout . . •
met wol, elke soort wol

is niet geschikt voor elk te breien
artikel.

Neem die soorJelke de grootste voldoening geeft aan
het stuk wat

rJ^
zRuilt breien.

Gaarne dienen wij u met een vakkun-
dig advies.

Grote sortering wol

Grote verscheidenheid van kleuren.

Gratis advies.

Gratis patronen.

*H. Luth - Vorden

M iddenstandsexamen
1958

Een-jarige opleiding voor hen,
die kunnen en willen studeren*
Vraagt inlichtingen.
Aanmelding liefst spoedig bij

fl. J. Zeevalkink,
Schoolstraat 17

Denk niet te licht,
een fles gas is een ding van gewicht.
Van alle gas, die hele rits,
staat POLY-GAS aan de spits.

N. J. Keune, Tel. 289
door kwaliteit goedkoper!

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

Voor uw scheerappa-
raat een leren etui.
Ook schooletui's.

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg
W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden



Demonstratie Oliekachels.
A»s. woensdag 4 sept* van 6-10 uur in café
„De Zon" demonstreren wij met de nieuwste
modellen
„Inventa" olie- en haardkachels van
R.S. Stokvis & Zn.

Laat U zich door ons geheel vrijblijuend voor-
lichten, en wij nodigen U dan ook gaarne uit tot
een bezoek.

Gebr* Barendsen - TeL 261

Na de ^kant^e
eer naar school

. . . . maar dan in degelijke kleding
wat tegen een stootje kan.

Meisjes lodenmantels
prachtige ruitjes en effen, met capuchon
gevoerd of gewatteerd.

Jongens joppers
oerdegelijke stof, met 2 ruime klepzakken
en ritssluiting.

Lange jongens pantalons
in fijn cord-manchester, 4 verschillende kleu-
ren, een broek tegen wind en weer.

a&VISSFP¥ J. *J k-f JLj J^s.TEL.381

Met ingang van 1 september gApn wij weer
gelegenheid

tot inschrijving voor
AUTORIJLESSEN.

Theorielessen: elke vrijdagavond half acht in café „de Zon"

George Seesing
F.N.O.P. Autorijschool, Vorden, D 19, Tel. 358

Nieuwe serie Philips Televisie-toestellen
43 cm. beeldbuis f 775.—
53 cm- „ f 995.—
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Komt eens kijken!

P. Dekker, Elektra, Radio, Televisie, Tel. 253

Avicilline
Een nieuwe behandeling tegen

Coryza Infectiosa (snot)
Ook toe te passen bij:
besmettelijke cloaca-ontsteking,
verouderde diphterie gevallen,
alsmede vele oatstekingsprocessen

Een produkt van Dr. De Zeeuw.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Oldc Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

H.H. Veehouders!
De staltijd nadert, zet
Uw koeien vast aan

hangriemen
hangplastic
hangkettingen

Wij zijn agent van de
Boer, Leeuwarden.

fa» G. W» Luimes
Vorden, Telefoon 421

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

X BEZOEKT ALLEN
op donderdag 5 september a.s.

het traditionele

Volksfeest te Linde
bij Café Van Asselt.

V.m. 9.30 uur Vogel- en Belschieten. N.m. l uur
aanvang der Kinder- en Volksspelen.

Als speciale attraktie POPPENKAST.
Aanvang l uur precies.

Kaarten gratis draaien kinderen, verkrijgbaar bij de
kindercommissie om l uur.

Woensdag 4 september 's avonds 7.45 uur
presenteert het Cabaretgezelschap

„The Jolly Jokers" uit Apeldoorn een vrolijke
avond met het programma

„Lachen is troef".

Entree^pet vrijkaart f 1. —, zonder vrijkaart
f 1.50 (bel. inbegr.).

Donder
bekende

avond DANSEN met het
ansorkest The Moodchers.

Velen zijn
v reeds voorgegaan

met een

IVnittax o
U weet niet half hoeveel plezier U daarvan
heeft, en wat een tijdbesparing.

Gratis lessen tot U geheel alles kunt breien.
Op onze service kunt U rekenen.
Vraagt demonstratie aan huis.

De Knittax-dealer

H. LUTH, Tel. 396, Vorden
Het hoogst in kwaliteit
het laagst in prijs!
^ 250 gr. cocosbanket 62 et
^ 250 gr. Picnic, heerlijk koekje 59 et

•
250 gr. Speculaas 39 et

^ 250 gr. „ iets fijns 45 et
l pak gevulde biskwie 55 et
1 pot aardbeienjam 62 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
l grote ontbijtkoek 39 et
Allerfijnste ham, 100 gr. 58 et
Boterhamworst, leverworst en

•

• rook-
vlees, 150 gr. 59 et

^ LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
• Zutphenseweg Telefoon 415

Voor hoge kwaliteit naar Krijt!
500 gram Berner Braadworst 175 et

500 gram gesm. vet 50 et
500 gram spek 90 et

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

M. Krijt, Dorpsstraat
Donateurs der Voefbalver.
„VORDEN".
Thans kunt ook u meedoen aan de voet-
balpool van de K.N.V.B. Poolformulieren
wekelijks verkrijgbaar bij de bekende adressen,
waar tevens nieuwe donateurs kunnen wor-
den ingeschreven.

r

met half jaar garantie.

Ideaal voor de

school.

*
Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 342


