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INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Geachte Redactie,
Hierbij verzoek ik u het volgende in uw blad
te willen opnemen, u bij voorbaat dankend
voor de verleende plaatsruimte.
Het betreft het kampvuur dat j.l. Zaterdag
'2,7 Augustus op de Bleek gegeven zou worden.
Zoals u allicht bekend, moest dit op het aller-
laatste moment door mij afgelast worden. De
juiste toedracht zult u en met u waarschijn-
lijk de meeste ingezetenen echter wel, niet
weten.
Hiertoe het volgende:
Reeds vroeg in het jaar werd door V.V.V. een
vergadering belegd in ca t e De Zon, waarbi j
ook afgevaardigden van verschillende vereni-
gingen waren uitgenodigd, onder andere van

,,Songs and Rhythme" en van de „David I.
Stefordgroep".
Aan de afgevaardigden van beide genoemde
verenigingen werd ver/ocht om mede te wil-
len werken aan minstens 2 zomeractiviteiten,
U weten een Bonte Avond en een Kampvuur.
De/.e medewerking werd toegezegd, onder
voorwaarde, dat. de secretaris van V.V.V. /ou
zorgen dat: Ie de zaal van het Nut gehuurd
werd voor de bonte avond en ten tweede ge-
noemde persoon tevens zou zorgen voor een
piano bi| het kampvuur, daar „Songs and
Rhythme zonder piano niet kan optreden.
Wat het eerste betreft, we moesten op het
laatst in gebouw Irene optreden, daar het Nut
niet besproken was. En wat het tweede geval
betreft, ruim een week voor de kampvuur-
avond werd door ons de secretaris bezocht
om naar z i j n vorderingen dienaangaande te
informeren. Er werd ons medegedeeld dat er
nog geen piano was maar dat er nog werk
van gemaakt zou worden.
Op de dag van het kampvuur echter werd
dooi m i j 's middags een brief in de bus ge-
vonden, w a a r b i j de secretaris mij mededeelde,
geen piano te hebben gekregen, dodi verno-
men te hebben dat het met accordeonbege-
le id ing ook wel ging, mij verzoekend dit dan
maar te wil len regelen.
Stel u mijn „blijdschap" voor dat ik behalve
de organisatie van het opbouwen van het
kampvuur, het verzorgen der kleine schetsjes, ' • P i iot recreaties, thans ook nog mocht zorgen dat
er een accordeon kwam, met bespeler die bij
het orkest zou passen.
Ondanks m'n verbittering heb ik nochthans
getracht dit voor elkaar te krijgen, doch het
mocht me niet gelukken.
En zo zag „Songs and Rhythme" zich 's avonds
dan ook genoodzaakt om haar medewerking
te weigeren, met als gevolg, dat op mij de
minder prettige taak rustte de reeds aanwezi-
ge personen mede te delen, dat het kampvuur
niet doorging.
Was dit de eerste maal geweest dat ons zo
iets overkwam, dan zou ik geen plaatsruimte
gevraagd hebben, doch elk jaar dat wij voor
V.V.V. een kampvuur organiseren, bereidt de-
zelfde persoon ons steeds weer van die ver-
rassingen. Dit nu betreuren wij zeer want wij
z i j n van mening dat V.V.V. een nuttige in-
stelling is, waar elke vereniging het zi jne
voor moet doen, doch op deze manier gaat
het niet.

L. Rouwenhorst.

WATERPOLO
Zaterdag weiden in het zwembad alhier een
tweetal vriendschappelijke wedstrijden ge-
speeld tegen Wijhe.
Eerst werd de wedstrijd Vorden-Wijhe (he-
ren) gespeeld. Daar W i j h e in de competitie
enkele klassen hoger speelt werd het een vrij
eentonige wedstrijd. De Vordenaren wisten de
score zo laag mogelijk te houden. Voor de
rust maakte Wi jhe '2. doelpunten en na de
i ust nog één. Vorden had overigens voor haar
volhouden nog wel een tegenpuntje verdiend.
Helaas ontbreekt het dikwijls nog aan uit-
houdingsvermogen.
Hierna gingen de dames te water. De Vor-
dense dames telden 3 invalsters, waardoor Wij-
he wel heel gemakkelijk spel had. Zij scoor-
den niet minder dan 5 doelpunten. Tegen het
einde wisten de Vordense dames nog met een
goed doelpunt de eer te redden.

KERKDIENSTEN Zondag 4 Sept.
IRENE

9 uur Ds. J. H. Jansen.
10.30 uur Eerw. Heer Ribbink, uit Ruurlo
Jeugddienst. Onderwerp: „Wie ben je?"

Kapel Wildenborch
10.30 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Dr. J. Vegh, van Andijk.

Bevestiging ambtsdragers
R.K. Kerk

7 en 9.30 uur H. Mis. 4 uur Lof.
/?. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 3 Sept. van 5 uur tot en met
Zondag 4 Sept. Dr De Vries, telef. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 26 Aug. t.m. l Sept.
Geboren: z. van G. H. Eenink en G. Ee-
nink-Hissink; z. van A. J. Pasman en L. Pas-
man-Straatman; d. van W. L. Winkel en
A. D. Winkel-Pardijs; d. van A. J. Wope-
reis en E. M. Th. Wopereis-Holkenborg.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 88 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 40.— tot f 46.—
Handel was tamelijk vlug.
Op de markt waren zser veel kramen met
galanterieën, glas- en aardewerk, enz. Er
werd door de marktcommjssie veel aange-
kocht voor de verloting welke in October

gehouden. De markt was druk bezocht.

U komt toch Zondagmorgen
naar de

• JEUGDDIENST?
*

De Eerw. Heer RIBBINK uit Ruurlo
spreekt om 10.30 uur in Irene over

het onderwerp:

„Wie ben je?"

ALLGAIER TRACTOR
Op 23 Augustus heelt te Amsterdam de trek-
king plaats gevonden voor de verloting van
de Allgaier Tractor van het Koningin Wil-
helminafonds. De tractor is gevallen op lot
No. 02101. Kijkt u allen uw lot even na?

TUINFEEST
Hedenavond zal door de bekende band „Songs
and Rhythme" een tuinfeest worden gegeven
achter hotel Bakker. Er bestaat volop gelegen-
heid tot het maken van een dansje. Bij jong
en oud heelt deze band een goede naam, dus
het zal er wel gezellig druk worden. Bij slecht
weer wordt de partij in de zaal gegeven.

FILMAVOND
WERELDKAMPIOENSCHAP

VOETBALLEN
A.s. Vrijdagavond /al er in zaal Bakker een
f i lmavond gegeven worden onder auspiciën
van de voetbalvereniging Vorden.
Het programma bestaat geheel uit opnamen
van de wereldkampioenschappen voetballen,
welke vorig jaar in Zwitserland gehouden zijn.
Het is een prachtige opnamereeks geworden,
waar in we o.a. gedeelten uit de wedstrijden
Brazilië-Hongarije, België-Engeland, en voor-
al uit de f ina le tussen Duitsland en Hongarije
te zien zullen krijgen, waarbij Duitsland het
wereldkampioenschap veroverde. De film, die
M/) uur duurt, heeft overal in het land enor-
me belangstelling getrokken en ook in Vorden
/ u i l e n de sportl ielhebbers er volop van genie-
ten. Men zie voorts de advertentie in dit
nummer.

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA

De Bloemententoons^elling van Nutsfloralia,
die dit jaar Vrijdag 9 en Zaterdag 10 Septem-
ber gehouden wordt (een week vroeger dan
op de loten vermeld staat), belooft dit jaar
bijzonder mooi te worden. De cursus in
bloemschikken, waaraan 21 cursisten deelna-
men werd door cle heer M. van Driel uit
Apeldoorn gegeven en wel op een zodanige
interessante en kunstzinnige wijze, dat dit aan
de inzendingen van de bloemschikcursus een
bijzondere bekoring zal geven. Tal van wed-
strijden zullen weer gehouden worden. Het
bestuur hoopt, dat de stekplanten, die aan de
groten zijn uitgereikt nu eens allemaal dit
jaar terug zullen komen. Als men stekplanten
van Nuts Floralia tegen de zeer lage prijs in
het voorjaar koopt, dan rust daar van zelf-
sprekend de verplichting op, dat men ze ter
keuring terugbrengt voor de tentoonstelling.
De Imkersvereniging zal voor een nog mooie-
re stand zorgen dan verleden jaar; bijen en
bloemen horen nu eenmaal bij elkaar! Er
komt nu een observatiekast met levende bijen,
maar ze steken niet!
Het bestuur zorgt ook voor een mooie stand,
natuurlijk buiten mededinging. Was dit het
vorig jaar in tin, nu zal het bestuur uitko-
men met een zending bloemen in antiek
koper.
Wie mooie, zelfgekweekte planten heeft (voor
de ramen van sommige Vordenaren staan zul-
ke prachtige Sterren van Bethlehem) laat die
ze toch vooral inzenden. Op de tentoonstel-
ling krijgen ze een mooie plaats! De wedstrij-
den, die verleden jaar voor het eerst gehou-
den werden, zijn gehandhaafd, n.l. de wed-
strijd voor kinderen van 6—14 jaar, die zelf
»vaas of bakje met bloemen op moeten

n in het Nutsgebouw onder toezicht van
bestuurslid, Donderdagsmiddags om 4

uur. Dit is vorig jaar zo'n succes geweest, dat
het. bestuur hoopt, dat er nog meer kinderen
/ u i l e n deelnemen. Ook de wedstrijd „Fantasie-
stukjes" b l i j f t gehandhaafd, weet u nog hoe
aardig „Hans en Grietje", „Sous Ie bois" (on-
cj^Uici woud) en „Doornroosje" waren? Een
awWrtentie in dit nummer geeft nadere bij-
zonderheden, maar lees goed wat er voor de
diverse wedstrijden gevraagd wordt!
Bloemenliefhebbers, helpt dus allen mee, dat
de tentoonstelling zijn oude roem van „Bloem-
festijn" handhaaft!

Het is voor een meisje
geen k u n s t . . . .

om een „baantje" te vinden. Maar een werk-
kring die het volgende biedt is minder een-
voudig te vinden.

prima loon (ook tijdens opleiding)
prettige werkomgeving
vaste werktijden
zeer gunstige spaarregeling
gratificaties
goede sociale voorzieningen
tegemoetkoming in de reiskosten
muziek tijdens het werk
gezellige cantine

DE N.V. KAMPHUIS
te Zutphen

waar die bekende „Sturka"-kleding wordt
gemaakt, kan U een dergelijke werkkring wel
aanbieden.
Meisjes die opgeleid willen worden in een echt
vrouwelijk beroep, waarvan ze ook „later"
nog veel plezier zullen hebben, kunnen zich
melden voor:
Dieren: bij mej. Reugenbrink, Kerkpad 1.
Brammen: bij mej. Qarrits, Knoevenoord-

straat 2.
Doesburg: bij mej. Beegman, Roggestraat 3.
Vorden: bij mej. Van Berkel, Kerkstraat 13.
Rheden: bij mej. Donderwinkel,

Broekveldseweg 43.
Voorst: bij mevr. Hietbrink-Diks, Kruisweg5.
of dagelijks aan het bedrijf , Vijverlaan, Zutpen.
(Maandags ook van 7—8 uur 's avonds).



WILLEM WISSELS TE VORDEN
OVERLEDEN

Te Vorden overleed de/er dagen na een ziek-
bed van enkele jaren de heer Willem Wissels.
Voor / i jn /iekte was hij werkzaam als geweer-
maker bij de vanouds bekende firma Ringe-
lenberg-Martens te Vorden.
De/e in jagerskringen zeer populiare en sym-
pathieke figuur stond bekend om zijn grote
vakbekwaamheid en zijn steeds vriendelijke
hulpvaardigheid. Of hij een klant te woord
stond uit de hoogste kringen of de kleine
boer die hem zijn goedkope enkelloops ter
reparatie aanbood, voor allen was Willem,
die steeds bij deze naam werd genoemd de-
zelfde. Toen hij tengevolge van zijn voort-
woekerende kwaal blind werd is hem door
een groep jagers een radiotoestel aangeboden.
Dinsdagmiddag is zijn stoffelijk overschot op
het Algemene Kerkhof te Vorden ter aarde
besteld.
Met Willem Wissels ging een eenvoudig goed
mens en een zorgvolle huisvader heen.
(Overgenomen uit „De Nederlandse Jager")

NIEUWS VOOR DAMMERS
Zoals uit achterstaande advertentie blijkt zal
a.s. Dinsdag weer een begin gemaakt worden
met de damavonden. De clubcompetitie zal
in October reeds een aanvang nemen. Het is
dus gewenst spoedig met de training te be-
ginnen. Voor de eerste maal wordt deelge-
nomen aan nederlaagwedstrijden te Humme-
lo. Geïnteresseerden voor het damspel, die
graag in clubverband willen spelen, kunnen
zich aanmelden. Ook jeugdige dammers / i jn
van harte welkom; zij worden door eigen
krachten opgeleid.

VOLKSFEEST IN LINDE
Dinsdagavond j.l. werd het traditionele volks-
feest in de buurtschap Linde onder deze ge-
meente ingezet met het optreden van het hu-
moristische gezelschap „De Heikneuters" uit
Aalten. De feesttent, die voor dit doel was
opgericht, was bijna geheel gevuld.
„De Heikneuters" lieten zich weer van hun
beste zijde zien zodat er hartelijk gelachen is.
Het was dan ook een alleszins gesj^pde
avond.
Donderdag j.l. werd het eigenlijke volksfeest

gevierd,
i j het vogelschieten waren prijswinnaars: Ko-

ning: G. j. Jansen, welke zijn echtgenote mevr.
Jansen-Nijenhuis koos als koningin; 2e prijs
W; .Nij laml; 3e prijs H. Koning; 4e p^|AV.
A. Lichtenberg en 5e prijs H. J. EggiwBr
Dogcar rijden dames: Ie pr. mevr. Wolsink-
Klein Haneveld; 2e pr. A. Lichtenberg; 3e pr.
H. Heersink; 4e pr. Mevr. Stieding-Nijenhuis;
5e pr. Gerda Beumer.
Doeltrappen voor dames: Ie pr. H. Heersink;
2e pr. mevr. Knoef-Lenselink; 3e pr. A. Eijkel-
kamp (De Weerd); 4e pr, mevr. Langeler en
5e pr. mevr. Gotink.
Belschieten voor heren: Ie pr. E. Gotink; 2e
pr. H. J. Antink, 3e pr. A. Ribbers; 4e pr. H.
Koning en 5e pr. H. J. Groot Roessink.
Vogelknuppelen voor heren: Ie pr. H. Knoef;
2e pr. J. Lenselink; 3e pr. H. Maalderink, 4e
pr. A. v. d. Berg en 5e pr. B. Enzerink.
Ringsteken per rijwiel: Ie pr. D. Eggink; 2e
pr. H. Weekhout; 3e pr. D. J. Pardijs; 4e pr.
H. Gosselink en 5e pr. J. Pardijs.
Vogelgooien voor dames: Ie pr. Riek Mom-
berg; 2e pr. A. Groot Jebbink; 3e pr. mevr. A.
Lenselink; 4e pr. M. Beumer en 5e pr. H.
Bouwmeester.
Zaklopen (heren en dames): Ie pr. H. Knoef;
2e pr. mej. H. Bouwmeester; 3e pr. A. Meme-
link; 4e pr. mej. R. Bulten; 5e pr. mevr. M.
Kornegoor en 6e pr. mevr. Mombarg-Pardijs.
Burgemeester van Arkel reikte hierna met een
toepasselijk woord de prijzen uit. Hij deelde
o.a. hierbi j mede dat er een lichtpunt bij de
Bonekamp zal worden bijgeplaatst, terwijl
voor het jaar 1956 de wegverharding langs
Vreeman op het programma staat.
Vervolgens /waaide de bekende vendelzwaaier
Theo Lichtenberg het vendel voor burgemees-
ter en feestcommissie, waarna 2 coupletten van
het Wilhelmus werden gezongen.
Van het gratis draaien in de aanwezige draai-
molen werd door de kinderen een druk ge-
bruik gemaakt.

GEITENKEURING
Op de te Almen gehouden keuring van geiten
werd in klasse A een jonge geit van H. Vrie-
zekolk bekroond met een Ie prijs. In de ru-
briek oudere geiten won dezelfde een 3e en
4e prijs.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

JONGVEEKEURINGEN TE VORDEN
De eerste jongveekeuring van deze Rundvee-
iokvereniging werd op het bedrijf van de
heer Joh. Weenk te Linde gehouden. Keur-
meesters waren de heren H. J. Arendsen
Reedt, J. W. Boeijink en B. H. Weenk te
Barchem. Arbiter was de heer A. P. J. Met/
te Olburgen. Prijswinnaars waren:
Joh. Weenk, G. J. Schepers, Baron Z. van
Dorth tot Medler, W. Norde, H. Verstege,
Joh. Wesselink, A. J. te Veldhuis en H. Be-
renpas.
De tweede keuring werd gehouden op het be-
drijf van de heer G. Arendsen Raedt te Bar-
chem. Keurmeesters waren de heren Joh. Wes-
selink, G. W. Mombarg en B. Haaring. Arbi-
ter was de heer A. P. J. Metz te Olburgen.
Hier waren de prijswinnaars:
E. Harskamp, G. Arendsen Raedt, H. Lubber-
dink, W. J. Jolink, H. J. Everink, J. Klein
Leunk, A. J. Rouwhoi, H. J. Vruggink, W.
Nijhoff en B. Arendsen Raedt.
De derde keuring had plaats op het bedrij!'
van de heer J! W. Boeijink te Barchem. Keur-
meesters waren de heren Joh. Wesselink, G.
W. Mombarg en B. Haaring. Arbiter was de
heer A. P. J. Metz te Olburgen. Prijswinnaars:
J. H. Imenkamp, J. W. Boeijink, J. Valke-
man, G. J. Weenk, E. J. Eggink en J. A.i-, - - i 11 •' j •>Lijkelkamp.
Het aangevoerde vee was volgens de deskun-
digen van zeer goed gehalte.

FOK- EN CONTRÓLEVERENIGING
„MOSSELS BELANG"

Uitgaande van bovengenoemde Fok- en Con-
trólevereniging vond Maandag j.l. op het be-
dri j ! van de heer G. Berenpas op „De Ko-
ning" een fokveekeuring plaats. Keurmeesters
waren de heren Mogezomp te Armhoede (Lo-
chem) en A. J. Zweverink „De Steenkamp" te
Vorden.
Prijzen werden gewonnen door: G. Berenpas,
G. van Ark, A. J. Oltvoort, H. Lindenschot,
G. Dijkman, W. Bouwmeester, H. Horstman,
B. Bennink, L. Groot Bramel en W. Klein
Ikkink.

Mijnhardts tablette
Z E N U W - H O O F D P I J N - L A X E

AVONDWANDELING
Aan de Maandagavond j.l. gehouden avond-
wandeling onder leiding van de heren Ü^Nloi-
de en G. J. van Roekei, hebben 11 p^pnen
deelgenomen. Dit keer werd een be/oek ge-
bracht aan de buurtschap Delden.

SLUITINGSCONCERT V.V.V.-ACTIE
De V.V.V.-actie werd Woensdagavond j.l. af-
gesloten met een sluitingsconcert in de mu-
ziektent dat door de plaatselijke verenigingen
t.w. de beide muziekverenigingen „Concordia"
en „Sursum Corda", het Vordens Dames- en
Mannenkoor alsmede de Chr. Gem. Zangver-
eniging „Excelsior" werd gegeven.
De burgemeester sprak als voorzitter van
V.V.V. een kort openingswoord, waarin hij de
dirigenten en de leden van de diverse ver-
enigingen dankte voor hun spontane mede-
werking aan deze avond. Spr. verzocht aan het
einde van het concert te willen zingen de 2
coupletten van het Wilhelmus, zulks ter ge-
legenheid van het feit dat H.K.H. Prinses
Wilhelmina haar 75ste verjaardag vierde.
De diverse /ang- en muzieknummers welke ten
gehore werden gebracht vonden algemeen bij-
val en stonden op hoog peil.
De belangstelling voor dit sluitingsconcert
was, dank zij de mooie zomeravond, zeer goed.

VOETBAL
Vorden II speelde Zondag op de seriewed-
suijden in Eefde tegen Eefde II en won met
1—0, zodat de reserves a.s. Zondag opnieuw in
het strijdperk komen en wel tegen M.E.C. II.
Wint Vorden II deze wedstrijd, dan wacht
haar in de middaguren de finale tegen Baakse
Boys II.
Vorden I speelt a.s. Zondag in Beltrum een
vriendschappelijke wedstrijd tegen VIOS I,
hetgeen een spannend verloop kan hebben,
daar beide ploegen weinig voor elkaar onder-
doen.

AANGEHOUDEN
Door de Rijkspolitie zijn zes jongens aange-
houden die uit het Opvoedingsgesticht te
Harreveld waren ontsnapt.

ACHTKASTELENTOCHT
De laatste achtkastelentocht in dit seizoen,
weer onder leiding van burgemeester Van Ar-
kel, telde 23 deelnemers.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elf tal t rok /omlag n a a r Hengelo
((i.) voor het. spelen van een vriendschappe-
l i jke wedstrijd tegen Pax I, welke in een 5—5
gel i jk snel eindigde.
Pax had 2 en Raüi 3 invallers. De gastheren
waren in de eerste h e l f t ie ts s t e rke r en kon
R a t t i a a n v a n k e l i j k geen vat op het spel krij-
gen. Na 25 m i n u t e n spelen scoorde K. lUiunk
voor Pax het eerste doelpunt. Het was een
spannende s t r i jd waarb i j de doelpunten om en
om gemaakt werden.
A.s. Zondag komt de V.V. „Eldenia" uit El-
den ( h i j Arnhem) op be/oek. Verleden jaar
maakte Ratti een u i t s t a p j e naar Klden en /o
/al dit . tegenhe/ock t h a n s p l aa t s vinden. R a t l i
l speelt tegen Klden ia I en Ka t t i I I tegen Ll-
denia II.

E.H.B.O.-C OLLECTE
Ten bate van het R.K. I'.H.B.O.-werk werd
j.l. Zondag een z.g. p le is te i"act ie gehouden.
Alle 600 pleisters gingen grif van de hand en
de opbrengst bedroeg ru im ƒ (i(.).—.

GESLAAGD
Te Arnhem behaalde onze plaatsgenoot, de
heer G. A. Scesing, het diploma voor auto-,
motor- en scooter-instructeur van de Bond
van Erkende Autorijschoolhouders.

Voor uw
HAARDEN

en
KACHELS

is en blijft
het juiste adres:

Henk van Ark
Wij staan u ten dienste met een
grondige en gediplomeerde vak-
kennis en gedegen practische er-

varing.

Wij leveren alle merken voor
kolen- en oliestook.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen
en wij komen u bezoeken.

VORDEN TELEFOON 554

Alle leden en junioren van de

„Damclub Vorden"
worden verzocht Dinsdagavond 7.30 uur
weer aanwezig te zijn op onze clubavond

in de bovenzaal van het Nutsgebouw.
Ook nieuwe leden van harte welkom.

Wegens afschaffing van de omzet-
belasting op TEXTIEL per l Sept.

sterk verlaagde prijzen
A. WOLSING VORDEN

Raadhuisstraat 26

CENTRA
Bij tenminste f 5.— boodschappen
3 stukken geparfumeerde toilet-
zeep voor 37 cent.

Sinaasappelsap per groot blik 59 et
Kersenjam per pot 51 et
Leverpastei per blik 48 et
Maizena per pak 21 et
Kaneel per busje van 50 gr. 31 et
Nootmuskaat 50 gr. 40 et
Witte peper p. busje v. 50 gr. 69 et
Boterhamkorrels, 250 gr. 39 et
Scheerzeep, per staaf 46 et

T. van der Lee - 't Hoge 56



Langs deze weg betui-
gen wij, mede namens
wederzijdse ouders,
allen onze hartelijke
dank voor de belang-
stelling bij ons huwelijk
ondervonden.

M. Kornegoor
C. E. Kornegoor-

Nijendijk

Vorden, Sept. 1955.

FLINK MEISJE zoekt
betrekking in huish.
v. 3 a 4 dagen p. week
Te bevr. bur. Contact.

Biedt zich aan:
een bekwame meubel-
stoffeerder. Brieven
met opgaaf van loon,
letter M bur. Contact

Gevraagd
JONGEMAN voor
magazijn werkzaam-
heden bij Groothan-
del in Kruideniers-
waren te Zutphen.

Brieven onder No 35
bur. Contact.

Gevraagd:
een MEISJE voor hele
dagen of dag en nacht.
M. G. Jansen,

Burg. Galléestr. 42

Leerjongens
ben. 18 jr. gevraagd

GEHA N.V.
Fabriek zuivelgereed-
schappen. Kantoor:

Burg. Galléestr. 48

J. F. GEERKEN
Stucadoorsbedrijf

Telef. 419

Vanaf heden nieuw
adres:

HET H O G E 54

HET BINNENHUIS
A. POLMAN

Vorden

•
Balatum thans
200 breed f 2.90 p.m.
183 breed f 2.70

Heden Zaterdagavond, 3 Sept.

Dansfestijn
in de keurig verlichte tuin van Hotel
Bakker. Muziek „Songs and Rhythm"
met medewerking van de N.P.V. groep
Vorden. Bij slecht weer in de zaal.

Entree f 1.— (incl. belasting)
-•v Aanvang half acht.

Nuts-Tafeltennisclub

Nieuwe leden kunnen zich opgeven
tot Woensdag 7 September.

Vooral damesleden zijn welkom.

Oefenavond: Maandagavond half acht.
Opgave aan de speelzaal of Pr. Bernhardweg 18

Het Bestuur

(Jtelde r ziende
kunnen wij U niet maken. Wel garanderen
wij U een helder licht door onze glazen.
Deze gevat in een onzer moderne mon-
turen . . . en U is weer voor jaren helder
ziend.

Fa» Martens,
de opticien, die altijd voor U klaar staat!

Ochoolderman

kwaliteits textiel
Belastingvrij j

Nu
stukken* oedkoper

Toom BIGGEN te
koop, bij J. Spithoven
bij 't zwembad.

Valhelmen
in bruin, zwart of wit
koopt u voordelig bij

A G. TRAGTER

HET BINNENHUIS
A. POLMAN

Vorden
•

Gordijnstoffen
grote keuze

belangrijke prijsverlaging

Wij bieden u vandaag
200 gr. zure zult
200 gr. hamworst
200 gr. ontbijtspek

Beleefd aanbev.

50 et 500 gr. vet spek 90 et
55 et 200 gr. bloedworst 36 et
60 et 200 gr. tongenworst 50 et

M. KRIJT Dorpsstraat 32

Vanaf 1 September

lager prijzen !

CHARME IN WOL!
De bekende Spencer Hei) Bolcro - voor de komende ki l le dagen -
voorradig in alle kleuren en maten, nu slechts f 20.50

Bijzonder mooie collectie Damesblouses in poplin, nylon, honella etc.

KINDER REGENMANTELS
aan 2 zijden te dragen, in prima kwaliteit, diverse kleuren, alle maten.

ATTENTIE!
Zeer voordelige aanbieding in katoenen jongensjacks met bont-
kraag, geheel gevoerd, zeer mooie kwaliteit.

Ver beneden de normale prijs!

L O O M A N
Vorden

Confect ie Manufacturen

HET BINNENHUIS
A. POLMAN

Vorden
•

Cocos-arti kelen
Enorm in prijs verlaagd.

H.H. Pluimveeh.!
Wij betalen extra
hoge prijzen voor
goede slachtkippen
en jonge hanen, alle
soorten.
Worden van huis afge-
haald en contant betaald

W* ROSSEL
Pluimveehandel, Tel. 283
•fc Let op het juiste adres

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

ZITKAMER met pen-
sion aangeboden.
A. G. Niprus,

Molenweg 16

KAMERKACHEL
te koop. Lettink,

Almenseweg

EETAARDAPPELS
te koop. Eigenheimers,
noordeling en ijsselstar
G. J. Sloetjes, Linde

Bestel NU reeds uw
Winteraardappelen
om later teleurstellii
te voorkomen,
hebben noordeling en
libertas. Aanbevelend
Broekgaarden

„Boonk", A 158

Jonge FRETTEN
koop. Ruurloseweg 33
Vorden.

Toom zware BIGGEN
te koop. A. J. Vrug-
gink, „Riethuis"

Delden

Toom BIGGEN te
koop. H. Lindenschot
Linde E 81.

ROGGE-en HAVER-
STRO te koop.
D. J. Jansen

Wildenborch

Ofité MMCMÖOM:

Telefoon 554, Vorden

HET BINNENHUIS
A. POLMAN

Vorden
•

Jabo-tapijt
thans f 5.95 p. meter

(l00 cm. breed)

Óteeds lage prijzen l
12 spritsstukken 49 et
1 blik prima soepballetjes 72 et
2 grote rollen beschuit 49 et
l grote ontbijtkoek 43 et
l grote fles bessensap 61 et
3 stukken toiletzeep 49 et

Als extra reclame:
Biefworst. boterhamworst en
rookvlees, 150 gram voor 63 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Jongens
c$choolschoenen
met l/z jaar garantie-zool

voordeliger bij

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

aankomend mnl. kantoorbediende
Sollicitaties (uitsluitend schriftelijk) met ver-
melding van genoten opleiding etc., in te
zenden uiterlijk Zaterdag 10 September e.k.
ten kantore van de

CX,V. „ONS BELANG"
te LINDE E 110 — post Vorden

Voor donkere avonden

Electrische rijwiellampen, vanaf
f 9.90. Grote sortering achter-
lichten, snoeren, lampjes, dikke
en dunne ronde en platte batte-
rijen.

Zaklantaarns 2-, 3- en 5-cellig,
normale platte en dunne ronde.

Platte zaklantaarns met wit, rood
en groen licht. Enz. enz.

Beleefd aanbevelend,

U. G. TRAGTER, Telef. 256
Elke Maandag: kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
s Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Geëtaleerd
de mooie eigen gestoffeerde

complete Woonkamers
KOMT U ZE EENS KIJKEN.

JOH. HEERIÜK
Zutphenseweg

Complete Woninginrichting

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



Wij hebben al onze artikelen verlaagd in prijs.

Nu stukken goedkoper!!

*Komt eens zien bij

H. Luth, Vorden
Nieuwstad 4 Telefoon 396

Vordense Autorijschool

WIJ OPENEN
de rijschool die u nodig heeft om snel en
gemakkelijk uw rijbewijs te halen.

GEORGE SEESING, 't Groenedal, Vorden
Erkend B. E.A. Autorijschoolhouder. Telef. 358

\ UW GULDEN
K is nu bij ons

X
X
i

i

-̂ r

// dubbeltjes waard • ^

f Wij starten met onze verlaagde prijzen. J

TF.l.'sftl V L^lJJuIX.

&j*~*"^y~ ̂ A«—s^ '̂̂ y '̂̂ j^^^^^^^wv*^"*^1—s^ '̂̂ A* '̂'*^* '̂̂ '̂̂ ^*^^"^^^ '̂̂ ^y *^^^^^>^^y *^y^ '̂̂ ^^ '̂̂ k* '̂**'̂ ^^*>J\

5 Wedstrijd voor cursisten.
6 Bloemstukken voor groteren.

Wedstrijden Nuts-Floralia - Vorden
voor de Bloemententoonstelling

op 9 en 10 September in 't Nutsgebouw

1 Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten voor groteren.
3 Wedstrijd eigengekweekte planten en bloemen, voor

groteren, behalve vaklieden.
4 Wedstrijd voor cursisten. a. vazen

b. bloemstukjes
c. mandjes
d. tafelstukjes
Versierde cadeautjes
a. vazen
b. bloemstukjes
c. mandjes
d. tafelstukjes

7 Bloemstukken, alleen voor vaklieden.
8 Bloemtekeningen, voor kinderen tot en met 15 jaar.

a. naar de natuur
b. naar tekenvoorbeeld

9 Fantasiestukjes, zoals sprookjes, kampeerplaatsen,
kastelen, enz. a. voor groteren

b. v. kinderen tot 14 jr.
10 Tuintjes in miniatuurvorm, d.w.z. gemaakt op een dien-

blad of op deksel van doos. a. voor groteren
b. v. kinderen tot H jr.

11 Bloemschikken door en voor kinderen tot H jaar, in
vazen of bakjes, in het Nutsgebouw. Bloemen, bakjes
en vazen meebrengen.

12 Veldbouquetten, v. groteren, a. vazen
b. mandjes

13 Veldbouquetten v. kinderen, a. vazen
b. mandjes

14 Paddestoelen. a. voor groteren
b. voor kinderen

15 Wedstrijd in mooie eigengekweekte vruchten.
16 Wedstrijd in tafelversiering.

Voor alle weds^^en diverse mooie prijzen; voor inzending
vaklieden geldprijzen.
Inlevering stekplanten voor schoolkinderen Donderdag-
ochtend 8 September om 9 uur aan de scholen.

Inlevering stekj^nten voor groteren Donderdagmiddag
8 September val^Palf drie tot vier uur in het Nutsgebouw.

Wedstrijd 11, bloemschikken door en voor kinderen, om
4 uur Donderdag in het Nutsgebouw.

Alle overige wedstrijden Vrijdagmorgen 9 September van
9—12.30 uur in het Nutsgebouw, ingang Kerkstraat.

OPENING v. de tentoonstelling Vrijdagavond 1 uur
Zaterdag 2 u. open. Prijsuitdeling 9 u. Sluiting 10 u.
VERLOTING Maandag 19 Sept. om half acht i.h. Nutsgeb.

Het Bestuur.

Chem. reinigen Verven

20 pet. korting
op chem. reinigen en verven van alle kleding

gedurende de feestweek te Zutphen
van 3 tm. 10 September 1955

N.V. HOEKSEMA
Sprongstraat 10 - Zutphen

Telefoon K 6750-3191

's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
wordt dezelfde dag gehaald.

Stoppage Enz. enz.

Vanaf heden

steeds vers verkrijgbaar

onze bekende Speculaas
Fa. H. J. SCHOLTEN
't Hoge 24 - Vorden

Feestgebouw Concordia, Hengelo G.
Zaterdag 10 September

DANSMUZIEK
Orkest „THE MOODCHERS"

Voetbalvereniging „Vorden"

Grote Filmavond
over het

wereldkampioenschap voetbal
op Vrijdag 9 Sept. in zaal Bakker.

Aanvang 7.30 uur precies.
o.a. de finale Duitsland-Hongarije

Een film die overal stampvolle zalen trok!

Een pracht-avond voor de voetbal-
liefhebbers. Entree 50 cent
Leden V.V Vorden gratis toegang.
Na afloop der filmvoorstelling (9 uur)

Ledenvergadering

Half September begint

een knipcursus
in zaal Schoenaker, Kranenburg
welke gegeven zal worden door mej.
Versteegen. Dames, welke deze cursus
willen volgen, worden vriendelijk ver-
zocht zich zo spoedig mogelijk op te
geven bij café Schoenaker, of bij

Betsy Versteegen
Tramstraat 2, Hengelo-G.

Afsluiting brug.
In verband met herstelwerkzaamheden is de
brug over de Vordense beek, in de klinker-
weg achter kasteel Vorden,

van Maandagmorgen 5 Sept» 8 uur
tot Dinsdagavond 6 Sept» gesloten
voor ALLE verkeer*

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

A. E. VAN ARKEL, Burgemeester
J. V. PLAS, Secretaris


