
CONTACT
Zaterdag; 12 Sept. 1953

15e Jaargang; No 24

Verschijnt éénmaal per week

| Frankering bij abonnement postk. Vorden | HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.25 p. halfjaar. - Advertentieprijs 4 cent p. mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

AANVRAAGPERIODE ERKENNING A
Met ingang van 7 September 1953 kunnen
wederom aanvragen tot erkenning als be-
drijfsgenoot A,' nieuw teeltrecht, overschrij-
ving teeltrecht alsmede aanplant van boom-
gaarden in behandeling worden genomen.
Dei sluitingsdatum zal nader worden bekend
gemaakt. Deze aanvragen moeten worden
ingediend bij de P.B.H.

De Prov. Voedselcomm.
voor Gelderland
Ir W. KOOIJ

INGEZONDEN MEDEDELING
Wij doen het met elkaar!

De restauratiecommissie van de Ned. Herv.
Kerk vordert met de plannen. Het belang-
rijkste bericht is wel dat Monumentenzorg
een definitieve toezegging heeft gedaan, de
restauratie met een belangrijk percentage
van de kosten te willen subsidiëren. Dit
neemt echter niet weg dat er voor de ker-
kelijke gemeente genoeg over blijft om te
bekostigen. Het ligt in de bedoeling, dat
er in de periode 15 Sept.-15 Oct. een col-
lecte wordt gehouden onder het motto: „Wij
doen het met elkaar fcn wij doen allemaal
mee.'.' De commissie rekent er op dat ELK
gemeentelid zijn steentje zal bijdragen, op-
dat met het herstel spoedig een begin ge-
maakt kan worden.
De collectanten zullen u vertellen welke
mogelijkheden er zijn om bij te dragen voor
dit doel. U behoeft bijv. het bedrag niet
in eens te storten. U kunt betalen via de
banken. U kunt overschrijven op giroreke-
ning no 254327 van de kerkvoogdij van de
Ned. Herv. Kerk te Vorden, onder vermel-
ding van Restauratiefonds.
Wilt u eens nagaan of voor u ook de moge-
lijkheid aanwezig is om het bedrag van
uw inkomen af te trekken? In elk geval,
de commissie hoopt, dat 'er na verloop
van tijd gezegd kan worden: De kerk is
prachtig gerestaureerd en we hebben ALLEN
meegedaan.
Enkele commissieleden zullen op de Zater-
dagen 19 en 26 September, 3, 10 en 17
October van 4—5 uur aanwezig zijn in
de consistoriekamer om gemeenteleden en
belangstellenden, die iets meer willen weten
van de plannen en de financiering, nader
in te lichten.

VOETBAL
De laatste nederlaag-wedstrijd uit het Vor-
den-tournooi is ongetwijfeld de beste ge-
worden. Zowel KDC als Vorden lieten dik-
wijls goed spel zien en daar de wedstrijd
uiteindelijk in een gelijkspel eindigde, sprak
de spanning ook nog een woordje mee. De
vele toeschouwers hebben dan Ook waar-
voor hun geld gehad. KDC wist zich aan-
vankelijk een 3—l voorsprong te verwer-
ven, doch Vorden haalde in het laatste
kwartier weer op tot een gelijkspel. Van
de gewijzigde Vorden-voorhoede ging heel
wat meer kracht uit dan voorheen. Zo
spelend kan Vorden met een gerust hart de
competitie tegemoet zien.
Vooraf speelden Vorden 2 en KDC 2 ecu
nederlaagwedstrijd, welke Vorden met 5—3
won.
Zutphania I, dat met 5—2 van Vorden won,
is definitief in het bezit van de uitgeloot de
beker gekomen. Ook in het tournooi van
Vorden 2 was Zutphania de gelukkigste,
door met 7—4 Vorden 2 de grootste neder-
laag toe te brengen.
A.s. Zondag begint voor Vorden het com-
petitierad te draaien met een thuiswedstrijd
tegen Zelhem I. Van de uitslag valt tegen
deze tegenstandster niets te zeggen, daar
deze vereniging een nieuweling in deze
afdeling is. Spelende als j.l. Zondag kan
er voor de geelzwarten wel winst in zitten.
De punten tellen aan het begin der com-
petitie even zwaar als aan het eind. Dus
verwachten we dat Vorden de gehele wed-
strijd flink zal blijven aanpakken.
Vorden 3 speelt om 11 uur tegen Zutpha-
nia 4, een wedstrijd, die voor Vorden wei-
nig winstmogelijkheden oplevert.

En toch... er is maar één CONTACT

l Kerkdiensten Zondag 13 September.
Hervormde Kerk

10 uur Ds J. Langstraat
7.15 uur Ds J. H. Jansen

Medler
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds Duursema

R.K. Kerk
7 uur H.Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

K. K. Kapel
7 en 8.30 uur H. Mis, 7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 12 Sept. t. e. m. Zondag 13
Sept. Dr de Vries, tel. 288, bij geen gehoor:
dokterstelefoon 236.

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 80 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 38.— tot f 44.—
per stuk.
De handel was redelijk.

Burgelijke stand Van 4 Sept.—10 Sept. 1953
Geboren: d. v. W. Oortgiesen en J. Oort-
giesen-Maalderink; d. v. H. J. A. Kettelerij
en G. W. Kettelerij-Barink; z. v. G. J.
Lubbers en A. M. Lubbers-Bennink.
Ondertrouwd: G. J. Brandenbarg en G.
J. Groot Roessink; H. J. Knoef en H. W.
iFlamma.
Gehuwd: J. B. H. Eijkelkamp en W. Th.
J. Hartman; D. Klein Hekkelder en J. G.
Hassink.

EERSTE PRIJS
Op de j.l. Zondag te Lochem gehouden
oriëntcringsrit behaalde onze plaatsgenoot
dhr F. Eskes met de motor ren ' - r rs t r prijs.

SCHOOLFEEST .'T HOGE
Vrijdag 4 September was het voor de
kinderen van de school met de Bijbel op
't Hoge een vreugdevolle dag. 's Morgens
trok een lange fleurige stoet door het dorp.
Voorafgegaan door de muziekver. Sursum
Corda volgde een rij versierde boerenwagens
waarop de kleintjes zaten. De kinderen
uit de hoogste klassen sloten de rij. Bij
de Empo-fabriek stapten de groten op de
fiets. De 5e klas ging naar de Lebben-
brugge bij Borculo, de anderen brachten
een bezoek aan de Leo-Stichting, waar zij
zeer gastvrij werden onthaald. De kleintjes
gingen naar de speeltuin in Lochem, waar
ZÜ er£ genoten hebben. Voor voldoende
broodjes, chocolade enz. was gezorgd. Er
was volop, dank zij 'de milde bijdrage aan
de collecte. Tegen een uur of drie waren
allen weer verenigd in Lochem. De actieve
feestcommissie had nog het een en ander
om uit te delen en toen werd de terug-
tocht aanvaard. Hoogst voldaan en onder
de vrolijke klanken van Sursum Corda
keerde men tegen zes uur in Vorden terug.

BEKROOND
Op de Nationale Jongdierenkeuring, ge-
houden te Zutphen, behaalden onder-
staande leden van de Pluimvee- en Konij-
nenvereniging alhier de volgende grijzen:
A. J. Florijn met Witte VI. reuzen, voed-
sters een Z.G. en G. W. G. Tragter met
blauwe weener een G.G., H. Breuker met
haaskleurige VI. reus, voedster, een G.G.
en met ram een G., W. Tragter met vier
inzendingen witte weener een 1ste Z.Z.G.,
een Ie Z.G. en twee maal een G. en H.
Doornink met witte Wener een G.G.

heer G. Berenpas behaalde op de tweede
van de jaarlijkse Utrechtse paarden-

dagen, de dag van het Ned. landbouw- en
tuigpaard, met Albertha een teerste premie
in de rubriek Merriën, Geld. type (jong).

Floralia-tentoonstelli^ was een lusthof
Vrijdag en Zaterdag werd in het Nutsge-
bouw de jaarlijkse Floralia-tentoonstelling
gehouden, welke ieder jaar meer en mooiere
deelname trekt. Ook thans was het Nut
Jierschapen in een prachtig bloemenhof,
waar honderden planten en bloemstukken
door vakkundige handen tot een harmo-
nisch geheel gerangschikt waren. 'Een kun-
stig aangelegd visvijvertje en een volière
completeerden het geheel. De jury bestond
uit mevr. Stam, Warnsveld en de heren
Jonasse uit Lochem, Jörissen, Derksen,
Van Kestercn, Klumper, De Rijk, Wesse-
link en Vruggink uit Vorden.

De uitslagen zijn als Volgt:
Steknlanten voor kinderen, 2 planten:
l Joh. Harmelink, 2 G. Wuiiderink, 3 J.
Kampcrman, 4 G. Eyerkamp, 5 G. Smeenk,
6 W. Krimp, 7 K. Hartjes, 8 H. Knocf, 9
A. Nipius, 10 G. Massen, 11 H. W l horst,
12 H. Groot Jebbink, 13 D. H u urneman,
14 A. Groene, 15 Joh. Nordc.
Idem, één p lant :
l J. Regelink, 2 B. Rensen, 3 B. Helmink,
4 W. Wesselink, 5 J. Schuppers.
Stekphanten voor grotcren, 2 planten:
l mevr. Haverkamp-Olthuis, 2 mevr. Kost-
Bi anclenbarg, 3 mevr. Eyerkamp-Lok.
Idem één plant:
Mej. Warnshuis.

Eigen gekweekte planten:
l mevr. Ruitenbeek, 2 mevr. Koning, 3
mevr. Hietveld, 4 mevr. Lijftogt.

Eigen gekweekte bloemen:
l mevr. Bogchelman-Albers, 2 K. Spiege-
lenberg.
Wedstrijd voor cursisten, vazen:
l mevr. Bakker, 2 idcMii, 3 mevr. Haver-
kamp. Mandjes: l mevr. Haverkamp. Drijf-
t ('halen: l mevr. Bakker. Bakjes: l mevr.
Haverkamp, 2 mevr. d'Aumerie, 3 mevr.
Groot Bramel.
Idem, niet-eur-istcn, vazen: l Mevr. De
Vries-üekker, 2 en 3 M. Kroneman, 4
Nienke de Vries, 5 T. Kip. Manden: l T.
Kip, 2 mevr. Haverkamp-Olthuis , 3 T. Kip.
Drijf schalen: 3 mevr. De Vries. Bakjes:

l mej. N. Sessink, 2 mevr. Pardijs-Derksen,
3 mej. D. Jansen, 4 T. Kip, 5 mevr. Hes-
selink Heus, 6 T. Kip, 7 A. Kamperman,
8 mevr. De Vries-Dekker, 9 mevr. Van
Til-Klumper, 10 mevr. Groot Roessink.
Bloemtekenen v. kinderen naar de natuur:
l .G Potman, 2 Truus Muis, 3 John Stork.
Bloemtekenen naar voorbeeld:
\ Ab. Kroneman, 2 John Stork, 3 en 5 J.
Kuiper, 4 en 6 G. Potman.
Wedstrijd in tuintjes:
l H. te Hennepe, 2 A. Albers, 3 H. Oudsen.

Wedstrijd i. paddestoelen, cursisten: l Inge
Garssen.
Niet-cursisten:
l Nellie Kamperman, 2 L. N. D. Tielcniu^
Kruithoff, 3 J. Brandenbarg en K. Tielr-
nius Kruithoff.

Wedstrijd i. velclbouquet, Groten (vazen):
l Mevr. Kost-Brandenbarg en de heer M.
Kroneman.

Mandjes: l en 3 mej. N. Sessink, 2 mevr.
De Vries, 4 mevr. Eskes-Lenselink.
Cursisten: mevr. Aalderink.
Veldbouquetten, kinderen, vazen:
l J. Brandenbarg, 2 P. Tielenius Kruithoff.
Mandjes: Bea en Bennie Aalderink beide
3e prijzen.

Gekweekte vruchten:
l mevr. Ruitenbeek, 2 mevr. Wunderink-
Eyerkamp.

Eigen gekweekte pompoenen:
l mevr. Nijhuis, 2 mevr. Joling.

Mevr. Gatacre van de Wiersse had enkele
prijzen beschikbaar gesteld, alsmede 'een
prachtige collectie dahlia's ingezonden.
Verder was er van de heer A. Brandenbarg
ter opluistering een inzending bloemen,
evenals van de heer Boersema.
Het gewicht van de reuzen pompoen, die
in de zaal aanwezig was, werd geraden door
Theo Nijenhuis. Het bedroeg 27 pond en
drie ons.
Zowel organisatoren als jury waren zeer
tevreden over de ingezonden bloemen e.d.
Het was een zeer geslaagde tentoonstelling.



ZOMERINSPECTIE RUNDVEE
Bij de gehouden zomerinspectie voor het
Ned. Rundvee Stamboek M.R.IJ-vee door
de inspecteur W. G. Lucassen uit Wehl
werden de runderen van de volgende eige-
naren ingeschreven.
Van E. J. Klein Geltink, bc-f 76, 2 stuks
van D. Mulderije BC-f 76 en B- 78, Joh.
Meulenbrugge bc-f- 76, Joh. Wesselink B-
77, G. J. Arfman B- 77, 5stuks van Wed.
J. A. Berenpas met B- 77, b- 78, b- 78,
b 79, b- 77, M. Reusink B 80, J. Arfmai;
Bc+ 76, G. J. Wuestenenk b- 77, A. ter
Maaten bc+ 76, 3 van J. W. Abbink B
80, B 79 en b- 77, G. J. Pardijs bc+ 74,
2 van G. J. Lichtenbarg bc-f- 75, b- 77,
W. Norde b- 77, G. J. Zweverink b- 77,
A. J. Oltfoort bc-f- 76, B. Berenpas bc
+ 76, H. Garritsen b- 78, D. H. Gerbscheid
b- 77, 2 van 'F. J. Th. Mullink bc+ 76,
bc-f 75, D. J. Tiessink b- 78, 2 van A.
Wassink, .'t Pardijs, bc-|- 76, b 79, A. J.
Zweverink, Steenkamp, b 79, 3 van Wed.
G. A. Regelink bc+ 75, b 78, b 77, H.
J. Eggink bc-]- 76, W. A. Lichtenbarg B-
78, 2 van Th. Roeterdink B- 78 en B-78,
G. Groot Jebbink B- 77, E. J. Knoef f bc -f
76, 2 van G. J. Arfman b- 78, bc-f- 76,
Wed. M. Regelink bc+ 75, G. W. Mom-
berg B- 77, 2 van Wed. D. Lettink b- 78
en b 79, G. J. Leusink, Ruurlo, b- 77, H.
J. Groot Wassink b- 77.
Stieren: Joost van G. J. van Ark met bc-f-,
^voorlopig; Johan van D. Wagenvoort, b-
78 S, Martin van W. B. H. Aalderink met
bc -f-, voorlopig. Deze is aangekocht door
de heer Pardijs, Nieuw Meulenbrugge in
Mossel.

ROBIN HOOD
Hedenavond om 8 uur draait in het Nuts-
igebouw de prachtige kleurenfilm Robin
Hood, gemaakt naar een boek vol span-
ning en romantiek. De film voert ons terug
naar de tijd der kruistochten en geeft het
verhaal van Koning Richard Leeuwenhart,
benevens de avonturen van een moedige en
onverschrokken jongeling, die zijn koning
ondanks alles trouw bleef.
Het drukke bezoek aan de bioscoop de
laatste keren bewijst wel, dat de film in
Vorden bestaansrecht heeft. Vooral nu de
avonden langer worden verwachten we, dat
velen naar het Nutsgebouw zullen gaan.

HODE KRUIS POSTZEGEL-ACTIE
Om het tekort, ontstaan door de waters-
noodramp, te kunnen dekken, worden Rode
Kruis postzegels in de handel gebracht. De
schoolkinderen van de hoogste klassen van
alle scholen zullen bestelbiljetten huis aan
huis bezorgen. Op deze bestelbiljetten kunt
u invullen hoeveel postzegels 'u wilt be-
stellen. De bestelbiljetten worden door de
schoolkinderen teruggehaald en de bestelde
postzegels door hun ook bezorgd.

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN?,
De komende week wordt hier weer de col-
lecte gehouden voor het t. b. c.-fonds
„Draagt Elkanders Lasten". Behalve op-
name van t.b.c.-patiënten in sanatoria ver-
zorgt dit fonds ook de uitzending van kin-
deren, naar vacantichuizen, waar ze gezond-
heid op doen voor hun gehele leven. We
bevelen de collecte dan ook van ganser
harte Laan.

L.R.V. ,;DE GRAAFSCHAP"
Onder voorzitterschap van de heer Z. baron
van Dorth tot Medler hield de landelijke
rijvercniging ,,de Graafschap" in café „het
Zwaantje" een ledenvergadering. In zijn
openingswoord merkte de voorzitter op, dat
deze vergadering is belegd om te trachten
de rij vereniging meer leven in te blazen,
want zoals het momenteel is gaat de zaak
achteruit. Er komen veel te weinig ruiters
op de rijles en de liefhebberij gaat er uit.
Ook voor de instructeurs is het zo geen
prettig les geven.
Besloten werd voortaan in twee groepen
te rijden, een voor gevorderden en een voor
beginnelingen. Uit de gevorderden kunnen
dan de ruiters voor een concours hippique
aangewezen worden. Want net zo goed als
andere rijverenigingen moet het toch ook
mogelijk zijn dat Vorden met een achttal
op een concours kan uitkomen en behoor-
lijke resultaten kan boeken.
De heer G. Wuestenenk bedankte als secr.
van het bestuur wegens drukke werkzaam-
heden. In zijn plaats werd gekozen de heer
J. J. v. d. Peijl. Besloten werd op Woensdag
23 September een onderlinge avondrit te
houden. De bedoeling is te rijden op V.V.V.
kaarten.

NUTSCURSUS HUIDVERZORGING
De gediplom. schoonheidsspecialiste van de
Royal Orchid Cosmetic Works, directie
John Francis, zal in Octobcr voor het Nut
een cursus van twee avonden geven in een-
voudige huidverzorging. In twee lessen zal
zij het nut van een goede verzorging van
de huid aantonen en demonstreren, hoe
men met geringe middelen het vroegtijdig
rimpelen van de huid kan voorkomen ten
daarbij aansluitend het leren toepassen van
een lichte make-up.
Opgave moet geschieden bij mevr. van
Mourik-Spoor, Apotheek. Verzoeke s.v.p.
het cursusgeld direct te voldoen. Zie adver-
tentie.

SCHOOLFEEST O.L.S.DORP
Begunstigd door goed weer 'en onder grote
belangstelling werd Donderdag het jaarlijkse
kinderf eest gehouden. Van de versiering van
karretjes, fietsen enz. was zeer veel werk
gemaakt en de jury stond voor een zeer
moeilijke taak. Het was weer een fleurige
optocht — alle leerlingen met feestmutsen
— die zich om elf uur, onder muzikale
medewerking van Concordia, in beweging
zette. Na de reeds vermelde route arri-
veerde de stoet bij 'café Lettink, waar op
de weide van de heer Groot Jebbink de
diverse wedstrijden gehouden werden.
Een flink onthaal en de draaimolen zorg-
den voor de nodige afwisseling, terwijl
Concordia op geestige wijze '„de lunch-
muziek'.' verzorgde.
Moe. maar welvoldaan keerde de jeugd
's avonds 6 uur in optocht naar het dorp
terug, waar het hoofd der school allen en
in het bijzonder Concordia, namens de
feestcommissie zijn hartelijke dank bracht
voor de spontane medewerking.
Met een pittige mars en het gezamenlijk
zingen van ons volkslied werd deze onver-
getelijke dag besloten.

RATTI-NIEUWS
Zondag hadden het eerste en tweede elftal
vrijaf. Het Ratti Jeugdelftal trok naar
Baakse Boys A en in de aldaar gespeelde
vriendschappelijke ontmoeting wisten zij
een grote en verdiende 7—l overwinning
te\ behalen.
A.s. Zondag begint het competitierad weer
te draaien. Ratti I zal weer uitkomen in
de 2de klasse afd. M., waarin o.m. spelen
Noordijk I, Rietmolen I, Witkampers I, Die-
penheim I, Grolse Boys I, Lochuizen I. Het
eerste elftal speelt Zondag te Borculo tegen
Reunie 3, hetwelk geen gemakkelijke op-
gave zal blijken te zijn.
Het reserve-elftal speelt deze 'competitie
in de 3de klasse afd. Q, waarin o.m. uit-
komen Baakse Boys I en 2, Steenderen2 en
3, Keyenburgse Boys 3, Sociïl (Vierakker),
R.K.D.V.V. 3 .[Doesburg) en Pax3. Op eigen
terrein zal Ratti 2 Zondag spelen tegen
Sociï I uit Vierakker. I.v.m. de match ten
bate van Gezinszorg en Kleuterschool is de
(aanvang om 1.30 uur. De junioren zijn
ivrijaf.

TAFELTENNIS
Ter voorbereiding van de a.s. competitie
heeft de Vordense tafeltennisclub „Dio" het
seizoen ingezet met enige oefenwedstrijden.
Een drietal teams kwam te Lochem uit
tegen „de Toekomst". De uitslagen hier-
van waren:

de Toekomst 2—Dio 2 5—5
de Toekomst 4—Dio 3 7—3
de Toekomst 5—Dio 4 7—3

De partijen tussen Dio 2 en de Lochemse
reserves hadden een zeer spannend verloop,
zoals het gelijkspel ook aantoonde. Eén der
sets werd eerst met de stand 31—29 be-
slist. Binnenkort zal „de Toekomst" een
tegenbezoek brengen. Door de grotere aceo-
modatie van de vereniging o.m. door een
tweede speeltafel zullen zich thans ook
weer nieuwe leden (vooral junioren) kun-
nen opgeven.

CONCERT CONCORDIA
Zondagavond gaf de muziek ver. Concordia
bij Schoenaker op de Kranenburg een con-
cert. De omwonenden stelden deze geste
van Concordia zeer op prijs en er was een
behoorlijke belangstelling. Onder leiding
van dirigent D. Wolters werden enkele
nummers o.a. gedeelten uit ouvertures ten
gehore gebracht, waarvan de muzieklief-
hebbers zeer genoten. Door de aangebrachte
verlichting kon het concert tot 9 uur voort-
duren.

REUZEN KRENTENBROOD
(Wegens de geboorte van een jonge zoon
werd aan de fam. Klein Brinke-Meyerink
van de houtzagerij op 't Medler, een reuzen
'krentenmik aangeboden namens het "perso-
neel. Het brood, dat gebakken werd door
bakker Huitink, had een lengte van liefst
1.15 m. en het respectabele gewicht van
35 pond.

GROOT SPORTFESTIJN OP, DE
KRANENBURG

Zaterdag en Zondag zal de Kranenburg in
feeststemming zijn en zullen spannende
sportevenementen de aandacht van een ieder
opvragen, temeer daar de opbrengst van
de diverse attracties en wedstrijden uit-
sluitend ten behoeve is van de R.K. Ge-
zinszorg en Kleuterschool. De Contact-
Commissie benoemde inmiddels een comité,
dat een zeer attractief 'programma heeft
samengesteld, waar zowel jong als oud van
kunnen genieten. De clou van deze feeste-
lijkheden is ongetwijfeld de voetbalmatch
tussen prominente figuren van diverse plui-
mage op Zondagmiddag. Laat een ieder
dezo unieke kans aangrijpen om dit te gaan
zien, want het hoofddoel, nml. financiële
steun voor Gezinszorg en Kleuterschool,
twee schone, sociale instellingen, is het ten
volle waard. Voor nadere bijzonderheden
zie de advertentie in dit blad.

~ rVat staan ze leuk

die wollen vesten met ritsslui-
ting. Een vlotte kleding en
lekker warm aansluitend. Ook
voor u hebben wij die vesten
te kust en te keur in allerlei
combinatie's. De prijs is pas-
send bij iedere beurs.

Komt u gauw eens kijken?

NIEUWSTAD
V O R D E NH. LUTH

Te koop 8 jonge hen-
n m. haan vlak v. d.

eg, desgewenst met
hok en ren.
Burg. Galléestr. 34.

Toom zware biggen
te koop. B. Momberg
Noordink E 57,

Hengelo-G.

8 biggen te koop.
J. H. M. Memelink,

B 89 Delden

Te koop een toom
zware biggen bij H. te
Veldhuis, Medler.

Te koop b.b.-zeugje,
werptijd 18 Sept. moe-
der B. plus G. J.
Pelgrum Delden.

Te koop biggen.
J. Zweverink D 151

Koetouwen,
Koeriemen

enzovoort,

G. W. luimes, Vorden

Te koop l toom
mooie zware biggen bij
A. Lichtenberg,

Kiefskamp

Te koop een kamer-
kachel en een haard,
beide met pijp en platen
een l-pers. houten le-
dikant m. spiraalma-
tras, een kippenhok m.
9 kippen (ook afzonder-
lijk) en een l- en 3-
delig konijnenhok met
2 grote konijnen.
Wed. D. Lettink,

Nieuwstad 63

Schuren te koop,
hout met afdak
..Gerns" Metaalwerken

Te huur 10 are bouw-
land a. d. Almensweg
Wiekart.

Wil degene, die onze
sergeant, voor houtbe-
werking, geleend heeft
deze s.v.p. terug be-
zorgen? J. H. W. Lub-
bers, timmerman.

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

verse pinda\
uit onze electrisch verwarmde
pinda-vitrine.

*VERSE PINDA'S
een heerlijke delicatesse

*

S MIT t Zutphenseweg
Elke week iets nieuws,

Altijd wat goeds!



Metblijdschapendank-
baarheid geven wij u
kennis van de geboor-
te van ons zoontje

Willem Izak
(Pim)

H. Uijterschout
A. D. Uijterschout-

Kieskamp

Apeldoorn, 11 Sept. '53
Waltersingel 95.
Tijdelijk: Kraamkliniek
Zwolseweg 43.

Onze oprechte dank
aan allen, voor hun
belangstelling en me-
deleven bij de ziekte
en het overlijden van
onze geliefde Man,
Vader, en Grootvader,
Jan Hendrik Pongers
betoond.

Uit aller naam :
J. Pongers-

Hondorp.

Vorden, Sept. '53.

Dinsdag 15 Sept.
DE GEHELE DAG

GESLOTEN

Café „DE ZON"
In doktersgezin te Zut-
phen (geen practijkjaan
huis), wordt per l Oct.
gezocht een net

tweede Meisje
voor dag en nacht, we-
gens huwelijk van de
tegenwoordige. Aan-
melden 's avonds na 7
uur, Mevrouw Flohil
Coehoornsingel 78,
Zutphen, Tel. 3777.

Hotel Oranjeoord,
Hoog Soeren.
vraagt zo spoedig mo-
gelijk net meisje, v.
gezin en bedrijf. Goe-
de behandeling, hoog
loon.

Gevraagd wegens huw.
der tegenw.

flink meisje
voor enkele halve da-
gen p. week.
D. te Slaa Schoolstr.
11.

Laat uw
oude gestikte dekens
door ons overtrekken
Ze worden weer

gloednieuw
Aanbevelend,

G. W. Luimes

Aan komen lopen zw.b.
hondje bij G. J. Men-
nink,,De Koppel"

Hackfort

Weggelopen een don-
kerbruine Jachthond,
korth. Halsketting om
met naam en adres.
Tegen bel. terug te bez.
bij Groot Jebbink, Lin-
de E 6

Te koop dr. maal a.d.
telling 24 Sept. r. bont.
G. Hesselink, Delden
B 74

Te koop guste koe,
met 15 1. melk p. dag
en guste pink. bij
H. W. Mullink, D 155

Te koop verschillende
soorten puike eetaard.
G. H. Groot Bramel,
D 94, Mossel.

A
Ondertrouwd: ^

JOSEPH W. A. DICKMANN X
en

JOHANNAJ. HARTMAN

Huwelijksvoltrekking Dinsdag 15 Sept.

Hengelo-G., „'t Lenselink*'
Vorden, Zutphenseweg 24

Receptie 2.30—4 uur, café „De Zon"
L^ .̂*̂ ^W^^^».«^ f̂c^^^».̂ ^^»,̂ ^^^^^^^^^ .̂̂ ^ .̂̂ ^ .̂ĵ ^»..̂ f̂c.̂ ^ .̂̂ ^ f̂c.̂ ^^J

De Schoolfeestcommissie
der O.L.S.-Dorp brengt hierdoor haar harte-
lijke dank aan allen, die hebben meege-
werkt tot welslagen van het feest.

De Commissie
P.S. Alle nota's moeten voor 24 Septem-
ber ingeleverd zijn.

U
de oude matrassen weer als nieuw ?

Laat ze dan door ons
vakkundig overtrekken en bijvullen

Ze gaan dan weer jaren mee!

Vraagt stalen en prijzen

Joh* Heerink - Vorden
COMPLETE MEUBILERING

Wegens teleurstelling zo spoedig mogelijk

flinke jongen (16-18 jr)
gevraagd voor wijk en winkelwerk.

Firma J. W. ALBERS
Levensmiddelenbedrijf. Telefoon 232.

een mooie sortering

Japonnen

Dames- en Herenvesten

MeisjeïPen Jongens-
vesten en pullovers

in de nieuwste kleuren
Trainingsbroeken

in wol en gemoltonneerd

Damespantalons
in blauw en bruin

Winterstoffen
in effen en geruit

G. H. STRUIK
v.h. Wed. H. H. LOOMAN

Avonddropping
Vrijdag 25 Sept. Avonddropping vertrek
Café Eijkelkamp - Medler om 8 uur.
Opgave voor 18 Sept. bij F. Kooistra, dir.
Zuivelfabriek „De Wiersse ", W. Pongers,
Hoofd Medler School.

DEZE WEEK:

de VIVO wapentjes reclame
en

80 gr. nierbrood
80 gr. ontbijtworst
80 gr. leverworst

Óteeds vaker

voor 75 et
en 10 punten!

Tel. 350

KISTEMAKER

VOOR

Schoolschoenen
slaagt u beter bij

W U L L I N K
,,Onbetwist de Schoenenspecialist."

Voorkom ziekte en schade
door nu nog uw jonge hennen
te enten met

Nodiphterit-Habé
van LAB. Dr DE ZEEUW

Nog steeds vers voorradig

Drogisterij „De Olde Meulle"

J* M* V* d* Wal Gedipl. drogist

ingezetenen van l/orden^
De week van 14 tot en met 19 Sept.
a.s. staat in het teken van een
HUIS AAN HLJIS-COLLECTE

. van ,,Draagt Elkanders Lasten" ten
rT bate der t.b.c.-bestrijding.

Geeft met milde hand!!

Nu allen weer aan de slag
voor die mooie

• Spar-vacantieJag!
Wij geven een stroom van zegels:

l pot kersenjam 62 et m. 25 z.
l fles prima advocaat 295 et m. 25 z.
200 gr. snoep

(elk wat w d 4 9 et m. 10 z.
enz. enz. enz.

Bij 1 fles levertraan van f 1.40
met 28 zegels
1 ROL SNOEPfeGRATIS

Levensmiddelenbedrijf

J. GROOTENBOER
Zutphenseweg C 63at Tel* 415

Nutscursus Huidverzorging
Vrijdag 2 en 16 October 1953 in de k o f f i e -
kamer van het Nutsgcbouw cursus in een-
voudige huidverzorging.
Cursusgeld f 1,50. Aanvang 8 uur.
Aangifte bij mevr. van Mourik-Spoor,
Apotheek.

en hij zal het u bevestigen :
een ieder grijpt 's Zaterdags
het eerst naar CONTACT,

het lijfblad van elke echte Vordenaar!

Uitgave van Drukkerij Wolters
Nieuwstad, Vorden. Telef. 404

ilLevrouw !

Schoorsteenvegen geen bezwaar,
De electrische veegmachine

staat voor u klaar!
Gaarne vroegtijdige opgave.

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg - Vorden - Tel. 217

VOOR WOL NAAR WOLSING
Raadhuisstraat 26, Vorden

Rijwielbanden ,,Vre-
destein vanaf f 4.20.
Dubbele öetstassen

vanaf f 8.—
Rijwiellampen vanaf
f 12.—. Platte zaklant.
compleet vanaf f 1.60
Ook uw adres

A. G. TRAGTER

Grote voorraad
klompsokken

Aanbevelend,

G. W. Luimes Vorden

RT:

s LEVfRfiHCIER
VOOR, fflLE ZIEKENFONDSEN

VOKDEM

H.H. Landbouwers,
Denk aan de prijs voor
uw kippen, wij beta-
len de prijs en zoeken
ze GRATIS uit.

W. ROSSEL
Pluimveehandel

Telef 283 Vorden

Laat Uw
MATRASSEN
door ons overtrekken
ze worden als nieuw.
Vakkundig en niet duur

Aanbevelend,

G. W. Luimes

Te koop IJselstar en
Noordeling eetaardap-
pelen bij J. Koren blik
bij 't station.

Te koop een kinder-
fiets, z.g.a.n. 5—9 jr.
en een motorduo.
A. G. Tragter.Zutph.
weg.

Bouwgrond (e koop
gevraagd liefst bui-
ten het dorp.

Dorpsstraat 16

Te koop prima Phi-
lips Radio met een sa-
lonkast- luidspreker,
spotprijs f 65. — .
Ruurloseweg 46,

Hengelo-G.

Te koop een r. b. dr.
vaars 6 Oct. a. d. teil.
van beste afst. en prod.
melkl. terinz, wit bedr.
bij J. B. Voskamp.

..Voskuil."

Bestellingen voor
kool en andijvie v.
de inmaak worden
weer aangenomen.
Gebr. Kettelerij.

- Zutph.weg 49

Contact., pakt

Geef die koe
een koedek

dan wordt ze
niet zo nat en koud,
en u krijgt meer melk.
Aanbevelend

G. W. Luimes



EMPO Rijwielfabriek
vraagt v. opleiding i.d. rijwielbranche

flinke jonge krachten van 15-18 jaar
Aanmelding bij de fabrieksportier.

Voor degelijke ijverige jongens bestaat
hier uitzicht op een prettige, goed
betaalde levenspositie.

Aan Uw

Schoenreparatie
wordt de meeste zorg besteed bij:

WULLINK
„Onbetwist, de schoenenspecialist."

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

centen zegels

Kersenjam, nieuwe oogst, 62 25
Pindakaas 100 20
Chocolade pasta 17
250 gram biscuits 42
Amandel speculaas 59 5
200 gr. zuurtjes 39 5
200 gr. cacao 79 10
Advocaat 295 44
Koffie r.merk 210 42
Thee r.merk 74 14

en meer artikelen met extra zegels!

Daarom is kopen bij de Spar
SPAREN BIJ DE KOOP!

Eskes Remmers

A.s. Zondag 2 uur:

de competitiewedstrijd
Vorden l -

Zelhem l
Rijwielstalling op 't terrein

Is uw oude

gestikte deken versleten?

Ruil deze dan bij ons in!
Tegen bijbetaling van f 23,50 ontvangt
u bij ons
een prachtige gewatteerde deken
(dus geen wolvlok deken) er voor terug.
Alleen gedurende de maand September

Joh. Heerink - Vorden
COMPLETE MEUBILERING

Wij verwachten weer een lading

echte Friese korte turven
Gaarne noteren wij uw bestelling.

Beleefd aanbevelend,

G. Weulen Kranenbarg
Brandstoffenhandel - Telef. 217

J^rofiteer
van deze speciale aanbieding

Slechts 3 dagen geldig!

*DAMES NYLONS van 3.25 voor 2.25
Linksgeweven Dameskousen . . . 1.95

A. WOLSING, Raadhuisstraat 26, Vorden

Zo juist ontvangen:

pracht collectie

wollen vesten

en pullovers

A. WOLSING
Raadhuisstr. 26 Vorden

m
MOÈÈRNC

CHARME
met een qlasbril van

De R in de maand

betekent voor uw kinderen

echte Lofodinse Levertraan
(Goudzegel)

Davitamon A.D.
Sanostol
Sinitran
Davitamon 10

van

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. V. U. W3l Gedipl. drogist

Gevraagd:

enige flinke jongens
Chroomlederfabr. v.h. H. A. Albers

VOOR. ALLE ZIEKENFONDSEN!

VO&DEM TEL: 17*

Kinderwagens
verkopen wij alleen
uit voorraad, in alle
modellen en uitvoe-
ringen.

Ópeciate prijzen

JOH. HEERINK
Vorden

Nutscursussen Engelse les
voor beginners en gevorderden

Ook voor personen die eventueel willen
emigreren

Voorlopig l x p. week gedurende l Va uur

Cursusgeld te bepalen n. aant. deelnemers

Opgave voor 20 Sept. bij mevr. v.
IWourik of de heer W. Pongers,

(cursusfolder)

gr.
gr-

100
100
100
100 •
100 g?
100 gr
100 gr
100 gr

Zie onze lage prijzen!
100 gr. lunch worst
100 gr. leverworst
100 gr. bloedworst
100 gr. tongeworst
100 gr. hoofdkaas
100 gr. preskop
500 gr. vet spek

200
200

gr-
gr.

runderrookvl. 50 et
paarden „ 50 et
ham 50 et
plockworst 50 et
dr. metworst 50 et
boterhamw. 34 et
pekelvlees 38 et
gebr. gehakt 38 et

Extra reclame
lunchworst 45 et
pekelvlees 75 et

voor Zaterdag:
200 gr. ham
200 gr. boterhamw.

30 et
18 et

20 et
18 et

120 et

ro et
55 et

Beleefd aanbev. JMlm KRIJT Dorpsstraat 32

WOL • WOL • WOL • WOL • WOL • WOL

Wol, welke de meeste voldoening
geeft van uw arbeid, vindt u bij
LU T H in een grote kleurensor-
tering. Zowel in dikke als dunne
soorten en de prijzen vallen u mee.

H. Luth - Nieuwstad - Vorden

WOL • WOL • WOL • WOL • WOL • WOL

GROOT TWEEDAAGS SPORTEVENEMENT
TE KRANENBURG

Zaterdag 12 Sept.
Gezellige Dansavond aanv. 7.30 u.

Zondag 13 Sept. van 3.30 tot 4.30 uur:
Populaire Voetbalwedstrijd

5 uur: Spannende Wielerwedstrijden
Hierna Non-stopprogramma:

Avondfeest in zalen Schoenaker
Opbrengst uitsluitend ten bate van
R.K. Gezinszorg en Kleuterschool

Het Feestcomité

flengelaarsver. „DE SNOEKBAARS"
De laatste onderlinge wedstrijd van dit seizoen
wordt gehouden morgen, Zondag 13 Sept.
in de IJsel van 's middags half drie tot
half vijf. Loting om kwart voor twee in
de Groene Jager.

Het Bestuur.

MAATSTEUNZOLEN
volgens gips- en blauwafdruk

X
O Moderne Pedicure-inrichting

X Chiropodist J. A. W O L S I N G
A'

Raadhuisstraat 26

Inlichtingen en
Inschrijvingen voor de

nieuwe danscursus

DANSSCHOOL

IVL J* Kroneman

a mes l
Begin Oct. kunt U weer een cursus vol-
gen in knippen of naaien voor alle
dames- en kinderkleding.
Opgave voor 25 Sept. bij:

L E N S E L I N K - TEN H A V E
Coupeuse Lerares — Pr. Bernhardweg 19

reken eens even goed na!
't Scheelt stukken.

Let op: deze week
500 gr. zuiver gesm. rundvet 55 Ct
200 gr. volvette kaas . . . 49 et
200 gr. nierkaas 59 Ct
250 gr. speculaas . . . . 39 Ct

l

Allerfijnste margarine

per pakje 38 Ct

U weet het: geen zegels, geen
korting, maar direct lage prij-
zen en . .Ie kwaliteit.

PARDIJS
heeft het voor u J

wat glunderen die moeders

als wij hen een kinderwagen brengen!
Zo degelijk, 20 sierlijk en 20 goedkoop

G. W. LUIMES, Vorden, Tel. 421

BROCON Regenkleding
prima pasvorm en afwerking

Wel beter — Niet duurder

A. WOLSING, Vorden
Raadhuisstraat 26

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
A F D E L I N G VORDEN

Zondagmorgen 20 September begint de
Zondagsschool. Groteren 10 uur, de kleinen
om 11 uur in het Nutsgebouw, achterzijde.

Het Bestuur.


