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VOLKSFEEST TE LINDE.
De uitslagen van de volksspelen waren als
volgt:
Vogelschieten: Koning H. Beumer met als ko-
ningin zijn echtgenote, 2 H. Groot Roessink,
3 Joh. Arfman, 4 E. Wasseveld en 5 T. Bui-
tink.
Dogcarrijden dames: l mej. G. Groot Jebbink,
2 mevr. Bloemendaal—Nijland, 3 mevr. A.
Korenblik—Hulshof, 4 mevr. Toonk—Woerts,
5 mevr. T. Mombarg—Pardij s, 6 mevr. Knoef—
Gosselink, 7 G. Ruiterkamp en 8 mej. A.
Lichtenberg.
Belschieten: l H. B. Lenselink, 2 F. Lichten-
berg, 3 B. van Asselt, 4 W. Lichtenberg en
5 G. Brandenbarg.
Vogelgooien (dames): l mevr. Korenblik—
Hulshof, 2 mevr. T. Mombarg—Pardij s, 3 mej.
G. Weenk, 4 mej. W. Knoef en 5 mej. N.
Eyckelkamp.
Geluksbaan schieten: l J. Koning, 2 A. Ense-
rink, 3 G. Kornegoor, 4 G. Brandenbarg en 5
B. Klein Winkel.
Doeltrappen dames: l mevr. Bloemendaal—
Nijland, 2 mevr. Groot Jebbink—Haaring, 3
H. Langeler, 4 H. Pardijs en 5 J. Heersink.
Ringsteken per rijwiel: l Chr. Vliem, 2 J.
Smeenk, 3 H. Bargeman, 4 J. Koning en 5 H.
Bosch.
Hoedgooien: l J. Silvold, 2 J. Weenk, 3 F.
Lichtenberg, 4 J. Roeterdink en 5. A. Lebbink.
Kegelbaan: l H. Bargeman, 2 J. Langwerden,
3 J. Bloemendaal, 4 A. Wentink, 5 mevr. Fren-
hout en 6 A. v. d. Berg.
Na afloop reikte burgemeester van Arkel de
prijzen uit. In zijn toespraak wees hij er op
dat in de buurtschap Linde reeds verschillen-
de perselen in het afgelopen jaar waren aan-
gesloten op het elektrisch net en dat er in de
toekomst nog 38 percelen zullen volgen. De
Lindense weg zal over een afstand van l km
van een nieuwe teerlaag worden voorzien,
terwijl de „Beunksteeg" in het komende jaar
verhard zal worden.
Het feest werd besloten met een druk bezocht
bal.
Voor de kinderen stond er een draaimolen op
het feestterrein, waarvan - - vooral toen
gratis draaien was - - een druk gebruik f
maakt werd. Ook stonden er verschillen
kramen.

Pracht handen
Tube9Sct Hamea-Gelei
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FOKVEEDAG „WARKEN"
Uitgaande van de Fokvereniging ,,Warken"
werd op het bedrijf van de heer H. J. Rietman
op ,,Groot-Starink" begin dezer week de jaar-
lijkse Veekeuring gehouden, waarvoor veel
belangstelling was, terwijl ook de deelname
uitstekend was. Dank zij het gunstige weer
en de goede kwaliteiten van het aangevoerde
vee was het weer een succesvolle dag voor
de heren veehouders- en fokkers. Als jury-
leden fungeerden de heren G. Pardijs, Eefde
en J. W. Abbink, Vorden voor het M.R.Y.
veeslag en de heren G. W. Winkel en L. van
Olst, Vorden voor het F.H. veeslag.
Prijswinnaars waren:
M.R.Y. vee: Gebr. Voskamp, H. J. Heuvelink,
J. W. Wagenvoort, H. J. Memelink, Joh.
Broyl, H. J. Broekgaarden, H. J. Rietman,
G. Klein Haneveld, J. B. Boersbroek, A. J. Eg-
gink, A. Poterman, H. Gosselink, H. Leunk,
H. Bulten, H. C. Bosch.
F. H. veeslag: J. W. Wagenvoort, W. J. Ad-
dink, H. J. Memelink, D. Stokkink. A. J. Eg-
gink, G. Klein Haneveld, J. Hiddink en H. C.
Bosch.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Blijkbaar onder ideale hengelvoorwaarden heb-
ben 29 leden van de Vordense Hengelaarsver-
eniging „De Snoekbaars" in de IJssel nabij de
Groene Jager zondagmiddag een onderlinge hen-
gelwedstrijd gehouden. Er werd liefst 5.605 gr.
vis gevangen, een recordvangst in de analen
van de vereniging. In het totaal werden 79 bo-
venmaatse vissen gevangen.
In café De Groene Jager reikte de voorzitter,
de heer A. Bello, de prijzen uit. Hij deelde nog
mede dat op 20 september de bekerwedstrijd
Almen-Laren-Vorden zal worden gehouden in
het Groene kanaal, 's morgens van 6—8 uur.
Hij wekte de leden op om zoveel mogelijk dan
aanwezig te zijn, opdat Vorden ook weer eens
een goede kans maakt de beker in haar bezit
te krijgen. Op l november zal er een onderlinge
snoekwedstrrjd worden gehouden in de IJssel
van 9-12 uur.
De uitslag van de hengelwedstrijd was: 1. G.
Bruggink (9 stuks, 7255 gram), 2. J. Koster (5
stuks, 620 gram), 3. E. Wentink (10 stuks 610
gram), 4. H. Krauts (8 stuks 590 gram), 5. A.
Jansen (11 stuks 545 gram), 6. J. Krauts (8
stuks 430 gram), 7. D. Klein Hekkelder (5 stuks
360 gram).

BIOSCOOP
Zondagavond draait de film „Tarzan en de
ivoordieven". Een Tarzanfilm geeft steeds
prachtige natuuropnamen, terwijl inboorlingen
en wilde dieren eveneens een grote plaats in-
nemen. Voeg daarbij de spanning van de intrige
en u weet dat u een goede avond te wachten
staat.

KERKDIENSTEN zondag 13 sept.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Medlerschool.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk

9.30 uur Ds. E. J. Duursema.
3 uur Ds. J. A. van der Peppel, v. Lochem.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen <— Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer,
tel. 06752-1566.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 120 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f50 ,— tot f60,— per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 4 t.m. 10 sept.
Geboren: d. van A. J. Bielderman en J. A.
Vreeman.
Ondertrouwd: J. Dekker en C. Achterberg.
Gehuwd: J. T. A. Sloot en H. W. J. Berend-
sen; H. J. B. van Zeist en J. C. Nipius.
Overleden: G. Balveit, echtgen. van A.^^
Meijer, 69 jaar. 4H
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bros en beter

WIE ZINGT ER MEE?
Het Vordens Dameskoor heeft besloten aan haar
vereniging een meisjeskoor te verbinden.
De bedoeling hiervan is duidelijk, n.l. om te
zijner tijd de vereniging een „verjongenskuur"
te laten ondergaan. Elke vereniging heeft nu
eenmaal jonge krachten nodig om in leven te
blijven.
Door het oprichten van een meisjeskoor wil
het dameskoor onze jonge Vordense meisjes
alreeds vertrouwd laten worden met het zin-
gen, zodat later een overgang naar het grote
koor zonder veel moeilijkheden gemaakt kan
worden.
Het ligt in de bedoeling om de meisjes zo
mogelijk reeds1 het volgend jaar mee te laten
werken aan het „Bonte Programma", hetwelk
een altijd zeer gewaardeerd onderdeel van de
uitvoeringen van het Vordens Dameskoor
vormt.
Meisjes van 8 tot plm. 18 jaar kunnen als lid
toetreden. Bij voldoende deelname zal er een
splitsing in tweeën gemaakt worden, n.l. één
groep van 8—12 jaar en één groep van 12 jaar
en ouder.
Het spreekt vanzelf dat er een kleine contri-
butie gevraagd zal worden om de onkosten te
host rijden.
Verdere gegevens over repetitieavond en aan-
melding kunt u vinden in de advertentie elders
in dit blad.

NUTSCURSUS ENGELS
A.s. donderdagavond worden alle cursisten in
de bibliotheekzaal verwacht, om gezamenlijk te
overleggen welke avond het meest geschikt is
voor lesavond. Heeft u zich nog niet opgegeven,
komt u die avond dan toch maar, het verplicht
u tot niets. Zie verder de advertentie.

EEN KEUR VAN

Flanels
Vlotte dessins, zowel in effen,
gebloemd, poppetjes als ge-
streept.

WAAR? . . . bij

Visser - Vorden

AFSCHEID VAN DE HEER
W. H. RUITERKAMP

Bij zijn vertrek uit de gemeente Vorden van de
heer W. H. Ruiterkamp, Medler naar Ingen,
Gem. Lienden (Betuwe) werd zaterdagavond
door verschillende verenigingen, landbouw-
organisaties e.d. officieel afscheid van hem ge-
nomen in zaal Schoenaker. De heer Ruiterkamp
werd te Ingen aangesteld als assistent van de
Tuinbouwvoorlichtingsdienst, speciaal voor de
fruitteelt.
De heer A. J. Lenselink, die de leiding van deze
avond had, sprak als voorzitter van het bestuur
der Chr. Landbouwschool en Landbouwhuis-
houdschool. Hij wees er op, dat de heer Ruiter-
kamp als secretaris van beide scholen steeds
zijn beste krachten hieraan heeft gegeven. Dit
werk geschiedde steeds in de beste harmonie.
Hij wenste de heer R. in zijn nieuwe betrekking
Gods zegen toe en dat het hem en zijn gezin
zowel stoffelijk als geestelijk goed mocht gaan.
Uw werk hier ter plaatse zal steeds in de aan-
genaamste herinnering blijven voortleven, aldus
spr.
Als opvolger van de heer Ruiterkamp in de afd.
Vorden der G.M.v.L. sprak hierna de heer A. G.
Mennink. Hij wees op het feit, dat deze als
penningmeester der afdeling steeds actief was
geweest. Spr. bood hem als blijk van waardering
een elektrisch klokje aan, dat geschonken was
door de Districtsraad van het Landbouwschap,
de beide scholen (Landbouw- en Landbouw-
huishoud-) alsmede de afd. Vorden G.M.v.L.
Het hoofd der Landbouwschool, de heer Ban-
nink, sprak namens het personeel der beide
scholen. Ook hij liet zijn afscheidswoorden ver-
gezeld gaan van een cadeau n.l. een aktentas,
terwijl Mevr. Ruiterkamp bloemen ontving.
Namens de Werktuigenvereniging te Medler
sprak de heer Joh. Braakhekke de scheidende
voorzitter toe en dankte hem voor hpt vele werk
door hem verricht en bood een vulpen aan. De
heer J. Wuestenenk dankte namens de afd.
B.O.G. en B.O.L.H. te Vorden en overhandigde
een briefopener als herinnering.
De heer Ruiterkamp bracht allen tot besluit,
mede namens zijn echtgenote, dank voor de
hartelijke woorden en de aangeboden cadeaus.
Spr. liet uitkomen, dat hij hier een grote vrien-
denkring achterliet, doch enorm veel aangena-
me herinneringen meeneemt naar zijn nieuwe
standplaats. Hij wenste op al de arbeid, die hier
in Vorden zowel aan de beide scholen als in
de verschillende afdelingen in de landbouw
verricht, Gods beste zegen toe. Namens zijn
echtgenote dankte hij tevens de afd. Vorden
van de Bond van Plattelandsvrouwen voor de
steeds ondervonden aangename samenwerking.

nodig voor rustig denken
en werken en goede nachtrüsi
Mijnhardt's Zenuwtabletien

Ds. JANSEN 25 JAAR PREDIKANT
Het zal op 27 september a.s. 25 jaar geleden zijn
dat ds. J. H. Jansen het predikantenambt der
Hervormde kerk aanvaardde. De jubilaris heeft
hiervan 18 jaar in Vorden doorgebracht. Alom
heeft de gemeente zich opgemaakt om de ju-
bilaris op passende en waardige wijze te hul-
digen. Er is daartoe in de Hervormde kerk een
speciale samenkomst belegd en wel op woens-
dag 30 september. In de dienst van zondag 27
september hoopt ds. Jansen zijn jubileum te
herdenken. Niet alleen dat ds. Jansen binnen-
kort zijn kerkelijk jubileum viert, doch ook her-
denken de jubilaris en diens echtgenote op 20
september a.s. de dag dat zij 25 jaar geleden in
de echt verbonden werden.
Er is trouwens op l oktober nog een jubileum
in kerkelijk verband. Op deze datum hopen de
koster, de heer Rozie en diens echtgenote, de
dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden het
kosterschap der Herv. kerk op zich hebben ge-
nomen.
Op 30 september, wanneer het jubileum van ds.
Jansen herdacht wordt, zullen ook de koster en
diens echtgenote in de hulde delen.

TOEGELATEN TOT DE RIJKS MIDDELBARE
LANDBOUWSCHOOL TE ZUTPHEN

Voor het toelatingsexamen van de Rijks Middel-
bare Landbouwschool te Zutphen slaagden onze
plaatsgenoten de heren H. J. Egging, D. J. G.
Harmsen, J. H. Koning, H. Reerink, G. J. Rege-
link, D. Riefel en L. Voskamp.



DE VOETBALVERENIGING VOEDEN
HERDACHT 30 JARIG BESTAAN

Met een druk bezochte feestavond voor leden,
donateurs en genodigden en een filmmiddag
voor de jeugd, heeft de voetbalvereniging „Vor-
den" zaterdag haar 30-jarig bestaan herdacht.
Het bestuur had afgezien van het houden van
een receptie, doch daarentegen wel een aantal
junioren van naburige zusterverenigingen uitge-
nodigd om 's middags de film over de wereld-
kampioenschappen voetbal, vorig jaar in Zwe-
den gehouden, bij te wonen. Hiervan hadden de
verenigingen Pax, Ratti, Ruurlo en Steenderen
een dankbaar gebruik gemaakt. Jammer wat het
dat de junioren van de eigen vereniging voor
een groot deel afwezig waren.
Vol aandacht werd genoten van de film, welke
vooraf korte fllitsen gaf van de wereldkam-
pioenschappen 1954 in Zwitserland gehouden.
In de pauze werden alle jongelui getracteerd.
Voor de feestavond voor ouderen had het be-
stuur ditmaal gemeend om eens af te stappen
van de gebruikelijke cabaret-avond en had daar-
toe de heer Lestikoff met zijn assistente uit
Den Haag geëngageerd. De heer Lestikoff is
in ons land een bekende telepaath en hypnoti-
seur en de avond, welke hij in Vorden in zaal
Bakker verzorgde, stond dan ook geheel in het
teken van deze vaak mysterieuze krachten,
welke door hem meestal op zeer vermakelijke
wijze gedemonstreerd werden. Zo liet hij een
tiental dames en heren uit de zaal, welke voor
zijn hypnotische gaven vatbaar bleken, de meest
wonderlijke avonturen beleven. Vooral om het
orkest van Duke Ellington, dat het gezelschap
tegen wil en dank imiteerde, heeft de zaal dave-
rend gelachen.
Afgaande op het lalngdurig applaus hebben de
aanwezigen zich met deze bijzondere avond bui-
tengewoon vermaakt, hetgeen de voorzitter van
de jubillerende vereniging, de heer W. Kuyper,
nogeens met woorden onderstreepte.
Bij de aanvang van de feestavond gaf hij een
kort resumé over het wel en wee van de ver-
eniging. Hij bracht hulde aan de eerste be-
stuursleden en oprichters, waarvan er enkele
nog aanwezig waren. Hoewel de vereniging de
laatste jaren in de 2e klasse der af d. Gelderland
uitkomt, is het toch een bloeiende vereniging
gebleven. Vooral de jeugdafdeling mag zich in
een grote belangstelling van de jongelui verheu-
gen. Zo zullen er in het a.s. seizoen 4 jeugdelf.
tallen aan de competitie deelnemen. Hij bracht
de leiders en zijn helpers dank voor de opoffe-
ringen, die zij zich terwille van de jongelui elke
zaterdag en zondag getroosten.
Dat de vereniging veel voor de junioren kan
doen, is te danken aan de voetbalpool, die de
verminderde entreegelden compenseert met een
aanzienlijk bedrag aan poolinkomsten. Hij deel-
de nog mede dat het bestuur elke eerste maan-
dag van de maand in hotel Bakker vergadert,
waar ieder lid met zijn moeilijkheden of klach-
ten terecht kan.
De training voor het a.s. winterseizien zal weer
gehouden worden in het gymnastieklolkaal, el-
ke donderdagavond te beginnen met l oktober.
Tenslotte hoopte hij dat het eerste elftal er dit
seizoen nu eens in zou slagen wederom de Ie
klasse te bereiken en dat zich nog veel nieuwe
leden zouden aanmelden.
Met een gezellig bal werd deze zeer geanimeer-
de feestavond besloten.

ORIëNTERINGSRIT EN SCHOOLREISJE
O.L. DORPSSCHOOL

Begunstigd door zeer fraai zomerweer hield de
o.l. dorpsschool vrijdag haar jaarlijkse school-
feestreis.
De klassen l en 2 gingen allereerst naar Apel-
doorn waar o.m. een bezoek gebracht werd aan
de kinderboerderij. Dit fraaie nieuwe recrea-
tieoord met zijn talrijke dieren en grote speel-
weide bleek een goede keus te zijn geweest. De
jeugd vermaakte zich kostelijk.
Daarna werd een bezoek gebracht aan de speel-
tuin „Het Velulwse Eiland" waar van de talrijke
vermakelijkheden een druk gebruik gemaakt
werd.
De klassen 3 en 4 trokken via Arnhem naar de
Westerbouwing, waar in de speeltuin „gepau-
zeerd" werd. Vandaar ging het per boot terug
naar Arnhem en werd koers gezet naar Burgers
Dierenpark, waar de tijd omvloog. Bij de Loe-
nense waterval kwamen beide groepen weer bij
elkaar en werd de laatste rust gehouden. Daar-
na ging het gezamenlijk naar Vorden, waar de
muziekvereniging „Coricordia" weer trouw pre-
sent was en de bussen met opgewekte muziek
naar het marktplein bracht, waar zij door de
klassen 5 en 6 hartelijk werden toegejuicht. Deze
2 klassen hadden de dag doorgebracht met het
houden van een oriënteringsrit met opdrachten
naar Lochem, waar men in een speeltuin de
rust hield en de Paasberg „beklommen" werd.
Bij de oriënteringsrit waren voor elk der ver-
schillende leeftijdsgroepen 5 prijzen. De valse
controles en de opdrachten zorgden er wel voor
dat er heel wat straf punten kwamen. De Ie en
2e prijswinnaars waren:
Meisjes 10 jaar: 1. Gerke Bijenhof (31 strp.), 2.
Erica Terpstra (100 strp.); meisjes 11 jaar: 1.
Ineke Holsbeeke (31 strp.), 2. Ansje Albers (33
strp.); meisjes 12-13 jaar: 1. Ria Hissink (47
strp.), 2. Gerda Sloot (47 strp.); jongens 10 jaar
1. Roelof Elbrink (21 strp.), 2. Dicky Buunk (63
strp.); jongens 11 jaar: 1. Bert Turfboer (34
strp.), 2. Bernhard Wunderink (40 strp.); jon-
gens 12-13 jaar: 1. Martie Spiegelenberg (28
strp.), 2. Gerrit Koerselman (28 strp.).
Het hoofd der school, de heer Brinkman, dankte
aan het eind van deze mooie dag allen, die het
mogelijk gemaakt hebben de jeugd deze onver-
getelijke dag te bezorgen. Met een gezamenlij-
ke rondedans en een mars van Concordia werd
dit uitstapje besloten.

VOLKSFEEST MEDLERTOL
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september zal het
traditionele Volks- en Oranjefeest aan de
Med.lertol worden gehouden. Vrijdags wordt op
de feestweide het kinderfeest gehouden voor de
leerlingen der o.l. school Linde, terwijl 's avonds
de toneelvereniging V.O.P. uit 't Medler een op-
voering zal geven van het blijspel „Papa mag
het niet weten". Deze opvoering geschiedt in de
grote feesttent bij café Eykelkamp.
Zaterdag is de dag van het eigenlijke Oranje-
feest, 's Middags beginnen de festiviteiten met
de traditionele volks- en kinderspelen, als vo-
gel- en schijfschieten voor de heren en stoelen-
dans, briefposten en dogcarrijden voor de da-
mes. Voor de heren is er tevens een nieuwe at-
tractie n.l. de autoped-race. Aan de kinderspelen
wordt ook dit jaar veel aandacht besteed. Er
zijn prachtige prijzen beschikbaar gesteld, ter-
wijl de schoolgaande jeugd en de kleineren gra-
tis ritjes kunnen maken in de draaimolen. De
clou van de middag belooft echter te worden
de touwtrekwedstrijden tussen de verschillende
sterke teams uit de omtrek, 's Avonds is er tot
besluit van dit festijn dansen in de feesttent.
Heden, zaterdagavond 12 september, wordt de
jaarlijkse avonddropping voor voetgangers ge-
houden. Voor verdere bijzonderheden zie de ad-
vertentie in dit blad.

Moeder Voor hel- tere
Baby-huidje

POEDER-ZALF
OLIE • ZEEP

DRUMBAND BEHAALDE EERSTE PRIJS
Op het federatief muziekconcours te Laren wist
de Drumband van Concordia zondag in de 2e
afdeling beslag te leggen op een eerste prijs met
32 punten.
Het was voor de drummers wel een teleurstel-
ling toen zij bij terugkomst in Vorden niet fees-
telijk werden ingehaald. Zelfs de muziekafdeling
van „Concordia" schitterde door afwezigheid.
Niettemin lieten de drummers zich niet ontmoe-
digen en maakten — na een rondrit door het
dorp — een mars met slaande trom, doch zonder
vliegende vaandels, welke zijn eindpunt vond
in café Eskes, waar zij nog enige tijd gezellig
bijeen bleven. De geringe belangstelling bij de
terugkomst is vermoedelijk te wijten aan de on-
bekendheid dat de drumbnad aan dit concours
zou deelnemen.

VOETBAL

Afgaande op de resultaten, welke „Vorden" in
de jubileumwedstrijden tegen de drie Ie klas-
sers heeft behaaM, zou men de a.s. competitie
wedstrijden m^^ertrouwen tegemoet kunnen
zien. J.l. zondag*\vas Zelhem I op bezoek, die
een kleine maar welverdiende 3—2 overwinning
wist te behalen.
Vooral in de eerste helft waren de gasten be-
slist beter. Vooral de aanvallen van links waren
door onvoldoe^^ dekking doorlopend gevaar-
lijk. Van deze T^e kwamen dan ook direct of
indirect te doelpunten. Met rust was de stand
reeds 3—0.
Vorden, dat enkele invallers telde, had na rust
de opstelling gewijzigd, hetgeen een belangrijke
verbetering betekende. Het lukte in de Zelhem-
se voorhoede niet meer en daarentegen wel veel
beter in de Vorden-gelederen. Na een fraai doel-
punt van de rechtsbinnen, wist de midvoor van
Vorden even voor het einde er nog 3—2 van
te maken.
Het bestuurslid van „Vorden", de heer D. te
Slaa, dankte na afloop in het bijzonder scheids-
rechter Th. Eckhart, die als invaller-scheids-
rechter alle drie wedstrijden naar genoegen en
belangeloos had geleid. Hij bood hem een atten-
tie aan.
De Zelhemse gasten kwamen in het bezit van
een herinneringsbeker.
A.s. zondag begint voor „Vorden" de competitie
te draaien. Vorden I ontvangt bezoek van Die-
penheim I. Dit toch al moeilijk te bestrijden elf-
tal heeft de laatste tijd nogal versterking gekre-
gen, zodat het voor Vorden een zware opgave
wordt om beide puntjes thuis te houden. Dat
de eerste puntjes even zwaar tellen als de laat-
ste hebben we vorig seizoen gezien toen Vorden
juist l punt te kort kwam voor het kampioen-
schap, 't Is te hopen dat de spelers dit zullen
inzien en alles zullen geven om geen punt on-
nodig te verliezen.
Vorden II gaat op visite bij Socii I, de zwaarste
uitwedstrijd der competitie. Vorig jaar werd
het een overwinning, doch daar de reserves niet
op hun sterkst kunnen uitkomen, valt het te
betwijfelen of zij nu op een of beide puntjes be-
slag kunnen leggen.
Vorden A ontvangt thuis Eibergse Boys A
eveneens een moeilijke wedstrijd.

NIEUW BESTUUR A.B.V.A.
De afdeling Vorden—Hengelo (G.), van de Al-
gemene Bond van Ambtenaren (ABVA) die de
laatste jaren niets van zich heeft laten horer
heeft op een een dezer dagen gehouden leden
vergadering een nieuw bestuur gekozen.
Dit wordt thans gevormd door de heren J. W
Harwig, voorzitter; A. Turfboer, secretaris en
H. Zieverink, penningmeester. Laatstgenoem
de heren in de plaats van de heren J. Wahl en
G. J. de Vries, die resp. wegens het binnen
kort verlaten van de dienst en overplaatsing
voor hun bestuursfunctie bedankten.
Ter gelegenheid van het afscheid van deze
heren werd j.l. zondag een uitstapje gemaak
naar „de Efteling" en werd o.m. een bezoek
gebracht aan de St. Jan te Den Bosch. Tijdens
dit uitstapje sprak de voorzitter de scheidende
bestuursleden toe en bracht hun dank voo
alles wat zij in resp. 40 en 20 jaar in het be
lang van de bond hadden gedaan.

V.Z.V. NIEUWS

Joke Brandenbarg heeft zondag tijdens de Oos-
telijke Zwemkampioenschappen te Eist beslag
weten te leggen op de eerste plaats op de
100 mtr borstcrawl dames. Zij legde deze af-
tand af in de overigens maar matige tijd van

1.10.6 en werd hierdoor Oostelijk Kampioene.
Op de 100 meter rugslag dames werd Joke
tweede in 1.28.0.
Daar het water in dit bad erg laag was en men
het keren over de grond schuurde, hadden de
V.Z.V. supporters niet veel hoop meer wat de
andere deelnemers betrof. Groot was dus de
vreugde, dat Ton Brandenbarg zich op de 100
meter borstcrawl maar liefst met 10 seconden
verbeterde. Hij zwom in de prachtige tijd van
1.15. Goed zo Ton!
Hiermede is dan voor V.Z.V. '54 ook dit seizoen
weer ten einde. Een mooi succesvol seizoen.
Men hoopt dan ook volgend jaar weer met fris-
se moed verder te gaan en rekent weer op volle
medewerking van alle leden!

JOKE BRANDENBARG NAAR AMSTERDAM!

Naar we vernemen zal Joke Brandenbarg van
V.Z.V. '54 thans Vorden gaan verlaten om in
Amsterdam te gaan studeren en daar haar trai-
ning voort te zetten. Zij zal de kleuren van
V.Z.V. echter trouw bllijven. Wij wensen haar
het allerbeste en nog veel succes in de toekomst!

RATTI-NIEUWS

De Ratti-jeugd heeft zich j.l. zondag terdege
voorbereid op de a.s. competitie door het spelen
van een aantal vriendschappelijke wedstrijden
op eigen terrein. Eerst speelde het c-elflal 1 «
St. Walburgis b uit Zutphen. De/e wedstrijd
eindigde in een verdienstelijk 2—2 gelijk spel.
Ratti b speelde hierna tegen St. Walburgis A.
Nadat Ratti de score had geopend, konden de
gasten uit Zutphen een verdiend tegenpunt
scoren, maar na een half uur veranderde d < >
strijd en kwam Ratti sterk opzetten en nam
een 3—l voorsprong. Ook in de tweede helft
domineerde de Ratti-jeugd. De enkele aanval-
len van Walburgis werden in de kiem gesmoord
terwijl keeper Sjef Wellink een gemakkelijke
middag had. Het werd geleidelijk aan 6—l,
waarmee het einde kwam.
A.s. zondag begint voor de lagere afdelingen
in de G.V.B, de voetbal weer te rollen, doch
zowel voor het eerste elftal als de junioren
zijn nog geen competitiewedstrijden vastgesteld.
Ratt I komt dit jaar uit in klasse 2 en heeft
als tegenstanders dezelfde clubs als verleden
jaar.
Ratti a speelt zondag een vriendschappelijke
ontmoeting op eigen veld tegen Pax a uit Hen-
gelo (G.), hetgec^fceen spannende strijd kan
worden! ^^

REUZE MELOEN

Mevrouw de wed. Eggink—Heuvelink op „De
Jager" in de buurtschap Mossel is er in ge-
slaagd dit jaar eeji reuze meloen te kweken.
Vermoedelijk doc^Bfet aanhoudende warme en
gunstige weer, k<m zij dezer dagen uit haar
t u i n een exemplaar plukken, welke het respec-
tabele gewicht had van ruim 32 pond.
Het is een kanjer van ruim 30 cm hoog met
een omtrek van 1.20 m en een doorsnee van
35 cm.
In de fruitwereld is dit wel een zeer zeldzaam
exemplaar en zelfs kenners hebben niet eerder
zo'n grote vrucht gezien.

Vordens Dameskoor.

Wij hebben besloten een

Meisjeskoor op te richten,
o.l.v. de heer Karel Wolters.

Leeftijd 8-18 jaar, bij voldoende deel-
name te splitsen in 2 groepen, resp.
8-1 2 en 12-18 jaar. Repetities donder-
dagavond van half zeven tot half acht,
event. acht uur. Contributie 25 et. p.w.
Het 2e kind uit één gezin reductie.
Aanmelden voor 20 sept. bij een der
bestuursleden of bij Drukker i j Wolters.

Het Bestuur.
•••••••••••••••••••••••••••••••O*

Middenstandscursus
De eerste les is vastgesteld op
a.s woensdag 16 september.
Aanvang half acht.
Depltwme is nog mogelijk.

A J. Zeevalkink Schoolstraat 17

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO'S
zonder chauffeur

TE HUUR
A.R. verzekerd.

A. G. TRAGTER
telefoon 1256

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
RheumaJr uppels
Zenuwsterkende -
druppels

( 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphbn
Laarstraat 5

Te koop prima jonge
HENNEN, wit X rood
A Blikman, Driesteek l
Warnsveld

ETAARDAPPELS
te koop; Ginekes.
R. A. Engberts,

Kamphuizen

Te koop EETAARD-
APPELEN Pimpernel
Wed H. Lenselink,
E 58", Linde

Te koop EETAARD-
APPELS. A. Beeftink
Boggelaar.

Te koop een partij
EETAARDAPPELS,
Rode star, IJsselster en
Noordelingen, bij
G. J. Hendriksen, D 96
Medler, Vorden.

Te koop EETAARD-
APPELS, IJsselster en
Noordeling, en een
nuchter STIERKALF.
D. Klein B rame lCH2

Te koop 5 BIGGEN
Wassink, Nieuwstad

6 mooie BIGGEN te
koop. A. Beeftink,
C 92, Veldwijk

Te koop één toom
zware biggen, (7 stuks)
G. W. Nijhof.Wilden-
borch D 66, Vorden.

2 tomen BIGGEN te
koop bij ). W. Abbink
C 47, Hackfort.

BIGGEN te koop bij
H. J. Tiessink, B 53

Vorden

Zware BIGGEN te
koop. A.}. Aalderink
C 85

Te koop 3 drag. B.B.
ZEUGEN, moeder
sterzeug, a.d. telling
18, 22 en 28 september
G. Klein Geltink, C 20
Hackfort, tel. 1229.

Te koop een dragend
varken, bijna a d. teil.
't Wuestenenk, C 17.

Mocferne

Elba—No Iron
London—Sanfor
Metro—Sanfor
Vasto—No Iron
Tempo—No Iron
Sabo—Sanfor
Luxor—No Iron
Scala—No Iron

9.90
10.90
11.90
11.90
11.90
12.90
13.90
15.90

DAMESBLOÜSES
6.90-8.90-10.90

H.H. Veehouders!
Krijgt of hebt u een
nieuwe stal voor uw
vee, wij leveren u
gaarne
hangkettingen
of in nylon uitvoe-
ring. Koeriemen,
koetouwen, enz.

Hoogachtend,
fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon H21

ra-
Voor houten kippen
hokken, liggende
batplanken en glas-in
schuifbare valramen.

G. H. Scholten
TinimcniHin,
Telefoon 561

Er is maar (>(>n
CONTACT!



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

H. J. Rouwenhorst
A. G. Rouwenhorst-

Regelink
Vorden, sept. 1959.
„Biesterveld"

Hiermede betuigen wij
onze dank voor de be-
langstelling en de aan-
geboden cadeau's bij
ons afscheid op zater-
dag 5 september in
zaal Schoenaker.

fam.W. H.Ruiterkamp

Ingen, gem. Lienden.
Dorpsplein 26

Biedt zich aan net
MEISJE voor 2 halve
dagen of l hele dag
Bevr. bureau Contact.

Jongeman, R.K., zoekt
net KOSTHUIS, cen-
trum Vorden. Brieven
onder letter K bureau
Contact.

Nette jongeman, 27 jr.,
zoekt KOSTHUIS te
Vorden. Brieven on-
der no. 10 bur. Contact

Wie RUILT de mij
toegewezen woning in
het Molenplan tegen
andere goede woning?
Inlicht, bureau Contact

Gevraagd met l okt.een
zit- en slaapkamer of
een zit-slaapkamer, m.
pension, liefst stromend
water. Aangifte bij
Mevr.v.Mourik-Spoor

Verloren een glacé
HANDSCHOEN, ge-
voerd. Tegen beloning
terug te bezorgen bij
V. Dostal, 't Onstein.

Holle blauwe en rode
dakpannen te koop.
W. Nieuwenhuis
't Hoge 15.

Aangeboden geëmaill.
Küpperbusch fornuis
flinke maat, bij D. Ho-
gendoorn, 't Hoge 29
Vorden.

Kolenhaard te koop.
B. Vlogman,
B. v. Hackfortweg 16

TE KOOP: inmaak-
potten, sierduiven en
konijnen met hokken.
Nieuwstad 21

Voetbalschoenen te
koop; m. 39, met rub-
ber zolen. Bert Smit

Raadhuisstraat 34

BROMFIETS te koop
D.K.W. Hummel, en
een gemetselde stenen
DRINKBAK v.h. vee
P. G. van Asselt, Linde

Te koop gevraagd

bos- of heidegrond
minimaal l ha groot,
omgeving van Vorden.
Aanbiedingen onder
letter G bureau

•Contact.

KNORHAANTJES
te koop; v. Rode ster;
zolang de voorraad
strekt. Groot Jebbink
„Jimmink" Linde.
Telefoon 6678.

Te koop partij prima
EETAARDAPPELS
Gineke en Libertas.
H. Willink, Wilden-
borch D 58. N.o.z.

Te koop EETAARD-
APPELS. Pimpernel.
G. W. Winkel

„'t Gazoor"

11

WIM BIELDERMAN

GERDA WEENK

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, dat D.V. op donderdag 17
september des v.m. om 10.30 uur vol-
trokken zal worden ten Gemeente-
huize van Vorden.
Kerkelijke inzegening vindt des v.m.
11 uur plaats in de Herv. Kerk te
Vorden, door de Weleerw. Heer Ds.
J. J. van Zorge

i i

X
X
> ,
y Vorden, Wilhelminalaan 3

X Vorden, Linde E 39
sept. 1959

X

Toekomstig adres: Wilhelminalaan 3,
Vorden.

Receptie van 12.30 tot 1.30 uur in
Hotel Bakker te Vorden.

Tot mijn grote droefheid overleed heden
plotseling na een langdurig geduldig
gedragen lijden, voorzien van het
H. Oliesel, mijn inniggeliefde vrouw

GERARDA MEIJER-BALVERT
in de ouderdom van 69 jaar.

Haar ziel beveel ik in Uw
godvruchtige gebeden aan.

A. J. MEIJER

VORDEN, 9 september 1959.
Nieuwstad l

De plechtige Uitvaart en gezongen
H. Mis van Requiem zal plaats hebben
op zaterdag 12 september a.s. des
morgens om 10 uur in de Parochie-
kerk van de H. Antonius te Kranen-
burg, waarna begrafenis op het R K.
Kerkhof aldaar.

A.s. zondag 2.30 uur,

de eerste COMPMPgT

-Ê
ITIE-wedstrijd

VORDEN l - ffiPENHEIM l
Bejaarden-kring

op woensdag ló^ppt. a,s.
om half 3 in het Nutsgebouw*

Wij vertonen een filmstrook,

N*V* Chroomlederfabriek
v.h, H, A. ALBERS

VRAAGT
voor lichte magazijn-werkzaamheden

een jongen van 15 of 16 jaar.
Goed handschrift strekt tot aanbeveling.

Melden dagelijks aan de fabriek.

Regen-
en Brouilielskleding!

Plastic dames- en herenjassen

Kindercapes en jassen

Fietscapes

Beenpijpen

Bromfietspakken
water- en winddicht

Fa. MARTENS

Zaal Langeler Hengelo-G.
Zaterdag 12 en 26 september

Dansen
Aanv. 7 uur.Orkest resp. Brugman/Boerboom

Vanaf maandag 14 september t.m.
donderdag 17 sept. wegens vakantie

gesloten:
Sigarenxnag. „Jan Hassink"
Geopend zijn: Sigarenmag. Eijerkamp

Sigarenmag. Olthuys

MEVROUW.
Voor de

Óc/ioonmaak
leveren wij u gaarne
een kamertje zeil, of
vaste vloerbedekking,
of prima kokosmatten.

Kom eens met ons
praten en 't komt
prima in orde.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenharg
MEVROUW.

Laat voor de winter
uw beddegoed

grondig nazien.
Voor de kou een warm
en goed bed is ideaal.
We maken het prima
in orde.

fa» G» W* Luimes
Vorden, Telef. H21

Centen
Dubbeltjes

Kwartjes Heen, GULDENS kunt ü verdienen!
KOFFIE KOFFIE

Deze week bij elke 250 gram Hotel Goud koffie

a 162 et een pak Rondello's van 65 voor 39 et

Een grote fles limonadesiroop v. slechts 59 Ct
bij aankoop van een kruik Frambesso Wijn è 295 et

Nog zo'n leuke aanbieding:

2 pakjes smeerkaas voor slechts 45 et

Echt iets voor een feestje:

Groot blik schijven Hawaiïan ananas 98 Ct

Laat de kinderen smullen van onze fijne jams/

Alle smaken, per pot reeds vanaf 55 et

Voor de fijnproevers:

Kasseier rib, het neusje v.d. zalm, 100 gr. 69 Ct

Kreijenbroek's Speculaas, 250 gram 59 Ct

Let op!

2 rol ovenverse eierbeschuit v. slechts 32 et

De R is weer in de maand ... dus winterkost.
Wij hebben weer heerlijke blanke zuurkool,

500 gram voor slechts 19 Ct

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

vanMEISJES
Hengelo en omgeving»
ook voor U hebben wij

een passende
^r-

Wij vragen:

MODINETTES
en leerlij modinettes

Wij bieden :

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie + 2'/2 snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen lopende bandsysteem
N.B. gehuwde modinettes komen ook

in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

ra

ORCON KLEDING
'INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:
Wichmondseweg 2, Telef. 268

O/I2C herfst~ en wintercollectie is dit jaar bijzonder mooi.

H 117B on ww •
Terlenka Damesblouses 3A mouw f 12.75
Dames- en meisjesblouses no-iron f 6.95

Diploma-uitreiking
E.H.B.O.

a.s. woensdag 16 september 's avonds 8 uur
in zaal Bakker.

Adverteert in Contact.

Nutscursus ENGELS
Vergadering met cursisten in het Nutsge-
bouw (bibliotheek) op donderdagavond 17
september a.s. om 7 uur precies. Het is
zeer gewenst, dat alle oud-cursisten én de
nieuwelingen komen, om de meest geschikte
lesavond te bepalen en de groepen te vor-
men. Heeft U zich nog niet opgegeven, komt
U dan toch vrijblijvend bij de bespreking.
Ook beginnelingen hartelijk welkom!

Het bestuur



Denkt u aan onze DEMONSTRATIE van haarden en kachels
op a.s. dinsdagavond van 7 tot 10 uur in Hotel Bakker? Gebr. BARENDSEN

Denkt u HEDENAVOND aan de

Dropping in het Medler

Vertrek om 7.30 uur bij café Eykelkamp.

RAP bromfietsen
munten uit door:

kwaliteit,
levensduur en

afwerking,

Heden weer VOORRADIG
met 2 en 3 versnellingen.

A. G. Tragter Zutphenseweg

Telefoon 1256

Inschrijving danslessen nog mogelijk
a.s. zondag van 9 tot 10 uur v.m. zaal
Schoenaker. Aanvang 19 sept. om 7 uur
beginners en om 8.30 uur gevorderden.
Zaal Winkelman, Keyenborg. Aanvang 2e
les donderdag 17 september om 7.30 uur
beginners en inschrijving voor gevorderden
7 uur.

Dansschool HOUTMAN

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

Tijdelijke afsluiting
de Baaksewegvan

Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat
in verband met het herstraten van een ge-
deelte van de Baakseweg, deze weg van de
gemeentegrens tot kruispunt met Hackfortse-
laan vanaf 21 september a.s. tot nadere
aankondiging voor alle verkeer in beide
richtingen is gesloten verklaard.

VORDEN, 10 september 1959.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,

de Burgemeester:
Van Arkel

de Secretaris:
J. V. Plas

Week Specialiteiten!
Grote pot augurken v» 78 et

Blikje frambozen op sap 59 et

Grote potten appelmoes 59 et

Sterke dweil voor 68 et

2 pakken lucifers voor 39 et

Saksische smeerworst
150 gram 54 et

Kreijenbroek's speculaas
250 gram voor 59 et

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Bezoekt allen het

ORANJEFEEST
aan de Medlertol

op a.s. vrijdag 18 en zaterdag 19 september

*Vrijdags kinderfeesten en opvoering van het blijspel
„PAPA MAG HET NIET WETEN"

door V.O.P., Medler. Aanvang 7.30 uur.

*Zaterdag: Volks- en Kinderspelen. Aanvang 1 uur

Als grote attractie om n m. 4 uur

T O U W T R E K W E D STRIJDEN
door de sterkste ploegen uit de omtrek .

Prijsuitreiking om 5.30 uur.

*'s Avonds gezellig BAL in de grote
danstent met de „Woodpeckers"

•

•
•
•
•
•

J. VAN ZEEBURG
Almenseweg C 152, Vorden

Alle verzekeringen
Agentschap „De Nederlanden van 1845"

NIEUW telefoonnummer 1 5 3 1
(Zet u dit even in de telefoongids ?)

We hopen dezelfde gunst te mogen genieten als
mej. Oberink voorheen ten deel gevallen is.

•

INSTITUUT DE WIT
Wand 55-57 — Zutphen

TYPEN - STENO - BOEKHOUDEN

NEDERLANDS EN NEDERL. HANDELSCORRESP.
ENGELS voor beginners

Spreekuur leraar maandag H sept. tussen 7 en 8 uur

DUITSE EN ENGELSE HANDELSCORRESP.
DUITS voor beginners

Spreekuur leraar dinsdag 15 sept. tussen 7 en 8 uur

Aangifte dagelijks

Regelink voor uw Rijbewijs
Synafcoge$tr.6,HenR;eloG.,Tel.06753 573

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 13 sept., 8 uur
de spannende oerwoudfi lm

Tarzan
en de ivoordieven

met Cordon Scott als Tarzan, de held
van de jungle.

Blanke avonturiers willen de edele dieren van
het oerwoud uitroeien . . . maar Tarzan bevecht

hen op leven en dood . . . en overwint .

Een nieuw, opwindend avontuur.

Toegang 14 jaar J
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

m prijzen
Elke

september-dag
is bij

DE SPAR
een voordeeldag!

Geldig van 10-17 september

bij 100 gram
Spar-thee
2oogrFONDANT van 56 voor -10%

bij 200 gram Hollaxidwaf els
voor 62 et - 10%
200gr TUM-TUM van 56 voor -10%

bij 3 pakjes
a 41 et per pakje - 10%

100 gr LUNCH WORST van42voor 2 l 10%

bij 2 pullen Spar-pils
a 47 et per pul - 10",

de DERDE pul PILS van 47 voor 24-10%

bij l blik Spar-gestoomd
gehakt 450 gram van 139 et - 10%

pak MACARONI van 30 voor

elk TWEEDE STUK
SPAR-TOILETZEEPvan32voor

elke TWEEDE GELDERSE
ROOKWORST van 99 voor -10%

10°/0 K O R T I N G - 100V, K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES-REMMERS

MEVROUW,
wat gemakkelijk is dat, nu SMIT

ook melk en melkproducten

verkoopt van de Vordense Zuivel-

fabriek.

SMIT
Zutphenseweg Telefoon 1281

Esso Speciaal
bij olieverwarming
de betere haardolie

Alleen verkoop:

Oliehandel A. de JOiiflfi
Telefoon 1346

Verhuur van gelegen-
h e i d s k l e d i n g Gebr.
Wil lems . k leermaker i j
Rozenhcfl . 1. Zutphen
Tek-foon 2264.

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

UW

wasmachine
wringer

centrifuge
KOOPT U BETER

bij Nico Keune

A.s. wintertijd A.s. wintertijd
Gezellige tijd

Een leuk behang, een echt fijn bankstel,
'n stel huiskamerstoelen, 'n haardfauteuil?
Wij hebben een ruime keuze in al deze ar-
tikelen, waaronder van eigen stoffeerwerk.

En .. . gaat u 's avonds naar bed, dan slapen
op een heerl i jk warme MATRAS; ook deze
leveren wij uit voorraad, in diverse soorten

Helmink H. e» W. Wolsing
v h Joh. Heerink

Ook uw OUDE matrassen maken wij weer
als nieuw. De nieuwste, dessins damast en
Ie kwaliteit kapok worden door ons ver-
werkt. Vraagt stalen en prijzen.

Alleen vandaag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongenworst (>0 et

100 gram rosbief 70 et
100 gram pekelvlees 55 et

500 gr. vet 50 et
Voor ieder een diepvriescel te huur

vanaf f 30.— per jaar voor het
bewaren van groenten, frui t en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat


