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ATTRACTIEVE SINT-NICOLAASAKTIE
De traditionele St.-Nicolaasaktie zal dit jaar een
volkomen nieuw karakter dragen. Voorgaande ja-

v;is CL- o.in. voor het publiek gelegenheid om
i r doen aan het ballei'ospel en werden er waar-

debonnen UÏtu't'.'-'> \ « ' M .
Winkeliersvereniging heeft besloten

om de St.-Nicolaasaktie dit jaar eens „anders dan
anders" te houden. In samenwerking met het Prin-

! Jcatrix Poliofonds is er een prachtaktie op touw
gezet met duizenden gulden aan prijzen. De aktie i
zowel voor het kopende publiek alsmede voor hel
Polioi'onds aantrekkelijk.

1 leatrix Poliofonds stelt zich door deze
Poliowinkelweek tot doel, geiden te verkrijgen en
bij J u - t : publiek meer belangstelling op te wekken

de werkzaamheden voor dit fonds. Voor deze
•eenheid zal er tijdens de St.-Nicolaasweek een

'i van het fonds door het dorp rijden.
De aktie start op 22 november en zal duren t/m

usdag 5 december a.s. Op 22 november zullen
de Vordense winkeliers dan beginnen met het uit-
geven van bonnen. Bij tien bonnen bestaat er reed

op het winnen van één der waardevolle prijzen
aoals ijskasten, wasmachines, grammofoons, keu-
kensets e.d.
Zaterdagmiddag 24 november zal weer de gebruike-
lijke intocht van St.-Nicolaac en zijn Knechten
plaats vinden. Nadat de Sint op het Gemeentehuis
door de. Burgervader en de Winkeliersvereniging
y,al zijn ontvangen, volgt een rijtoer door het dorp.
IV. Sint zal ook een bezoek brengen aan de ver-

.•',-inric-hting „Het Enzerinck"; het herstellings-
oord „De Decanije" en het bejaardencentrum „D
Wehme". De Vordense jeugd zal in het Nutsgebouw
onthaald worden op diverse lekkernijen.

VOETBAL
In verband met de interlandwedstrijd Nederland—
Zwitserland hadden de senioren van zondag vrijaf.
Zat-; >!de Vorden A thuis tegen Be Quiek
A en n u - lot 5—l haar meerdere erkennen
in de technisch beter spelende Zutphense ploeg.
Trouwen:; d< Vo.dense jongens speelden met 5 in-
vallers zodat het ook zeer moeilijk was om tot een
goed resultaat te komen. In de eerste helft had de
thuisclub de felle wind in de rug en werd het Be
Quick-doel herhaaldelijk onder vuur genomen. De
Zutphense doelman slaagde er echter in, zij het
ditkwijls met kunst en vliegwerk, zijn doel schoon
te houden.
Geheel in strijd met de spelverhouding viel aan de
andere kunt een doelpunt. In de tweede helft bracht
Ruiterkamp met een schitterend schot de partijen

>;lijke voet. Hierna begon het uithoudingsver-
• : . j Vorden een woordje mee te spreken en

nog vier maal raak te
u i t e i n d e l i j k een geflatteerde 5—l over-

winn ing kimlcn.
Voiv cht het er beter af door Voorst B op

lederlaag toe te brengen. B.
,;ie doelpunten voor zijn re-

• tig.
Zondag a.s. heeft Vorden I opnieuw vrijaf. Vorden
II speelt op eigen veld tegen Zutphania III, terwijl
Voeden J 1 1 in llunimelo de strijd zal aanbinden met
H. & K. II.
Hij de junioren worden de volgende wedstrijden ge-

ld: A.Z.C. A—Vorden A; Vorden B—Wilh.
S.S.S. A; Vorden C—Zutphen B.

- J Het Binnenhuis1

Woninginrichting - Fa. A. POLMAN
Vorden - telefoon 1314

Weekend-aanbieding t
Vrijdagavond en zaterdag a.s.

geven wij bij aankoop van:
/ deken 100 pet. wol

2 ruime slopen cadeau
van een bekend meck
2 dekens

'n 2~pers* laken cadeau
180x250 cm

ZIE ETALAGE

BILJARTEN
De teams van K.O.T. hebben afgelopen week met
succes gespeeld. In klasse D II van het District Doe-
tinchem & Omstreken behaalde K.O.T. II thuis een
6—2 overwinning op V.O.P. I uit Hummelo. Bij
K.O.T. was H. Meyerman met een hoogste serie
van 24 weer uitstekend op dreef. Zijn hoogste ge-
middelde bedroeg 4,13.
K.O.T. III deed het in klasse E I nog beter door Ons
Genoegen II uit Zelhem een 8—O nederlaag toe te
brengen. K.O.T. IV sleepte in Hengelo tegen Con-
cordia III een 4—4 gelijk spel uit het vuur. Het

drietal had vrijaf.
Deze week staan er voor de K.O.T.'ers weer enkele
interessante ontmoetingen op het programma.

; y I uit 's Heerenberg komt bij K.O.T. I op be-
zoek. Het tweede viertal trekt naar de Keyenburg
waar het de strijd zal aanbinden met Eykeboom II.
In Doetinchem zullen Slot II en K.O.T. III elkaar
bekampen. K.O.T. IV zal als gastheer fungeren
van Princesse II uit Doetinchem.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" was er voor
De Zon I en De Zon II geen succes weggelegd. De
Zon I kreeg in Baak een &—3 nederlaag te incas-

n van Excelsior III. De heer L. IJsseldijk scoor-
de met een serie van 10 caramboles de hoogste
serie.
De Zon II verloor thuis met 8—O van Ons Genoe-
gen II. Hoogste serie scoorde hier B. Damen. 14

inboles.
Deze week speelt De Zon I thuis tegen Groene
Jager, terwijl De Zon II op bezoek gaat bij de Elter.

KERKDIENSTEN zondag 18 november.
Herv. Kerk.

10 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed. H. Doop.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge. Jongerendienst

Kapel Wildenborch.
10 uur Mej. H. Valk.

öeref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)
Weekraarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 93 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40,— tot f50 ,— per stuk.
Handel was kalm.

Burgelijke stand v. 7 nov. t.e.m. 13 nov.
Geboren: z. van C. M. H. Jansen en T. G.
M. A. Bruinenberg.
Ondertrouwd: H. B. Rutgers en A W. M.
Boerkamp.
Gehuwd: B. Oosterink en J. M. Hartgers.
Overleden: Geen.

LEDENVERGADERING B.O.G.
De ledenvergadering welke de B.O.G. in hotel „Het
Wapen van Vorden"^^ld, was matig bezocht.
De voorzitter, de hee^^BWuestcncnk, verwelkomde
in het bijzonder de spreker, de heer H. Visschers,
adj. secretaris van de G.M.v. Landbouw te Arnhem.

blemen rond de E.E.G.", waarbij spreker inzonder-
heid wees op de huidige precaire toestand in de
landbouw. Er zijn "^fe bedrijven waarbij het be-
drijfsirikomen met «Wet 4 duizend gulden is ge-
daald. Tevens wees spr. op de na 1945 toegenomen
produkten zoals de varkens-, kippen- en rundvee-
houderij. De melkaanvoer aan een Achterhoekse
zuivelfabriek was de laatste 10 jaar met 70% ge-
stegen. Het vrijhandelsverkeer is voor Nederland
van grote betekenis.
Nadat enige vragen waren beantwoord bracht de
voorzitter spr. dank en bood hem een rokertje aan.

ONTSPANNINGSAVOND
Voor een bijna geheel gevulde zaal van Irene gaf
het Aaltense cabaretgezelschap „De Vrolijke Trek-
kers" ten bate van de Stichting „Ankc Marjolein"
een ontspanningsavond.
Zang, muziek, korte schetsjes en de conferences
van de heer Lammers uit Aalten wisten er de gang
in te houden. Ook de zingende zusjes uit Sinderen
bleken zeer goed op dreef te zijn.

DODELIJK VERKEERSONGEVAL
Wederom heeft het verkeer op de drukke Rijksweg
Vorden—Ruurlo in de buurtschap Kranenburg een
slachtoffer geëist.
Door een noodlottige botsing met een Duitse per-
sonenauto is de 30-jarige heer W. Besselink, onder-
wijzer aan de r.k. school alhier, zaterdagavond ten-
gevolge van de opgelopen verwondingen overleden.
Tegen kwart over 4 kwam de heer B. met zijn brom-
fiets uit de richting Vorden, terwijl uit de tegen-
overgestelde richting een Duitse personenauto met
grote snelheid naderde. Nabij zijn woning stak de
heer B. plotseling de weg over, waarbij hij door de
Duitser werd geschept en aan de linkerzijde dei-
weg, na circa 50 meter te zijn meegesleurd, terecht
kwam. Zijn toestand was zeer zorgwekkend. Met
een zware schedelbasisfracLuur, een beenbreuk en
ernstige inwendige verwondingen werd de heer B.
naar het r.k. Ziekenhuis te Zutphen overgebracht,
waar hij kort na aankomst is overleden.
De inzittenden der Duitse auto, 2 heren, l dame en
3 kinderen, kwamen met de schrik vrij.
De heer Besselink was reeds vele jaren aan de St.
Antoniusschool als onderwijzer verbonden en is pas
deze zomer getrouwd.

MODDERRIT
Voor bromfietsen en solo-motoren houdt de Vor-
dense auto- en motorclub a. ^en licht
trouwbaarheidsrit, de z.g. „modderrit". De lengte
van deze rit is ongeveer 40 km. Start bij café Bloe-
mendaal. Deze rit, die door ruig terrein en modder-
wegen zal gaan, belooft ook dit jaar weer interes-
sant te worden. Voor bromfietsen is een parcours
uitgezet van 25 km.

GESLAAGD
Uitgaande van de Stichting Vakopleiding Bouwbe-
drijf Leerlingstelsel) slaagden de volgende pi,
genoten:
Voor het diploma timmeren: D. W. Groot-Wassink,
H. J. Meulenbrugge, A. Grootenhuys; voor het di-
ploma metselen: J. H. Zweverink en L. R. J. Eykel-
<amp, Medler. Laatstgenoemde slaagde met lof en
ontving een speciaal door de Stichting Vakopleiding
beschikbaar gestelde ereprijs in de vorm van een
vak-boekwerk.

DE HEER VOGTLANDER ERE-LID VAN
VOLKSONDERWIJS

In de koffiekamer van het Nutsgebouw werd onder
voorzitterschap van de heer Vogtlander de jaar-
vergadering gehouden van de a Cd. Vorden—Linde
van Volksonderwijs.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer Joh.
J. van Dn'k, bleek dat de afdeling 184 leden telt,
n.l. 32 in Linde en 152 in Vorden. 41 kinderen die
volgend jaar op school zullen komen namen deel
aan het Hackfortfeest.
De heer Vogtlander, die tevens penningmeester is,
deelde mede, dat er over 1961 een batig saldo in
kas is.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren Van Dijk
en Brandenbarg herkozen. De heer Vogtlander
stelde zich i.v.m. drukke werkzaamheden niet her-
kiesbaar. De laatste jaren heeft de heer Vogtlan-
der tevens het voorzitterschap waargenomen. Als
opvolger van de heer Vogtlander werd tot voorzit-
ter gekozen de heer J. J. van der Peijl, terwijl tot
penningmeester werd gekozen de heer Joh. Kette-
larij, Medler.
Besloten werd om het kaderorgaan van de NOROLO
en V.O. voor rekening van Volksonderwijs gratis
te verspreiden onder de ouders van de leerlingen
van de beide o.l. scholen. Dit orgaan verschijnt 5 x
per jaar.
De heer Brinkman, hoofd o.l. dorpsschool, deelde
mede, dat de feestavonden zullen worden gehouden
op 15 en 16 februari a.s. Door de leerlingen van de
hoogste klasse zal worden opgevoerd de operette
„De Wonderbloem".
Tot leden van de propagandacommissie werden be-
noemd de heren Wolsink, Kost en Voorhorst.
De nieuwe voorzitter bracht de heer en mevrouw
Vogtlander dank voor het vele werk dat zij in de
afgelopen 25 jaar voor Volksonderwijs hebben ge-
daan. Op zijn voorstel benoemde de vergadering de
heer Vogtlander tot ere-lid van de afdeling Vorden-
Linde van Volksonderwijs.
De heer Van Dijk, die vanaf 1947 met de heer Vogt-
lander heeft samengewerkt, bood het insigne van
Volksonderwijs aan. Wij hebben, aldus de heer Van
Dijk, samen veel „geroerd" in de belangen van
Volksonderwijs. Om nu te blijven „roeren" bood hij
de heer en mevrouw Vogtlander twee verzilverde
theelepeltjes aan.
Het hoofd der school, de heer Brinkman, noemde de
heer Vogtlander een echte vechtjas voor de open-
bare school. Spreker heeft in de vijf jaar, dat hij in
Vorden is veel steun van de scheidende voorzitter
ontvangen. Hij was hem hiervoor zeer erkentelijk.
De heer Vogtlander dankte voor hem toegesproken
woorden en cadeaus.

VOOF^OEDÏO
Moefrfei' wofden
De kennis hiertoe
en juiste Baby-
Verzorging in een

"ABYSET

VEILIG VERKEER
In de dinsdagavond in café Eskes gehouden jaar-
vergadering van de af d. Vorden van het Verbond
voor Veilig Verkeer, werd afscheid genomen van
de voorzitter, de heer Folmer. De vice-voorzitter,
de heer J. J. van der Peijl, bracht de heer Folmer,
die vanaf de oprichting van de afdeling in oktober
1953 voorzitter is geweest, dank voor alles wat hij
had gedaan voor het veilig verkeer.
De heer Van der Peijl betreurde het dat de heer Fol-
mer nog niet een jaar op zijn post was gebleven
om het tienjarig bestaan van de afdeling als be-
stuurslid te kunnen meemaken. Als blijk van waar-
dering voor hetgeen de heer Folmer voor Veilig
Verkeer heeft gedaan, werd hem een boekenbon
aangeboden, terwijl mevrouw Folmer, die haar man
trouw op elke vergadering vergezelt, maar deze
avond door de winterse weersomstandigheden ver-
stek liet gaan, bloemen werden aangeboden.
Op voorstel van het bestuur werd de heer Folmer
bij acclamatie benoemd tot ere-lid van de afdeling.
Mede namens zijn vrouw dankte de heer Folmer
voor de geschenken en het hem verleende ere-lid-
maatschap. In verband met zijn leeftijd meende hij
thans de tijd gekomen om heen te gaun.
In zijn openingswoord wees de heer Van der Peijl
er op, dat de wegen in Vorden vele verbeteringen
ondergaan, die ook in het belang van de veiligheid
van het verkeer zijn. Maar door de uitvoering van
deze verbeteringen is er momenteel in Vorden een
situatie ontstaan die de uiterste voorzichtigheid
van de weggebruikers eist, vooral nu het donkere
jaargetijde weer voor de deur staat.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer Joh.
J. van Dijk, dat zeer uitvoerig de diverse activitei-
ten van de afdeling behandelde, bleek verder, dat
er 370 leden zijn. De penningmeester, de heer B.
Olthof, heeft een batig kassaldo.
De heren Van Ooijen, Van Dijk en Wolsing werden
tot bestuurslid herkozen. In de vacature van de
heer Folmer zal in een volgende vergadering wor-
den voorzien. Tot voorzitter van de afdeling werd
gekozen de heer J. J. van der Peijl.
Het winterprogramma vermeldt o.m. avonden in de
buurtschappen Delden, Linde en Kranenburg. In
Delden zal de avond worden gehouden op 12 decem-
ber. In februari zal er een propaganda-avond wor-
den gehouden met als spreker een verkeersdeskun-
dige van de rijkspolitie. In samenwerking met de
rnotorclub zullen er verder nog enkele filmavonden
worden gehouden. Bij voldoende deelname zal
wachtmeester Verheul weer een verkeerssleutelcur-
sus geven.
In verband met het feit, dat het tienjarig bestaan
vun de afdeling op enigszins feestelijke wijze zal
worden herdacht, vroeg de voorzitter de leden voor
deze avond suggesties te doen.
Na afloop van de vergadering hield wachtmeester
Verheul een kort babbeltje over het verkeer in het
algemeen en werden enkele verkeersstrips ver-
toond, waarbij vooral de nadruk werd gelegd o;
voorrangsregels, die in het verkeer nogal eens in
het gedrang komen.

Vast tapijt van 100-190-380 cm breed

in een prachtzuiver wol
in 5 gemêleerde tinten

Wip even binnen, en wat uw kamer
vloerbedekking gaat
kosten kunnen wij u
zo vertellen.

P.I.T. KOLLEKTE
iigtst van de P.I.T. kollekte is ƒ 1277,—.

i-omité is alle gevers en kollektanten hiervoor
•lankbaar.

BIOSCOOP

De film van zondag brengt ons een heel eind in de
•, ,e l tot het jaar J250, als een

bende Tartaren en Kulmukken naar het westen van
Azië oprukt. Willen zij Samarkand veroveren of de
schone prinses? liet is een boeiende, kleurrijke en
avontuurlijke film.

DAMMEN
Ook in de derde competitiewedstrijd slaagde D.C.V.

i ven. Het Warnsveldse
ken.

D.C.V, werden
peeld: Ter

Beest-Oukes 0-2; Van Dijk-Derks 1-1; Klein Bra-
mel-Nijenhuis 1-1; D. Sloetjcs-Memelink 2-0; Geer-
kcn-Harmsen 2-0; Dal^ ünk 0-2; Norde-De
Boer 0-2; L a i ; >-uker 1-1; A. v. Ooyen-Wan-
sink 2-0; Nijenhuis-Wiersma 0-2.
Vrijdagavond krijgt D.C.V. I bezoek van Vadac I
uit Varsseveld. Het tweede tiental heelt vrijaf.

JEUGDDAM KAMPIOENSCHAP
u i Vorden een vervolg ge-

maakt met de voorronden van het jeugddamkam-
pioei; tfns deze wedstry-
den sar F. Hermelink e i-in zich,
door een zege < > i > < i ' .huis, te plaat-
sen voor de finale. On/ it J. Woltering
kwam ren M. üruiusma uit Bram-
men.
De stand is momenteel: 1. F. Hermelink, 2 gespeeld

aten; 2. J. Woltering, 2 gespeeld 3 punten; 3.
M. Bruinsma, 3 gespeeld 3 punten en 4. B. Eekhuis,
3 gespeeld O punt -
Deze week wordt de laatste wedstrijd van deze
voorronde gespeeld tussen Hermelink en Wolte-
ring. In het geval Woltering deze wedstrijd verliest,
dan zal hij een beslissingswedstrijd moeten spelen
tegen Bruinsma, aangezien 2 van de 4 deelnemers
uit deze voorronde oxcrgaan naar de finale.

PRINSENBAL

De Cariu iging heeft voor haar leden en
introducees ec ";d jaarlijks Prinsenbal ge-
houden onder de alom bekende leuze „Neet neuln
maor cleurdrujen". De belangstelling van dit tra-
ditionele festijn van „De Dcurdrajers'4 was weer
zeer groot en circa 250 personen namen in de
nieuwe zaal Schoenaker aan dit gezellige feest deel.
Voorzitter, de heer J. Hartman, wenste allen een

oud en sprak de hoop uit dat een en
ander weer op gepaste wijze zou verlopen.
Hierna volgde er een bont programma hetwelk door

i krachten werd verzorgd. Prins Cornelis de
Kcrste trad allereerst voor het voetlicht om tot 11
minuten over 11 nog zijn scepter te zwaaien, daar-
bij bijgestaan door zijn beide adjudanten. Zijne Ma-
jesteit was verheugd dat eindelijk het Prinsenbal
weer in de nieuwe zaal Schoenaker kon worden ge-
vierd. De muziek zette hierna het bekende Carna-
valslied „Al lopen we boven op een mijn, dan zul-
len mijn laatste woorden zijn ... etc." in, dat al dra
de feestelijke stemming er in bracht.
Diverse krachten traden hierna voor het voetlicht
met kostelijke schetsen, toneelstukjes en zang.
Om 11 minuten over 11 was het rijk van Prins Cor-
nelis de Eerste ten einde en bracht hij hartelijk dank
aan zijn onderdanen voor hun grote onderdanigheid.
Ook voorzitter Hartman dankte hem voor zijn voor-
treffelijke medewerking. De stemming was bepaald
even weg maar groot was de vreugde van een ieder
toen tegen half 12 Prins Cornelis weer op het podi-
um verscheen en men bekend maakte, dat hij ook
voor het komende jaar weer als hoogste gezags-
drager zal fungeren. Dit bericht werd met luid ap-
plaus ontvangen. Onder muzikale begeleiding
van „The Rhythm Stars" werd er volop gedanst en
was het een recht gezellige boel.



Wij handhaven onze reklame van

10 kontante korting
op alle goederen
tot aan de Sint Nicolaas-aktie.

• HERENARMBANDHORLOGES vanaf f 19.75

• DAMESARMBANDHORLOGES vanaf f 27.5O

Onze etalage geeft U een overzicht van de rijke
kollektie en de ruime verscheidenheid in modellen,
zowel in chroom, staal, doublé en goud.

emern s
Zutphenseweg 15 — Telefoon 1505

(15t.m. 21 nov. 1962)

Gehakt-
ballen

Volvette kaas
500 gram . . . .

Abrikozen op sap
l pot

Portugese Sardines
3 blikjes

Econel
Hoestdrank

per fles
Rookvlees
100 gram

met 20 wapentes

Met óók nog uiu
gratis ViyO-wapentjes

VIVO kruideniers:
óteed* „af*,.r KISTEMAKER * OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg. FRANS KRUIP,'t Hoge

Ze zijn er weer de nieuwe
SPAANSE SINAASAPPELEN

ledere dag vers gesneden hutspot 45 et per zak

Verse Soepgroenten 25 et per zakje

Diepvries boerenkool, gemakkelijk en lekker

Bij aankoop van een pak diepvries-kabeljauw
l pak doppers van 85 voor 35 et

Onze s/zgmachines staan steeds voor U klaar.
NATUURLIJK BIJ

DERKSEN's Groente- en Fruithandel
Zutphenseweg

Speciale aanbieding

Wollen Damesrokken 12.50

Wollen Damesmutsen 3.95

Jongens Plasticjassen 4.50
ass. maten

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

Weekend Wónder-Koopjes
Moltondekens

125X180 cm

3.45

Prima sloop

1.40

Ontbijt
garnituur

met 4 vingerdoekjes

6.95

Pracht
mohair shawl

3.95

VISSER - VORDEN

Boerenleenbank
KRANENBURG D 127a

aangesloten bij de C.C.B. in Eindhoven

H.H. Jeugdspaarders!
Nog enkele weken en er is weer een jaar verstreken van
Uw jeugdspaarrekening.

Hebt U aan Uw verplichtingen ten opzichte
van deze rekening voldaan ?

U weet het: minimum inlage f 30.-
per jaar, maximum f 200.-.

Kijk Uw boekje na en vul het zo-
nodig aan.

Ook nieuwe Jeugdspaarders zijn
van harte welkom.

De bank is geopend elke werkdag van 8.30 tot 12.30 en
van 2.— tot 4.— uur, en vrijdagsavonds van 7.— tot 9.— uur.

Bent u van plan

Uw boerderij
et of zonder grond te VERKOPEN?
lat U dan thans inschrijven; de over-

dracht kan dan direct na januari '63
plaats vinden.

>eciaal voor boerderijen:

Makelaar HUISMAN
Nieuwstad 33, Zutphen,
Tel. 5910 ('s avonds 4790)

Sir Edwin Pullovers
en j^jien

Fa. nartens
wapen^ en sporthandel

Overalls
Manchester kleding

Witte vakkleding
Stofjassen

Kinderoveralls

JUJ.A.H LJH N K

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

SPAR- Zelf bedieningsbedrijf
REMMERS /

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

SPECIALE AANBIEDING *
VOORDEEL: Gelderse Rookworst

van 85 voor 75 et en 7 et zegelvoordeel

20% korting = is dubbelzegels!
l pakje Margarine 37 et en 7 et
l pak Speculaas 100 et en 20 et
150 gram Musketflikken 72 et en 14 et
l rol Eierbeschuit 32 et en 6 et
l pakje Zo Klaar Pudding 38 et en 8 et
l zak groene Erwten 40 et en 8 et
l pak groene Erwten
l blikje Fruitcocktail
l pot Pindakaas
l zak Spliterwten
l pak Spliterwten
l blik Groene Erwten/Wortelen

64 et en 13 et
200 gram Bloedworst 44 et en 9 et
l blik Soepballetjes 62 et en 12 et
100 gram Casselerrib 79 et en 16 et

48 et en 10 et
85 et en 17 et
98 et en 20 et
54 et en 11 et
60 et en 12 et

zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegel voordeel
zegel voordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel

zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel

Wij hebben een uitgebreide
DIEPVRIES zoals:

sortering IGLO

Zomergroenten, Complete Maaltijden, Fruit, Visfilets
en Braadkuikens.
Kabeljauw, 225 gram 98 et
Kabeljauw, 450 gram 175 et
Volop appels en sinaasappels.

Weekreklame van 15 t.m. 21 nov. 1962

fO% korting in GRATIS sparzegels
200 gram Choc. Palettes (koekje)

78 et — 8 et zegelvoordeel
200 gram Elk Wat Wils (snoep)
met 250 gram Biscuits 89 et — 9 et zegelvoordeel
l pak Cacao (500 gr.) 185 et — 18 et zegelvoordeel
Pot Witte Bonen in tomatensaus

43-74 et — 10% korting
Pot Witte Bonen naturel

35—60 et — 10% korting
500 gram Vijgen 53 et — 5 et zegelvoordeel
250 gram Tutti Frutti 89 et — 9 et zegelvoordeel
500 gram zacht belegen Kaas 149 et

Sparzegels zijn altijd GRATIS!

SINT NICOLAAS
AFDELING

200 gr. Fondant Borstplaat
50 et — 5 et zegelvoordeel

6 Kikkers/Muizen
49 et — 5 et zegelvoordeel

3 Choc. Figuren in staniol
(gereedschap)

25 et — 2 et zegelvoordeel
250 gr. Elk Wat Wils (koekje)

79 et — 8 et zegelvoordeel
250 gr. Elk Wat Wils

met banket (koekje)
97 et *— 10 et zegelvoordeel

en nog veel meer lekkers!



Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
den, zeggen wij mede
namens onze ouders
hartelijk dank.

E. J. Harmelink
G. A. Harmelink-

Goorman
Laren-G.,
Ooldseweg B 106.

Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij mochten ontvangen
bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest, zeggen wij u
allen hartelijk dank.

J. B. Wuestenenk
M. J. Wuestenenk-

Kluvers

Vorden, nov. '62
't Hoetink, C 28.

Voor de vele blijken
van belangstelling ge-
durende de ziekte en
na het overlijden van
mijn lieve echtgenote
en onze dierbare moe-
der ondervonden, be-
tuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
H. F. Helmink

Kranenburg, D 124.

Vrijdag 16 november

Café en
Rijwielhandel

gesloten
E. J. LETTINK

Wegens familiefeest
vrijdag 16 november
's middags na 12 uur

gesloten
Smederij

A. J. LETTINK

Herv. Geni. Vorden
Zitting voor de inning

van de
Kerkel. Bijdrage
vrijdag 16 november

van 9—11 uur en
zaterdag 17 november

van 2—3.30 uur
in de consistoriekamer

Biedt zich aan een net
MEISJE, 22 jr., voor
alle voork. werkz.h.
Adr. bevr.bur. Contact

Kinderledikant met
matras te koop en 'n
nieuwe manch. jas.
G. Bloemendaal,

Wichmond

Te koop een solide
vleessnijmachine

(Berkel) m. nieuw mes.
J. H. W. Eskes,

kruidenier

Stoofperen te koop.
Tevens zoete en zure
appels. G. J. Rossel,
Delden.

IVleelvaten te koop
en vaten v. oliestook
(200 liter).
n.v. Chroomlederfabr.

v,h. H. A. Albers
Vorden

Te koop 2 éénroedige
BERGEN, waarvan l
gedekt met zink.
G. J. Bouwmeester,
't Voorschotje, Linde

Zware BIGGEN te
koop. G. J. KI. Ikkink,
Blokhuis.Wildenborch

BIGGEN te koop bij
J. ter Maten,
Zutphenseweg C 67.

BIGGEN te koop bij
C, G. Vliem, Wensink-
hof, E 52, Linde.

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
J. A. Koning E 3,

Linde.

Te koop zwaar stier-
kalf, H. M. A. Hel-
mink. E 79 Vorden.

BIGGEN te koop.
H. Beumer,

Linde E 42,

ONDERTROUWD:
M. P. M. van der Zanden

en
G. Th. Folmer

soc. drs.

^ EERSEL, Nieuwstraat 96
X VORDEN, Zutphenseweg 38
X De plechtige huwelijksinzegening zal X
^ plaats vinden op dinsdag 27 november V

1962 te 10.00 uur in de Parochiekerk i J
van de H. Willibrordus te Eersel.

Receptie van 13.00—15.00 uur.
Toekomstig adres: Allerheiligenweg 70 a Breda. U

)(

Op maandag 19 november hopen onze
geliefde ouders

J. W. Klein Kranenbarg
en

H. W. Klein Kranenbarg-Hietbrink

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen:

Gerrit
Henk
Dinie

Wichmond, november 1962.
Hackforterweg 23.

Gelegenheid tot feliciteren v. 4—6 uur
in café Krijt te Wichmond.

1912 50 jaar 1962

Vrijdag 16 november hoopt de heer
E. J. LETTINK

het 50-jarig bestaan van zijn Café
en Rijwielhandel te herdenken.

Receptie 's middags van 2.30— 5 uur
en 's avonds van 7—9 uur bij HOTEL
BRANDENBARG. U

fInwoners van Vorden
en omgeving •

Volgende week ontvangt u allen

de Sint Nicolaascourant
van de Winkeliersvereniging.

Bewaar deze vooral goed! Er
staat een rebus in, waarvan u
de oplossing nodig hebt om in
aanmerking te komen voor de
prachtige prijzen.

Nadere bijzonderheden hierover
vindt u in de St. Nicolaascourant.

Onze aktie begint donderdag 22 nov.

Bestuur Vordense Winkeliersvereniging

„Hou je aan je woord!"
't Is altijd de vraag of iedereen dit pro-
gramma voor T.V. en Radio interessant
vinden kan . . . . Wat wel vast staat is dat
TRAGTER zich aan zijn woord houden
zal als wij beloven alle KIJKERS die tot
kopen over gaan iets GOEDS te bieden in
rijwielen. En verder beloven wij U een
GOEDE KEUZE voor de komende Sint
Nicolaastijd. En WIJ HOUDEN ons
WOORD. Kom en zie spoedig.

Ned. Bond v. Pl.vrouwen *
B.O.L.H. - G.M.v.L. - B.O.G.

Propaganda
feestavonden
op vrijdag 23 november en
zaterdag 24 november

in het Nutsgebouw.

Aanvang 7.15 uur.

Entree leden f 1.—
Niet-leden f 1.50.

Opvoering van

„Het leven gaat door"
Een prachtig toneelstuk in
3 bedrijven.

Te koop nieuwe buitenlandse

ïariksen planken
4.60 m - 5.80 m lang, 18 cm breed

Prima voor buitenwerk

Beltman, Boslaan 13, Warnsveld

Elegante nylons,die
van boven dóórgaan
in een aansluitend
(ondoorzichtig)
mousse-nylon
broekje. Dus panty
en nylons aan-
elkaar-vast! Geen
koudezone meer,
geen step-in nodig!

IN DE NIEUWC
ITALIAANSE

NOTENKLEUREN

met of zonder naad

6.95
L. Schoolderman

f 7.65 per fles
KEUNE

Attentie Attentie
Pluim veehouders,
wij betalen hoge prij~
zen voor

KIPPEN en HANEN
en tevens tamme ko-
nijnen gevraagd.

W. Rossel, Tel, 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

VOORAL UW

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

van
LEIDEN

WOLLEN
DEKEN

van 100% Virgin Wool

voor jaaaaarenlange
ECHTE WOLLEN

WEELDE

„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting

Fa. A. POLMAN
Vorden - Tel. 1314

Breng deze week
uw tweeling mee!

*
ledere tweeling (beneden 13 jaar) ontvangt een bon
van 125 et, die ze mogen besteden in de versnaperings-
afdeling

DIT IS ONZE TWEELING^STUNT!
Natuurlijk kunt u niet allemaal met een tweeling onze zaak

binnenstappen, daarom hebben wij voor I E D E R E E N het

volgende bedacht:
Van ieder hieronderstaand artikel, waar u een 2e bij koopt gaat de prijs
naar beneden. Als u onze zaak dus verlaat met een tweeling (artikel),
heeft u één voordelig koopje gedaan.

Dit zijn onze koopjes.
Soepballen per blik 48 et
Capucijners litersblik 89 et
Bruine bonen litersblik 89 et
Stofdoeken per stuk 49 et
Appelmoes van goudreinetten, litersblik
Sperziebonen litersblik 89 et
Haring: in tomaat, per blikje 39 et
Ontbijtkoek, klasse A per stuk 45 et
Diverse smaken jams per pot 66 et

2e blik voor 33 et
2e blik voor 59 et
2e blik voor 59 et

2e voor 39 et
98 et, 2e bl. 78 et
2e blik voor 69 et

2e blikje
2e koek voor

2e pot voor
tweede liter

29 et
35 et
46 et

135 et
69 et
39 et
98 et

Frambozen-bessenwijn per liter 295 et,
Slagroom per blikje 87 et, tweede blkje voor
Schouderham 100 gram 54 et, tweede 100 gram voor
Instant-koffie per busje 188 et, tweede busje
Grote pot kersen op sap p. pot 149 et, tweede pot voor 98 et
Belegen kaas 250 gram 85 et, tweede 250 gram 65 et
Strooigoed 1962 250 gram 59 et, tweede 250 gram 49 et
Echte chocoladehagel 200 gram 59 et, tweede 200 gr. 39 et
Ananas per blikje 58 et, tweede blikje voor 38 Ct
Kleutertaai 500 gram 89 et, tweede 500 gram 69 Ct

U ziet het wel weer . . . . Naaldscherpe prijzen

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

RADIO

TELEVISIE
Koop nu PHILIPS TELEVISIE

En win uw eigen apparaat terug l
VLOT GEPLAATST - SNELLE SERVICE

G.EMSBROEIUZii.c.v.
Zutphenseweg 5 - Telef. 1491

Te koop 3 toom blan-
ke BIGGEN. W. Vle-
mingh E 63, Noordink.

2 tomen BIGGEN te
koop. B. H. Lebbink,
B 54, Delden.

Toom BIGGEN te
koop. J. Wassink,

't Elshoff.

Te koop een toom
zware BIGGEN, (7)
en een nuchter stier-
kalf, Pelgrum, Delden.

enToom BIGGEN
drag. B.B. ZEUGJES
te koop, 22 dec. a.d.t.
G. Vliem, Weideman
Linde.

Toom mooie blanke
BIGGEN te koop en
zoete appels. G. J.
Eijerkamp, B 35.

Drag. VARKENS te
koop, 17 en 18 nov. a.
d.t. m. gez.cert.
H. Flamma, B 56
Vorden.

4 drag. GELTEN en
een toom BIGGEN te
koop. \V. Rietman,
Oldenkamp, Hackfort

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

DUSJ hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

KOOPJES van Ie week
Zuiver Wollen Herentruien

met V-hals en ronde hals, in 4 kleuren

nu slechts 16.90

Vinyl Herenhandschoenen
niet van leer te onderscheiden, nu slechts 3.95

Extra zware kwaliteit
Zuiver Wollen Dekens

l-pers. 150x220 39.50, 2-pers. 180x220 47.50

beperkte voorraad

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag.

Doe uw voordeel, bij bezoek aan de zaak klantenboekje
meebrengen.

L. SCHOOLDERMAN - VORDEN



Eén gulden voor de
Vordense jeugd!

Binnenkort komt een junior-lid van
de Voetbalvereniging „Vorden" bij u
aan bellen, om u

twee ballpoints
met opschrift Voetbalver.
,,Vorden" te verkopen.

Deze twee pennen kosten u slechts f 1.-.
De opbrengst van deze aktie komt
geheel ten goede voor de junioren.

Laten wij dus allemaal een
guldentje bijdragen.

Alle kopers danken wij hartelijk voor
deze spontane geste.

Het Bestuur.

vliegen weg
onze Mixers, 2 snelheden,

in luxe doos verpakt, f 39,̂
Straalkachels vanaf f 21,50
Lichtgewicht Strijkijzers

met levenslange garantie f 32,—

Fa. OELEN WÏLTINK
Het Hoge 26, Vorden, telef. 1656

HEBT U

verlovingsplannen ?

Komt U geheel vrijblijvend onze
gouden ringen
eens zien.

Wij hebben alle maten voor-
radig en graveren terwijl U wacht.

Massief voegloos 14-karaats gouden
ringen, vanaf f 30.—.

Siemerink's Horlogerie
Zutphenseweg 15 - Telef. 1505

M ai Hots
in Wol en Helanca, in div. kleuren

Dames Sportpantalons
in Helanca en Gentleroy

Fa. MARTENS
wapen- en sporthandel

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
l Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 18 nov«t 8 uur

OPMARS DER TARTAREN
met: David Farrar, Ann Blyth, Henry
Brandon.

Djenghis Khan wilde de wereld ver-
overen . . . eindeloze legioenen Tartaren
bestormden de poorten van Samarkand

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

niet op zondag.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen

.H. Jagers
Wij ontvangen weer
alle soorten WILD.

W, Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

U slaagt

als u bij

Keune
alles vraagt voor uw

KEUKEN

Eet nu goedkoop
Geen diepvries

Kippen f 1.— Vz kg.
Hanen f 1.45 Yz kg.
W. Rossel, Tel 1283

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Kijk, en vergelijk

U koopt bij

K E U N E
HUISHOUDEL1IKE
ARTIKELEN

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs i 7.50 pet fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Geld
kunt u maar

één keer uitgeven.

BIJ Keune
koopt u meer

voor minder geld.
Speelgoed Luxe cadeau's

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Retextur ingb e drijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand een
SPECIALE AANBIEDING:

Cost. en Mantelcost.
Chemisch reinigen

van f 4,75 voor f 3,95
Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

WEEKEND-AANBIEDING

Rotanstoel
NU

f 13.98

Divanbed
15 jaar garantie

f 25.98

Rock- and
Rollkousen

f O.98

Op alle
werkkleding

nu f 1.00
REDUCTIE

Hebt u al 'n gratis lotnummer
gehaald ?

Volgende week vrijdagavond
wordt de slaapkamer verloot.

De Burg. Galléestraat in het riool

Voor een bezoek aan onze zaken

is het 't beste dat u komt

via de Molenweg.

KOERSELMAN VISSER

Burg. Galléestraat

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
H.Gosselink, Lochem-
seweg 40, Warnsveld.

Te koop: 3 dr. B.B. zeu-
gen op en aan de teil.,
zware biggen en ap-
pels, 25 et per kg.
H. Hissink, achter
't Veerendaal, tel. 1370

Te koop r.b. STIER-
KALF bij E. J. Bos
Kranenburg.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
^^llems, kleermakerij,
nBbnhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

f [O-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Groot en klein
grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Daarom ook voor uw schoenreparatie

naar

Wullink's Scgenliandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram tongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram plockworst 100 et
200 gram ham 100 et
200 gram bloedworst 36 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Reeds jaren aan de top:

„COUPE-SAFE" kwaliteit.

Steeds meer gevraagd!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

DE ZUTPHENSE SINT NICOLAAS-ACTIE BRENGT
EEN STERRENREGEN VAN DUIZENDEN PRIJZEN!
ĵ ^V

Gezinsactie l
Het hele gezin kan meewerken om voldoende zegels (en daarmee de prijzen!!) in

ZUTPHEN ig«2

HOOFDPRIJZEN:
15 da9en Mallorca of een reis naar keuze
van * 1°°0,—, ccn rwime gezinskoelkast, een

de wacht te slepen!

TOPPRIJS:
een FORD CORTINA
ter Waarde Van f 5555.- Clektr. zig-zag naaimachine.

VERDER DUIZENDEN PRIJZEN!

Vraag zegels bij de deelnemende Zutphense zaken!
De prijzen zijn geëtaleerd in de showroom van de Ford-garage, Nieuwstad 59.

Vanaf 19 november dagelijks geopend van 15.00—18.00 uur.

JEUGDRALLY
op zaterdag 24 november a.s.

in de Geref. Kerk te Vorden

Aanvang 8 uur.

*

Spreker: Ds. F. Bannink
Zang: Het Winterswijkse zangduo
Organist; Gerrit Hartemink
Zangleidei: A. J. Süieenk

Brandstoffen

lDe grootste sortering

De beste kwaliteiten

Kranenbarg's
SPECIAALZAAK

Ruurloseweg 45 -Tel. 1217

RATTI-NIEUWS
Ratti 1 en 111 \VMITMI 7.on<l;uv vrij. Do v
den een zeer belangrijke ontmoeting in Vierakker
tegen Socii III. /i.i ternauwernood in
om hun zo trotse o ie l i :m-l-

•i. Het werd een povere ' <> i ) v e r \ \ ' i n n i ! i ^ voor
Ratti II.
De groen-witten opereerden met 2 i n v a l l
voor'
het elftal. Diverse scoringskansen werden nie!
nut. Met rust was het nog O—0.
Het duurde nog ruim e er nu de
rust de winnende ; r < > ; i l kwam. Rechtsbui-
ten A. Lichtenber
het midd< bui ten Takkri ikamp d.
opvin ,!cr Socii-backs on bal,
maar zwaaide zijn been in richting,
waardoor het schot in < i bet

ook de Imksbuiten proci
van hom v
1—0.
Ratti A kreeg thu ;

casseren van Voorst A met l—9, t e rwi j l het H- i
vry was.
Komende zondag zal h <
uitwedstrijd s,
de lloyn als ' •. zijn zij

i terrein een wispelturige tegenstai
moeilijk te verslaan is.
De reserves spelen thuis tegen Baaksc Boys I!
moeten in staat worden geacht de puntjes in e
home te houden, wat ook gezegd kan worden van
Ratti III, dat om 12 uur speelt tegen het bezoei
d(t Be Quick V uit Zutphen. Ratti A is vr i j . l iet B-
elftal gaat zaterdagmiddag de strijd aanbinden in
Zutphen tegen Zutphania D.

PRACHTIGK SIUTKSSKN VOIfrDKNSK
PLUIMVEE- EN KONIJNENHOUDERS

Op de Kringtentoonst'
len de Vordense deelnemers enkele pracb

resultaten.
Leghorn-Patrijs ha:m jong: H. Doornink 2x Z.Z.<;.,
lx Z.G.; Zilver Duckwing I.eghorn hen jong: H,
Doornink lx Z.Z.G.; Langshan Kriel /.wart: 11.
Doornink 4x Z.Z.G., lx Z.G., 5x G.G.; Wyan.l
Kriel gestreept haan jong: W. Tragter 2x Z.Z.G.;
Vlaamse Reus Huaskleur: D. J. Goldenbelt lx G,
Wit Vlaamse Reus: D. J. Goldenbelt lx G.G.; ! . < > -
tharinger Zwart en Blauw: L. !
Z.G., 8x G.G. en lx G.; H. Klein Winkel lx G.C.;
Wener Blauw: G. W. Tragter 2x Z.G. en 2x G.G.;
Wener Wit: W. Tragter 3x Z.G. en lx G.; Al;
Zwart: H. Doornink 4x Z.Z.G., 7x Z.G., lx G.; H.
G. J. Horstman lx Z.Z.G. en 3x Z.G.

CAFÉ- EN RIJWIELZAAK E. J. LETT1NK
BESTAAT HALVE EEUW

Op vrijdag 16 novembt opt de heer E. J.
Lettink de dag te herdenken dat zyn Ry'wielhandel
en Café 50 jaar bestaat.
Natuurlijk zal dit niet onopgemerkt voorbij g
Voor alle bekenden, klanten, leveranciers en colle-
ga's, bestaat er op die dag gelegenheid tot feliei-
teren, en wel van half drie tot vijf uur 's middags
en des avonds van 7 tot 9 uur. De receptie zal wor-
den gehouden in Hotel Brandenbarg alhier.


