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Feestelijke heropening café en winkel
gebr. van Asselt te Linde

Woensdagmiddag hebben de Gebrs. van Asselt
in de buurtschap Linde onder Vorden op feeste-
lijke wijze hun geheel gemoderniseerde en ver-
bouwde winkel annex café heropend. Dit gebeur-
de om 3 uur, nadat de heer P. G. van Asselt sr.,
de stichter van de zaak, het lint had doorgeknipt
en de sleutel van de winkeldeur, die een kleinzoon
hem aanbood, in het slot stak.
De winkel is grondig gemoderniseerd en uitge-
breid. Van het vroege pand is weinig meer te
ontdekken. Geheel naar de eisen des tijds toverde
de fa. Varwijk te Zeddam het interieur om in een
prachtige zelfbedieningszaak, waar het een genot
is om te gaan winkelen. Menige Vordense mid-
denstander zal jaloers zijn als hij een kijkje neemt
in dit pand. Vroeger was de winkel ruim 30 m2
groot, nu is de oppervlakte circa 70 m2, doordat
het vroegere café erbij is getrokken. Er is letter-
lijk van alles te koop, van aardewerk, dat keurig
is uitgestald, tot de kleinste huishoudelijke artike-
len. In een der hoeken is een aparte hoek voor

drogisterij-artikelen, terwijl ook een diepvries-
kast voor het bewaren van groenten, ijs, etc. tot
het interieur behoort. In diverse glazen vitrines
ligt een keur van chocolateriën, snoep, etc. ten-
toongesteld, terwijl ook de collectie luxe broden
tot kopen nodigt. Het metselwerk werd verricht
door de heer W. Bijenhof, Vorden, de heer H. J.
Ruiterkamp, Linde, zorgde voor een keurige be-
timmering, de heer H. Dekker, Vorden, installa-
tiebureau en electra zorgde voor een doelmatige
verlichting met TL-buizen e.a., terwijl de firma
Boerstoel te Vorden het geheel netjes in de verf
zette. Behalve de uitbreiding en modernisering
der winkel, werd naast dit pand het nieuwe café
•gebouwd, hetgeen ook een zeer verzorgde indruk
maakt, met garderobes en toiletten. Het geheel is
een prachtige aanwinst voor de buurtschap Linde.
Vele bloemen werden aangeboden bij de opening,
terwijl ook diverse afgevaardigden van Winke-
liersvereniging en Bakkersvereniging acte de pré-
senco

VOETBALVEK. „VORDEN" VIERDE FEEST

Vrijdagavond hield de v.v. ,,Vorden" in Hotel ,,'t
Wapen van Vorden" haar jaarlijkse feestavond.
Vorige jaren werd deze feestavond altijd op zater-
dag gehouden maar om de spelers 's zondags fit
te doen zijn, zijn we naar de vrijdagavond over-
gestapt, zo vertelde de voorzitter, de heer W.
Kuijper, tijdens zijn openingswoord.
Voorts deed de heer Kuyper een beroep op de
autobezitters onder de leden teneinde de helpende
hand te bieden bij het vervoeren van de spelers
bij uitwedstrijden. Het reizen per bus heeft het
afgelopen seizoen veel geld gekost en dit kan in
de toekomst beslist niet meer. De heer Stegeman
werd hierna bedankt voor het feit dat hij zich drie
zondagen had opgeofferd om de wedstrijden om
de ,,J. Lammers-wisselbeker" te leiden. Als blijk
van waardering overhandigde de voorzitter hem
een rokertje.
Hierna was het de beurt aan ,,Jan en Jet" van
de „Heikneuters" uit Aalten om de aanwezigen
een poosje bezig te houden. Dit is hun uitstekend
gelukt. Er kon dikwijls hartelijk worden gelachen
om de ruzies tussen de beide toneel-echtelieden.
Ook de vertolking van Jan als diplomaat in Parijs
viel zeer in de smaak. In de pauze werd er een
goed geslaagde verloting gehouden.
Het verdere gedeelte van de avond was er gele-
genheid tot dansen waarbij ,,De Zwervers" al
spoedig voor de juiste stemming zorgden. Het
bleek dat de vereniging op het laatste moment
nog een artiest had geëngageerd in de persoon
van de heer Johan Stapper, die op gevoelige wijze
enkele Italiaanse liederen ten gehore bracht. Hij
oogstte hiermee veel bijval. Dat ze bij v.v. „Vor-
den" behalve voetballen ook feest kunnen vieren
werd deze avond nog eens duidelijk onderstreept.

SCHOOLFEEST HET HOGE

Vrijdag was het de grote dag voor de kinderen
van de school op Het Hoge. Met zeven bussen
gingen alle klassen met een 'groot aantal ouders
naar Arnhem.
De „groten" brachten eerst een bezoek aan het
Openluchtmuseum, later waren allen samen in
Burgers Dierenpark. Hier brak het zonnetje door
en was men het sombere weer van 's morgens al
weer vergeten. De boottocht naar de Wester-
bouwing was een belevenis op zichzelf. In de
speeltuin genoot groot en klein volop.
Hoogst voldaan keerden allen tegen zessen in
Vorden terug.

BAKKERSVAKANTIE

Vanaf a.s. maandag 13 sept. t.e.m. maandag
27 september gaat de laatste groep bakkers met
vakantie. Men wordt verzocht in dit tijdvak het
brood te halen. Zie advertentie in dit nummer.

BIOSCOOP

Zondag draait in het Nutsgebouw de film ,,E1
Cid". Een overweldigend liefdesverhaal in een
heroïsch tijdvak. In de hoofdrollen Charlton Hes-
ton, Sophia Lor en en Raf Vallone.

E.H.B.O. - AFDELING VORDEN

Dit jaar wil de EHBO afd. Vorden opnieuw trach-
ten eerOjHBO-cursus te houden. Zij hoopt, dat er
zich ij^Mndelijk eens voldoende deelnemers(sters)
zullen^pgeven om de cursus doorgang te doen
vinden, hetgeen de laatste jaren door gebrek aan
belangstelling een onmogelijkheid bleek.
Aan het einde van de cursus zullen de deelnemers
examen kunnen doen voor het EHBO-diploma.
Voor deelname raadplege men de elders in dit
blad geplaatste advertentie.

AANVANG ZONDAGSSCHOOL

Gaarne verwijzen wij naar de advertentie in dit
nummer waarin de ouders attent gemaakt worden
op het nieuwe Zondagsschool jaar van de Vrijz.
Hervormden.

BENOEMD

Tot lerares in de vakken kinderverzorging en
-opvoeding en handenarbeid aan de Chr. Land-
bouwhuishoudschool alhier is benoemd mej. P. A.
Jacobi, wonende te Markelo.

MOOI RESULTAAT

Op de Kring-tafelkeuring welke werd gehouden
bij hotel ,,De Laatste Stuiver" te Eefde en uitge-
schreven door de Pluimvee- en Konijnenvereni-
ging PEKZO te Zutphen, behaalden twee leden
van P.K.V. „Vorden" de volgende predikaten:
W. Tragter: Wener, wit, ram, ZG; Wener, voed-
ster GG; Wener, voedster G. H. Doornink: Black
an Tan, zwart, ram, ZG; blauw, ram, Ie ZG;
met 6 zwarte voedsters resp. 2e ZG, 3e ZG, 4e
ZG, ZG, ZG en G.

DAMCLUB D.C.V. MAAKT ZICH GEREED
VOOR A.S. COMPETITIE

De Vordense damclub D.C.V. is momenteel druk
aan het oefenen om in de a.s. competitie, die be-
gin oktober zal beginnen, een goed figuur te
slaan. Elke vrijdagavond worden in zaal Eskes
weer de onderlinge wedstrijden gespeeld. Thans
zijn de beste jeugdspelers van het vorig jaar bij
de senioren ingedeeld. Opvallend was vrijdag-
avond het debuut van de jeugdspeler Wim Was-
sink, wiens spel ongetwijfeld een belofte voor de
toekomst inhoudt.
Het eerste tiental zoals dat het a.s. seizoen in de
competitie zal uitkomen bestaat uit de volgende
spelers (alfabetische volgorde): G. ter Beest, D.
Klein Bramel, B. H. Breuker, J. van Dijk, J. F.
Geerken, B. Nijenhuis, J. Oukes, P. van Ooyen,
H. Wansink en B. Wentink. Leider van het team
is de heer H. Wansink.
Het tweede team bestaat het a.s. seizoen uit een
achttal t.w. H. W. Esselink, C. Hesselink, G. J.
Hulshof, J. Norde, C. van Ooyen, P. Roozendaal,
J. Wiersma en S. Wiersma. Als reserves zullen
fungeren: C. Jansen, J. Lammers, E. Stegeman,
J. Klein Brinke, R. Mennink, R. Klein Lenderink,
H. Hulstein. Leider van het tweede team is de
heer H. W. Esselink.

KERKDIENSTEN ZONDAG 12 SEPTEMBER

Her v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.15 uur ds. J. H. Jansen

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
Voorm. 9.30 uur Ds. J. D. te Winkel. Jeugddienst.
's Namidd. 3 uur Ds. J. D. te Winkel, Afscheids-
dienst.

R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis

R. K. Kerk Kranenburg
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heüige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
(alleen spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot maandag, zuster
J. E. v. d. Schoot (telefoon 1487).

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

BRAND MELDEN : no. 1541.

Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 65 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 55—ƒ 65. Handel kalm.

BURGELIJKE STAND
van 2 september tot 7 september 1965

G e b o r ̂ fc Inge, d. van A. Bosch en E. H.
LenderinMjHendrik, z. van G. J. Voorhorst en
G. Brinks.
O n d e r t r o u w d : Geen.
G e h u w d : G. J. Huiskes en B. A. J. de Jonge.
O v e r l eJÉan : Hendrikus Johannes Wiggers,
oud 94 ji^^weduwn. v. B. H. Bos.

SCHOOL- EN ORANJEFEEST
AAN DE MEDLERTOL

Evenals andere jaren organiseert de Oranjefeest-
commissie „Medler en Omstreken" ook nu weer
het traditionele Oranjefeest aan de Medlertol. Na
het vertrek van de oude voorzitter, de heer R.
Aaten, is de heer Van Bruggen, directeur van de
Coöp. Zuivelfabriek „de Wiersse" aangezocht als
voorzitter van de feestcommissie te fungeren, zo-
dat het voorzitterschap thans bij de heer Van
Bruggen berust.
Het feest wordt gehouden op vrijdag 24 en zater-
dag 25 september a.s.
Vrijdags wordt tegelijkertijd het Schoolfeest ge-
organiseerd voor de leerlingen van de O. L.
School, Linde-Medler met de diverse vermakelijk-
heden, traktaties, spelletjes, etc. Vrijdagavond
komt de toneelver. „T.A.O." uit de Wildenborch
met het blijspel „Drie dooie dienders", een stuk
in drie bedrijven, geschreven door Max. Vitus,
waar kostelijk om gelachen kan worden.
Zaterdags is de dag van het eigenlijke volksfeest,
met tal van volksspelen als vogel-, schijf- en bei-
schieten, kegelbaan, dogcarrijden, etc., terwijl des
avonds een groot bal wordt gehouden in de enor-
me danstent met muziek van 'The Rhythm Stars'.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt een
week voor het feest een oriënterings-avondwan-
deling gehouden op zaterdag 18 september a.s.;
het parcours loopt door een van de mooiste om-
gevingen van Vorden met bovendien nog diverse
attracties. De start is des avonds om half acht bij
café Eykelkamp in het Medler. (Zie voorts ook
advertentie in ons blad).

HERVORMDE JEUGDRAAD
WARNSVELD

Het winterprogramma voor de Hervormde jeugd
in Warnsveld begint weer te draaien, t.w. de
Zondagsschool, Jeugdkerk Catechisatie, Jeugd-
clubs en Instuif. Zondag een speciale Jeugddienst
m,m,v, de band The Merry Rings. Voorganger
Ds. Borgers, voorzitter van de Herv. Jeugdraad.

RIJKSPOSTSPAARBANK

Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ressort werd ten dienste van de Rijkspostspaar-
bank gedurende de maand augustus j.l. ingelegd
ƒ 114.937, 07 en uitbetaald ƒ 64.326,19.

BENOEMD

Naar wij vernemen werd tot adjunct-commies ter
gemeente-secretarie (afd. Financiën) alhier be-
noemd de heer H. J. A. Mombarg, thans werk-
zaam ter gemeente-secretarie der gem. Eibergen
en wonende te Vorden (Kranenburg).

CABARET-VARIÉTÊ-A VOND

Onder auspiciën van de Touwtrekvereniging
„Medler" (Vorden) werd zaterdagavond j.l. in
het Nutsgebouw een zeer druk bezochte cabaret-
variété-avond gehouden. Na een kort openings-
woord door de heer Hendriksen (Medler) ver-
kreeg het gezelschap gelegenheid het programma
af te werken. Hierin bleek de heer „Lubbert van
Gortel" als conferencier weer uitstekend op zijn
plaats, terwijl Tiny en Henk Booy zich in een
tweetal optredingen meester en meesteres toon-
den op de accordeon waarbij de aanwezigen uit
volle borst de bekende liedjes konden meezingen.
Ook de muzikale clown „Doppie" bleek uitste-
kend met verschillende instrumenten overweg te
kunnen. De goochelaar Pierre Duro deed de aan-
wezigen versteld staan van zijn diverse goochel-
toeren. Zo werd o.a. een geheel bloemenveld op
het podium tentoongesteld dat in enkele minuten
uit zijn koker te voorschijn kwam.
Een gezellig bal onder de vrolijke tonen van „The
Rocking Drifters" besloot deze zeer goed ge-
slaagde cabaretavond.
De heer Hendriksen dankte het gezelschap aan
het slot voor het gebodene.

AFSCHEID VAN BESTELLER-VOORMAN

Op intieme wijze in de huiselijke kring werd
dinsdagmorgen afscheid genomen van de heer
H. J. Smeenk aan de Hengeloseweg besteller-
voorman bij de P.T.T.
De heer Harwich, wnd.-directeur van het P.T.T.-
kantoor alhier, de heer Oonk, als collega alsmede
de hee.r Bello, employé P.T.T., brachten een be-
zoek aan de scheidende. De heer Harwich sprak
de heer Smeenk op hartelijke wijze toe, welke
gedurende 46 jaar de P.T.T. heeft mogen dienen.
Wegens ziekte moest de heer Smeenk de dienst
op 63-jarige leeftijd gaan verlaten. De hr Smeenk
mocht de afscheidspenning van de P.T.T. in ont-
vangst nemen, terwijl hij van het personeel een
fraaie standaard voor een kalender kreeg aange-
boden. Een en ander werd door de fam. Smeenk
zeer op prijs gesteld.

BRANDALARM

In de nacht van vrijdag op zaterdag j.l. te om-
streeks half één brak brand uit in de drogerij
van de graansilo van molenaar Van Ark aan de
Zutphenseweg. De brandweer die door de brand-
sirene bij elkaar „geloeid" was, kon zeer spoedig
de brand met enige waterstralen bedwingen,
waardoor erger werd voorkomen.

BENOEMD

Aan de Chr. Landbouwhuishoudschool alhier
werden benoemd tot leraar in de Vavo-vakken
de heer A. J. Lenselink te Zutphen, tot lerares in
handwerktechnieken, stofversieren en tekenen
mej. B. Meester te -Velp en tot lerares in de prak-
tijk van het landbouwhuishouden mej. M. van
Reenen te Deventer.

AFSCHEID KLEUTERLEIDSTER

Onder grote belangstelling van de zijde van de
ouders en de leerlingen van de Chr. Kleuterschool
„De Springplank" aan de Schoolstraat werd op
hartelijke wijze afscheid genomen van mevrouw
Boddendijk als kleuterleidster, die wegens gezins-
omstandigheden deze school ging verlaten.
De kinderen zongen haar een afscheidslied toe
dat zeer werd gewaardeerd. Namens de school
sprak de hoofdleidster mej. Van Zeyts, namens
het bestuur der school de heer B. Bekman en na-
mens het Chr. Nationaal Schoolonderwijs Ds. J.
H. Jansen, voorzitter van het bestuur van de
Bijz. Lagere School aan Het Hoge, woorden ten
afscheid. De gesproken woorden gingen gepaard
met de aanbiedingen van enige stoffelijke blijken
van waardering.
Mevrouw Boddendijk dankte voor de tot haar
gesproken woorden en voor de ontvangen
cadeaus.

NIEUWE KLEUTERLEIDSTER

Ingaande l september j.l. is tot kleuterleidster
aan de Chr. Kleuterschool aan de Schoolstraat
benoemd mej. A. van der Meene, wonende te
Doetinchem, ter voorziening in de ontstane vaca-
ture ontstaan door het vertrek van mevrouw Bod-
dendijk.

Schoolschoenen nodig?
Bij ons kunt u kiezen uit

talrijke leuke modellen

van prima kwaliteit

Kijk eerst bij

Wüllink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist



Te koop: inruilbrommers
om zelf op te knappen,
waaronder enkele defek-
te en met aanrijschade.
Totaal 10 stuks bij

Bromfietsbedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

THUISWERK

Geh. ger. typiste wil
haar vrije tijd opvullen
met typewerk. Discretie
verzekerd. Brieven onder
no. 24-1 bur. Contact.

Te koop:
l Daffodil, 35000 km ge-
reden; l Opel Record '58
l Opel Olympia 1956; l
Volkswagen 1200 1964;
l Morris Minor 1955.

Automobielbedrijf

TRAGTER, tel. 1256
Vorden

Te koop: zeer goed on-
derhouden Sparta brom-
fiets bü D. Brinkcrink,
Ruurloseweg D 16, Vor-
den

Mevr. Dolleman, B 71,
Vorden, tel. 1609 vraagt:
hulp in de huishouding

Te koop: elektrische
naaimachine. Insulinde-
laan 32, Vorden

Aan komen lopen: zwar-
te poes wit befje, witte
pootjes. Telefoon 1770

Te koop: plm. 25 are
k uilgras. Briefjes voor
zaterdag 12 u. W. Roel-
vink, Kranenburg

Te koop: vers gedorst
roggestro en eetaardap-
pelen. G. J. Pardijs
B 84, Hackfort

Te koop: eetaardappoh-n
Surprise en Pimpernel
G. Dijkman, D 82 Wil-
denborch

Te koop: prima eetaard-
appelen, ook voor win-
teropslag. H. J. Heuve-
link, Oude Borculoseweg
8, Warken, tel. 05751-356

Te koop: mooie zwarte
kolenhaard z.g.a.n. Te
bevragen Ruurloseweg 9
zaterdags na 6 uur

Wie heeft onze behang-
tafel nog in bruikleen?
Wil die hem s.v.p. terug
bezorgen bij H. Weuste-
nenk schildersbedrijf 't
Hoge Vorden

Te koop: z.g.a.n. kolen-
convector 1. grijs/d, grijs
E. J. Berends
B. van Hackfortweg 57

Te koop: biggen H. Beu-
iner, E 42 Vorden

Te koop: toom biggen.
Weenk „op Weenk"
Linde

Te koop: toom blanke
zware biggen. Th. Lei-
sink, Vierakker

Te koop: 2 tomen biggen
en dragende M.R.IJ.
vaars. T. Roeterdink
B 21

Te koop: kinderf iet s,
wielmaat 16 x l:!/s; Meis-
jesfiets, wielmaat 26 x
l!/s; Gazelle damesfiets,
met 3 versnellingsnaaf
en trommelremmen.

Enkele goedkope kinder-
fietsen bij

Rijwielbedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

n
U HENK LACET

X «
X TRUUS EVERHARD

H
X

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 10 september a.s.
om 13.30 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

f\

K
H
H
H
X

Huwelijksinzegening om 14.00 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de Weleerw.
Heer ds. J. H. Jansen.

X 's Gravenhage, Weesperstraat 8
X Vorden, Molenweg 29
W september 1965

Receptie van 15.30 - 17.00 uur in hotel
X ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

A 'f\
W Bij ons vertrek uit Vorden danken wij u u

l voor de hartelijkheid van uw kant onder- |
ï vonden en wensen u het allerbeste toe.

X X
V F AM. J. D. TE WINKEL Wn n
X Toekomstig adres: Emmalaan 11, Sassen- X
X heim. X

Met diepe droefheid geven wij U kennis,
dat tengevolge van een noodlottig ongeval
in de Heer is overleden na het H. Sacra-
ment der Zieken te hebben ontvangen, onze
lieve zoon en broer

JAN
op de jeugdige leeftijd van 20 jaar.

J. HAVERKAMP
H. HAVERKAMP - HOLLINK
en kinderen

V o r d e n , 6 september 1965
Ruurloseweg D 21

De Eucharistieviering zal plaats hebben
heden donderdag 9 septei^fcp om 10 uur in
de parochiekerk van de H^Sint Antonius te
Kranenburg - Vorden, waarna de begrafe-
nis op de R.K. begraafplaats aldaar zal
plaats hebben.

ZAAL WINKELMAN
KEYENBURG

ZONDAG 12 SEPTEMBER

D A N S E N
Aanvang 7 uur.

ORKEST: „THE WOODPECKERS"

Heden overleed in de ouderdom van 94 jaar,
na een geduldig gedragen lijden, tijdig
voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
onze inniggeliefde vader, grootvader en
overgrootvader

HENDRIKUS JOHANNES WIGGERS

weduwnaar van
Berendina Bos

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

Ruurlo: J. A. Wielakker-Wiggers
J. Wielakker

Vorden: J. W. Wiggers
A. M. Wiggers-Vos

Vorden: A. F. Wiggers
A. B. Wiggers-Kok

Vorden: M. v. d. Linden-Hoebink
W. v. d. Linden

Vorden: H. Th. Wiggers
M. J. F. Wiggers-Roelvink

Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen

Vorden, 6 september 1965
E 93

De gezongen Requiemmis vindt plaats op
vrijdag 10 september des morgens om 10 u.
in de R.K. kerk van de H. Antonius van Pa-
dua te Kranenburg, waarna de begrafenis
op het R.K. kerkhof aldaar.

E.H.B.O. afd. Vorden

Bij voldoende deelname wordt
er het komende winterseizoen
een

E.H.B.O.-cursus gehouden
Inlichtingen en opgave zo spoedig mogelijk
bij de sekretaresse

MEVR. TE SLAA-V. D. KOOI

Schoolstraat 11, telefoon 1297

Hutsgebouw
A.S. ZATERDAG 11 SEPT.

D A N N
met medewerking van het

show- en dansorkest

,,THE ROCKIN DRIFTERS"

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

D A N S E N
zaal Schoenaker
Aanvang 7.30 uur.

Muziek: „The Rocking Drifters"

Ter gelegenheid van de

HEROPENING
uan de Christelijke land-
bouiuhuishoüdscho< l
Het Hoge 4] .wordt de
school ^Ê

dinsdagavond 14 sept. a.s.
van 7-9 uur n.m.

t f r b(j zicht igii^Jpengcsteld
voor belangstellenden en
oud-leerlingen.

GEVRAAGD:

voor l of 2 halve dagen per
week.

Mevr. Spijker
Ruurloseweg 17, Vorden

ALBERS' zelfbediening
is en blijft de voordeligste
zaak van deze omtrek.

Vergelijkt u de prijzen
maar gerust.

ZE IS ER WEER

BANKETBAKKERSSPECULAAS 250 gram 59

GELDERSE ROOKWORST vacuüm verpakt 250 gram 98

BOTERHAMWORST 200 gram 59

BOERENMETWORST 200 gram 95

SOEPBALLEN deze week 2 blikjes voor 109

LEVERPASTEI 2 blikjes a 100 gram 79

ALS EXTRA REKLAME

bij elk pak KOFFIE, ongeacht welke, ontvangt u

8 grote kersverse GEVULDE KOEKEN voor 100

CHOCOLADEHAGEL melk of puur, per zak a 250 gr. 85
zolang de voorraad strekt elke tweede zak voor het
HALVE GELD

Extra grote BADSPONZEN tijdelijk per stuk

Oersterke DWEILEN groot formaat, per stuk

59
69

WEER ONTVANGEN NIEUWE OOGST PEULVRUCHTEN

Grote rollen TOP-DROP 3 rollen geen 75 et maar 49

Bruine en witte IJSCUPS 200 gram 98

BONBONS DE LUXE 200 gram 98

Grote CHOCOLADEREPEN tijdelijk 8 stuks voor 98

Bij elk zakje SNOEP, WATERPISTOOL GRATIS

Ovenverse EIERBESCHUIT 2 rollen voor 59

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

bij aankoop van l fles WIJN, ontvangt u l pracht

groot formaat THEEDOEK voor 25

NOG VOLOP OMO MET 40 CT REDUKTIE

Grote bussen NOOTMUSKAAT tijdelijk voor 98

Grote flessen JUS D'ORANGE voor 139

REKLAME THEE deze week 2 pakjes voor 10O

EN NU DE STUNT VAN DE WEEK

bij aankoop van l KILO SUIKER ontvangt u 2 grote

dikke brokken AMANDELSPECULAAS voor 69

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALDERS
Nieuwstad 5 Vorden

S T E G E M A N l CO - D E V E N T E R
VLEESWAREN- EN CONSERVENFABRIEK

GEBODEN WORDT:
* Hoog loon met prestatietoeslag tot

331/3 %

* Opneming in Bedrijfspensioenfonds
* Spaarregeling met premie
* Wekelijks voordelig vleespakket
* Vergoeding reiskosten
* Prettige werkkring

ATTENTIE!

Voor jonge mensen die zich in het
vak willen bekwamen hebben
wij speciale mogelijkheden en
regelingen

vraagt voor spoedige indiensttreding in haar geheel
vernieuwde en gemoderniseerde iabriek

GESCHOOLDE
EN ONGESCHOOLDE
MNL. WERKKRACHTEN
voor diverse produktie-afdelingen.

MEISJES
voor lichte inpakwerkzaamheden.

Voor nadere inlichtingen en persoonlijk kontakt zullen wij woensdagavond 15 sept. a.s. van 7-9
uur aanwezig zijn in Hotel „'t Wapen van Vorden" F. P. Smit te Vorden

Inlichtingen en aanmeldingen bij de afd. Personeelszaken, Laan van Borgele 66. Tel. 05700-13444



WIE WOL WIL

Kiest ze geheel naar eigen smaak

uit onze grote kollektie

WOL MET D R A L O N
WOL MET LEACRIL
Z U I V E R W O L
O R L O N IDOpCt
Pracht kleuren

Ook reserveren wij voor u

Partonen gratis

Breinaalden alle maten

Haakpennen alle maten

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Bakkersvakantie
laatste ronde

A.s. maandag 13 september tot en met maandag 27 september
y.ijn gesloten de bakkerijen

Schuppers, Schurink en
Hoornenborg.

Door de meerdere drukte kunnen de werkende bakkers niet
bezorgen, dus wordt u gevraagd het benodigde brood te wil-
len halen. Geopend zijn de bakkerijen:

KERKHOVEN, VOSKAMP, FILIAAL HART-
MAN, VAN ASSELT, HARTMAN RUURLOSE-
WEG, SARINK.

Het bestuur.

8 repen melk of puur v. 100 et v. 89 et - 9 et zegelkorting
7 repen hazelnoot van 100 et voor 89 et 9 et ,,
Elk 2e pak Spar koffie 50 et goedkoper — 10 %
l zomerrookworst v. 130 et voor 109 et - 11 et
150 gr. cervelaatworst v. 90 et v. 80 et - 8 et
l zak reerugjes 80 et - 8 et
l zak knabbelkoeken 80 et - 16 et
l zakje gevuld briljantfruit 65 et - 11 et
l pak custard 69 et - 14 et
l pot pindakaas 122 et - 24 et
l bik Spar soep 100 et - 20 et
l bus zelfglanswas 270 et - 54 et
150 gram chocolaadjes 89 et - 9 et
l pak van Nelle theebuiltjes 40 stuks van 188 et voor 163 et
l fl. vermouth Valente rood-wit 585 et - 58 et ,,
l blik rode kool 75 et
150 gram leverkaas 72 et - 7 et „

OP HET VERSE VLEES — 10 % ZEGELKORTING

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
te Vorden
Waarde ouders,

A.s. zondagmorgen om 10 uur
begint onze zondagsschool weer
in de

Koffiekamer v. 't Nutsgebouw
Wij verwachten dan gaarne de leerlingen
van vorig jaar maar ook in het bijzonder
een groot aantal nieuwelingen. Opdat wij
hier tijdig, met het oog op het straks op te
voeren kerstspel, rekening kunnen houden.
Wilt u dus uw kinderen zo enigszins moge-
lijk dadelijk de eerste beginzondag al stu-
ren?

Het bestuur.

GEVRAAGD:
per l november wegens huwe-
lijk der tegenwoordige

hulp in de huishouding
in- of extern. Eventueel met
rijbewijs. Voldoende meerdere
hulp aanwezig.

Mevr. Staring
De Wildenborch, Vorden, tel. 05752-6697

Vordense
Coöperatieve Zuivelfabriek
Aan onze clientèle

In verband met een uitstapje
van het personeel wordt in
plaats van donderdag 16 sept.

OP WOENSDAG 15 SEPTEMBER
GEEN MELK BEZORGD.

Kantoren en bedrijf zijn die dag
GESLOTEN.

De direktie.

Reuze gemakkelijk voor de
huisvrouw zo'n

hele of halve liter ijs!
om zelf een „lekker" toetje
van te maken.

Halve liter ƒ 1,75
Hele liter ƒ 3,—

met gratis zakje ijswaaicrs

„De IJsspecialist
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

DE ROTONDE
VAN 20 T.M. 26 SEPTEMBER

gesloten is?

De 27e staan wij weer geheel tot uw dienst.

VOOR DE MODERNE
KEUKEN HEBBEN WIJ
VOOR U EEN PASSEND
MODERN

Bijzelfornuis
HENK VAN ARK
Burg. Galléestraat 7

DRUPPEL OLIE

WARMTE

U hoeft echt niet, zoals ik, op het FIN A labo-
ratoriiun te werken, om te weten dat olie bran-

den kan. Maar branden alleen is nog geen warmte.
Want als u warmte verwacht dan hebben wij een met
zorg ontwikkelde specialiteit voor u: FIN A Flamazur.
Vloeibare warmte noemen wij deze brandstof voor uw
oliehaard en olieconvector. Flamazur van FIN A is een
superieure kwaliteit haardolie; Flamazur houdt uw ka-
mer warm, de hele winter lang.

Brandstoffenhandel

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 47 - Tel. 05752-1217 VORDEN

VOOR HET WARMSTE VUUR

VAKKI DING

HAl RMAN
Al-Pas overalls - Overalls - Manchester
werkkleding - Stofjassen - Kinderover-
alls - Witte vakkleding - Werkpakken.

Degelijk en betrouwbaar.

Verkrijgbaar bij:



Te koop: inruilbrommers
om zelf op te knappen,
waaronder enkele defek-
te en met aanrijschade.
Totaal 10 stuks bij

Bromfietsbedrijf

A. G. TRAGTEB
Zutphenseweg

THUISWERK

Geh. ger. typiste wil
haar vrije tijd opvullen
met typewerk. Discretie
verzekerd. Brieven onder
no. 24-1 bur. Contact.

Te koop:
l Daffodil, 35000 km ge-
reden; l Opel Record '58
l Opel Olympia 1956; l
Volkswagen 1200 1964;
l Morris Minor 1955.

Automobielbedrijf

TRAGTER, tel. 1256
Vorden

Te koop: zeer goed on-
derhouden Sparta brom-
fiets bü D. Brinkerink,
Ruurloseweg D 16, Vor-
den

Mevr. Dolleman, B 71,
Vorden, tel. 1609 vraagt:
hulp in de huishouding

Te koop: elektrische
naaimachine. Insulinde-
laan 32, Vorden

Aan komen lopen: zwar-
te poes wit befje, witte
pootjes. Telefoon 1770

Te koop: plm. 25 are
kuil gras. Briefjes voor
zaterdag 12 u. W. Roel-
vink, Kranenburg

Te koop: vers gedorst
roggestro en eetaardap-
pelen. G. J. Pardijs
B 84, Hackfort

Te koop: eetaardappelen
Surprise en Pimpernel
G. Dijkman, D 82 Wil-
denborch

Te koop: prima eetaard-
appelen, ook voor win-
teropslag. H. J. Heuve-
link, Oude Borculoseweg
8, Warken, tel. 05751-356

Te koop: mooie zwarte
kolenhaard z.g.a.n. Te
bevragen Ruurloseweg 9
zaterdags na 6 uur

Wie heeft onze behang-
tafel nog in bruikleen?
Wil die hem s.v.p. terug
bezorgen bij H. Weuste-
nenk schildersbedrijf 't
Hoge Vorden

Te koop: z.g.a.n. kolen-
convector 1. grijs/d, grijs
E. J. Berends
B. van Hackfortweg 57

Te koop: biggen H. Beu-
inrr, E 42 Vorden

Te koop: toom biggen.
Weenk ,,op Weenk"
Linde

Te koop: toom blanke
zware biggen. Th. Lei-
sink, Vierakker

Te koop: 2 tomen biggen
en dragende M.R.IJ.
vaars. T. Roeterdink
B 21

Te koop: kinderf iets,
wielmaat 16 x ls/8; Meis-
jesfiets, wielmaat 26 x
l-'Vs! Gazelle damesfiets,
met 3 versnellingsnaaf
en trommelremmen.

Enkele goedkope kinder-
fietsen bij

Rijwielbedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

HENK LACETX
X
X
H
X
X
X
X
X
X
X

H
H
H

,ft**- -
A n
W Bij ons vertrek uit Vorden danken wij u vv

voor de hartelijkheid van uw kant onder- f

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 10 september a.s.
om 13.30 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

Huwelijksinzegening om 14.00 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de Weleerw.
Heer ds. J. H. Jansen.

's Gravenhage, Weesperstraat 8
Vorden, Molenweg 29
september 1965

Receptie van 15.30 - 17.00 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

n
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X
X
X
X
X
X
X
X
H
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X̂ X
y FAM. J. D. TB WINKEL W

fl Toekomstig adres: Emnialaan 11, Sassen- A

X heim- X

vonden en wensen u het allerbeste toe.

Met diepe droefheid geven wij U kennis,
dat tengevolge van een noodlottig ongeval
in de Heer is overleden na het H. Sacra-
ment der Zieken te hebben ontvangen, onze
lieve zoon en broer

JAN
op de jeugdige leeftijd van 20 jaar.

J. HAVERKAMP
H. HAVERKAMP - HOLLINK
en kinderen

V o r d e n , 6 september 1965
Ruurloseweg D 21

De Eucharistieviering zal plaats hebben
heden donderdag 9 septei^fc- om 10 uur in
de parochiekerk van de H^5int Antonius te
Kranenburg - Vorden, waarna de begrafe-
nis op de R.K. begraafplaats aldaar zal
plaats hebben.

ZAAL WINKELMAN
KEYENBURG

ZONDAG 12 SEPTEMBER

D A N S E N
Aanvang 7 uur.

ORKEST: „THE WOODPECKERS"

Heden overleed in de ouderdom van 94 jaar,
na een geduldig gedragen lijden, tijdig
voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
onze inniggeliefde vader, grootvader en
overgrootvader

HENDRIKUS JOHANNES WIGGERS

weduwnaar van
Berendina Bos

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

Ruurlo: J. A. Wielakker-Wiggers
J. Wielakker

Vorden: J. W. Wiggers
A. M. Wiggers-Vos

Vorden: A. F. Wiggers
A. B. Wiggers-Kok

Vorden: M. v. d. Linden-Hoebink
W. v. d. Linden

Vorden: H. Th. Wiggers
M. J. F. Wiggers-Roelvink

Kleinkinderen en
Achterkleinkinderen

Vorden, 6 september 1965
E 93

De gezongen Requiemmis vindt plaats op
vrijdag 10 september des morgens om 10 u.
in de R.K. kerk van de H. Antonius van Pa-
dua te Kranenburg, waarna de begrafenis
op het R.K. kerkhof aldaar.

E.H.B.O. afd. Vorden
Bij voldoende deelname wordt
er het komende winterseizoen
een

E.H.B.O.-cursus gehouden
Inlichtingen en opgave zo spoedig mogelijk
bij de sekretaresse

MEVR. TE SLAA-V. D. KOOI

Schoolstraat 11, telefoon 1297

Nutsgebouw
A.S. ZATERDAG 11 SEPT.

D A N N
met medewerking van het

show- en dansorkest

„THE ROCKIN DRIFTERS"

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

A N S E N
zaal Schoenaker
Aanvang 7.30 uur.

Muziek: ,,The Rocking Drifters"

Ter gelegenheid van da

HEROPENING
van de Christelijke land-
bouivhuishoudscho( l
Het Hoge 41^vordt de
school A

dinsdagavond 14 sept. a.s.
van 7-9 uur n.m.

1cr bezichtigil^^pen gesteld
Door belangstellenden en
oud-leerlingen.

GEVRAAGD:

nette h u l p
voor l of 2 halve dagen per
week.

Mevr. Spijker
Ruurloseweg 17, Vorden

ALBERS' zelfbediening
is en blijft de voordeligste
zaak van deze omtrek.

Vergelijkt u de prijzen
maar gerust.

ZE IS ER WEER

BANKETBAKKERSSPECULAAS 250 gram 59

GELDERSE ROOKWORST vacuüm verpakt 250 gram Q8

BOTERHAMWORST 200 gram 59

BOERENMETWORST 200 gram 95

SOEPBALLEN deze week 2 blikjes voor 109

LEVERPASTEI 2 blikjes a 100 gram 79

ALS EXTRA REKLAME

bij elk pak KOFFIE, ongeacht welke, ontvangt u

8 grote kersverse GEVULDE KOEKEN voor 100

CHOCOLADEHAGEL melk of puur, per zak a 250 gr. 85
zolang de voorraad strekt elke tweede zak voor het
HALVE GELD

Extra grote BADSPONZEN tijdelijk per stuk

Oersterke DWEILEN groot formaat, per stuk

59
69

WEER ONTVANGEN NIEUWE OOGST PEULVRUCHTEN

Grote rollen TOP-DROP 3 rollen geen 75 et maar 49

Bruine en witte IJSCUPS 200 gram 98

BONBONS DE LUXE 200 gram 98

Grote CHOCOLADEREPEN tijdelijk 8 stuks voor 98

Bij elk zakje SNOEP, WATERPISTOOL GRATIS

Ovenverse EIERBESCHUIT 2 rollen voor 59

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

bij aankoop van l fles WIJN, ontvangt u l pracht

groot formaat THEEDOEK voor 25

NOG VOLOP OMO MET 40 CT REDUKTIE

Grote bussen NOOTMUSKAAT tijdelijk voor 98

Grote flessen JUS D'ORANGE voor 139

REKLAME THEE deze week 2 pakjes voor 1OO

EN NU DE STUNT VAN DE WEEK

bij aankoop van l KILO SUIKER ontvangt u 2 grote

dikke brokken AMANDELSPECULAAS voor 09

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

S T E G E M A N & CO - D E V E N T E R
VLEESWAREN- EN CONSERVENFABRIEK

GEBODEN WORDT:
* Hoog loon met prestatietoeslag tot

33i/3 %

* Opneming in Bedrijfspensioenfonds
* Spaarregeling met premie
* Wekelijks voordelig vleespakket
* Vergoeding reiskosten
* Prettige werkkring

ATTENTIE!

Voor jonge mensen die zich in het
vak willen bekwamen hebben
wij speciale mogelijkheden en
regelingen

vraagt voor spoedige indiensttreding in haar geheel
vernieuwde en gemoderniseerde fabriek

GESCHOOLDE
EN ONGESCHOOLDE
MNL. WERKKRACHTEN
voor diverse produktie-afdelingen.

MEISJES
voor lichte inpakwerkzaamheden.

Voor nadere inlichtingen en persoonlijk kontakt zullen wij woensdagavond 15 sept. a.s. van 7-9
uur aanwezig zijn in Hotel „'t Wapen van Vorden" F. P. Smit te Vorden

Inlichtingen en aanmeldingen bij de afd. Personeelszaken, Laan van Borgele 66. Tel. 05700-13444
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Uitbreiding Chr. Landbouwhuishoudschool
Onder zeer grote belangstelling van talrijke ge-
nodigden, personeel en diverse afgevaardigden
werd dinsdagmiddag j.l. in het schoolgebouw aan
Het Hoge de rechtervleugel van de Chr. Land-
bouwhuishoudschool officieel in gebruik genomen.
De voorzitter van de Centrale Commissie, de heer
De Hoogh uit Winterswijk, opende de bijeenkomst
met het lezen van Ps. 145, liet zingen Ps. 146
vers l en ging voor in gebed.
In zijn openingswoord wees spr. er met grote
dankbaarheid en blijdschap op, dat thans het
ogenblik was aangebroken dat deze uitbreiding
heden in gebruik kon worden genomen. Aange-
zien verschillende sprekers meestal bij zulke ge-
legenheden hetzelfde zeggen, aldus spr., heeft de
commissie gemeend thans een ruime plaats in te
moeten ruimen voor de bezichtiging van de
school. Spr. bracht verder naar voren dat het dit
jaar 10 jaar geleden is dat het schoolgebouw voor
het Chr. Landbouwhuishoudonderwijs te Vorden
officieel in gebruik werd genomen. De opening
vond plaats op 27 april 1955. Niemand had dur-
ven denken dat na 10 jaar een zo belangrijke uit-
breiding zou zijn gerealiseerd, aldus spr. In de
nieuwe vleugel zijn ondergebracht een hulpgym-
nastieklokaal, dat tevens de functie heeft van
overblijfruimte, een huishoudelijkwerklokaal, een
handenarbeidlokaal, een huishoudkeukentje, een
ruime rijwielberging, waarin ondergebracht een
tüinbouwpraktijklokaal, alsmede verschillende
nevenruimten. In het bestaande gebouw werden
de leraressen- en docentenkamer verplaatst, waar-
door dit gedeelte van de school met een lokaal
werd uitgebreid. Voorts werd een administratie-
ruimte ondergebracht nabij de hal. Het plan voor
deze uitbreiding werd ontworpen door de heer
Spreij. Spreker bracht de heer Spreij dank voor
het door hem ontworpen plan. Straks zullen wij
zien, zo vervolgde spr., hoe in feite twee school-
gebouwen samengevoegd zijn tot een bijzonder
fraai en praktisch geheel. Spr. was verheugd dat
zovelen gehoor aan de uitnodiging hebben willen
geven, w.o. burgemeester Van Arkel, alsmede de
heer J. V. Plas, gemeente-secretaris, de heren C.
Hay en Kaemingk, resp. voorzitter en tweede
voorzitter van de Gelderse C.B.T.B., de heren
Röhrink en De Bruin, resp. hoofdbestuurslid en
onderwijs-secretaris van de G.M.v.Landbouw, de
heer Struik, medewerker van de heer Spreij,
welke laatste helaas door bijzondere omstandig-
heden niet aanwezig kon zijn, de heren Worm-
meester en Kuildijk, aanwezig namens Technisch
Adviesbureau Wormmeester, de heer Wiecherink
namens het raadgevend Ingenieursbureau Wie-
cherink, de heren Plegt en Hendriksman, aanne-
mers van dit gebouw, de heren vertegenwoordi-

• gers van het electro-technisch bureau J. Woerts,
die resp. de Centr. Verwarmingsinstallatie en de
elektrische installatie op zo'n goede wijze hebben
verzorgd, verder vertegenwoordigers van de kerk
en diverse landbouw- en andere organisaties en
van de Coöp. Boerenleenbank te Vorden, alsmede
vertegenwoordigers van de pers.
Hierna verkreeg de heer A. J. Lenselink, voorzit-
ter van de Commissie van Beheer der school het
woord. Allereerst wees spr. op het goede besluit
dat destijds door de beide standsorganisaties de
G.M.v.L. en C.B.T.B. werd genomen tot oprich-
ting van een Lagere Landbouwschool en daarna
de Chr. Landbouwhuishoudschool. In augustus '50
werd door het Rijk de subsidie toegezegd voor de
oprichting van deze school. De eerste lessen wer-
den in de jaren 1950 en 1951 gegeven in verschil-
lende lokaliteiten daartoe voor genoemd doel wel-
willend afgestaan. Met 47 leerlingen werd begon-

JUDOKWAI - VORDEN
Zaterdag 4 sept. j.l. hebben de leden van Judo-
kwai Vorden laten zien, dat men een goede judo-
leraar in de heer H. W. Wentink, Ie dan, heeft.
Er werden n.l. leden gegradueert voor geel -
oranje en groen.
De organisatoren spraken hun bewondering uit
over hetgeen de jeugd, de dames en de heren van
Judokwai Vorden in haar kort bestaan tot stand
heeft gebracht.

DIPLOMAZWEMMEN TEN EINDE
Voor de laatste maal in dit seizoen werd de jeugd
door badmeester Verstoep in de gelegenheid ge-
steld om in het zwembad ,,In de Dennen" diploma
te zwemmen.
De heer Wilgenhof, diplomaconsul van de KNZB,
nam de examens af.
Voor de zwemproef (diploma A) gingen 42 jeug-
digen te water en slaagden allen. Voor het diplo-
ma „Geoefend zwemmer" hadden zich 21 kandi-
daten opgegeven, waarvan er helaar 3 moesten
worden afgewezen.
Het totale aantal zwemdiploma's dat dit jaar in
Vordens zwembad werd uitgereikt kwam hier-
mee op 247, tegenover het vorige jaar 233. Over
de diploma's verdeeld bedragen deze aantallen
165 A (152); 56 B (57); 23 C (16); 3 D (8),
de tussen haakjes geplaatste getallen zijn die van
het vorige jaar.
De heer Wilgenhof, die de diploma's met een toe-
passelijk woord uitreikte, dankte badmeester
Verstoep namens de KNZB voor zijn ijver en toe-
wijding om de jeugd op te leiden voor de diverse
zwemdiploma's. Het was hem altijd een genoegen
in Vorden diplomazwemmen af te nemen, omdat
alle kandidaten goed voorbereid aan de start ver-
schijnen, waardoor het aantal gezakten dan ook
altijd bijzonder laag is in de organisatie steeds
onberispelijk in orde is.
Hij complimenteerde de badmeester in het bijzon-
der voor de wijze, waarop hij het deze abnormaal
slechte zomer heeft klaargespeeld toch 'n nieuw
record aantal diplomazwemmers te hebben ver-
kregen.

nen. Dat de school in deze afgelopen 10 jaar zo
zou groeien hadden wij toen niet durven geloven,
aldus spr.
Bij de opening van de school in april 1955 was
deze dan ook reeds te klein en in de bestuursver-
gadering van 9 sept. 1955 kwam de uitbreiding
van de school reeds ter tafel, welke uitbreiding
nu na 10 jaar werkelijkheid is geworden. Leiding
en personeel hebben alles gedaan in deze 15 jaar
wat in het belang van de school was. Zo denken
wij, aldus spr., met dankbaarheid terug aan het
baanbrekend werk van de eerste directrice mevr.
Berenpas-Van der Kamp. Toen deze haar arbeid
wegens huwelijk in het najaar van 1957 neerlegde
werd zij opgevolgd door mevr. Klapmuts-Van der
Vecht, die in dezelfde geest als haar voorgang-
ster voortging. De thans fungerende directrice,
me j. G. Disbergen, welke als lerares de gehele
groei van de school heeft meegemaakt, mag dit
mooie werk in deze grote school voortzetten met
medewerking van het personeel dat ook veel dank
voor hun arbeid toekomt wat weer heeft mogen
leiden tot de bloei van deze school die een grote
plaats inneemt ook bij de ouders en leerlingen. De
school is dan ook een echte streekschool gewor-
den voor Vorden en een grote omgeving. Spreker
sprak de wens uit dat het gehele personeel met
vreugde in dit zo fraaie gebouw zijn werk mag
verrichten.
Burgemeester Van Arkel was verheugd dat hij
deze officiële gebeurtenis inzake deze uitbreiding
weer heeft mogen meemaken evenals hij dit voor
een 10 jaar geleden had gedaan bij de in gebruik-
neming van het schoolgebouw. De directrice en
haar staf hebben de school een uitstekende naam
bezorgd, zo vervolgde spr. De architect heeft met
de aanbouw van de nieuwe vleugel aan de be-
staande school een fraai geheel verkregen en als
straks ook de tuinaanleg gereed is, zal het aan-
zien, aldus spr., van Het Hoge er aanmerkelijk op
vooruit zijn gegaan. Aan dit laatste heeft ook het
gemeentebestuur zijn steentje mogen bijdragen
door verbreding van het Hoge en de aanleg van
een parkeerhaven. Spreker feliciteerde namens
het gemeentebestuur het schoolbestuur, de direc-
trice, het onderwijzend personeel en de leerlingen
van harte met de ingebruikname van de nieuwe
vleugel onder aanbieding van een fraai boeket
bloemen.
Vervolgens voerden diverse sprekers het woord
die allen hun woorden vergezeld deden gaan met
een stoffelijk blijk van waardering. Zo werd o.a.
door d^fceer Röhrink een mooie elektrische klok
aangeöBRn en werd de directrice door hem in de
bloemetjes gezet. De heer G. J. Bannink, direc-
teur van de Bijz. Lagere Landbouwschool te Vor-
den, liet zijn gelukwensen vergezeld gaan door
een enveloppe met inhoud aan te bieden. Namens
de diverse schoolhoofden sprak de heer A. J.
Zeeval^M, hoofd van de Bijz. Lagere School
aan H^Roge, vervolgens de heer Van der Schans
en me j. Van Rieden.
De directrice dankte de sprekers en spreeksters
voor hun welgemeende woorden tot haar een het
personeel gericht.
Aan het einde sprak de heer De Hoogh nog een
kort slotwoord, waarna de heer Gramsbergen, 2e
voorzitter van de Centrale Commissie liet zingen
Ps. 68 vers 10 waarna hij in dankgebed voorging.
Van de gelegenheid welke geboden werd tot het
bezichtigen van de school werd een enorm druk
gebruik gemaakt.
Voor de gemeente Vorden betekent ook deze
uitbreiding van de Chr. Landbouwhuishoudschool
weer een mooie aanwinst van de aanwezige on-
derwijsinrichtingen.

TOUWTREKKOMPETITIE GEËINDIGD
OOK MEDLER 2 BONDSKAMPIOEN

De touwtrekkompetitie van de Ned. Touwtrek-
kers Bond is zondagmiddag geëindigd met het
laatste toernooi, dat gehouden werd in de Dijk-
hoek bij Borculo en daar werd georganiseerd door
de T.T.V. ,,Heure".
Voor de Vordense teams is het een succesvolle
kompetitie geweest. Warken l behaalde in de A-
klasse het kampioenschap met 56 punten en wist
tevens in Borculo ongeslagen kampioen te wor-
den met 8 punten. Medler l eindigde als derde
in het eindklassement gelijk met Bruil l uit Ruur-
lo, beiden hebben 26 punten.
In de B-klasse zegevierde Medler 2 over alle te-
genstanders en veroverde hier met 8 punten de
fraaie zuil, terwijl zij daarnaast tevens Bonds-
kampioen in deze afdeling werden met 56 punten.
In de C-klasse bereikte Warken 2 een tweede
plaats met 30 punten.
Warken 3 werd in de D-klasse Bondskampioen met
56 punten, maar had ook in Borculo groot succes
door ongeslagen als eerste te eindigen met 8 pun-
ten.
De wisselbeker voor de kampioen A-klasse War-
ken l werd met 'n toepasselijk woord door Bonds-
voorzitter Markink aan de leider van Warken, de
heer J. Steege, overhandigd.

RATTI-NIEUWS
Ratti is de nieuwe kompetitie begonnen met een
O—4 nederlaag, welke haar op eigen terrein
werd toegebracht door het bezoekende SCS team
uit Laag-Soeren. Het was een sportieve strijd,
welke echter door de aanhoudende regen af en
toe in een waar modderballet eindigde. Ook was
de balkontrole door het gladde veld erg moeilijk,
zodat er soms raar geschutterd werd.
Bij een vermeend off-side bleven de Ratti-achter-
spelers staan, waardoor de snel sprintende SCS-
middenvoor in de eerste helft snel de stand op
O—l kon brengen. Door een fout in de achter-
hoede konden de gasten voor rust de stand op
O—2 brengen.
In de tweede helft waren de bezoekers beter en

zij lieten doelman Berendsen nog tweemaal in het
net duiken, waardoor de eindstand op O—4 kwam.
A.s. zondag speelt Ratti l uit tegen OBV in
Apeldoorn, terwijl het 2de en 3de elftal thuis
moeten spelen.

GEEN BESTE START VAN „VORDEN"
De v.v. ,,Vorden" is de kompetitie niet best be-
gonnen want zowel het eerste als het tweede elf-
tal leed een nederlaag.
Op een spekglad terrein heeft Vios, zij het enigs-
zins geflatteerd, een verdiende overwinning be-
haald op Vorden 1. In het veld deden beide ploe-
gen weinig voor elkaar onder. Vorden was in de
eerste helft iets meer in de aanval dan Vios. Er
werd tamelijk hard doch wel sportief gespeeld
door beide teams. Eenmaal kwam de thuisclub
goed weg toen linksbuiten Oost op de lat schoot.
Met de rust was de stand nog O—0.
In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld
te zien waarbij nu de thuisclub aanvallend ge-
vaarlijker was. Tien minuten na de rust viel het
eerste doelpunt. Bij een aanval over rechts schoot
de linksbinnen via het lichaam van één der Vor-
den-verdedigers hard in l—0. De bezoekers raak-
ten door dit doelpunt even de kluts kwijt, doch
zij herstelden zich spoedig. Bij Vorden ging hier-
na Besselink naar voren en B. Nijenhuis naar
achteren. Een vrije trap door Besselink genomen
ketste af op het ,,muurtje". Een kwartier voor
tijd viel het beslissende doelpunt. De linkshalf van
Vios schoot hard op doel waarbij de bal door Bes-
selink van richting werd veranderd en doordat
doelman Golstein door de gladheid uitgleed ver-
dween de bal in het doel 2—0.
De Vordenaren kregen hierna nog wel kansen
doch de Vios-defensie wist van geen wijken. De
Vordense rechtachter Ruiterkamp was de ster
van het veld.

In een voor de rust in stromende regen gespeelde
wedstrijd heeft Vorden 2 een onfortuinlijke neder-
laag geleden tegen Sp. Dieren 3.
Doordat het veld vele modderplekken vertoonde
was goed voetbal uitgesloten.
Voor de rust ging de strijd gelijk op en voor beide
doelen ontstonden enkele hachelijke situaties.
Dieren was dichtbij een doelpunt toen de midvoor
vrij voor doel verscheen. Keeper Wissels gooide
zich echter manmoedig voor de voeten van de
Dierense speler en voorkwam hiermee een doel-
punt. Bij een doorbraak aan de andere zijde schoot
midvoor Dostal tegen de paal. Bij de rust was de
stand nog dubbelblank.
In de tweede helft was Vorden het meest in de
aanval doch pech en slecht schieten was er de
de oorzaajMan dat doelpunten uitbleven. Dostal
schoot ceflJP. prachtig in doch de bal werd door
de DierensT' doelman achter de lijn gestopt, het-
geen de scheidsrechter ontging. Even later schoot
Arfman via de vuisten van de keeper tegen de lat.
Toen een Vorden-doelpunt in de lucht hing viel de
treffer juist aan de andere kant toen de Sport-
club-midvooc zijn ploeg met een prachtig schot
de leiding^Bf O—1. De gelijkmaker stonden de
Dierenaren^Rerna niet meer toe.
Vorden A won zondagmorgen met 5—O van Reu-
ni A.
A.s. zondag speelt Vorden l thuis tegen Pax, Vor-
den 2 gaat op bezoek bij Pax 3. Het derde elftal
speelt uit tegen Warnsveldse Boys 2. Bij de juni-
oren wordt gespeeld Vorden A—WVC B, Vorden
B—Steenderen A, Sociï A—Vorden C, Vorden E
—Warnsveldse Boys B.

RECLASSERING
DE ORDE VAN DE DAG

Laten we met de deur in huis vallen: het gaat
over de nationale reclasseringsdag. Weer één van
die eeuwige kollektes.
Het is echter niet in de eerste plaats de bedoeling
van dit artikel om u over te halen voor deze keer
toch maar weer iets te geven. Veeleer om te pei-
len wat het reclasseringswerk in het Nederlandse
volksleven betekent. Het gaat, zoals ieder weet,
over die mensen die zich jegens de maatschappij
misdragen hebben en daarover door de strafrech-
ter tot de orde zijn geroepen,
Tot de orde. Wie tot de orde geroepen wordt, be-
hoort er dus toe. De vraag van vandaag is: horen
zij bij ons, of hebben we met hen afgedaan?
Er bestaat ten opzichte van veroordeelden en ge-
straften een oeroud, diepgeworteld vooroordeel:
,,Wie eens steelt is altijd een dief". Zo een hoort
er niet meer bij, men blijft hem nawijzen als een
voorgoed getekende. Allan Paton gaf zijn boek
,,De ijzeren wet" het veelzeggende motto mee ,,Er
staat vijf jaar op, maar in feite is het levenslang".
Vijf jaar, twee jaar, zes maanden krijgt hij van de
rechter, de rest van de publieke opinie.
Dit vooroordel vindt zijn oorsprong in de illusie
der algemene deugdzaamheid, die de fatsoenlijke
samenleving tot elke prijs moest handhaven. Met
wie dat niet deed, wilde men ,,niet meer te maken
hebben". Het waren schurken, die ,,ze" voorgoed
onschadelijk moesten maken, of zielepoten; voor
die laatsten stopt men dan een bedragje in de kol-
lektebus, om een stuk onbehagen af te kopen;
verder haalt men de schouders op over de lieden
die tijd en moeite besteden aan een hopeloze zaak,
en gaat men over tot de orde van de dag, de orde,
waar die anderen buiten blijven.
Werkt de reclassering voor een hopeloze zaak ?
Is zij een klub van halfzachte idealisten, die gelo-
ven in de braafheid van ieder mens en de veroor-
deelde alleen maar zien als het slachtoffer van de
omstandigheden, die met een preekje weer op het
rechto pad komt?
Noch het een, noch het ander. Zij ontkent evenmin
de realiteit van de misdaad als de noodzakelijk-
heid van de straf. Zal die misdaad echter werke-
lijk bestreden worden en die straf werkelijk ef-
fektief zijn, dan is er een schakel nodig tussen
de straffende gerechtigheid en de gemeenschap,
die haar veiligheid onbedreigd wil weten.
Ten onrechte denkt men vaak, dat zware gevan-
genisdeuren die bedreiging afgrendelen en dat vrij-

heidsbroving automatisch leidt tot boetvaardig-
heid. Dat kan nooit, wanneer er niet een uitgesto-
ken hand is om de tijdelijk uitgestotene weer bin-
nen te nodigen. Als die hand er niet is, worden de
gevangenissen slechts broedplaatsen voor verdere
misdaden en voor onherstelbare wrok.
Niemand kan zeggen, dat dit zijn zorg niet is. Dit
raakt de gezondheid van een samenleving zeer di-
rekt. Het vergroten van de aanpassingsmogelijk-
heden voor de enkeling betekent sanering van het
gehele maatschappelijke lichaam. Die uitgestoken
hand moet er dus zijn. En dat moet niet alleen
een zachte, maar ook een vaardig en bekwame
hand zijn. In moderne, gestroomlijnde taal gespro-
ken: een bruikbaar apparaat. Een apparaat om te
voorkomen dat er mensen grondig worden ver-
nield, dat er positieve waarden aan de samenle-
ving worden onttrokken en dat de straf buiten
haar oevers treedt.
De reclassering vervult de funktie van die uitge-
stoken hand. Zij is het die de straf inhoud en po-
sitieve zin geeft door haar grenzen te markeren.
Door de veroordeelde als mens tegemoet te ko-
men. Dat betekent: vertrouwen geven en ver-
trouwen vragen. Een uitgestoken hand is echter
niet alleen een apparaat. Zij is organisch verbon-
den met het lichaam, voert slechts de opdrachten
van hart en hersenen uit.
En dat is in feite de zin van ons verhaal. De hand.
bekwaam en vaardig, dat is de georganiseerde
reclassering met haar staf en haar apperatuur.
Het hart en de hersenen, dat is de mentaliteit en
de wil van het Nederlandse volk. Het hart, dat
warm klopt voor de medemens die zich misdragen
heeft, maar niet voor eeuwig mag worden gekweld
De hersenen, intelligent genoeg om te begrijpen,
dat een samenleving die ghetto's van verdoemden
schept en paria's levenslang isoleert, niet gezond
kan funktioneren.
Dat is de orde van de dag, van deze nationale re-
classeringsdag: laat ons weten, dat de uitgesto-
ken hand niet behoeft te verlammen in een mach-
teloos gebaar, maar dat zij uitdrukking geeft aan
wat ons volk met hart en verstand bedoelt.
Wanneer dus de reclassering een beroep op u uit-
brengt, dan weet u waarom het gaat: om een
hoogst belangrijk aspekt van menselijke samen-
leving, om het wezen van onze beschaving, om
het overgaan tot de orde van een nieuwe dag.

Fedde Schurer.

CONTACTGROEP SLAMJKNBURG-
KRANENBURG-BARCHEM

CURSUS SAMENLEVING NU EN MORGEN
NADERE TOELICHTING DOOR TELEAC

In samenwerking met rooms-katholieke en pro-
testantse instanties in de Achterhoek is 'n schrif-
telijke cursus ontworpen over sociaal-ethische
vragen, die in oktobor 1965 zal beginnen. Er is
een Contactgroep „Achterhoek" opgericht, die
deze cursus, die bijzonder geschikt is voor behan-
deling in gespreksgroepen op regionaal niveau,
gezamenlijk aanbeveelt t.w. de St. Willibrordus-
abdij ,,De Slangenburg" te Doetinchem (frater
W. Polman O.S.B.); het Minderbroedersklooster
op de Kranenburg te Vorden (pater R. Ridder
O.F.M.), Gardiaan; het Vormingscentrum Bar-
chem te Barchem (drs. C. Bregman) en het Ne-
derlands Hervormde Vormingswerk.
De cursus wil allereerst voorlichting geven over
de achtergrond van de maatschappelijke verande-
ringen en de motieven, die daarbij een rol spelen.
Voorlichting is echter niet voldoende. In het bij-
zonder binnen de kerken is er een snel groeiend
gevoel van onzekerheid.
Men bemerkt dat de traditionele voorschriften
voor christelijke leven op politiek en maatschap-
pelijk terrein vaak niet meer kloppen met de
situatie van vandaag. Nieuwe richtlijnen voor een
vaste koers ontbreken. Wellicht is deze onzeker-
heid, die door alle kerken, rooms-katholieke en
protestantse, heengaat, een overgangsverschijn-
sel, maar in ieder geval is zij kenmerkend voor
onze huidige situatie. Deze ,,sociaal-ethetische
leergang", biedt geen klare recepten, maar wil
een kaart zijn, waarop een koers staat aangege-
ven, een kompas voor de bemanning van 't schip,
een poging om een weg te wijzen te midden van
de verwarring. De cursus is gericht op de situatie
van nu, maar ook op een leefbare toekomst voor
de mensheid van morgen. Vandaar de titel „Sa-
menleven nu en morgen". De cursus is bedoeld
voor alle mensen die bewust en verantwoordelijk
midden in deze willen staan zonder zich door de
stroom der gebeurtenissen te laten meevoeren.
De cursus richt zich speciaal tot hen die leiding
geven bijv. in onderwijs, politiek, in maatschappe-
lijk en cultureel werk, in bedrijfsleven, in over-
heidsdienst, in specifiek kerkelijk werk en die
zich dagelijks rekenschap moeten geven van de
wereld waarin wij leven, willen zij hun werk goed
blijven doen.
Elk van de 16 onderdelen wordt over de televisie
door Teleac nader toegelicht.
De vijf hoofdonderwerpen zijn:
1. Samenleven nu en morgen;
2. Economische vraagstukken (het vraagstuk

van de economische orde; de gezinshuishou-
ding; enkele toekomstproblemen van de Ne-
derlandse economie; de ontwikkelingslanden);

3. Moderne sociale verhoudingen (leven in het
tijdperk van sociale vooruitgang; mensen en
volken ontmoeten elkaar; leven in meerdere
relaties; leven in gemeenschap; vragen van
huwelijk, gehuwd en ongehuwd zijn);

4. Moderne democratie (fundering van de demo-
cratie, democratie in discrediet; voortgezette
democratie);

5. Verantwoord leven in een geseculariseerde
wereld (functie en taak van de Kerk in een
snel veranderde maatschappij). Deze cursus
wordt uitgegeven door de Stichting Werk-
groep 2000, in samenwerking met „de Horst"
te Driebergen en „de Horstink" te Amersfoort.



voor wie er
kijk

op
heeft

G.Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden Is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE

Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels

HOESTdruppels

RHEUMAdruppels

ZENUWSTERKEN-

DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Hipius, Zutpnen
Laarstraat 5

JONGVEEKEURING
ZATERDAG 11 SEPTEMBER

OM 9 UUR BIJ VAN ARK

WILDENBORCH

Te koop: 2 nieuwe brom-
fietsen met lichte tran-
sportschade, speciale
prijs. Bromfietsbedrijf

A. G. TRAGTER Vorden

Schippersklompen
(houten zool met leer bovenwerk)

hebben we nu weer voorradig

in de maten 41 t.m. 46

l
Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

EEN NIEUWE

t a s
VERKOPEN WE U GRAAG.

MET EVENVEEL PLEZIER

REPAREREN WE ECHTER

UW OUDE TAS (onverschillig

waar gekocht).

KOOP UW TAS BIJ DE MAN DIE ZE

OOK REPAREREN KAN (EN WIL).

l
Wullink's Sciioenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

De hele week
Nekkarbonade 500 gram 280 et
Ribkarbonade 500 gram 290 et
Haaskarbonade 500 gram 300 et

Vrijdagavond en zatetdag
200 gram ham 140 et
200 gram leverworst 50 et
200 gram boterhamworst 60 et
500 gram spek 100 et

M. tfijt, Dorpsstraat
VERENIGING

•
OPHAALDIENST VAN
HUISAFVAL

Vanaf 14 september worden Almenseweg,
Zutphenseweg en plan Boonk

dinsdagsmorgens gehaald.
Het bestuur.

Keukenproblemen?
WIJ LEVEREN EN PLAAT-
SEN VOOR U ALLE
SOORTEN

k e u k e n s
EN IN ALLE PRIJSKLAS-
SEN.
Wij geven u vrijblijvend advies
en prijsopgave'.

Bel even O 57 50 - 35* 67
TIMMER- EN AANEMERSBEDRIJP

R. de Graat
Breegraven 77, Warnsveld

Wij vragen enkele

nette leerjongens
voor alle voorkomende werk-
zaamheden.

METAALWARENFABRIEK

K E U N E
Nijverheidsweg - Vorden

A.S. ZONDAG 14.30 UUR

AANVANG HALF DRIE

VORDEN 1 - P A X 1

Vanaf zaterdag 11 september iedere zater-
dagmorgen verkoop

F R U I T
Fust meebrengen.

FRUITTEELTBEDRIJF

MEDLER, VORDEN

WEGENS VAKANTIE

G E S L O T E N

VAN MAANDAG 18 SEPT

T.M. MAANDAG 20 SEPT.

Groente-, fruit- en bloemenhandel

K L U M P E R

Voor het klaar maken van uw

H A A R D

Henk van Ark
OOK BIJ U AAN HUIS

f Z.65 per fles
KEUNE

ZATERDAGAVOND 18 SEPT.

ORIËNIERINGS AVONDWANDELING
met attrakties
Door een van de mooiste stre-
ken van Vorden.

Opgaaf 's avonds om half acht bij café
Eykelkamp, Medler.

Dit mag u niet missen!

ZEGT HET VOORT!

Zaklantaarn meebrengen s.v.p.

Oranjef eest-commissie

,,Medler en Omstreken"

TE KOOP GEVRAAGD:

oude eiken meubelen
voor inrichting vakantie-boerderij:

tafel, kast, knopstoelen, deken-
kist; verder: petroleumlamp,
letterdoek, tin, klok, porcelein,
speculaasplankcn.

Gaarne briefkaart met opgave wat u wilt
verkopen aan

MEVR. W. C. M. VAN ZIJL

p.a. hotel Avenarius te Ruurlo, waarna ik
bij u kom kijken.

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

ATTENTIE

wij zijn iedere vrij-
dag van 9-11 u. met

VERSE HAANTJES
op de markt.

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging l
Neem
obligaties van de N.V
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bij :

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijftugt,
B. van Hackfortweg 31

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof -
laan l, Zutphen, tel. 2264

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen


