
CONTACT
zaterdag 14 sept, 1957

19e jaargang no* 24

Verschijnt éénmaal per week

•f

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.40 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per m ai. - Uitgave: Drukkerij Wol ters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

VOORTZETTING HER-INENTINGEN
TEGEN D1PHTERIE.

Op donderdag 19 september zullen in de
R.K. school op de Kranenburg weer inentin-
gen worden gegeven voor de drie buiten-
scholen en wel aan de vierdeklassers en aan
die eersteklassers, welke in juni 1.1. nog niet
op een kleuterschool werden ingeënt.
Behalve tegen diphterie wordt tegelijk tegen
tetanus (klem) ingespoten. De kinderen, die
hiervoor nooit eerder werden geënt, kunnen
zich plm. een maand na de school injectie
bij hun huisarts vervoegen voor een her-
haling.
Op donderdag 26 september zullen in het
wijkgebouw dezelfde groepen van de dorps-
scholen aan de beurt komen. Willen de ouders
zorgen dat de kinderen hun inentingskaart
bij zich hebben? Voor het geval u deze niet
hebt kunt u ze op de gemeentesecretarie
halen. Bewaar deze kaarteneven zorgvuldig
als uw trouwboekje. Bij ziekte, ongevallen
of latere inentingen zijn ze van grote waarde
voor de behandeling van uw kind.

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA

Langzamerhand is het traditie geworden dat
in de maand september de grote zaal van
het Nutsgebouw omgetoverd wordt in een
bloementuin. Ook dit jaar zal dit weer ge-
beuren en wel op 20 en 21 september.
Zo'n tentoonstelling vergt heel wat tijd en
werk van het bestuur en het moeilijkste is,
dat het bestuur van te voren niet weet wat
er tentoongesteld zal worden. Eerst vrij-
dagsochtends om half één weet zij of de
tentoonstelling slagen zal of dat het een fiasco
wordt, want dan zijn alle inzendingen bin-
nen. Het hangt geheel van de inzenders af
of de tentoonstelling zal slagen of niet.
Daarom doet het bestuur op alle Vordena-
ren, die van mooie bloemen houden, een
beroep op hun medewerking en verzoekt om
zoveel mogelijk inzendingen. Lees de adver-
tentie eens goed na en doe mee met zoveel
mogelijk nummers. En ook de jeugd, laat die
zijn beste beentje voorzetten en met alle
jeugdwedstrijden meedoen. Ze hebben niet
alleen kans op een mooie prijs, maar ze hel-
pen ook de tentoonstelling slagen. Het be-
stuur heeft een nieuwe boekversiering be-
dacht, die, als ze slaagt, veel aandacht zal
trekken. De bijenvereniging zal met een stand
komen en aan de bloemenleveranciers van
Vorden is verzocht om een inzending. De
firma Derksen heeft zijn medewerking reeds
toegezegd.
Bloemenliefhebbers van Vorden, laat Nuts-
floralia niet in de steek en helpt allen mee
om ook dit jaar de tentoonstelling weer te
doen slagen.

WINTERCURSUSSEN VOOR LANDBOUWERS.
Door de landbouworganisaties hier ter
plaatse worden verschillende cursussen ge-
organiseerd, welke gedurende de winter-
maanden worden gehouden. De winter, met
zijn lange avonden, is bij uitstek geschikt om
te studeren en de besturen verwachten dan
ook dat veel landbouwers de gelegenheid
zullen aangrijpen om zich verder voor hun
taak te bekwamen. Een advertentie geeft
bijzonderheden over de soort en duur der
cursussen. Men moet zich voor volgende
week zaterdag opgeven, dus stel het niet uit,
maar maak er meteen werk van.

ORANJE-KALENDER.
Het Nederlandse Verbond der verenigingen
,,Pro Juventute" geeftinplaats van de bekende
Prinsessenkalender voortaan de Oranjekalen-
der uit. De Oranjekalender 1958 bevat een
reeks prachtige foto's van alle leden van de
Koninklijke familie. Deze mooi uitgevoerde
kalender moet een plaats vinden in al onze
huizen. De prijs is als vanouds f 2.75.
U helpt hiermede „Pro Juventute". Deze
vereniging beschermt en steunt kinderen-in-
moeilijkheden van alle gezindten, en doet dit
met volledige eerbiediging van de levens-
beschouwing der ouders.
De meisjes van de landbouwhuishoudschool
komen uw bestelling een dezer dagen op-
nemen. Mocht u overgeslagen worden dan
kunt u uw bestelling doen bij mevr. Duur-
sema-Rabbers, mevr. Folmer-Boskase, mevr.
Jansen-van Soest, mevr. Langstraat-van
Manen en mevr. van Mourik-Spoor.

KERKDIENSTEN zondag 15 september.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat
10.30 uur Ds. J. Langstraat. Bed. Hl, Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 14sept. van 5 uur tot en met
zondag 15 sept. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 15 sept. Reichman, Tel. 06755-266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 5 4 1 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 44.— tot f53 .— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand van 6 t.m. 12 sept.
Geboren: z. van B. W. Hoogkamp en F.
Haaksma; d. van H. J. Decanije en H. G.
Meerbeek; z. van T. Ruiterkatnp en M. J.
Korenblik; z. van J. H. Nijenhuis en W. B.
M. Eggink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Luchtenberg en J. M. J. Eijkel-
kamp. ^^
Overleden: J. A. ^«mendaal, m., 84 jaar,
overl. te Zutphen-^B. ter Bogt, vr., wed.
van H. R. M. Takkenkamp, 73 jaar, overl.
te Zutphen.

DE PLATTELANDSVROUWEN OP REIS.
De Ned. Bond vandilattelands vrouwen, afd.
Vorden, maakte d^aag een uitstapje naar
Hoenderloo. Eerst vferd een bezoek gebracht
aan het jachtslot St. Hubertus op de Hoge
Veluwe. Dit Nationale Park werd door het
echtpaar Kröller-Müller aan de Nederlandse
Staat geschonken. Het slot is een bouwwerk
van de grote architect Dr, H. P. Berlage,
wat te zien is aan de plafonds en muren,
die geheel bestaan uit gekleurde geglazuurde
stenen. Alle houtwerk werd gemaakt van
coromandelhout. Opvallend mooi waren ook
het Boheems glaswerk en de handgeknoopte
tapijten.
Daarna werd de stichting Hoenderloo be-
zocht, waar aan jongens een tehuis en een
opleiding wordt gegeven wanneer de ouders
daartoe niet in staat zijn of in gebreke blijven.
De pionier van deze stichting was dominee
Heidring, die later zijn werk heeft voortgezet
in Zetten.
Na een gezellige koffletafel in Arnhem werd
de terugtocht naar Vorden aanvaard.

MET DE FA. ALBERS OP REIS
120 personen hebben de reis naar Zuid-
Limburg meegemaakt, welke door de fa.
J. W, Albers voor personeel en klanten was
georganiseerd, 's Morgens half zeven werd
gestart en reed men via Arnhem-Nijmegen naar
Arcen, waar koffie werd gedronken. Daar-
na ging het naar Valkenburg, waar de ge-
meentegrot en de ruïne werden bezichtigd,
's Middags maakte men een rondrit door
Klein Zwitserland, waarna de tocht werd
voortgezet naar Vaals, het bekende drie-
landenpunt De terugtocht ging door de mijn-
streek weer naar Arcen, waar van een goed
verzorgde warme maaltijd werd genoten.
Tegen 11 uur keerde het gezelschap weer
in Vorden terug, zeer tevreden over deze
mooie reis, welke begunstigd was door goed
weer.

EERSTE PRIJS.
Door de touwtrekkers uit Delden werd te
Ruurlo een Ie prijs behaald in een wedstrijd
van vijf ploegen uit de omgeving van Ruurlo.
Een van deze ploegen was sinds 1954 nog
ongeslagen.

BIOSCOOP.
Vanavond is het een luchtige film waarvan
u kunt genieten in het Nutsgebouw. „Bei dir
war es immer so schön" handelt over het
leven van een jonge componist, die aanvan-
kelijk weinig succes heeft. Op zijn huwelijks-
reis wordt hij in Berlijn „ontdekt" door een
revue-zangeres en dan is zijn succes verze-
kerd. De roem stijgt hem naar het hoofd en
dan komen er strubbelingen met zijn vrouw,
doch ook dat gaat voorbij. Een schat van
melodieën geeft extra charme aan deze film.

DE KINDERRECHTER GRIJPT IN.
Dit is de titel van de film, welke op vrij-
dag 27 september door de Rekkense In-
richtingen in Irene wordt vertoond. In deze
film maakt men kennis met het leven van
jongens en meisjes, die, door de ouders ver-
waarloosd, een leven leiden van diefstal,
misdaad, chantage enz. Het is een spannend
verhaal, waarin ons de realiteit van de onder-
wereld niet onthouden wordt. Doch ook ont-
breekt de humor niet. En zeker niet de
naastenliefde, ook al lijkt het resultaat hope-
loos. Een uitstekende film, die we beslist
gezien moeten hebben. Een film die ons zal
verrijken, onze inzichten verdiepen. Deze film
is alleen voor ouderen toegankelijk. Voor
de jeugd wordt 's middags de prachtige film:
„Alleen op de wereld" gedraaid, naar het
beroemde boek van Hector Malot. Alle be-
kende personen komen er in voor: Remi,
moeder Barberin, Vitali, de hond Capi enz.
Een verdere aansporing om deze film te gaan
zien zal de jeugd wel niet nodig hebben.

GESLAAGD
Herman Jansen behaalde te Rotterdam het
diploma schoenwinkelier.

MEDLER FEEST
Op het Oranjefeest daÉ^aterdag 21 septem-
ber in het Medler woWr gehouden, worden
naast de traditionele volksspelen als vogel-
schieten en vogelgooien, ook motorwedstrij-
den gehouden waarbij de dames op de duo
hun behendigheid in het ringsteken kunnen
demonstreren. Verder J^r nog een wedstrijd
ingelast voor damesJH.l. doeltrappen.
Misschien komt men U? het Medler nog
eens tot een dames-voetbalclub!

MOTORSUCCESSEN
De heer J. Rouwenhorst won de Ie prijs
met motor bij de oriënteringsritten te Zutfen.
In Hengelo-G. won hij een 3e prijs en de
heer P. Langeler met auto eveneens een
3e prijs.

HOOFDPIJN? +
Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent

ViOETBAL
Zoals de verwachting was, heeft Vorden I op
seriewedstrijden in Steenderen in haar afdeling
de Ie prijs weten te behalen. In de finale moest
Vorden spelen tegen A.Z.C. IV, die tegen het
goed sluitende samenspel der Vordenaren maar
weinig in te brengen had. Balbehandeling en
plaatsing waren de sterkste wapens van Vorden
en wanneer Vorden het tempo nog wat weet op
te voeren door de bal sneller door te spelen, dan
kan de competitie, die zondag begint, met
vertrouwen tegemoet gezien worden. Vorden
won tenslotte met 4—l en kwam hierdoor in
het bezit van een fraaie beker. Vorden II kwam
met veel invallers in het veld tegen Steende-
ren II en verloor met 3—0. Hierdoor viel de
reserves de 3e prijs ten deel.
En nu begint a.s. zondag het competitierad te
draaien. Vorden I ondergaat de vuurdoop in
Diepenheim tegen de club van die naam. Over-
eenkomstig de verwachtingen dient Vorden hier
een goed resultaat te behalen. De verjongde
voorhoede zal tegen deze robuste tegenstander
moeten tonen dat zij doelpunten kan maken,
doch dan moet er veel en zonder treuzelen ge-
schoten worden. Het elftal is gelijk aan dat van
j.l. zondag. Vorden II krijgt het bij haar eerste
wedstrijd in de 2e klasse a.s. zondag op eigen
terrein tegen Longa III lang niet gemakkelijk,
't Is te hopen voor de reserves dat zij volledig
kunnen aantreden, want dan ligt er misschien
nog een eervol resultaat in het verschiet. De
eerste loodjes wegen in de competitie even
zwaar als de laatste en elk nu veroverd puntje
kan misschien straks de doorslag geven.
De Vorden junioren A speelden j.l. zondag tegen
Ruurlo A en waren overtuigend sterker. In een
goed gespeelde wedstrijd werden de gasten met
een 2—O nederlaag huiswaarts gezonden.

VOLKSFEEST TE LINDE
Om 6 uur volgde de prijsuitreiking met een toe-
passelijk woord van de burgemeester. Deze
dankte de voorzitter voor zijn vriendelijke ont-
vangst en wees er op, dat het feest mede door
het goede weer en de volkomen goede harmo-
nie zeer geslaagd was. Ondanks de bestedings-
beperking aldus spr. was de gemeente ook Lin-
de niet vergeten. Zo zal binnenkort de weg langs
Lieferink—Groot-Jebbink en Hengelose grens
worden verhard. 20 september a.s. zal de aanbe-
steding plaats vinden.
De prijzen werden als volgt toegekend:
Vogelschieten: 1. Chr. Vliem (na loting); 2. Jan
Knoef; 3. Jan Pardijs (Meulenbrugge); 4. H.
Lenderink; 5. Jan Roeterdink.
Belschieten: 1. B. Enzerink; 2. H. Koning; 3.
E. Gotink; 4. B. G. H. van Asselt; 5. H. Broek-
man.
Geluksbaan: 1. H. Bouwmeister; 2. J. Koning
Jr.; 3. H. Memelink; 4. G. Bos.
Dogcarrijden dames: 1. Mevr. A. Bloemendaal;
2. Mevr. J. Fokkink; 3. Mevr. B. Langeler; 4.
Mej. A. Groot Jebbink; 5. Mej. Wilh. Eykel-
kamp, „Weerd"; 6. Mevr. H. Wentink; 7. Mevr.
G. Gotink; 8. Mej. G. Klein Geltink.
Ringsteken per rijwiel (dames en heren): 1. H.
Bargeman; 2. Henny Dostal; 3. B. Lebbink; 4.
H. Lichtenberg; 5. J. Wasseveld.
Doeltrappen dames: 1. Mevr. D. Eggink, „Bul-
ten"; 2. Mevr. A. Groot-Jebbink, „Haller"; 3.
Mevr. T. Mombarg; 4. Mej. Joke Arfman; 5.
Mevr. J. Wolsing.
Vogelgooien dames: 1. Mevr. D. Jansen—Nijen-
huis, Vorden; 2. Mej. G. Eykelkamp; 3. Mej. A.
Eykelkamp; 4. Mevr. A. Groot-Jebbink; 5. Mej.
G. Groot-Roessink.
Trekkersleeën voor heren boven 14 jaar: 1. H.
Wolsink; 2. J. Koning Jr.; 3. H. Bos Sr.; 4. J. J.
Smeenk; 5. H. Dostal.
Pannekoeken-races (dames en heren): 1. Henny
Dostal; 2. Mevr. D. Voskamp; 3. H. van Asselt;
4. Wilh. Eykelkamp; 5. C. van Asselt; 6. B.
Klein-Winkel.
De heer Theo Lichtenberg, „Waarle", zwaaide
hierna het vaandel voor burgemeester en feest-
commissie, waarna de plechtigheid werd beslo-
ten met het eerste couplet van ons Volkslied.
Met medewerking van „The Moodchers" werd
des avonds in de feesttent een gezellig bal ge-
houden, dat een waardig slot aan deze feest-
viering gaf.

Pracht handen
en nimmer

ruw of schraal

jbe 95 cf.
Het is de Hamamelis die het 'm doet

DAMCLUB VORDEN VERGADERDE
De Vordense Damclub hield een ledenvergade-
ring onder voorzitterschap van de heer C. W.
Hesselink. Wegens vertrek naar elders werd
afscheid genomen van de heer J. W. Masselink,
die de functie van competitieleider bekleedde.
Als dank voor het vele werk voor de vereniging
verricht, bood de voorzitter hem één blijvend
aandenken aan. De heer M. Wijen zal voorlopig
als nieuwe competitieleider optreden. De finan-
ciën van de vereniging zijn tot nu toe redelijk
te noemen, aldus het verslag van de penning-
meester de heer B. H. Breuker. Er was echter
ook een minder prettige mededeling van het
bestuur. Het Nutsbestuur heeft n.l. de zaalhuur
met niet minder dan 75 pet. verhoogd. Het is
thans zo, dat de contributie de zaalhuur niet
meer dekt. (Nu er binnenkort weer de nieuwe
donateurskaarten worden uitgereikt, doet het
bestuur een dringend beroep op een ieder, die
sympathiseert met de damclub en zijn steentje
bij zal willen dragen om de club in stand te
houden. Meegedeeld werd, dat binnenkort de
nieuwe competitie van de K.N.D.B. zal beginnen.
Vorden neemt hieraan met één team deel. In
de clubcompetitie zullen spelen Almen, Laren-G.,
Lochem, Zutphen 2, Warnsveld, Vorden en
Hummelo.
Daar de onderlinge competitie, welke verleden
jaar werd gehouden goed heeft voldaan, werd
besloten deze ook dit seizoen voort te zetten
volgens een vastgesteld wedstrijd-rooster.
Op 21 september a.s. zal in Zutphen een massa-
kamp worden gehouden tussen Gelderland en
Overijssel. Vorden zal hieraan met 8 leden deel-
nemen. Voorts is de damclub voornemens om
deze winter een z.g. bedrijfsdamtoernooi te
organiseren. Aan dit toernooi kan per 4-tal
worden deelgenomen. Elk bedrijf kan echter
een of meer ploegen van 4 spelers vormen.
Deze ploegen zullen elkaar dan in een enkele
competitie bekampen. Het is de bedoeling om
een dergelijk toernooi jaarlijks te houden en
hiervoor een wissel prijs beschikbaar te stellen.
Om het wedstrijdelement te bevorderen zullen
uitsluitend dammers hieraan kunnen deelne-
men, die niet bij een damvereniging zijn aan-
gesloten. De daarvoor in aanmerking komende
Vordense bedrijven en diensten ontvangen hier-
over nader bericht.



OFFICIËLE OVERDRACHT NIEUW
POLITIEBUREAU

Het was dinsdag een belangrijke dag voor de
Groep Vorden van de Rijkspolitie. In de na-
middag werd het nieuwe politiebureau dat aan
de Raadhuisstraat tussen de bedrijfspanden
van de heren Struik en Beernink is gebouwd
op officiële wijze overgedragen aan de Waar-
nemend Groepscommandant ter plaatse, Opper-
wachtmeester B. Bolt.
De overdracht vond plaats in het tegenwoordige
verblijf van de rijkspolitie aan de Zutphenseweg.
Hierbij waren tegenwoordig: de Wrnd. Districts-
commandant uit Apeldoorn, de Ie Luitenant
Spierenburg, de burgemeester van Warnsveld,
de Loco-burgemeester van Vorden, Wethouder
Lenselink (wegens vakantie van burgemeester
Van Arkel), de postcommandanten van de
rijkspolitie uit Warnsveld en Wichmond, de
heren Ir. Knuttel en Van Brakel van het archi'
tectenbureau Knuttel uit Deventer en de hoofd-
aannemer de heer J. Bielderman.
Door diverse aanwezigen werd het woord ge-
voerd die elk op hun eigen wijze de lof van dit
mooie bureau bezongen.
Voordat de eigenlijke overdracht plaats vond
werd eerst door de genodigden een rondgang
door het gebouw gemaakt.
Wanneer men het gebouw betreedt komt men
eerst in een ruime hal die toegang geeft tot de
bureaus van de Groeps- en de Postcommandant.
Verder bevat het officiële gedeelte een per-
soneels verblijf dat tevens als theorielokaal
dienst doet, een bergplaats voor gevonden voor-
werpen, een ruime garderobe, een bergplaats
voor rijwielen en vanzelfsprekend ontbreekt de
cel niet.
Het officiële gedeelte wordt geflankeerd door
de woningen van de Groeps- en Postcomman-
dant. Achter het gebouw bevindt zich de stalling
voor een motorrijwiel.
Voor het gebouw is door de gemeente een trot-
toir aangelegd terwijl hiervóór een ruime par-
keergelegenheid is gemaakt.
Door de totstandkoming en ingebruikneming
van dit nieuwe bureau is de huisvesting van de
plaatselijke rijkspolitie belangrijk verbeterd.
Tevens is de gemeente Vorden weer een fraai
gebouw rijker geworden.

Tere
Babyderm-zeep

V.Z.V. BESLOOT SEIZOEN
V.Z.V. de Vordense Zwem- en Waterpolovereni-
ging he-eft het seizoen besloten met een aantal
nieuwe opmerkelijke successen. In Zwolle werd
met een 9-tal leden deelgenomen aan de Kam-
pioenschappen van de Kring Twenthe — IJssel-
streek. Vooral des zondags had V.Z.V. alle reden
tot juichen. Zaterdags werden de nummers
voor onder 16 jaar verzwommen, waarbij Joke
Brandenbarg beslag wist te leggen op de 50
meter borstcrawl.
Gerrie Bijenhof zwom haar 50 mtr rugslag ook
heus niet slecht. We zullen zeker meer
van haar horen. Arie en Henk Dijkman weerden
zich ook ze«r goed.
Zondags was de ploeg zeer benieuwd en zenuw-
achtig wat er ging gebeuren. Door de omzetting
van het programma kwam eerst de 400 mtr
borstcrawl, waarop Joke Brandenbarg voor het
eerst uitkwam. Joke bracht het er keurig af,
door 2e te worden achter Tineke de Wilde A.Z.C.
Apeldoorn) met slechts een klein verschil n.l.
6.06.7 en 6.08.4. Ook op de 100 mtr rugslag
kwam V.Z.V. goed mee. Gerrie Bijenhof werd
weliswaar niet geplaatst, maar haar tijd kan
beslist nog veel sneller. Toen daarna het no.
100 mtr borstcrawl dames kwam was V.Z.V. stil
en hoopten allen, wat eigenlijk niet mogelijk
was. Joke tikte echter als eerste aan met ruim
verschil op de tweede, Anne Rothuyzen van
B.Z.Z.
Tot slot zwommen de V.Z.V. dames nog mee
in de estafette 5 x 50 mtr borstcrawl, waar zij
van de 9 ploegen als 4e eindigden, dank zij het
goede zwemmen in 't bijzonder van Gerrie Bijen-
hof en Joke Brandenbarg. De belangrijkste
tijden te Zwolle gemaakt waren: 100 mtr borst-
crawl dames 1. Joke Brandenbarg in 1.15.8;
100 mtr rugslag dames: 4. Gerrie Bijenhof in
1.43.4; 400 mtr vrije slag: 2. Joke Brandenbarg
in 6.08.4.
In Zutphen werden de Oostelijke kampioen-
schappen gehouden, waarbij Henk van Ark zijn
persoonlijk record op de 100 mtr borstcrawl
met ruim 8 seconden verbeterde n.l. 1.30.2. Op
de 100 mtr rugslag dames ging ook Gerrie
Bijenhof steeds beter en verbeterde ook haar
eigen tijd met liefst 6 sec. n.l. 1.29.2; Jans
Brandenburg tikte op de 200 mtr schoolslag
dames aan in 3.54.2.
Op de 5 x 50 mtr borstcrawl dames werd V.Z.V.
vierde achter 1. Neptunus, Zutphen in 3.7.8;
2. A.Z.C. Arnhem in 3.9.4; 3. A.Z.C. Apeldoorn
in 3.9.8; 4. V.Z.V. Vorden in 3.10.
In Kampen nam Joke Brandenbarg deel aan
een l km tocht en werd hier no 2.

BEDRIJFSONGEVAL
Toen de heer H. H. chef van de firma Haver-
kamp Borstelfabriek alhier zich in de nabijheid
van een gasgenerator bevond kwam dit appa-
raat plotseling tot ontploffing. De heer H. kreeg
hierdoor een grote vuurstraal in zijn gezicht.
Op medisch advies moet hij zich in een donker
vertrek ophouden daar het niet is uitgesloten
dat zijn beide ogen door de hitte zijn aangetast
geworden.

EENDEN JACHT DE WIERSSE
Op het landgoed „De Wiersse" werd de afge-
lopen week de jaarlijkse eendenjacht gehouden.
Men slaagde er in om 185 stuks eenden neer
te schieten.

BENOEMD
Naar we vernemen is de heer Berendsen, tot
nu toe onderwijzer aan de R.K. school op de
Kranenburg benoemd in gelijke functie te
Drempt. In diens plaats werd alhier benoemd
de heer Besselink uit Baak.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRIJD
Zondagmiddag hielden de leden van „De Snoek-
baars" hun laatste onderlinge hengelwedstrijd,
ditmaal nabij de kleiwal in de IJssel. Ondanks
het slechte weer waren er nog 34 deelnemers.
Zoals te verwachten was, viel de vangst tegen.
In het totaal vingen 8 leden vis. De loting zowel
als de prijsuitreiking was in café De Groene
Jager.
De uitslag was: l J. Krauts (160 gr.), 2 W.
Brokke (150 gr.), 3 P. Hoevers (105 gr.), 4 A.
Bannink en 5 A. Jansen, Delden, beiden 95 gram.
Het bestuurslid, de heer J. Krauts reikte met
een toepasselijk woord de prijzen uit, die be-
stonden uit waardebonnen.
Voorts werd medegedeeld dat de wisselbeker
voor de onderlinge wedstrijden en de prijzen
voor de zwaarste vis op de feestvergadering op
2 november a.s. zullen uitgereikt worden. Wan-
neer er zich voor l november a.s. bij de secre-
taris, de heer J. Koster, voldoende leden opr
geven, zal er in dit najaar nog een onderlinge
snoekwedstrijd gehouden worden.

DROPPINGSAVOND
Zaterdagavond hebben de leden van de B.O.L.H.
en B.O.G. een dropping gehouden, waaraan 26
leden deelnamen. Per gesloten auto ging de
tocht naar 't Boschhuis in Vierakker, vanwaar
de deelnemers moesten proberen op de snelste
wijze weer bij hotel Brandenburg in Vorden
te komen. De prijswinnaars waren: l mej. J.
Voskamp en Riek Wensink, 2 de heren R. Wes-
seling en B. Rossel, 3 de dames W. Maalderink
en T. Ruiterkamp, 4 de dames A. Wustenenk en
D. Wesselink, 5 de heren H. Schouten en W.
Vruggink, 6 de heren J. Wuestenenk, G. Wolters
en B. Meyerink.
De heer D. Norde reikte met een toepasselijk
woord de prijzen uit.

SCHOOLREISJE
Vrijdag maakten de leerüfcgen van de Bijzondere
School op 't Hoge, ver^^ld door ongeveer 100
ouders in 7 bussen een schoolreis j e naar Arn-
hem e.o.
In Arnhem werd door de leerlingen van de
klassen 4, 5 en 6 een bezoek gebracht aan het
Openlucht Museum, waar een zeer interessante
rondgang werd gemaak^^elke voor de jongelui
tevens zeer leerzaam ̂ Hk De kleintjes ver-
maakten zich intussen^^ Burgers Dierenpark,
waar later ook de groteren zich weer bij hen
voegden. Na ook hier volop genoten te hebben
van de aanblik der uitheemse dieren werden
in het restaurant de broodjes opgegeten, waar-
na het gezelschap zich naar de Rijnkade spoed-
de, waar met de boot een tocht naar de Wester-
bouwing werd gemaakt. De leerlingen hebben
zich hier kostelijk vermaakt in de speeltuin en
vanzelfsprekend werd ook hier weer flink ge-
tracteerd. Tegen 6 uur kwam men weer in
Vorden terug, waar de Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda" hen op de Zutphense weg
opwachtte. Met muziek voorop werd een rondrit
door ons dorp gemaakt, waarna allen — mede
dank zij het uitstekende weer -- in de beste
stemming en dankbaar voor het genotene huis-
waarts keerden.

H als briljanten
IVO ROL

RATTI-NIEUWS
Zondag j.l. was Ruurlo bij Ratti te gast. Om
half een speelde Ruurlo III een vriendschappe-
lijke ontmoeting tegen de Ratti-reserves. Ruurlo
won met 5—1. Voor de aanvang werd l minuut
stilte in acht genomen voor het onlangs over-
leden lid W. Hartman.
Hierna kwamen Ratti I en Ruurlo I tegen el-
kaar in het veld. Ondanks de regen werd het
een goede wedstrijd, waarbij beide elftallen met
nieuwe opstellingen speelden. Ruurlo bleek tenr
slotte productiever en won deze uitermate spor-
tief gespeelde ontmoeting met 2—5.
A.s. zondag begint voor de senioren elftallen
de nieuwe competitie te draaien. Ratti I komt
uit in de Ie klas G.V.B. afd. G. waarin o.a.
spelen Pax, Halle, Viod, Ulftse Boys, Keyen-
borgse Boys, Steenderen, Gaanderense Boys,
Den Dam, etc.
Het eerste elftal zal zondag thuis de strijd aan-
binden met Zelhem I. De bezoekers zijn ver-
leden jaar gepromoveerd naar de Ie klas en
blijken thans een geduchte tegenstander te zijn.
Nog onlangs speelden zij tegen Pax I gelijk.
Het zal voor Ratti dan ook taak zijn om de
gasten een warme ontvangst te bereiden, want
de eerste klap is een daalder waard. We zijn
benieuwd naar het resultaat!
Het tweede elftal is nog vrij, evenals de
Junioren.

De li jn, die flatteert!
Kiest uit een weelde van

vesten en pullovers
Kiest een gezellig vest of pimper, dat zijn
kledingstukken, die een belangrijke plaats
innemen.

We hoeven maar te zeggen „Talenka" en u weet
het.

De rok met eeuwig plissé, is vol*
komen kreuk- en krimpvrij, makke-
lijk wasbaar en nooit strijken.

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard!

TEL. 381

Middenstandscursus Vorden
Erkend door het Instituut voor Middenstandaontwikkehng

te 's Gravenhage.

Volgt een officiële opleiding voor het

MIDDENSTANDSDIPLOMA
met reduktie op het examengeld.

Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij de leraren

J. J. van Dijk, Julianalaan 2,
J. W. Klei^jLebbink, Dorpsstraat 40.

H.H. Veehouders.
Geef die koe

een koedek.
Laat haar niet in de
kou staan, en 't is uw

voordeel!

fa* G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

BIJVERDIENSTE!
U hangt biljet voor
't raam en geeft aan-

ers een boekje*
doen de rest en

betalen goed voor Uw
bemiddeling. Alleen
benedenwoningen.
Ned. Talen Instituut,
Rotterdam (naderadres
overbodig).

Zaklantaarns, batterijen en lampjes.
Rijwiellampen, compl. reeds vanaf f 9.-
Regenbroeken en bxomfietsjassen.
Wind- en regenschermen v. Solex e.a.
Herencaps en -wanten.

A. G. TRAGTER
Rijwielhandel — Zutphenseweg

fVorden groeit!
Inderdaad, het aantal woningen breidt
zich gestadig uit (al gaat het voor velen

•nog niet vlug genoeg).
De oplage van Contact houdt gelijke
tred met de groei van Vorden. Nu zijn
reeds 1220 Vordense gezinnen op Con-
tact geabonneerd; de overige 60 lezen
samen met de buren, wat hun slechts
'n voordeel van 2% et p. week oplevert.
Ook in de directe omgeving van Vor-
den zoals Wichmond, Vierakker, Lees-
ten, Warken, Barchem, Noordink enz.
gaan steeds meer gezinnen er toe over

zich op Contact te abonneren.

Een verstandig besluit! Nooit immers
kreeg u zoveel profijt voor zo weinig

geld.

H.H. adverteerders! Benut uw kans.
Geen enkel blad heeft in Vorden zo'n

grote lezerskring.

CONTACT, hét blad van Vorden!

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Senator Sigaren...
Kenner's keuze!

14, 20, 22, 27, 31 en
36 et.

Alleen om de geur al \

Sig.mag. Ollhuys
H.H. Motorrijders
Bescherm uw lichaam,

koop een
leren jas.

Prijs f 125 .—enduur -
der. Of een regenpak,

korte jas en broek
f 24.75.

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw adres voor beter chem.
Reinigen, Tricoleren, Drij-
mastern, Verven, onzichtb.

Stoppen en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug-

Depot voor Vorden:

H. LUTH
Nieuwstad 4, Tel. 396

CONTACT
hét blad voor Vorden

Te koop een paar
damesschoenen, m.
5, één keer gedragen.
Ruurloseweg 9.

Grote partij gezaagd
brandhout te koop,
ook bij gedeelten.
Joh. Wesselink,

Kranenburg.

EETAARDAPPELS
te koop. B. Gr. Jebbink
„Jimmink" E 6.

VERMIST een rood-
bont teefje met hang-
oortjes en een pluim-
staart, luisterend naar
de naam Bijntje.
Bericht aan Mevr.
Staring, de Wilden-
borch Tel. 297 Vorden

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.—; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 - Vorden

DEALER
H* van Ark



Gevraagd per l okt.
a.s. op goede stand,
een zit-slaapkamer of
zit- en slaapkamer
met of zonder pension.
Brieven no. 30 van
dit blad.

Te koop wegens aan-
schaffing auto, Lam-
bretta SCOOTER '57,
luxe uitvoering, en
JA WA 350 cc., 2 cyl.
Garage Kuypers,
Tel. 393.

Te koop JONGENS-
FIETS 24" wielen en
z.g.a.n. KAMERKA-
CHEL. Julianalaan 36

Te koop een partij
JERRICANS, geschikt
voor stookolie,
G. Weulen Kranen-
barg.

Prima FORNUIS te
koop bij R. Stegeman
C 59 (achter Hoornen-
borg)

Te koop een KACHEL
grote maat, merk Bra-
ga. als nieuw. H. J.
Vrieze, Ruurloseweg
D 12.

Te koop ANDIJVIE
voor de inmaak.
Schoolstr. 8.

Prima EETAARD-
APPELEN te koop.
Tevens te koop een
elektr. WASMACHI-
NE en een HAKSEL-
MACHINE. G. Klein
Lebbink, Branden-

borch

Te koop EETAARD-
APPELS, noordeling
en libertas bij G. H.
Wassink, Delden B 29

Te koop prima EET-
AARDAPPELEN,
noordeling en libertas
bij A. J. Vruggink,
B 52.

Te koop BIGGEN en
EETAARDAPPELS
J. Korenblik, achter 't
station.

Te koop 2 tomen
BIGGEN en EET-
AARDAPPELS.noor-
deling en pimpernel
bij A. J. Vruggink,
„Riethuis" Delden.

BIGGEN te koop en
AARDAPPELEN,
ijsselster en pimpernel
G. J. Eijerkamp, B 35

BIGGEN te koop bij
G. Nijenhuis, Galgen-
floor.
Te koop een toom
BIGGEN gekruist.
E. Knoef, Linde.
Toom zware BIGGEN
te koop bij A. F. J.
Waarle, Kranenburg.
Te koop toom BIG-
GEN bij H. Flamma,
B 56. Delden.
Te koop 3 tomen
zware BIGGEN bij
G. J. Klein Ikkink, D
80, Wildenborch.

N.o.z.
Dragende VARKENS
te koop, bijna aan de
telling. D. Nijenhuis,

zwembad.

Toom BIGGEN te
koop en 2 dragende
VARKENS, een Ie
en een 2e worp, 20
en 21 sept ad. teil.
Th. B. Woltering.
Onstein, E 86.

j Wim Wagenvoort
X

en

Gerrie Seesink

hebben de eer U, namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats vinden vrijdag 20 sept.
a.s. des namiddags om 2 uur te
Vorden.
Huwelijkssamenkomst om 2.30
uur in 't gebouw „Irene" 't
Hoge te Vorden.

Vorden, „Timmermanshuis'

Sinderen, „Vriezelaar'
sept. '57,

Toekomstig adres: „Timmer-
manshuis", B 92, Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van
4—5.30 uur n.m. in Hotel Bak-
ker te Vorden.

XOp maandag 16 september hopen onze (
lieve ouders en behuwdouders Q

G. L. Hissink

en

F. H. Hissink-Damhaar

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

Riek en Dick
Jo en Ab
Gerda
Hermien

Vorden, september '57.
C 38. '

Receptie van 3—4.30 uur
Bakker.

in

X
X
X

W T 1 ^Hotel W

X

Aanvang 2 uur.

Dames!
Op het gebied van

luxe tassen
presenteren wij u een kollektie
als nimmer te voren.

De nieuwste creaties hebben we zo-
luist ontvangen. Zie etalage.

Het meest gesorteerde adres:

Schoen- en Tussenhandel

H. G. Albers
Dorpsstraat 15

Opslag aardappelen

met Neo - Conserviet
(kiemremmingsmiddel voor con-
sumptie aardappelen).

Behandelde aardappelen behouden tot de
nieuwe oogst voor 100 pCt. hun kwali-
teit.

Strooibus van halve kg.
f 1.50, voor 3 mud en van
l kg. f 2.40, voor 7 mud.

Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

Concordia Herigelo-GId.
HEDEN zaterdag 14 september

Dansmuziek
Orkest „The Moodchers"

aptttaL

A.s. zondag de competitiewedstriJG*

Vorden II - Longa III

=f

Huisvrouwen, opgelet!
U en Uw huishoudportemonnaie zullen glunde-
ren van plezier bij het zien van deze koopjes.
Profiteer daarom deze week van onze aanbie-
dingen.
Nieuwe capucijners per 500 gram 39 et
Piccalilli, grote pot 49 et
Fijne speculaas 250 gram 39 en 49 et
Borstplaat 200 gram 45 et
Verkades Taai Taai per pak 35 et
Prima koffiebonen 250 gram 125 et
Java-thee, bruinmerk, 100 gram 79 et en het
tweede pakje voor de halve prijs
Groot blik gehakt 98 et

En als klap op de vuurpijl, grote blikken
Leverpastei van Ant» Hunink 55 et,

Fa. J. W. Albers, Nieuwstad

Bloemen ten toonstelling Nuts-Floralia
op 20 en 21 september 1957 in het
Nutsgebouw.

WEDSTRIJDEN.
1 Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten voor groteren.
3 Wedstrijd eigen gekweekte planten en bloemen, behalve

voor vaklieden.
a. grote vazen
b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes

4 Wedstrijd voor cursisten

Bloemstukken voor groteren
vanaf 15 jaar

d. veldbloemen
e. tafelversiering

a. grote vazen
b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes

6 Inzendingen voor vaklieden.
7 Bloemtekeningen voor kinderen tot en met 15 jaar.

a. naar de natuur
b. naar ̂ ^en voorbeeld

8 Fantasiestukjes zoals sprookjes, kampee^51aatsen,
kastelen, etc. a. voor groteren

b. voor kinderen tot 15 jr.
9 Tuintjes in miniatuurvorm, d.w.z. gemaakt op een dien-

blad of op deksel van doos a. voor^fcjteren
b. voorvaderen tot 15jr.

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

11 Veldbouquetten voor groteren.
12 Veldbouquetten voor kinderen.
13 Paddestoelen a. voor groteren

b. voor kinderen
Voor alle wedstrijden diuerse mooie prijzen; voor inzen-
dingen vaklieden geldprijzen.
Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdag-
ochtend 19 september om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag
19 september van 2.30 tot 4 uur in het Nutsgebouw.
Wedstrijd no. 10 bloemschikken door en voor kinderen,
om 4 uur donderdag in het Nutsgebouw.
Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 20 september in
het Nutsgebouw van 9.30—12.30 uur, ingang Kerkstraat.
De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 20 september
van 7—10 uur. Zaterdag van 3.30—10 uur. Prijsuitdeling
9 uur.
VERLOTING maandag 24 september om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.

BREI MET DE

Knittax-breimachine
+ Alles op te breien.
+ Eenvoudig om te leren.
+ Gratis les tot U het geheel kan.
+ 100 pCt. service.

Vraagt demonstratie bij

H. Luth, Tel. 396, Vorden

Een advertentie in Contact wordt door alle Vordenaren gelezen.
Daardoor een hoge publiciteitswaarde en toch... laag in prijs.

WOL A

welke de grootste voldoe-
ning geeft voor het te
breien stuk, die vindt U
bij ons.

Grote sortering in soorten
en kleuren.
Heeft U de nieuwe kleuren
al gezien?

Komt U eens kijken, een lust voor 't
oog.

PATRONEN GRATIS.

Wij breien het ook voor U

H. Luth, Vorden

R in de maand!
Bescherm uw kinderen tegen div.
infectieziekten, geef ze vanaf heden
de echte Lofodinsche Levertraan

GOUDMERK.
Ook in capsules, druppels en met sinasap-
pelsmaak hebben wij weer de beste merken
voorradig.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

KEUKENGARNITUUR Fl. 27 «S

R. J. Koerselman

Nutscursus Engels
Deelnemers hieraan (beginnelingen en ge-
vorderden) gelieven zich zo spoedig mogelijk
op te geven bij Mevr. v. Mourik (apotheek)
of Mej. Schellens, Molenweg 5.

Profiteert
van onze uiterst lage prijzen!

•
•
•
+

250 gr. moriaantjes, heerlijk koekje 59
250 gr. gracia's prima koekje, 52 et.
150 gr. ananaspuntjes 55 et.
100 gr. prima rumbonen 39 et.
2 pak custard 48 et.
150 gr. ananaspudding 33 et.
250 gr. vruchtengries, veel vruchten 45
l pot prima pindakaas 69 et.
l grote pot appelmoes, van goudreinet-

ten 69 et.
100 gr. allerfijnste ham 58 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Heden zaterdagmiddag
wordt het oude papier op-
gehaald door Concordia*
Alleen bij dropg weer.
Legt u het alvast klaar?

Hartelijk dank.

Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.

Wij hebben de nieuwe soorten voorradig.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden



•
• Oranjeleest

Medler
Komt vrijdagavond 20 sept.
naar de opvoering van het
blijspel

„Vader Vrijgezel"
door de toneelver. V.O.P.
uit Medler. Aanvang 7.30
uur in de tent. Entree f 1.25.

l
j

Lachen Lachen

T

Zaterdag 21 sept. om 1 u. +
aanvang der verschillende ^
volksspelen.
's Avonds dansen in de ^
grote danstent. ^
Muziek „The Spitfires" •

Stookolie nodig?
Voorradig: Flamazur P. en
G., Petroleum en Gasolie

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 47, Vorden.

De eerste les van de

Middenstandscursus
is bepaald op donderdag
19 sept. 's avonds 7.30 uur.

Deelname is nog mogelijk.

A. J. Zeevalkink,
Schoolstraat 7

Classicale Zendingsbijeenkomst
van de Herv» Kerk
op woensdag 18 september
om 7 uur in het gebouw Irene»

Sprekers:
Ds. P. J. Mackaay
„Mijn bezoek aan de Indonesische kerken".

Ds. A. E. Nababan, predikant van de Ba-
takse kerk.
„Het leven en de jeugdbeweging in de Ba-
takse kerk".

Vertoning van een paar korte nieuwe
films over Indonesië.
Allen hartelijk welkom.

* Regelink voor uw Rijbewijs *
Varss.wee l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Als uw kindje
voor't eerst
gaat lopen geef
't dan een paar
goede soepele
schoentjes.

Kies de echte „Jimmy
Joy"

In vele
modelletjes

JANSEN,
't Schoenenhuis

Vandaag:
500 gram spek 90 et
500 gram vet 50 et

500 gram Berner Braadworst 175 et
500 gram fijne rookworst 190 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram leverworst 30 et
200 gr. gebr. gehakt 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Bijz. Lagere Landbouwschool

In overleg met de stands- en jonge*
renorganisaties zullen bij voldoende
deelname a,s, winter de volgende
cursussen worden georganiseerd.

1 Alg. Landbouwwintercursus, duur 2
winterhalfjaren, leeftijd 15 jaar.

2 Bedrijfseconomische cursus, 120 uur
3 Landbouwwerktuigen, 30 uur.
4 Pluim veecursus, 20 uur.
Voor 2, 3 en 4 moet men tenminste in be-
zit zijn van diploma Alg. Landbouwwinter-
cursus of 21 jaar oxd zijn.
Opgave tot en met 21 sept. bij

G. J. Brummelman, B 70, Delden
J. Lenselink, E 34 a, Linde, Tel. 509
G. J. Bannink, Hoofd Lag. Landb.sch.

Tel. 368
W. H. Ruiterkamp, D 104, Medler

met % jaar garantie zolen.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Nutsbibliotheek Vorden
Wie nog boeken heeft, wordt beleefd ver-
zocht (o.a. een Engelse) ze zo spoedig mo-
gelijk te bezorger^lij Mevr. van Mourik.

Hotel „de Konijnenbult"
vraagt meisje of juffrouw
voor lichte werkzaamheden van 8 tot
12 uur of van 5 tot 8 uur 's avonds.

R. J. KOERSELMAN

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van maandag 16 sept. t.m. donderdag

19 sept.

Sigarenmagazijn en Kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

A.s. zondag 15 sept. competitiewedstrijd

Ratti l - Zelhem l
Aanvang 2 uur . Terrein Ratti.

Ver, v. Vrijz. Hervormden
De zondagsschool begint a.s. zondag
in de koffiekamer v.h. Nutsgebouw.
De groten om 10 uur, de kleintjesom
11 uur. Nieuwe leerlingen van harte
welkom.

Het Bestuur.

Dansschool Houtman
Oud-cursisten kunnen hun kaarten voor het
slotbal afhalen. Inschr. n. leerl, t.m. 20 sept.

Nu vis eten !
Keus uit een zee van soorten

Vis is licht verteerbaar, smakelijk Vele soorten I Vele bereidings-
en rijk aan goede voedings- wijzen! Breng afwisselend deze
stoffen. Vis schenkt U bovendien soorten op tafel:
rijke mogelijkheden tot af wisse- Schelvis, verse haring, schol,
ling. diepvries .

BON
Voor gratis folder met zeer aan-
trekkelijke visrecepten.

Aangeboden door het Produktschap voor
Vis en Visprodukten.

NAAM ..

ADRES ..

PLAATS..
150

l

l

l

Zend deze bon in open enveloppe (waarop l
4 ets. postzegel) aan: Voorlichtingsbureau .
voor de Voeding, afd. Vis, IJmuiden.

En nu een nieuw vest of pullover
uit onze schitterende najaarskollektie!

Wevenit

Damesvest
vele tinten
24.95

Modern

Damesvesf
vlotte strepen

31.95

Zeer apart

Damesvest
moderne kleuren

29.25

Uni

Damesvest
hoog gesloten

16.5O

Uitsluitend de beste kwaliteiten,

Damesvest
zeer bijzondere

breisteek

23.60

Damesvest
patentsteek

100 pCt. wol

21.—

Damesvest
ook in extra grote

maten

29.25

Damesvesten
hoog gesloten
doorgeknoopt

20.95

Ook de nieuwste meisjesvesten en -pullovers

Damespullovers
pracht tinten

14.45

Damespullovers
jersey

23.35

Wollen pullovers
H-lijn voor bakvissen

7.85

Damespullovers
diverse tinten

10.95

Heren- en jongensvesten en -pullovers

Prima flanelleo
lakens 9
5.85

Natuurlijk

A. Wolsing
Textiel Vorden

Rokstof
130 cm. breed

4.95

Plastic-kufpoezen
voor het inkuilen van groen-
voeder.

Plastic-zeilen
voor het vorstvrij bewaren
van aardappelen, bieten, enz.

Plastic-doek
ter vervanging van glas voor
schuren, kippenhokken, volières
enz.

BELTMAN,
Telef. 06750 -3592, Warnsveld
Ook voor hout en board!

Vorden in het brandpunt.
25 september zal in Hotel
Bakker een demonstratie en
voorlichting van Oliekachels
gegeven worden.

Laaghangende lucht
Zeuen dagen regen.

En een colbertje
Hangende als een overgordijn!

Zo wilt U er toch niet bijlopen?!

Laat Uw nieuwe costuum
bij ons aanmeten
en dan pas zul t U zich behaag-
lijk gekleed voelen!

Tijdelijk hebben we nog een goed-
kope aanbieding coupons uit de
zomerkollektie.

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41,
Telefoon K 6752-478

Wenst u ook zo'n prima

Bats voor f 1.25.
Verkrijgbaar bij:

HENK VAN ARK

„Avang"
de schoen van standing.

-k
Probeert U eens zo'n paar.
U zult er geen spijt van krijgen.

Wij hebben ruime keus.

A. Jansen,
't Schoenenhuis

Denkt u aan de D R O P P I N G
hedenavond aan de Medlertol om
7.30 uur.

Stap eens over op een

EMPO Riiwieliabriek Vorden

Elke afstand lijkt de helft korter
op een EMPO-rijwiel!


