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EXCURSIE FA. H. KLUVERS
Dezer dagen hebben de afnemers van de fa. Klu-
vers een zeer leerzame er. gezellige excursie ge-
maakt. Met drie bussen, waarin ruim 100 deel-
nemers en deelneemsters, ging de tocht via Apel-
doorn, Vaassen, Epe, Oldenbroek naar Kampen
en de N.O. Polder. Bij de Ramspol voegde zich de
heer Vercouteren, hoofd van een middelbare land-
bouwschool te Emmeloord bij het gezelschap. Deze
had zich beschikbaar gesteld om de excursie door
de polder te leiden.
Op het voormalige eiland Schokland hield de heer
Vercouteren aan de hand van een grote kaart een
boeiende inleiding over volk en land van de polder.
Merkwaardig was het te horen, dat men na 25
jaar polder-cultuur met het probleem zit, hoe men
in de toekomst de polderjeugd kan opvangen. Op
de boerderijen is voor een groot deel van hen geen
plaats en men zal dus industrieën moeten aantrek-
ken om te voorkomen, dat men 25 jaar, nadat men
pioniers de polder inhaalde, het nageslacht reeds
weer de polder uit moet sturen.
Het museum op Schokland werd met veel interesse
bezichtigd, waarna het typische experiment-dorp
Hagele werd bezocht. De gids had al een uiteen-
zetting over dit merkwaardige dorp gegeven. En-
thousiast was men niet over de bouwtrant en de
rangschikking der huizen en straten. Veel was er
te zien op de boerderij van de heer Hettinga, 'n ge-
mengd bedrijf van 36 ha, waarbij de heer Hettinga
allerlei bijzonderheden vertelde.
Via Emmeloord werd door Vollenhove, naar Giet-
hoorn gereden. Na de inwendige mens versterkt
te hebben waagden zich de meeste tochtgenoten in
een punter, want Giethoorn en punteren horen nu
eenmaal bij elkaar. Over Staphorst ging het ver-
volgens naar Ommen en Hellendoorn, waar nog
even gepauzeerd werd en men genoot van het
prachtige uitzicht. Na een prachtige tocht over de
Holterberg arriveerde het gezelschap weer in Vor-
den, waar in hotel Bakker een uitstekend verzorgd
diner wachtte, dat zich goed liet smaken.
Aan tafel werd nog het woord gevoerd door de
heer G. H. M. Claessen, directeur van de V.V.M.,
welke deze excursie eveneens had meegemaakt.
Namens de deelnemers bracht de heer W. Oort-
giesen de firma Kluvers hartelijk dank voor
zeer geslaagde reis.
Doch hiermee was de dag nog niet ten einde, wan
de heer Van Ark had voor een bijzonder goed slot
gezorgd. In de zaal stond de band van „De Zwer-
vers" reeds klaar om te zorgen voor dansmuziek.
De jonge garde, die deze excursie niet had kunnen
meemaken, voegde zich hier by het gezelschap
weldra heerste er een opgewekte stemming, die
het middernachtelijk uur voortduurde.
Het was een zeer geslaagde dag met een wel uniek
slot, waarop zowel de deelnemers als de organi-
satrice, de fa. Kluvers, met genoegen kunnen te-
rugzien.

V.V.V.-ATTRACTIES
Aan de avondwandeling, welke vorige week dins-
dagavond, o.l.v. de heren D. Norde en B. Vlogman
gehouden werd, namen 17 personen deel. De tocht
voerde ditmaal door de buurtschappen Delden en
Hackfort en werd dank zij het fraaie weer, een
dubbel genoegen.
Voor de 8-kastelentocht was ditmaal wat minder
belangstelling dan de keer daarvoor toen er 170
deelnemers waren. Nu namen er woensdagmiddag
61 personen aan deel, die o.l.v. burgemeester Van
Arkel een genoeglijke tocht maakten en waarbij
het gelukkig de gehele middag droog bleef.

VOETBAL
Na een rustperiode van een zestal weken zal a.s.
zondag op het terrein der Voetbalvereniging „Vor-
den" weer gespeeld worden.
Evenals vorig jaar was ook nu weer Steenderen I
bereid om het seizoen te komen openen. Steende-
ren, dat vorig seizoen in de eerste klasse als derde
eindigde, beschikt ook nu weer over een uitsteken-
de hardwerkende ploeg, die ook het komende
seizoen een woordje zal meespreken.
Het zal voor de elftalcommissie van Vorden niet
gemakkelijk zijn haar eerste elftal in de sterkste
formatie te doen uitkomen, daar zij beschikt over
een groot aantal gelijkwaardige krachten. Er zul-
len ongetwijfeld nog wel enkele oef en wedstrijden
nodig zijn, voordat het definitieve eerste elftal kan
samengesteld worden. Vooral de jongere krachten
zal dit jaar een kans gegeven moeten worden. De
verwachtingen zy'n dan ook hoog gespannen met
welk elftal Vorden zondag zal verschijnen. Het
kan een spannende wedstryd worden.

'T BEGIN IS ER
Op het Hoge heeft men een aanvang gemaakt met
de aanleg van trottoirs. Het gedeelte ter hoogte
van de nieuwbouw Molenplan is thans aan weers-
zijden voorzien van een breed trottoir, dat straks
als de riolering ook verder in deze straat gelegd
wordt zal worden uitgebreid.
De bouw der nieuwe Nutskleuterschool is thans
zover gevorderd dat de fundamenten gelegd zijn
en men thans een aanvang maakt met de boven-
grondse bouw. Indien alles vlot verloopt, kan de
nieuwe school begin januari in gebruik genomen
worden.

KERKDIENSTEN zondag 13 augustus
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Mej. I. Klein Brinke en
Ds. J. H. Jansen.

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

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. Bade

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

Zondagsdieost Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 89 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 65,— tot f 75,— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand v. 2 aug. t. m. 8 aug.
Geboren: z. v. E. J. Gotink en D. G.
sink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Wenneker en D. J. Vree-
man.
Overleden: J. M. Ruesink, m. 79 jaar. ^^

GESLAAGD
Te Amsterdam slaagde voor het vakdiploma smids_
en kachelsmidsbedrijf onze plaatsgenoot, de heer
H. Barendsen.

BIOSCOOP
Zondagavond kan jong en oud genieten van een
echte revuefilm ,,Der schrage Otto".
Topsy Muller, een onbekend meisje, klimt snel op
tot een revuester, zeer tegen de zin van papa, die
het op de artiestenwereld niet erg heeft begrepen.
Hoe daarin verandering komt en papa zelf ook
door de liefde verstrikt wordt is een feit dat zoveel
komische situaties niet zich meebrengt, dat de
lachsalvo's niet van de lucht zullen zijn.

AVONDWANDELING
Onder ideale weersomstandigheden werd dinsdag-
avond de avondwandeling gehouden. Ditmaal be-
rustte de leiding bij de heer Folmer, die ook al
bijzonder goed thuis bleek te zijn in het uitstippe-
len van een mooie wandeling.
Er namen ditmaal niet minder dan 45 personen
aan deze avondwandeling deel.

HERHALING VAN DE BOERENBRUILOFT
De vorige week maandag gehouden Boerenbruiloft
op folkloristische grondslag is wel bijzonder in-
geslagen. Het Nutsgebouw, waar dit feest werd
gehouden, kon alle belangstellenden niet bevatten,
zodat er velen teleurgesteld moesten worden.
Gelukkig zal a.s. maandag dit boeren-bruilofts-
feest herhaald worden en wel op dezelfde wijze als
het vorige week geschiedde. De beide kleedwagens,
de noodnaobers, de bruidskoe, de kippenmand en
natuurlijk de Vordense Boerendansers zijn weer
present om dit folkloristisch gebeuren tot een al-
leszins bezienswaardig feest te maken.
De bruidegom zal na een rondgang door het dorp
met de kleedwagens de bruid weer afhalen, waar-
na in het Nutsgebouw het huwelyk door burger
Van Norden voltrokken zal worden.
De gasten worden getrakteerd op krentenstoete en
brandewijn, terwijl de „Knupduukskes" mét en
voor de aanwezigen ouderwetse boerendansen ten
beste zullen geven.
Het belooft weer een gezellig feest te worden.

V.V.V.-ATTRACTIES
Nog een drietal woensdagen bestaat er gelegen-
heid om de achtkastelentocht per rijwiel mee te
maken. Dan is hot seizoen wat dit betreft ten ein-
de. Ook de avondwandelingen op dinsdagavond
worden nog driemaal gehouden.

Voor betere Woninginrichting
naar

f t 'Het Binnenhuis91

Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

WISSELBEKER VOOR KRAANVOGELS
Het eerste zestal van de r.k. Volleybalvereniging
„De Kraanvogels" alhier heeft zondag met succes
deelgenomen aan de jaarlijkse Sportdag der Kring
„De Graafschap" der J.B.T.B., welke te Wich-
mond—Vierakker werd gehouden.
Doordat zij in de voorcompetitie samen met Vier-
akker I een plaats in de finale had weten te ver-
overen moest er een beslissingswedstrijd worden
gespeeld om de eerste en tweede plaats. Dit werd
voor de Kraanvogels geen al te moeilijke opgave.
Hoewel men met enkele reserves in het veld kwam
wist men op overtuigende wijze de eerste set in
een overwinning om te zetten (15—3). Ook de
tweede partij wist men tot een goed einde te
brengen.
De Vordense dames kwamen hierdoor voor de 2de
maal in het bezit van de beschikbaar gestelde wis-
selbeker, welke zij verleden jaar voor het eerst be-
haalden. Als zij ook het volgende jaar kampioen
der Volleybalcompetitie worden zal de beker de-
finitief in hun bezit blijven.

„ONS ALLER BELANG"
De Coöp. Werktuigen vereniging „Ons Aller Be-
lang" te Medler zal een nieuwe hooipers aankopen
in verband met de steeds in omvang toenemende
werkzaamheden. Men kwam tot dit besluit op een
ledenvergadering, waar ruim 75 % der leden
tegenwoordig was.
Voorzitter, de heer L. Groot Bramel, heette allen
van harte welkom en deelde mede, dat het be-
stuurslid, de heer A. Zents Sr., momenteel in het
ziekenhuis ligt. Hij wenste hem van harte beter-
schap toe. Nadat door het bestuur een uiteenzet-
ting was gegeven over de aankoop van een nieuwe
balenpers werd hiertoe eenstemmig besloten.
Hierna vond de uitloting plaats van 14 aandelen
der graanmaaier en 1ste balenpers.
De penningmeester zal een en ander persoonlijk
met de leden afwikkelen.
Bij de rondvraag kwam nog ter sprake de aan-
schaffing van een nieuwe kunstmeststrooier ter
vervanging van de oude. Dit punt zal op de eerst-
volgende vergadering nader worden besproken.

BEZICHTIGING LANDGOED „DE WIERSSE"
De tuinen van het prachtige landgoed „Die Wiers-
se" blijken steeds weer een trekpleister te zijn
voor velen. Dit bleek zaterdagmiddag, toen gelokt
door het mooie weer, weer vele tientallen naar dit
landgoed togen.
Van 3 tot 6 uur n.m. bestond er gelegenheid de
tuinen te bewonderen. Vooral de rozentuin genoot
aller belangstelling. Dit is dan ook wel een der
mooist aangelegde parken van de gehele Gelderse
Achterhoek.
De rozen bloeiden in tientallen variëteiten en
kleurschakeringen, terwyl ook de overige bloem-
soorten met daartussen de lage borders en aardige
doorkijkjes telkens weer een lust voor het oog der
wandelaars waren.
Mevrouw Gatacre onderhield zich persoonlijk met
de verschillende genodigden en belangstellenden,
hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Allen werden
uitgenodigd op de „Engelse Thee" met sandwiches
e.a, welke in een oude boerderij in het park werd
geserveerd.
De netto-opbrengst kwam ten goede aan de Stich-
ting Asyl Dierenzorg te Ommen.

ZOMERINSPECTIE N.R.S.
Door de Inspecteur van het Ned. Rundvee Stam-
boek voor het zwart-bonte F.H. Veeslag, de heer
D. Terlouw uit Velp, werden dezer-dagen dieren
ingeschreven van de volgende eigenaren:
Rundveefokvereniging „De Wiersse": H. Harkink
b— 77; H. J. Kaemingh b 80 en b— 77; H. W. ten
Bokkel b— 77; J. W. Dinkelman b 79 en A.
Kreunen b— 78.

JEUGDHERBERG OP DE KRANENBURG

Reeds enkele jaren is er op de Kranenburg een
Jeugdherberg gevestigd van de r.k. Jeugdherberg-
centrale. In verband met ruimtegebrek in zaal
Schoenaker zal deze Jeugdherberg voorlopig zijn
gevestigd in het clubgebouw der r.k. Jeugdbewe-
ging aan de Eikenlaan en wel gedurende de gehele
maand augustus.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.



Wegens familiefeest

Maandag 14 augustus na 12
uur

gesloten

REMMERS

Maandag 14 augustus en dinsdag 15
augustus is onze zaak

gesloten
wegens vakantie en R.K. feest-
dag

Vanaf woensdag 16 augustus zijn wij
weer als steeds

Siemerink
de opticien, die altijd voor U
klaar staat.

Best brood
dat brood van

SCHURINK!

Wegens vakantie is onze

Herensalon
GESLOTEN

van maandag 21 augustus t/m
maandag 28 augustus

J. Wiekart

Dames, leest U dit even?
Literspot zoetzure uitjes 105 et
Grote pot bieten 47 et
2 blik soepballetjes 98 et
2 grote flessen Sinas limonade 79 et
5 flesjes Tonic of Cola 69 et
Hero drie vrucht jam van 98 voor 87 et
Hero aardbeienjam van 98 voor 87 et

Voor de zondag
200 gram citroen oublies 69 et
200 gram Parijswafels 69 et
250 gram kletskoppen 69 et
200 gram gemengde snoep 49 et
200 gram Ie soort snij worst 79 et
250 gram kersverse pinda's 65 et
200 gram kersverse zoute pinda's 49 et

heeft het uoor U!

Vakantie
Onze zaak is gesloten
van 14 tot en met 19 aug.

Gas steeds verkrijgbaar

N. J. Keune
Stationsweg 1

Ook nu

BAKKERSKOEKJES

OVENVERS!

De Vordense Bakkers

Nu wegrijden zonder trappen I

SoleX rijden, voor U nu nog veiliger, nu
nog gemakkelijker, dank zij de nieuwe
vol-otomatische koppelingl

SOLEX-*o • zuinig
• comfortabel
• betrouwbaar
• unieke service

SoleX-oto met
vol-otomatischfr
koppeling:

f395.

Vraag eens een proefrit bij:

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 Telefoon 1256

Koop nu

winterdekens
tegen extra lage

zo merpr ijzen

10-15 pet* korting

A. J; A. Helmink
Zutphenseweg

Zie etmÊge Zie etalage

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

v.v.v.
Maandag 14 aug. Folkloristische
Boerenbruiloft in het Nutsgebouw.
Entree f 2.— per persoon. Opstelling
7.30 uur op het Marktplein. Route:
Raadhuisstraat, 't Hoge, v. Limburg
Stirumstraat, Hertog Karel v. Gelre-
weg, v. Heeckerenstraat, Berend v.
Hackfortweg (ophalen van de bruid),
Zutphenseweg, Dorpsstraat, Nutsge-
bouw.

Dinsdag 15 aug. Avondwandeling
onder leiding van de heren Norde en
Vlogman. Vertrek 7 uur v. h. Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Woensdag 16 aug. Achtkastelen-
tocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek l .30 uur van het Markt-
plein. Deelname 25 et per persoon.

Openbare aanbesteding
Burgemeester en Wethouders van Vorden
zullen op dinsdag, 22 augustus 1961, des
v.m. 11 uur ten gemeentehuize openbaar aan-
besteden:
Het bijwerken en afschilderen van 5 en-
kele woningen
in massa volgens bestek en voorwaarden.
Bestekken, zolang de voorraad strekt, ver-
krijgbaar bij bureau Gemeentewerken Vor-
den a f 2.50, franco per post f 3.—.
Restitutie wordt niet gegeven.
Inlichtingen worden tot 3 dagen voor de
aanbesteding verstrekt op bureau gemeente-
werken, dagelijks van 9-12 uur.

VORDEN, 4 augustus 1961.

Burgemeester en Wethouders voornoemd:
de Burgemeester,

VAN ARKEL
de Secretaris,

J. V. PLAS

™ Nratsgebouw"*

Exploiü

Telefoon 1500
VORDEN

Jac. Miedema - Deventer

Zondag 13 augustus, S uur

Een film voor een feeststemming

DER SCHRAGE OTTQ
van foxtrot tot boogi-woogi
van mambo tot rock 'n roll

met: Germaine Damar - Walter Giller
en de echte „Schrage Otto"

C Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers. Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

_. . jassen, capes
Plastic '

beenpijpen

Fietscapes in imitatieleer
(met en zonder capuchon)

Bromfietskleding

Fa. MARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

Dansschool „Houtman"

Inschrijving
voor nieuwe danslessen
dagelijks aan zaal Eskes,
Vorden.
Zaal Winkelman, Keijen-
burg

En voor Wichmond in het St. Ludgerusge-
bouw bij de heer Rutgers. Inschrijfgeld f 2.—,

A. s. zondag 2 uur

de interessante ontmoeting

Vorden l - Steenderen l

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.
Ziekenfondsleverancier

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Voor
Serviezen

naar
KEUNE

Groot en klein

grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad uoor Vorden

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Prijs f 7 50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Adverteer regelmatig
in

CONTACT
hét blad van Vorden

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

f 7.65 per fles
KEUNE

Advertenties
voor alle kranten wor-
den aangenomen door

D. H. te Slaa
Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan ieder, die ons 25-
jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag
gemaakt heeft.

H. Weustenenk
Th. H. Weustenenk-

Janssen

Vorden, augustus 1961
't Hoge 31

Wegens vakantie

gesloten
van 14 t/m 19 aug.

A. F. WIGGERS
Smederij - Linde

Zware BIGGEN te
koop bij G. J. Klein
Ikkink, Blokhuis Wil-
denborch.

Te koop: toom BIG-
GEN. D. A. Lense-
link, Specop.

BIGGEN te koop bij
W. L. Winkel, Al-
menseweg 33.

SUIKERPEREN te
koop. Wed. A. J.
Marsman. Zutphense-
weg C 67.

Voor

Keukenuitzetten
naar

Keune
Zojuist ontvangen

Mooie korenblauwe
jongens culottes

Alle maten

vanaf f 3.25

A. J. A. HELMINK
Telefoon 1514

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Voor
Bijouterieën

naar
KEUNE

AUTO-
V E R H U U R

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

Telefoon 1414

^ Inplaats van kaarten

\ Maandag 14 augustus hopen wij met
X onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te
X herdenken.

Xw Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 5

A
uur aan huis, Nieuwstad 58.

G. Remmers
G. Remmers-Huiskes

f\
V.V.V. VORDEN V.V.V.

Derk van de Biemeeze

en

Jantjen Bertha van de Roerumme

geven U, mede namens hun familie,
kennis van hun voorgenomen huwelijk.

De voltrekking zal plaats hebben op
maandag 14 augustus in het Nutsge-
bouw.

Vorden, augustus 1961.

U wordt met uw gezin beleefd uitgenodigd
op ons huwelijksfeest.
Opstelling van de trouwstoet 's avonds
7.30 uur op het Marktplein.
Mede op verzoek van onze familie trouwen
wij z.g. ouderwets, dus zo als dat voor
plm. 100 jaar gebeurde.
U kunt de optocht bezichtigen en u aan-
sluiten, waarna we allen via Vorden-West
(zie weekprogramma) naar het Nutsgebouw
gaan.
U brengt geen cadeau mee, maar betaalt
f 2.— per persoon, waarvoor u een pracht-
avond hebt plus koffie met krentebrood en
een brandewijn met suiker. Kinderen half
geld.
U doet dan mee aan een volledige boeren-
bruiloft.
Het huwelijk zal voltrokken worden door
de Burger Johannes van Norden, die tevens
de avond en de bruiloft leidt.

Kaarten in voorverkoop
bij het V.V.V.-kantoor
Sig. mastfEijerkamp
en maancB^vond vanaf 7.30 uur aan
de zaal.

Tegenwind?

Of sterke helling?

Met een

bent u het beste af!
Prijs

Geheel compleet! f439.-
met alle toebehoren

Maak vrijblijvend een proefrit bij:

BURINK - NIEUWSTAD 24

Ongelooflijke aanbiedingen!!
54 et

76 et

Een grote pot nieuwe oogst spinazie (720 gr.)
elke tweede pot voor het halve geld

Instantpudding, 2 pak
het derde pak geheel gratis

Bij aankoop van 200 gram vleeswaren,
een pracht botervloot voor 15 et

NIEUW!
Bretonnekoekjes, bijzonder fijn van smaak 250 gr. 69 et

Lange vingers van Parijn, per zakje 45 et

Nieuwe oogst meikersen op sap, grote pot 125 et
Litersblik ananas, zeer voordelig 139 et

Slasaus, heerlijk zacht per grote fles 69 et
Haring in tomatensaus, groot ovaal blik 65 et
Zomervruchtjes, 200 gram 89 et

Literspotten augurken slechts 89 et

Bij 3 gulden boodschappen,
500 gram heerlijke frisse zuurtjes voor 59 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.
op MAANDAG 14 augustus 1961

10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle ^Hiren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
GeveWtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truie^Bokken, Brandweer-en Politiejassen(waterdicht),
RugzaKken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. —, Melkjassen, leren Jekkers,

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. £ 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes» waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.-— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.

Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div*
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-

sleutels, krikken, doppen-sets, enz* enz.
SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

O N T V A N G E N : Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,

voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Diverse kampeerartikelen
o.a. tenten, luchtbedden, slaapzakken, vergassers, plunje-
zakken enz enz.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Concordia Hengelo-G.

Zaterdag 12 augustus

DANSEN
Aanvang 7 uur

Orkest „The Moodchers"

Attentie!
Deze week prachtige kop en schotels voor
enorm lage prijzen

Zie onze speciale etalage!

GEBR. BARENDSEN



ZEVEN LANDENTRIP
Zeven Voi'dense jongelui startten zaterdag de 22e
juli voor een vakantietocht door een flink stuk
van West-Europa. Het Volkswagenbusje bleek
hiervoor een ideaal vervoermiddel. Bij Winters-
wijk ging het de grens over en de eerste dag werd
na een prachtige tocht, die over de autobaan en
langs de Rijn voerde, halt gemaakt in Heidelberg.
In deze stad was het een drukte van belang. Al
^auw bleek dat er die avond een groot vuurwerk
zou worden afgestoken, een evenement dat ieder
graag wilde meemaken, als men weet dat Heidel-
berg om de grote opzet van een dergelijk lichtfes-
tyn bekend staat.
Inmiddels was het reeds laat geworden en de
schemer ingetreden. Geen camping was er in de
buurt te bekennen. Een aantal kilometers buiten
de stad zag men langs de Neckar ritsen tenten
staan, hetgeen aanleiding was niet verder te zoe-
ken. Snel werd een tent opgeslagen. Enkelen ble-
ven in de wagen slapen. Men had namelijk be-
sloten de andere morgen zeer vroeg op te breken,
gezien de afstand die nog moest worden afgelegd.
Eerst echter werd nog een warme maaltijd bereid.
Het verliep nog wel niet zo handig zo'n eerste
keer, te meer nu het geheel donker was geworden.
Maar het kwam klaar, dank zij de zaklantaarns
die gedienstig de dames hun lastige taak hielpen
„verlichten". Door een „misrekening" was er die
dag geen vlees, maar de trek die ieder had, ver-
goedde hieraan veel. Van het bezoek aan Heidel-
berg werd unaniem afgezien: het late uur met de
eraan verbonden slaap noodde ieder er maar al
te graag toe zijn slaapzak uit te rollen.
Opvallend overigens was het grote aantal Neder-
landers, dat men hier zag: mag Scheveningen in
de zomermaanden „verduitst" zijn, zo „verneder-
landst" is het romantische Heidelberg: Er werden
18 Duitse auto's op 55 Nederlandse geteld l
Om vier uur de andere morgen was het weer
„appèl". De eerste verrassing waarvoor men zo
vroeg op de dag kwam te staan, was een lekke
band, welke echter snel werd omgewisseld. Wat
verder op de dag, tegen elf uur, zou dit nog eens
gebeuren. Toen werd de hulp ingeroepen van een
garagehouder, die binnen korte tjjd vakkundig
twee banden vulcaniseerde.
Men naderde op die dag steeds dichter het prach-
tige Zuidduitse berg- en heuvellandschap: zacht-
glooiende hellingen in een prachtig groen, donker-
der daartegen afstekende boomgroepen, hier en
daar onderbroken door een hut of een boerderij
en eerst op wat groter hoogte de woeste steen-
massa's van de bergen.
In de streek van Oberammergau en Garmisch-
Partenkirchen werd het merengebied doorkruist
tot het oog werd getroffen door een schitterend
gelegen klein meer in het dal bij Schwangau, de
plaats waar vele der z.g. „Königsschlösser" staan,
welke men zonder overdrijving de praalhoven van
de vroegere Beierse vorsten mag noemen, gezien
de optrek van de kastelen en de weelderige aan-
kleding van de intérieurs. Door enkelen werd op
één van de volgende dagen het geheel in witte
steen opgetrokken slot Neuschwanstein bezocht,
dat van 1871 dateert en welks bouw 17 jaar in
beslag nam.
Tot donderdag bleven de tenten opgeslagen op het
strandje van de Bannwaldsee. Al direkt werd men
getroffen door de voortreffelijke inrichting van de
camping. Bij de ingang werd men begroet door
de gullachende Onkel Toni in zijn Beierse korte
leren broek, die kennelijk plezier had in het luid-
zingende gezelschap.
De camping had een eigen winkel en de hygiëni-
sche inrichting viel ieder op. Men kon zelfs een
warme douche nemen, 's Avonds kon men gezellig
zitten en drinken bij Oma, zoals het oude vrouw-
tje, dat bediende, door ieder werd genoemd. Dat
niet overal de sanitaire voorzieningen zo goed wa-
ren getroffen als hier, bleek later in Frankrijk
wel, toen pertinent door enkelen van het gezel-
schap het gebruik van de hier aanwezige toiletten
geweigerd werd: deze bleken te zeer af te wijken
van de gangbare modellen!
De dagen werden doorgebracht met zonnen, zwem-
men in het verkwikkende water van het meer en
met het maken van bergtochten. Het avontuurlijk
en sportieve element werd, wat dit laatste betreft,
niet veriaeden. De Beierse hoogvlakte maakte dat
longen en spieren op volle toeren moesten werken,
maar de bevrediging tóch tenslotte de Tegelerhütto
op de kam van de Tegelenberg bereikt te hebben,
het heerlijke „Skiwasser" dat men daarboven
dronk en de onvergetelijke vergezichten onder een
stralende zon, dit alles deed de vermoeienissen
snel vergeten.
Van dezo bergtocht werd door enkelen van de
deelnemers in een brief verslag gedaan. Enige
passages uit deze brieven willen we u niet ont-
houden. De één schreef als volgt:
„Wanneer de benen het alleen niet meer afkonden,
lieten we ons gelijk de dieren maar op vier stelten
neer. En zo, op handen en voeten klommen, strui-
kelden, sleepten, hijgden we verder. Soms dachten
we: Jongens, het gaat niet verder, maar één blik
naar de top en we zetten onze ademhaling in een
andere versnelling, de spieren spanden zich weer
en dan rukte het team weer verderop."
Uit een andere brief het volgende: „Je voelt je
beroerd en je hebt het gevoel dat je kuiten van
je benen vallen en je longen uit elkaar knappen!"
En verderop: „Eerst een stuk dalen langs een
bergpaadje en dan begint de echte klim. Je moet
je optrekken aan boomwortels, vaste rotssteen en
kleine denneboompjes om hogerop te komen. Ik
heb een paar keer de stommiteit uitgehaald om-
laag te kijken. Dat bekwam me niet best!"
Ook bij de afdaling kwam men nog wel voor ver-
rassingen te staan. Daarvan getuigt het volgende:
„Na de Erbsensuppe mit Würstchen ging het weer

Heineken's Bier
verkrijgbaar bij

KISTEMAKER

• De Rap is volledig geconstrueerd voor ver-
voer van 2 personen • zeer krachtige motor
• unieke zweefarmvering voor en achter
• ruim 500 service stations in de Benelux

Pri jzen vanaf f 609.- Inclusief alle accessoires.

Vraag gratis proefrit bij:

A. G. TRflGTER
Telefoon 1256

Reklame vrijdagavond en zaterdag
ram gesmolten vet 45 et
gram rookworst 160 et

600 gram haantjes 225 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram kookworst 60 et
(gram tongeworst 55 et
gram ontbijtspek 55 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
B.O.L.H. B.O.G.

Afd. Vorden

Denk a.s. zondag aan de

kaartleesrit per fiets
Start om 2 uur bij café Zuurveld, Henge-
loseweg. Ook voor niet-leden.

De besturen

Biedt zich aan een MEISJE (17 jaar) voor
4 middagen per week. Inlichtingen Bureau
Contact.

terug, hetgeen aanmerkelijk makkelijker en sneller
ging. Soms te snel. Je moest donders oppassen
niet over de kop te slaan of je voet te verzwikken.
Eén keer heb ik hem nog flink geknepen: We
hadden niet het pad naar beneden genomen maar
de laagste plaatsen opgezocht en geschat, dat we
op deze manier tegen half vier weer in het kamp
terug konden zijn. (Al bleek achteraf dat het half
vijf was geworden eer we ons op de luchtbedden
konden uitstrekken). Vlot ging het bergafwaarts
door Wiesen waarin lichtbruine koeien grazen met
bellen om de hals die zo'n heel eigen geluid geven.
Het hoort bij het landschap.
We bereiken een beek en volgen deze zover moge-
lijk. Hier en daar moeten we weer zoorzichtig
worden en dicht langs de oever gaan. Een ander
maal gaat het van steen tot steen. Dan komt een
moeilijk stuk. Dat kan onmogelijk genomen wor-
den via de beek zelf, want de stroom schiet hier
in drie kleine watervallen naar beneden over spie-
gelgladde steen, totaal een hoogte van 15 è. 20 m.
De enige weg is langs de oever, die men zich
moet denken als een steile leemgrond met keien,
die verweerd zijn en daarom door hun brokkelig-
heid weinig houvast bieden. Het is hier dat ik
bijna in mijn broek doe. Ik keek weer eens naar
beneden en werd wat angstig. De schoenen waren
glad en ik durfde een volgende stap niet best meer
te wagen. Men moest mij een hand geven. Hierna
zijn we weer een stuk omhoog gegaan en hebben
de beek eerst weer gevolgd, waar die zo goed als
droog was."

(Wordt vervolgd).

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken
Bier

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmand!

Total tanken is geld sparen, want

Total motorbrandstoffen hebben een HOOG

octaangehalte, dit geeft uw MOTOR

extra trekkracht en een hoog RENDEMENT

Tank bij

BARINK'S
Total Service



Gereedschappen Ijzerwaren

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5 Telefoon 1491

Voor

naar

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Voor

gascomforen

het adres:

Keune
HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. RosscL tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

O kom er eens kijken. * + *
Leuke fantasie en T.V. schorten,

vanaf f 2.95
Mohair shawls en mutsen

Handschoenen in glacé, wol en crêpe mousse

En natuurlijk ook de originele
Grolse wanten

enz.. . enz. . .

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

750

Feller - Sneller

Vraagt gratis proefrit

Daf service

Daf verkoop

Daf w .essen

*
Sub-dealer

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

De nieuwste

PFAFF
handnaaimachine
in luxe koffer

reeds voor

f 135.-
Let op de prijs.
Let op het merk.

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Tel. 1254

Sportieve

St. Nicolaasgeschenken
Originele Noorse truien (Imp.)
Truien - pullovers - vesten
Shawls - wanten - mutsen
Sokken en kousen - maillots
Heren vesten met suede en corduroy

Sportkleding

Turnpakjes - trainingspakken
Wedstrijdbadpakken - gymkleding
Voetbalshirts, -kousen en -broeken
Voetbal-, gym', basketbal- en trainings
schoenen.
Welpen- en padvinderskleding

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

U u/eet wel •
FRANS KRUIP

Bezocht

U reeds

het

domein van de Sint
WAAR?

Natuurlijk bij Frans

Voor St. Nicolaas
Amandel boterletters
Banketletters
Gevuld speculaas
Dik speculaas
Marsepeinfiguren
Banketstaven
Amandelstaven
Speculaas
Kerstkransjes!!!
Chocoladeletters
Speculaaspoppen
Taaipoppen

en veel aardige artikelen op onze St. Nico-
laastafel.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

P.S. Zaterdag weer
Slagroomtompoesen

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wilt u een leuk, exclusief

St. Nicolaascadeau
Kijkt u dan eens bij ons

Practische Herencadeaux

Zweedse kunstnijverheid
Zweeds mandwerk en tassen
Zweeds glas- en aardewerk

Kleinmeubelen:
Kapstokken

Kapstokkleden
Lectuurbakken

Naaiboxen
Mimitafels

B ijzelt af els
Tafel-divankleden

Rookstoelen enz.

Zaterdag 2 december

DANSEN
zaal WINKELMAN, Keijenburg

Vorden II - A.Z.C. III
A.s. zondag Aanvang 2.30 uur

De Sint is in aantocht ...
Bezoek vrijblijvend onze showroom:

EMPO rijwielen en EMPO bromfietsen

Kinderrijwielen en Driewielers
Rolschaatsen en Autopeds

Huishoudelijke artikelen
o.a. Bauknecht centrifuges

Wasmachines
Stofzuigers
Naaimachines
Scheerapparaten enz. enz.

Levering via Uw handelaar

Showroom geopend van 8-12 uur en
1-5 uur.

Empo - Vorden

Voor

Radio, Televisie
en alle elektrische huis-
houdelijke apparaten
naar

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 1253

Traditioneel

Sint Nicolaasbal
in het Nutsgebouw te

Vorden

op zaterdag 2 december

Aanvang 7.30 uur

Muziek De Zwervers

Ook een fles

Brai

zal het op 5 december

enorm goed doen.



Huishoudelijke Luxe artikelen

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5 Telefoon 1491

Voor een geslaagde

St. Nicolaasavond
Verkade chocoladeletters van 145 et -75 et

Sparletters 54 et

Schoenletters, 3 voor 98 et

Banketstaaf - Gevuld speculaas - Taai-taai

Hartige hapjes, diverse soorten

Sparwinkelier

REMMERS
Telefoon 1379

De nieuwste

Batavus
sportbromfiets

Zie etalage Zie etalage

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Telefoon 1254

VOOR

St. Nicolaas-
geschenken
naar

Drogisterij „De Olde Meulle"
o.a.

Tobacco
zeep, eau de cologne en lotion.

4711
eau de cologne

Tosca, Carat, Rhelngold, en Juchten
(een nieuwe creatie van het huis
der edele geuren).

Three flowers, Vinolia, Maja,
Old Spice en Mousson

zepen, lotions, crèmes en pré- en
aftershaves.

*
Philips, Braun en Remington

elektrische scheerapparaten.

Elektrische bedkruik
2 minuten in stopcontact en U
hebt veilige warmte.

Warmwaterzakken
met 12 maanden schriftelijke
garantie.

Wij maken het St. Nioolaas gemakkelijk

met onze

enorme kollektie
schoenen - pantoffels
bromfietslaarzen - bontlaarzen
schaatsschoenen, met schaats
Marokkaanse lederwaren enz.

A+ Jansen - t/t Schoenenhuis"

r,

Wat U wenst van de Sint,
Voor Uw vrouwtje of kind:
Voor Uw meisje of vrind,
Wil dit bij Koerselman vragen!
Bestel daar met spoed,
Uit een winkel vol goed,
Wat U 't meeste voldoet.
U hebt over keus niet te klagen!
Want de Sint heeft gezegd:

n hij meende 't oprecht)
'ƒƒ/ƒ kwam bij ons steeds terecht:

aar kon hij voor iedereen slagen!

R. KOERSELMAN - EFOON 1364

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

Dus* hoge reklamewaarde — Lage regelprijs
Uitgave: Drukkerij Wol ter s, Nieuwstad 12, Vorden

St. Nicolaasaanbiedingen
waar men nog jaren over spreekt

Geschenken van blijvende waarde

Chr. staal horloge
met gar.

nu vanaf 18.50

Chr. staal horloge
Waterproof, inca-
bloc, antimag.

vanaf 37.50

Zeer fraaie model'
len in edelstaal en
doublé, met datum
en automatisch.

H krt. massief -voeg-
loos trouwringen

nu vanaf 50. ~—
per paar.

Enorme keuze
gouden Heren- en
damesringen met
echte steen

vanaf 25.—'

Dameshorloge
met schrift, gar.

vanaf 28. <—

Gouden
dameshorloge

vanaf 67.—

Zilveren bedels
vanaf 1.50

Doublé
manchetknopen

vanaf 3.75

Byoux in alle uitvoeringen

SIEMERINK

Zutphenseweg 15

Horlogerie
Telefoon 1505

Sint Nicolaascadeaux

Kinderrijwielen - Autopeds

Driewielers - Tassen

Zaklantaarns enz.

Rijwielhandel

E. J. Lettink

Heerlijke chocoladeletters

bij

BOERSMA - Dorpsstraat 6
Vorden

Mooie geschenken voor:
Moeder

Vrouw
Verloofde

Dochter

zijn TEN CATE nylons vanaf f 1.98
Alleenverkoop voor Vorden en omgeving

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

St Nicolaascadeaux
Voor wielrijders:
Spiegels, tassen, snelbinders, sietbeugels,
lampen, zaklantaarns, zadeldekken, jas-
beschermers, sportsturen enz. enz.

Voor automobilisten:
Pechlampen, asbakken, uitlaatsierstuk-
ken.'veiligheids-driehoeken.mistlampen,
hoezen, sponsen, cocosmatten, poets-
middelen, spanningmeters, sleepkabels,
wasborstels enz. enz.

Beleefd aanbevelend

A. G. Tragter
Tel. 1256 - Vorden

^"Nutsgebouw1"1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 3 december 8 uur

Eddie kent geen pardon
met: Eddie Constantine - Raymond

Pellegrin - Marie Versini
Met kogels, kracht en koelbloedigheid

overwint Eddie Constantine alle
moeilijkheden

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.


