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TENTOONSTELLING NUTSFLORALIA
De tentoonstelling van Nutsfloralia wordt op 15
en 16 september gehouden. Zoals het zich laat aan.
zien, zal 't weer een mooie tentoonstelling worden,:
ten eerste omdat de cursus door 16 leerlingen werc
gevolgd en men rus rekent op een bijzondere grote
inzending van de cursisten. Ten tweede heeft hel
bestuur zelf ook weer grote plannen, 't beloofi
dit jaar iets heel bijzonders te worden, iets wal
nog nooit is geweest. De zaal zal bovendien mooi
versierd worden. Ten derde hoopt het bestuur
dat de bloemisten op het dorp nu ook eens een inzending zullen doen. Zij moeten toch na al die
jaren weten, dat Nutsfloralia door het aankweken
van liefde voor bloemen en planten hun verkoop
stimuleert. Gebrek aan tijd moet nu eens niet het
voorwendsel zijn waarom zij niet meedoen. In
Aalsmeer redeneren de bloemisten ook niet van
geen tijd!
Eén wedstrijd is afgevallen, maar daarvoor is een
nieuwe in de plaats gekomen, n.l. het maken van
een schilderijtje van stro of verse bloemen. Men
kan bijv. een mosbal, waarin bloemen gestoken zijn
tegen een achtergrond bevestigen, of een boeketje
bloemen met plakband vastmaken. Deelname vanaf 14 jaar. Laat uw fantasie eens werken en
breng eens een aardig en smaakvol stukje te voorschyn.
Omdat het een nieuwe wedstrijd is, worden er
extra mooie prijzen voor beschikbaar gesteld. Ook
rekent het bestuur weer op een mooie inzending
eigen gekweekte dahlia's. Deze extra wedstrijd
heeft verleden jaar veel succes gehad en daar de
dahlia's dit jaar bijzonder mooi zijn, kan iedereen meedoen.
Zoals altijd worden er veel en mooie prijzen uitgereikt. Leest u de advertentie goed na om te
weten aan welke wedstrijd u mee zal doen. Helpt
allen mee de Nutszaal weer om te toveren in een
grote bloementuin en wie niet inzendt, laat die
niet verzuimen om een kijkje te komen nemen. De
kinderen, die beide stekplanten inleveren, krijgen
een verrassing.
UW REDDEND BLOED
Zoals u de vorige week al in Contact hebt kunnen
lezen zal de bloedafname-avond, georganiseerd
door het Comité Bloedplasma te Vorden a.s. dinsdagavond gehouden worden in de bijzondere lagere
Landbouwschool.
Het Comité doet nogmaals een dringend beroep op
alle donoren die avond te tonen dat ze het Ned.
Roode Kruis een warm hart toedragen. Komt allen, ook zij die voorgaande jaren verstek lieten
gaan, opdat ook de derde afname-avond weer een
succes mag worden.
Het aantal afname-bedden wordt met zes uitgebreid, zodat het wachten tot een minimum beperkt
wordt.
Gezien de noodzaak van regelmatige afname is
het gewenst dat een ieder zich zoveel mogelijk
houdt aan de tijd op de oprocpingskaarten vermeld. Slechts indien noodzakelijk mag hiervan
worden afgeweken. Voor uw aller opkomst zegt
het Comité u namens het Roode Kruis reeds bij
voorbaat hartelijk dank.
Lees ook vooral nog de advertentie in dit blad.

KERKDIENSTEN zondag 10 september
Hervormde kerk
8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.
10 uur Mej. Da. S. van Kempen, Eefde.
Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.
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.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 12 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 95 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 60,— tot f 70,— per stuk.
Handel was kalm.
Burgelijke stand van 23 t.m. 29 aug.
Geboren: z. v. J. L. Poelder en A. J. Heijink; z. v. J. A. Wage^oort en A. Scheffer.
Ondertrouwd: Geen.^p
Gehuwd: Geen.
Overleden: G A. Rossel, vr. 35 jr. echtgen, van B. Wesselink.

SCHOOJIKEISJE
De leerlingen van de Cn^r school op 't Hoge hebben met 7 bussen een uitstapje gemaakt naar de
uitspanning „De Waarbeek" in Hengelo (O.). De
kindei'en hebben zich daar de gehele dag uitstekend vermaakt in de grote speeltuin en in de bootjes op de vijver.
De leerlingen uit de hoogste klasse hebben vandaar uit nog een bezoek gebracht aan het gemeentemuseum te Enschede, wat zeer leerzaam
en interessant was.
Bij de terugkomst tegen half zes stond de Chr.
Muziekvereniging „Sursum Corda" de bussen in
het dorp op te wachten, waarna het met muziek
voorop naar het schoolplein ging, waar de heer
Zeevalkink, hoofd der school, allen hartelijk dank
bracht die aan het slagen van deze door prachtig
VORDENSE DEELNAME AAN
weer begunstigde tocht hun medewerking hadden
ZWEMWEDSTRIJDEN TE ENSCHEDE
verleend. Met het spelen van het Wilhelmus en
Met verschillende jeugdige leden heeft V.Z.V. '54 een pittige mars besloot „Sursum Corda" deze
j.l. zondag deelgenomen aan zwemwedstrijden, voor de kinderen feestelijke dag.
\velke te Enschede waren georganiseerd.
Het was niet te verwachten, dat de Vordenaren
in de prijzen zouden vallen, daarvoor was de deelname te sterk, o.a. nam Naarden, Amsterdam e.a.
hieraan deel. Toch werden op de verschillende
nummers eervolle resultaten behaald en waren
naar
deze wedstrijden een goede leer en oefening voor
de Vordense zwemmers.
Vooral 't feit, dat de wedstrijden werden gezwommen in een 50 meter bad, vormde een ernstige
handicap voor de V.Z.V.'ers, die slechts een 25
Fa. A. POLMAN
meter bad gewend zijn.
Hopelijk zal men met een serieuze training, welke
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!
t.z.t. zal kunnen plaats vinden in het verbouwde
en te moderniseren Vordense zwembad, een gunstiger resultaat kunnen behalen.
Voor de V.Z.V.'ers was dit het laatste evenement
BIOSCOOP
van het seizoen, waaraan werd deelgenomen. Er
is nog een kleine kans, dat de Oostelijke Kam- Deze week komt hier de prachtige kleurenfilm
pioenschappen dit jaar door zullen gaan, doch tot „Winden waaien om de rotsen", het tweede deel
nu toe is hier niets over bekend.
van de boeiende roman van Trygve Gulbranssen.
Het eerste deel „En eeuwig zingen de bossen" is
AFSLUITING WEG
voorgaande winter vertoond en trok zeer veel puWij brengen nog eens in herinnering, dat het ge- bliek. Ook nu verwacht men weer grote belangdeelte van de z.g.n. Schuttestraat vanaf de Ruur- stelling. Daarom wordt deze film 2 avonden geloseweg tot Leopoldshoeve, in verband met de ver- draaid en wel zaterdag- en zondagavond.
nieuwing van de brug in dit weggedeelte, voor
doorgaand verkeer tot nadere aankondiging geBLOKFLUITCURSUS
sloten is.
Voor de Nutsblokfluitcursus hebben zich voldoenDE LAATSTE ACHTKASTELEN-TOCHT
de leerlingen aangemeld, zodat deze kan doorgaan.
Woensdag werd de laatste Achtkastelentoch van Volgende week donderdag zal de eerste les gegeven
dit seizoen gehouden. Er waren — mede dank zij worden in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
het gunstige weer — nog 34 deelnemers. In het Mochten nog meer kinderen idee hebben om aan
totaal hebben ongeveer 560 personen in het af- deze fluitcursus mee te doen, dan kunnen ze zich
gelopen seizoen aan deze mooie fietstocht deel- nog bij de heren schoolhoofden opgeven. Zie ook
genomen.
de advertentie.

Voor betere Woninginrichting
„Het Binnenhuis"

RATTI^NIEUWS
Op de Seriewedstrijden der Baakse Boys is het
eerste elftal er j.l. zondag in geslaagd om door te
dringen tot in de finales der 2de klasse en gelukte
het Ratti om de 2de prys in de wacht te slepen.
In de eerste ontmoeting tussen Ratti en Doesburg
IV bleek het van een leien dakje te gaan. In de
eerste helft moest er weliswaar hard worden
aangepakt en kreeg men de zege niet cadeau. Na
een tiental minuten kon T. Hartman op handige
wijze gebruik maken van een foutief terugspelen
van een der backs van Doesburg en leidde Ratti
hierdoor met l—0. Tot rust bleef de stand ongewyzigd.
Na de thee had Ratti meer geluk en wist Dostal,
uit een vrije trap van 25 m afstand de bal onhoudbaar in de hoek te deponeren (2—0), terwijl
H. Lichtenberg de stand op 3—O bracht. Het
werd zelfs 4—O, doordat de Doesburgse defensie
zodanig in het nauw kwam, dat een der spelers in
eigen doel trapte.
Nog werd de score opgevoerd tot 5—O door H.
Rutgers, terwijl Dostal aan alle onzekerheid een
einde maakte en keurig het zesde doelpunt voor
zijn rekening nam.
Ratti kwam hierdoor in de finale uit tegen A.Z.C.
III uit Zutphen, dat zich had vrijgeloot.
In het begin van de laatste ontmoeting tegen de
Zutphenaren kon Ratti goed partij geven, al was
A.Z.C, in het veld iets sterker. Het succes kwam
het eerst voor de Rattianen, toen Dostal wederom
een vrije trap op uitstekende wijze in een doelpunt
omzette.
Helaas bleek na de rust, dat de spelers, die er
reeds een wedstrijd op hadden zitten, zich niet
meer voldoende op het spel konden concentreren.
A.Z.C, daarentegen had het voordeel fris en uitgerust te zijn. In het beruchte gebied maakte een
Ratti-speler hands en de penalty was voor keeper
Hartelman onbereikbaar, waardoor de stand gelijk werd (l—1). Dit bleef zo tot het einde, zodat
strafschoppen de beslissing moesten brengen.
A.Z.C, was hierbij de gelukkigste en won en kwam
hierdoor in het bezit van de beschikbaar gestelde
beker, terwijl de Rattianen ^b 2de prijs een fraaie
standaard in ontvangst m^^en nemen.
A.s. zondag begint in veShillende G.V.B, afdelingen reeds de competitie, maar de Ratti elftallen zijn nog vrij en behoeven niet eerder te
spelen dan op zondag 17 september u.s.
NIEUWE POSTDIRECTEUR BENOEMD
Naar we vernemen is per ^Hftober a.s. tot directeur van het Postkantoor alhier benoemd de heer
D. A. v. d. Ven, thans directeur van het Postkantoor Kaatsheuvel. De heer v. d. Ven is 41 jaar oud.
De tegenwoordige directeur, de heer M. C. Hogewey, is reeds enige tijd met ziekteverlof afwezig.
Hij zal op l mei 1962 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De heer Hogewey zal zich t.z.t. in
Putten vestigen.

In de nieuwste kleuren

DE REGENJAS
voor heren
Uw nieuwe „Falcon" jas
hangt klaar bij

VISSER - VORDEN
FEEST IN DE WILDENBOKCH
Begunstigd door prachtig zomerweer werd vrijdag en zaterdag het jaarlijks Wildenborchs schooien volksfeest gevierd.
In de morgenuren trokken de leerlingen van de
Prinses Julianaschool in opgewekte stemming
naar het feestterrein bij kasteel „De Wildenborch"
met hun versierde karretjes.
Nadat een jury deze had beoordeeld ging het allereerst naar het verenigingsgebouw, waar een
goochelaar tot groot vermaak der kinderen enkele
goocheltoeren vertoonde. De gebruikelijke traktatie bleef hier niet achterwege en elk kind ontving
een aardig cadeautje.
Van de 35 versierde wagentjes, enz. waren de
prijswinnaars: 1. A. Bannink—E. Groot Nuelend;
2. J. en N. Bargeman; 3. J. Leunk; 4. B. Klumpenhouwer; 5. F. A. Bennink.
Met het zingen van het Volkslied werd dit gedeelte besloten, dat onder leiding van het schoolpersoneel en feestcommissie stond.
De heer Bent, hoofd der school en voorzitter der
Oranjevereniging, dankte de familie Staring voor
het welwillend beschikbaar stellen van het terrein.
In de namiddag werden de verschillende volksspelen gehouden. De uitslag hiervan was als
volgt:
Vogelschieten: 1. Joh. Brinkerhof; 2. B. Bennink;
3. D. Horstman; 4. A. G. Mennink; 5. H. J.
Boeyink.
Schijf.srhi< te; : ! '•'. B

;; 2. J. van A r k ;

3. W. de Water; 4. J. Arfman; 5. M. Kaemink;
6. J. Brinkerhof.
Vogelgooien (heren): 1. Joh. Heersink; 2. A. Meulenbrugge; 3. G. Dijkman; 4. F. KI. Brinke Jr.;
5. J. Lenderink Sr.
Vogelgooien (dames): 1. mevr. J. Horstman—Len.
derink; 2. mevr. Wiltink; 3. mevr. J. Bannink—
KI. Bramel; 4. mevr. W. Platerink—Leunk; 5.
Toos Horstman.
Dogcarrijden: 1. mevr. G. v. Amstel—Nijhof; 2.
mevr. B. Lenselink—te Brake; 3. mej. H. Nijhuis;
4. mevr. G. Berenpas—Bouwmeester; 5. mevr. D.
Bannink—KI. Bi-amel; 6. mej. G. Leunk.
Briefposten: 1. H. Nijenhuis; 2. Jo Nijenhuis; 3.
mevr. Kreunen—Eggink; 4. mevr. KI. Brinke—
Mey'erink; 5. mevr. Lindenschot—Oldenboom; 6.
mevr. Platerink—Leunk.
Balkruien: 1. Fr. Klein Brinke; 2. D. Pardijs; 3.
Joh. Wentink; 4. R. M e n n i n k ; H. H. Meulenbrugge
en 6. A. Oltvoort.
Stoelendans: 1. J. Braakhekke; 2. Willy Klumpenhouwer; 3. Hannie Nijenhuis; 4. G. Bijenhof; 5.
M. Klein Ikkink en 6. Joh. Pardijs.
In het verenigingsgebouw werd beide avonden
door de Toneelclub T.A.O. met succes opgevoerd
het blijspel „Ik zal het je betaald zetten", onder
regie van de heer Huitink uit Exel. De grime was
bij de heer Rood uit Ampsen in goede handen.
De heer Bent dankte de medespelenden voor het
gebodene, waarna de avond met het zingen van
het 6e couplet van ons Volkslied werd besloten.

VOETBAL
De competitie begint a.s. zondag voor Vorden l
en Vorden II. Vorden ontvangt op eigen terrein
St. Walburgis I uit Zutphen. Deze Zutphense club
heeft de laatste jaren niet tot de sterksten van
haar afdeling behoord, doch hoe zij dit jaar voor
de dag zal komen, moet nog worden afgewacht.
De elftalcommissie heeft de laatste weken verschillende opstellingen geprobeerd en we zullen
hopen dat zij voor zondag de sterkste formatie
gevonden heeft en daarmee succes zal hebben.
Vorden II speelt in Zutphen tegen De Hoven III,
die in deze afdeling vorig seizoen een sterke tegenstander was. Het zal voor de reserves dan ook
niet meevallen hier succes te behalen. Gezien de
resultaten uit de oefenwedstrijden moet er echter
nog wel een kans in zitten.
Vorden III en IV hebben vrijaf.
Zondag speelde Vorden I in Lochem tegen Lochem
II een oef en wedstrijd, welke door de Vordenaren
EATTI-JUNIOREN IN DE KOMENDE
met 2—l werd gewonnen. Daar Besselink wegens
COMPETITIE
militaire dienst niet beschikbaar was, werd met
De
Ratti-jeugd
zal
dit seizoen met 3 elftallen aan
10 man gespeeld, hetgeen overigens niet mocht
deren, daar Vorden ondanks dat gemis toch nog in de competitie deelnemen. De indeling voor de
de meerderheid was. Jammer dat de wedstrijd aan junioren is volgens de bekendmaking van de Bond
als volgt:
het slot een nogal fors karakter kreeg.
Vorden II heeft in Zutphen tegen de eerste klas- Ratti A speelt in de Ie klas afdeling J met o.m.
ser Be Quick III geen gek figuur geslagen. Wel- Soccii A uit Vierakker, Pax B, Hengelo (G.), Voriswaar werd met 3—l verloren, doch het werd een den A, Ruurlo B, Keyenborgse Boys A, Steenderen
eervolle nederlaag. De Vordenaren kunnen op een A, De Graafschap C en Baakse Boys A.
goede wedstrijd terugzien, wat goede verwachtin- Ratti B start in de 2e klas afdeling G met Vorden
gen geeft voor de competitie. De wedstrijd in Zut- B, Cupa A, Zutphen B, Voorst C, A.Z.C. C, Be
phen had een zeer prettig en sportief verloop en Quick C, Zutphen, De Hoven D en St. Walburgis
A, Zutphen.
stond bovendien op een goed peil.
Vorden III was op bezoek bij K.D.C. III en ver- De jongste uitgave Ratti C komt uit in de 3e
loor hier met 4—3 en tenslotte speelde Vorden IV klasse afdeling J met A.Z.C. E, Zutphen C, De
tegen Klein Dochteren I gelijk met l—1. Het Vor- Hoven E, Wilhelmina S.S.S. C, Zutphen, Brummense Boys C, St. Walburgis B en Voorst E.
dens doelpunt ontstond hier uit een penalty.
EEN REVUE OP KOMST
Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan der
o.l. Dorpsschool is een comité druk in de weer om
voor beginnelingen en gevorderden
medewerkers te charteren voor opvoering van een
revue. Wanneer deze opvoering zal plaats hebben Aangifte hiervoor zo spoedig mogelijk bij
is nog niet bekend.
Als de plannen vastere vorm hebben gekregen, Mevr. van Mourik (apotheek) of mej. Schelhopen we op een en ander nader terug te komen. tens, Molenweg 5,

Nutscursus Engels

Puma voetbalschoenen

BLOEMENTENTOONSTELLING

Wereldvermaard,
door kwaliteit en afwerking

Met pararubber noppenzool

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel
Gevraagd per l nov.

flink meisje
z.s.k.w. voor dag of dag en nacht, bij voorkeur R.K. voor hulp in de huishouding, eventueel bij interesse lichte werkzaamheden in
de zaak.
Goed loon voor goede kracht.
Horlogerie

A. F. W. van Soest
Turfstraat 16 -

Zutphen

Woensdag 13 sept.
is onze zaak

gesloten
Gas verkrijgbaar

N. J. KEUNE
Stationsweg 1

Weekend aanbieding
Het is haast niet te geloven, maar toch
waar l!

Een prima kapokkussen
van zware damast en met zuivere Java kapok
voor

f 6.95
A» J» A» Helmink

Zutphenseweg 14

Vorden

Wij krijgen zaterdagavond rechtstreeks
uit Denemarken ingevoerd, een wagon

Fjordenpaarden

H. G. Sanderman
Banninkstraat 21 - Tel. 1378
Hengelo (G)

Zaal Langeler - Hengelo-GId.
Zaterdag 9 sept. a.s.

DANSEN
Orkest H. Brugman

Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 9 en zondag 10 sept*
8 uur
Het vervolg op „En eeuwig
zingen de bossen"

WINDEN WAAIEN OM DE ROTSEN
met: Joachim Hansen-Maj Brit Nilsson - Hans Nielsen.
Millioenen mensen lazen de roman en zullen
deze prachtige kleurenfilm komen zien.

L

Toegang 14 jaar

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

Biljartvereniging „De Zon"
Degenen, die als lid willen toetreden tot deze
biljartclub, kunnen zich opgeven tot
uiterlijk a.s. vrijdagavond 8 sept.
bij café De Zon.
Het Bestuur

op 15 en 16 sept. 1961 in het Nutsgebouw

Wedstrijden:
1 Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten groteren.
3 Wedstijd stekplanten van de bewoners van 't Bejaardencentrum ,,De Wehme".
4 Wedstrijd eigen gekweekte planten, bloemen, vruchten,
behalve vaklieden.
5 Wedstrijd voor cursisten: a. kleine vazen
b. grote vazen
c. bloemstukjes
d. fantasiestukjes
6 Wedstrijd voor groteren
a. kleine vazen
vanaf 15 jaar b. grote vazen
c. bloemstukjes
d. fantasiestukjes
7 Inzending vaklieden.
8 Wedstrijd bouquetten van droogbloemen.
O Bloemtekeningen voor kinderen a. naar de natuur
t. e. m. 15 jaar b. naar voorbeeld
10 Fantasiestukjes zoals sprookjes, kampeerplaatsen,
kastelen enz.
11 Tuintjes in miniatuurvorm, d.w.z. gemaakt op een dienblad of op een deksel van een doos of plank.
12 Bloemschikken voor en door kinderen tot 14 jaar in vazen
of bakjes in het Nutsgebouw onder toezicht. Bloemen
en vazen en bakjes meebrengen.
13 Schilderijtje van stro of verse bloemen (bijv. in mosbal
gestoken of bouquetje vastgeplakt op achtergrond met
plakband vastgemaakt).
14 Veldbouquetten voor groteren.
15 Veldbouquetten voor kinderen.
16 Paddestoelen a. voor groteren b. voor kinderen.
17 EXTRA! Eigen gekweekte dahlia's.
* Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen.
* Voor inzenctoigen vaklieden geldprijzen.
Inlevering stekpranten voor schoolkinderen donderdag*
ochtend H september om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag van
2.30 tot 4 uur in het Nutsgebouw. Voor ouders van kinderen
van de buitenscj^kn 's morgens om 9 uur aan de buitenscholen, gelijk m^r de kinderen.
Wedstrijd no. 12 bloemschikken voor en door kinderen donderdag van 4 tot 5 uur in het Nutsgebouw.
Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 15 september in het
Nutsgebouw, ingang Kerkstraat van 9.30 tot 12.30 uur.
De TENTOONSTELLING is geopend vrijdagavond 15 sept.
van 7.30 nnr tot 10 uur, zaterdag van 4 tot 10 uur.
Prijsuitdeling 9.15 uur.

VERLOTING maandag 18 september om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.

Onze dames- en herensalon is wegens
vakantie

gesloten
van 10 t/m 18 september

IEHERIHK
DE OPTICIEN DIE flLTUD
VOOR U KLPflR START.1

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Kapsalon Beerning
Nuts-blokf luitcursus
o.l.v. Karel E. Wolters
Alle leerlingen worden
donderdag 14 sept. om 4 uur
verwacht in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

Bakkerskoekjes,
zijn niet duur, maar echt lekker.
Dat weten de fijnproevers al
jaren!
Bakkerskoekjes.

STEEDS OVENVERS!
De Vordense Bakkers
Als men elkaar 's avonds Welterusten zegt,
dan willen we ook gaarne lekker slapen.
Koop bij ons een

nieuwe matras
"bals een Auping of een Epeda matras.
Binnenvering, Kapok of Kernmatras enz.

Laat bij ons uw oude kapokmatras bijvulVan oude veren bedden maken wij prima
cel mat rassen

f 7.65 per fles

KEUNE
Nutscursus
BOEKHOUDEN
Praktijkdiploma

De cursus vangt aan op
vrijdag 15 september.
Aanmelden bij
W. K U I J P E R
Molenw. 19-tel. 1569
B. de BRUYN

Schoolstr. 13-tel. 1516
VORDEN
Chemisch reinigen
Depot:
kleermakerij

Schoenaker
Ruurloseweg 41
Tel. 1478

Als altijd tot uw dienst

JUWEEL
Fa. 6. W. Lui
m
es
B.
Lammers
Telefoon 1421
VERF
Of het nu gaat om een

fiets
De firma's

Koerselman en Luth

of om een

houden weer gezellige en leerzame

bromfiets

Huishoud- en Modeshow-avonden
in samenwerking
lichtingsdienst

met de Ned. Huisvrouwen voor-

Kaarten binnenkort verkrijgbaar aan bovengenoemde zaken

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Adverteert in CONTACT

Bijouterieën
naar

Het is op dinsdagavond 19 sept. en woensdagavond
20 sept. in zaal Bakker

toch ook uw zaak?

J.M.UITERWEERD
Ruurloseweg 35
Voor

Bij

Houdt één dezer avonden vrij

De Speciaalzaak

Altijd voorradig bij:

BARINK

KEUNE

slaagt u altijd!

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

Zie onze Wol-etalage

A. G. Tragter Nieuwste soorten
Telefoon 1256
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Moderne kleuren
Laag in prijzen

A. J. A. Helmink - Tel. 1514

TELEFflfVORDEN

Vraagt Animozegels

erkend gedipl. handelaar

Welk MEISJE of A
flinke vrouw kan mij
Tonny Hartman
X
helpen met grote beurten. H. W. BijenhofAnnie Booltink
X
Scholten, Zutph.w. 42. X
J
Woensdag 13 sept. .. hopen elkaar op woensdag 13 septem- f
wegens huwelijk de ge- \ ber a.s. v.m. 10 uur het H.Sacrament Q
X van het Huwelijk toe te dienen in de K
hele dag
Parochiekerk van de H. Antonius van X
^ Padua te Vorden, Kranenburg, waar- V
gesloten
j na tot intentie een H. Mis zal worden
Café „De Zon" * opgedragen om de zegen van God te
vragen over hun huwelijk.
Te koop'n Etna kamerVorden, Zutphenseweg 24. ,
, V
kachel Ruurloseweg 35
v
~—Aug. 1961
Vorden.
W Keyenburg, Poelseweg 5.
V

H

««

K

X

Wegens overcom- X Toekomstig adres: Zutphenseweg 24, n
pleet aangeb. een
X
Vorden. X
stofzuiger
Ruton i.z.g.st. Adr. te \ Receptie van 4—6 uur in zaal Bakker r
X te Vorden.
X
bevr. Bur. Contact.
J
-sX
Twee 2 persoons ledikanten,! met spiraal
en l met stromatras, A
Frans van der Hammen
2 kroonlampen, l g.
en
o.h. Erres wasmachiToos
Brummelman
neenóstoelen, wegens
verhuizing H. Hissink,
te bevr. bij D. Beek. \ hebben de eer U kennis te geven van
X hun voorgenomen huwelijk, waarvan
Hoge 61, Vorden.
X de voltrekking D.V. zal plaats hebben
Te koop vers gedorst w op vrijdag 15 september om 2 uur
HAVERSTRO in ba- / ten Gemeentehuize te Vorden.
len geperst. H. Eg- J Kerkelijke bevestiging in de Geref.
gink, Hackfort.
j Kerk des namiddags 2.30 uur door de
!j Weleerw. Heer Ds. J. D. te Winkel.
Te koop een pony
merrieveulen donker- u Vorden, september 1961.
br. en een SIMPLEX X Toekomstig adres: B 6 Vorden.
bromfiets metrolaandr.
a.n. J. W. Heersink, A Receptie van 4 - 5 uur in Hotel BakX ker, Vorden.
E 23 Linde,

Zeldzame aanbiedingen

Uw reddend bloed
Dinsdagavond 12 september a.s. wordt
de bloedafname-avond gehouden in de
bijz. lag. Landbouwschool aan de Hengeloseweg voor het Ned. Roode Kruis.
De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden. Ook zij die onverhoopt de oproepkaart niet ontvangen worden verwacht. Houdt u zoveel mogelijk aan
de aangegeven tijd.
Eerste donoren opgeroepen om 18.30
uur, laatste groep om 21.15 uur. Bij
verhindering aangegeven tijd op oproepingskaart kunt u tussen deze tijdstippen dus nog terecht.
N.B.
Denkt u er vooral aan de zegelkaart
en de oproepkaart mee te nemen.

K
X
X

Te koop MESTHAANTJES voor de
slacht. H. J. Rietman,
Warkenseweg 6
Warnsveld
Te koop een r.b.
STIERKALF. Korenblik, Boshoekje Linde
Te koop 'n toom zware
BIGGEN. J. G. Leisink, B 83 Vorden.

20 BIGGEN te koop
G. H. Winkel,
„Joostink"

H.H. Landbouwers
Wij hebben voor u in
voorraad

Vorden

Van maandag 18 t.e.m. donderdag 21 sept.
zijn wij van plan met

Heden overleed zacht en kalm na een
geduldig gedragen lijden mijn geliefde
en zorgzame vrouw en mijn schoondochter
GERRITDINA ALEIDA ROSSEL
op de leeftijd van 35 jaar.
Dat zij in vrede van ons heenging,
troost ons in dit zware verlies.

Fa. G. W. Luimes
Vorden

Tel. 1421
Voor

Serviezen
naar
KEUNE
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

HAANTJES

te gaan en de zaak te sluiten.
^L Wie nog pasfoto's wensen, gaarne bij^p tijds komen. Films en blitzlampjes in
de automaat verkrijgbaar.

Foto Dolphijn

Keune
AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

198
139
139
129

fruitcocktail
perziken
ananas
aardbeien

Heerlijke v.v. Goudse kaas, 500 gram slechts
Onze bekende schouderham, 100 gram

et
et
et
et

129 et
59 et

Grote rollen Zaanse eierbeschuit, 2 rol voor
Sprits, bijzonder lekker koekje, 250 gram
Grote ontbijtkoek, klasse A
Kersverse margarine, 3 pakjes
Grote dikke gevulde repen, 3 stuks voor
Heerlijke fondantjes, 250 gram
Lucifers, 2 pak voor

39
49
39
89
69
49
39

et
et
et
et
et
et
et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Wij merken het dagelijks!
Er komen steeds meer tevreden

TOTAL gebruikers

B. Wesselink
Wed. S. Wesselink-Rossel
Vorden, 31 augustus 1961.
„'t Hiddink"

Doe als al diegenen en tank ook bij

De begrafenis heeft plaats gehad op
maandag 4 september op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Barink

F. Toorneman, Vorden

U zegt dan ook

Woensdag 13 en donderdag 14

TOTAL

september

afwezig

motorbrandstoffen, onovertroffen

Daar verder ook niemand thuis is
boodschappen doorgeven naar

Dierenarts H. EIL, Hengelo G.
Telefoon 06753-1420.

Mevrouw en Mijnheer,
Ook U hebt van ons ontvangen

Een bewijs van deelname voor de

Dropping

12 Vivo waarde-coupons

aan de Medlertol

waarop u 1000 wapens ontvangt.

op zaterdag 16 september 's avonds 7.30 uur
W. Rosscl. tel. 1283 bij café Eykelkamp.
H. Robbertsen
tel. 1214
Wegens vakantie
Voor
naar

Litersblikken
Litersblikken
Litersblikken
Litersblikken

vakantie

f. 1.50 per 500 gr.

Keukenuitzetten

l grote pot meikersen op sap en een grote fles limonadesiroop samen voor 185 et
Deze aanbieding is alleen vrijdagavond geldig.

Nieuwstad 5, Vorden

Plastic dekkleden
38 et per m 2

Onze urijdagauond-stunt!

Hotel Goud koffie per pak 148 et, bij elk pak een
pracht kop en schotel voor 45 et
Volop Radion, groot pak
69 et
Volop Sunil, drielingpak
99 et
Volop Persil Ideaal, 3 pak voor
100 et

Siemerink
Zutphenseweg 15

vindt U bij ALBERS zelfbediening

Dus een boekje vol met een waarde van vijf gulden.

want,

gesloten

van a.s. maandag 11 sept. t.e.m.
vrijdag 15 sept.

Sigarenmagazijn

WERKKLEDING

Kan Langer Mee

„Jan Hassink"
Boek- en Kantoorboekhandel
Leesbibliotheek

Verkrijgbaar bij:
FA. VISSER -

VORDEN

Let u vooral op de coupon rood gestempeld met onze
firmanaam.
Deze geeft nml. nog een extra verrassing voor u.
Mocht u nog niet in het bezit zijn van een deelnemersbewijs, in de winkel kunt u ze nog geheel gratis in ontvangst nemen.
De coupon rood gestempeld vanaf maandag 11 september
in de winkel in te wisselen; dit kan niet eerder in verband met
onze vakantie.
Groetend,

Fam. F. A. SMIT
en pezsoneel

A. s. zondag half drie
In ons bedrijf kunnen worden geplaatst:

de competitie-wedstrijd

Vorden l - St. Walburgis l

a. Meubelmakers
b. Leerling- of aank. Meubelmakers
c. Stoelenmonteurs
Vast werk
Opname in het bedrijfspensioenfonds

Meisjes en Jongens
boven de 18 jaar
die nog geen bepaald beroep gekozen
hebben en voelen voor één van de
verzorgende beroepen, worden uitgenodigd eens te komen kijken in de

Heerlijk
pittig
verfrissend

psychiatrische inrichting
„Het Groot Graffel" te Warnsveld

Inschrijving leerlingen
voor de cursus 1961-1962

A. Afdeling metaalbewerking en timmeren:
3-jarige A-cursus. Toegankelijk voor leerlingen, die niet in
bezit zijn van het getuigschrift L.T.S.
Aanvang cursus: maandag 2 oktober a s . , 19.00 uur.

B. Afdeling metaalbewerking en timmeren:
2-jarige B-cursus. Toegankelijk voor leerlingen, die wel in
het bezit zijn van het getuigschrift L.T.S.
Aanvang cursus: maandag 2 oktober a.s., 1900 uur

C. Opleiding adspirant-monteur
werktuigen en tractoren:

landbouw-

Toegankelijk voor leerlingen, die in het bezit zijn van het getuigschrift landbouwwerktuigen en tractoren.
Aanvang cursus: maandag 2 oktober a.s., 19.00 uur.

D. Opleiding 2e monteur landbouwtrekkers:
Toegankelijk voor leerlingen, die in het bezit zijn van het
getuigschrift adspirant landbouwtrekkers.
Aanvang cursus: maandag 2 oktober a.s., 19.00 uur.

E. Lassen:
Ook in het komende cursusjaar worden er weer cursussen
gehouden in het autogeen en elektrisch lassen, onder toezicht
van C.O.C.A.M. en N.V.L,
a. cursus beginners autogeen en elektrisch lassen,
(getuigschrift N.V.L.)
b. cursus gevorderden autogeen en elektrisch lassen,
(getuigschrift N.V.L.)
c. cursus gronddiploma autogeen en elektrisch lassen,
(diploma N.V.L.)
Aanvang lascursussen: begin oktober a.s.
Aanmelding voor bovenstaande cursussen a.s. donderdag,
7 september van 19.00-21.30 uur in het schoolgebouw,
Larenseweg 50. Telefonische opgave 06730-1225.
Leerlingen, die het vorig seizoen de school reeds bezochten,
moeten zich ook opnieuw opgeven.
De direkteur,
F. Zijlstra

tegen vergoeding van reiskosten.
Wanneer zij besluiten daar te gaan
werken, worden zij gedurende 6 weken
geplaatst in het Vooropleidingsinstituut
„Parkzicht", behorende bij deze inrichting.
Het onderwijs gedurende deze 6 weken
bestaat uit:
sociale psychologie, elementaire verpleegkunde, maatschappijleer, expressieve handenarbeid, algemene ontwikkeling, bewegingsleer volgens methode
Cesar, diëetleer en koken. Daarnaast
sport en spel.
Men wordt 15 uur per week ingeschakeld
bij eenvoudige verzorgingsarbeid t.b.v.
de patiënten. Men ontvangt al salaris.
Na deze zes weken kan men besluiten
of men leerling-verplegende wil worden. Het salaris van een leerling-verplegende is f 155.— tot f 200.— per
maand, benevens kost, inwoning en bewassing.
De weekenden zijn voorlopig vrij. Ruime
vacantie.
De voorkeur wordt gegeven aan meisjes, die Ulo of huishoudonderwijs hebben genoten.
Belangstellenden voor een bezoek aan
de inrichting kunnen zich opgeven bij
de Geneeshee r- Directeur van de Psychiatrische Inrichting ,,Het Groot Graffel"
te Warnsveld.

Heiiteken
Bier
es*

VM»V,V.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram gesmolten vet 45 et
500 gram rookworst 160 et
500 gram haantjes 225 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram kookworst 60c et
200 gram tongeworst' e55
et
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram vet spek 90 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven
wordt door ons keurig uitgevoerd.

Heineken
morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

Heineken's bier
verkrijgbaar bij

Kistemaker

Ook kleurendrukwerk kunt u gerust aan ons toevertrouwen

Drukkerij WolterS Nieuwstad 12- Vorden

Te koop een RAP
bromfiets. B. G. Lichtenberg, 't Waarle.

AUTOVERHUUR

Bupro-gas

Nuchter STIERKALF
te koop. H. ]. Berenpas, Ruurl.weg D 32

m.en zonder chauffeur

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per Hes.

2 drag. VARKENS
te koop, bijna a.d.tell.
H. Hissink, C 52.

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Weulen Kronenberg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

