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INGEZONDEN MEDEDELING
DE MODERNE TIJD

Als ik zo rustig naar buiten kijk, zie ik op 30
meter afstand een persoon, die met welbehagen
aan zijn sigaar trekt, en onderwijl toeziet of de
motor nog loopt om het vieze water uit de zink-
putten te verwijderen, dat dan via een buis in
de vrije natuur loopt.
Ja, waarde dorpsgenoten, zo is het in een deel
van het anders zo keurige dorp Vorden, n.l. in
de hoek van de v. Gelre- en de v. Heeckeren-
straat (Tranendal). Vooral als het regent is men
haast genoodzaakt een roeiboot te huren, want
het is in én woord bar. Het pad achter de huizen
heeft men verhard met sintels uit de B. v. Hack-
fortweg, nu ja, sintels, het lijkt meer op schoen-
smeer. Het pad is net een stuwdam voor mijn
tuin. Als het regent zie je overal binnenmeertjes
en de mensen komen met schoppen om de dam
door te steken.
Ik vraag me af of de heren, die dit uitgedacht
hebben, er niet aan gedacht hebben om de men-
sen hier een helicopter te geven?
En dan te moeten horen, dat er sprake is van
huurverhoging! Nu, van mij geen cent meer, of
eerst moet de zaak in orde zijn, zoals het hoort.
We leven hier nog dertig jaar ten achter. Er
schijnen hier mensen rond te lopen, die er niet
bij na denken hoe vervelend het is, om elke dag
maar door de modder te moeten baggeren. We
hebben niet allemaal van die mooie tegelpaden
bij huis liggen.
En dan nog iets. Het is voor ons verboden om
vuil achter het huis te gooien. Een goed idee.
Maar Gemeentewerken gooit zelf wel allerlei
rommel er neer, o.a. takken van bomen en niet
te vergeten de rommel uit de put! We zullen
maar niet over de a.s. winter praten. Er moet
nu iets aan gebeuren, waarde heren, want zo
kost het ook handen vol geld.
En wilt u het niet geloven, geachte dorpsge-
noten, kom dan eens bij mij op bezoek. Bij slecht
weer kunt u het van achter de ramen aan-
schouwen!

J. JANSEN,
v. Heeckerenstraat 2, Vorden.

H. LUTH
Nieuwstad 4

Telefoon 1396

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR
HET KONINGIN WILHELMINA FONDS

Wanneer in onze omgeving iemand ernstig ziek
ligt, is rr soms een machteloos gevoel van méér
te willen holpen, méér te willen doen voor deze
ene, bepaalde patiënt.
Dit blijkt veelal onmogelijk, maar dan helpt het
te weten, dat de zieke, met alle andere patiën-
ten, de steeds groeiende kennis van medische
deskundigen ten goede komt, want de vorde-
ringen zijn onmiskenbaar.
Zoals talloze ziekten in de loop der eeuwen wer-
den overwonnen, zo wordt nu door de weten-
schapsmensen rusteloos gewerkt aan het inge-
wikkelde, moeizame en tijdrovende kanker-
onderzoek.
Dit onderzoek is zeer kostbaar. Het Koningin
Wilhelmina Fonds staat voor de grote taak
hiervoor ieder jaar ongeveer 2 miljoen gulden
bijeen te brengen.
Bestrijding van kanker is een begrip dat voor
ons allen leeft. Iedereen heeft ongetwijfeld wel
eens wat gegeven voor dit werk, want 't Fonds
heeft dank zij die gaven in de elf jaren van zijn
bestaan veel tot stand kunnen brengen.
Opnieuw zullen de dames en heren collectanten,
bij u komen met een lijst. U kunt dan opnieuw
meewerken door gul te geven.
Moge uit de opbrengst van de collecte blijken
dat een ieder, zonder uitzondering, de noodzaak
en de ernst inziet van een verantwoorde kanker-
bestrijding in (Nederland.

Bestrijdt het leed dat kanker heet!
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Het Bestuur, af d. Vorden:
G. H. Beek er, Kranenburg.
Zuster A. Gemmink.
J. Koster.
A. J. Meijer.
Mevr. M. C. v. Mourik—Spoor.
H. G. Poesse, voorzitter.
C. Vogtlander—Netto, secr.-penningm.

UW REDDEND BLOED
De propaganda-actie welke het comité „Bloed-
plasma" de laatste weken heeft gevoerd is niet
zonder succes gebleven. Meer dan honderd per-
sonen gaven zich op zodat het totaal aantal
donoren steeg van 355 tot 469.
Alle nieuwe donoren hartelijk welkom in onze
grote donorfamilie.
Zoals reeds is meegedeeld zal bloedafname
plaats vinden op woensdagavond 21 september
a.s. Het comité verzoekt een ieder deze datum
al vast te noteren en spreekt de hoop uit dat
alle donoren op genoemde avond aanwezig zul-
len zijn.
Nadere bijzonderheden vindt u in „Contact" van
17 september a.s.

BIOSCOOP
Zondagavond kan men in de film: „Te jong
voor liefde", leren, waartoe een 16-jarig meisje
kan komen, dat door haar ouders te slap wordt
opgevoed en danig verwend wordt.
Op school probeert zij een liefdesverhouding
met een oudere leraar aan te knopen en als haar
dit niet lukt, schuwt zij geen middel om hem in
een zeer hachelijke positie te brengen.

KERKDIENSTEN zondag U september.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. ƒ. J. van Zorge.
10.15 uur Ds. J. H. Jansen. Bloemendienst
met de kinderen van de zondagsschool

Medler school.
Geen dienst.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 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 97 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43,— tot f 52,— per stuk.
Handel was kalm.

Burgelijke stand van 2 t.m. 8 sept.
Geboren: z. van H. Beumer en B. Lebbink;
z. van J. W. Maalderink en G. Weimer.
Ondertrouwd: G. J. Addink en J. Vreeman;
G. Wolters en M. G. Ruesink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

DIERENBESCHERMING
Hoewel 4 oktober officieel als Dierendag isr uit-
geroepen, komen wij nu reeds, met het oog op
de collecte die va£jp t/m 17 september, gehou-
den zal worden, ̂ ^ aandacht voor het dier
vragen.
Deze Dierendag is een mooie gedachte, maar
mooi f r i
het hele jaar door a.-Hulacht aan het dier zouden
schenken. Het gaat er om, alle dieren - - e n
juist ook die, wfljl^ helemaal geen „familie-
naam" hebben e»B»woon maar „dier" zijn —
als levende schepsêren te beschouwen, die recht
hebben op een goede behandeling. Er zijn nog
altijd mensen, die dit recht veronachtzamen.
Wanneer men de rapporten van inspecteurs van
de dierenbescherming onder ogen krijgt, gruwt
men vaak van de wreedheden, welke de mens
zich tegenover het dier meent te kunnen ver-
oorloven.
Door de vereniging voor dierenbescherming Is
reeds ontzaglijk veel bereikt, al blijft er ook in
onze naaste omgeving en in ons eigen land nog
veel werk te verzetten.
Wij hopen dan ook van harte dat u uw steun
wilt geven aan de collecte ten behoeve van de
bescherming welke het dier nog zo van node
heeft.

U GAAT TOCH
a.s. zondag 11 sept. naar de

Gezinsdienst
iu de Herv. Kerk?
Aanvang 10.15 uur.

Bloemengroet voor zieken en be-
jaarden. Begeleiding van orgel
en trompet.

BUURTVERENIGING DELDEN OP REIS
De leden van de buurtvereniging Delden hebben
per bus hun jaarlijks uitstapje gemaakt. De
tocht ging ditmaal naar Brabant, waar een be
zoek gebracht werd aan de bierbrouwerij „De
Schaapskooi" in Tilburg, waar het bier weer
best was. Vervolgens werd een bezoek gebracht
aan „De Efteling", wat zeer in de smaak viel
Op de terugweg werd café Winkelman op de
Keyenburg aangedaan, waar het gezelschap
door de conferencier Dijkman uit Laren enige
tijd gezellig werd bezig gehouden en ook de in
wendige mens werd versterkt.

GOUDEN BRUILOFTSFEEST
Het heeft het gouden echtpaar B. Koning, J. F.
Koning—van Ark vorige week vrijdag bij de
viering van hun 50-jarig huwelijksfeest niet aan
belangstelling ontbroken.
Geheel in de stijl van de bruidegom werd het
bruidspaar in een open landauer, bespannen met
2 paarden, van huis naar hotel Bakker gereden,
waar het feest werd gehouden.
Onder de velen, die het echtpaar kwamen feli-
citeren, waren o.a. burgemeester en mevrouw
Van Arkel, de gemeentesecretaris, de heer Plas
en diens echtgenote, de beide plaatselijke predi
kanten en vele relaties uit de paardenwereld,
waarvoor de bruidegom nog volop interesse
heeft.
De muziekverenigingen „Sursum Corda" en
„Concordia" brachten het echtpaar 's avonds
een serenade.

NUTSFLORALIA

De tentoonstelling van Nutsfloria wordt op 16
en 17 september a.s. gehouden in 't Nutsge-
bouw. Het belooft een grote en mooie tentoon-
stelling te worden daar er veel deelname voor
de bloemschikcursus was en de heer Dijkman
uit Borculo, die de cursus geleid heeft, er echt
slag van heeft om zijn leerlingen in korte tijd
veel bij te brengen. De inzending van de cursus
zal dan ook bijzonder groot zijn, de heer Dijk-
man rekent op een 50 tot 60 stuks.
Verder zal de heer Dijkman voor een keurig
versierde dinertafel zorgen en zelf het bloem-
arrangement verzorgen.
Het bestuur heeft zelf ook grote plannen en als
't meeloopt zal er o.a. een grote kapel in schitte-
rende kleuren, geheel van opgestoken bloemen
te zien zijn.
De wedstrijden zijn wederom talrijk, enkele zijn
afgevallen en een nieuwe is er voor in de plaats
gekomen, n.l. een speciale wedstrijd in eigen
gekweekte dahlia's. Overal ziet men in de tuinen
prachtige dahlia's. Laat men die vooral inzen-
den, men maakt kans op een mooie prijs!
't Toneel zal er dit jaar ook gedeeltelijk iets
anders uitzien, fleuriger, met vrolijke kleuren.
Het bestuur rekent ook op een grote inzending
van eigen gekweekte vruchten, er zijn dit jaar
veel appels en peren, dus als u mooie exem-
plaren hebt, zend ze dan in, ook hier geldt het-
zelfde als bij de dahlia's.
Paddestoelen zijn er ook in massa te vinden,
trek er op uit en doe een inzending.
Van de zijde van de vaklieden rekent het be-
stuur op hun medewerking. Wanneer die iets
moois laten zien, wordt de tentoonstelling er
des te interessanter door, wat iedereen zeer op
prijs zal stellen.
Het is tot nu toe allemaal toekomstmuziek voor
het bestuur, maar bloemenliefhebbers, van u
hangt 't af dat 't werkelijkheid wordt en de
Nutszaal weer die 2 dagen een grote bloemen-
tuin wordt!
De kinderen die beide stekplanten inleveren
krijgen een extra beloning.

Voor het I-ere
Baby-huidje

TBABYDERM™""™
Hoeder

OLIE - ZEEP

ORANJEFEKj HET MEDLER

Het natte en gure ^er van vrijdag en zater-
dag kon de inwoners van Het Medler niet weer-
houden in opgewekte stemming het jaarlijkse
v o i k vieren.
Vrijdag werden de kinderf eest en gehouden van
de r.k. lagere school^m de Kranenburg en de
o.l. school in Het Me^^. Er waren aardige spel-
letjes uitgedacht do^Pde leden van het feest-
comité.
De uitslag hiervan was: in de rubriek jongens
van 6, 7 en 8 jaar: 1. W. Koers; 2. W. v. d.
Locht; 3. H. Bloemendaal; van 9 tot 11 jaar:
1. H. Arfman; 2. W. Tiessink; 3. J. Berenpas;
van 12 en 13 jaar: 1. D. Nijenhuis; 2. G. Wal-
gemoet.
Meisjes van 6 tot 9 jaar: 1. A. Zents en 2. B.
Tiessink; van 9 tot 11 jaar: 1. T. Brummelman
en 2. Jos. Homberg.
's Avonds werd in de grote danstent door de
Toneelvereniging „Tot Nut en Genoegen" uit
het Ruurlosebroek opgevoerd de daverende
klucht: „Jong Leven op Morgenrood". Hiervoor
bestond zeer veel belangstelling.
Het spel was zodanig dat de voorzitter aan het
einde de opvoerende vereniging een enveloppe
met inhoud aanbood, voor het prachtige spel
dat te zien was gegeven.
Zaterdagmiddag werden de volksspelen gehou-
den. De waarnemend voorzitter, de heer A. Rib-
bers, verwelkomde de burgemeester alsmede de
muziekvereniging „Concordia" en sprak de
wens uit dat, ondanks het slechte weer, het feest
mocht slagen. Na het zingen van Het Wilhelmus
vonden de volksspelen plaats op het weiland en
enkele in de danstent, waar o.a. de stoelendans
plaats vond.
De uitslagen waren als volgt:

Vogelschieten: 1. E. Gotink (koning). Hij
mocht een fraaie pendule in ontvangst nemen,
terwijl de koningin een prachtige taart aanpe-
boden kreeg; 2. F. Lichtenberg (kop); 3. H.
Kappert (rechter vleugel); 4. G. Dimmendaal
(linkel vleugel) en 5. J. Ribbers (staart).
Autopedrace: 1. D. Vink; 2. W. Wesselink en 3.
A. Ribbers.
Dogcarrijden: 1. mej. D. Tjoonk; 2. mevr. G.
Mulderije—Heijink; 3. mevr. G. Bogchelman—
Abbink; 4. mevr. H. Kettelarij—Visser en 5.
mevr. J. Groot Wassink—Hakken.
Schijfschieten: 1. J. Knoef; 2. H. Weenk; 3. D.
Brummelman; 4. Joh. Eijkelkamp; 5. R. Norde.
Briefposten: 1. mevr. Brummelman—Nijkamp;
2. mevr. Eijkelkamp—Freriks; 3. Betsie Klein
Lebbink; 4. mevr. D. Gotink—Hietveld en 5.
mevr. Neerlaar—Schepers.
Stoelendans: 1. mevr. Meileveld—Leusink; 2.
mevr. Fokkink—Wensink; 3. Riek Mulderije; 4.
mevr. Gotink—Hietveld; 5. mej. B. Bats en 6.
mej. G. Bats.
De prijzen werden door de burgemeester uitge-
reikt. Hij wees daarbij op de verharding van de
Mosselse Enkweg (Kranegoorsdijk), waarvan
de werkzaamheden in oktober a.s. zullen begin
nen, alsmede op de aansluiting van enige boer-
derijen op het elektrisch net, die tot op heden
daarvan nog verstoken waren, zodat alle boerde
rijen in het Medler op het elektrisch licht zijn
aangesloten.
De feestvreugde werd verhoogd door de aan-
wezigheid van een schiettent, een draaimolen,
een vis- en patates fritteskraam. Het feest werd
met een gezellig bal in de grote danstent be-
sloten.

Baby-uitzetten
Wilt u THUIS
uw keus bepalen?

Dat kan!

Even een berichtje en u krijgt de
koffer met monsters THUIS!

Nu ook PAGE celstof-luiers

Visser - Vorden
Telefoon 1381

BAKKERSVAKANTIE
A.s. week gaan weer enkele bakkers met vakan-
tie en wordt er dus geen brood bezorgd. Per
advertentie worden de namen van de werkende
bakkers bekend gemaakt, waar u dus uw brood
kunt halen.

M.B.Y.
RUNDVEEKETJRING „DE WIERSSE e.o."

Door de Coöp. Rundveefokvereniging „De
Wiersse e.o." werd dinsdagmiddag in een weide
bij café Eyckelkamp de jaarlijkse rundveekeu-
ring gehouden.
Keurmeesters waren D. J. Beltman, Groot Doch-
teren, D. J. Wensink, Varsseveld en arbiter was
de heer J. Mogezomp te Lochem.
Een eerste premie kregen de runderen van: G.
J. Bannink, Barchem ( 4 ) ; J. W. Hilhorst (8);
G. Arendsen Raedt, Barchem (5); G. W. Elfe-
rink, Barchem (1); J. Groot Wassink, Vordon
(4); W. G. Dinkelman, Barchem (1); J. W. Nij-
hof, Barchem (2) ; W. J. Schutte, Vorden (3);
J. W. Boeyink, Vorden (3); B. Arendsen Readt,
Barchem (1); G. W. Mombarg, Vorden (2) en
A. J. Weernink, Barchem (2).
Lagere premies kregen nog de runderen van:
G. J. Bannink, J. W. Hilhorst, G. Arendsen
Raedt, B. Arendsen Raedt, J. Groot Wassink, W.
G. Winkelman, J. W. Nijhof, W. J. Schutte, J.
W. Boeyink, A. J. Weernink, Joh. Eyckelkamp,
Vorden; G. J. Kok, Vorden; Joh. Nijenhuis,
Vorden; G. Heyink, Ruurlo; G. B. Lebbink, Vor-
den en A. Helmink, Vorden.
De wisselbeker, beschikbaar gesteld door wijlen
Major W. K. ( J n l n r r e . viel ton deel :i;m G. Arend-
sen K.-ier i i in do nihiek Vaarskalveren geb. van
15/11—10/2 1960.
De wisselbeker van mevr. Gatacre—de Stuers
viel ten deel aan W. J. Schutte, Barchem, in de
rubriek Koeien geb. van 15/3 1951—15/11 1952
(tevens kampioen).
Reserve kampioen (met medaille) werd een
rund van A. J. Weernink (Barchem) in de
prestatieklasse, levensproduktie meer dan 30.000
kg melk. Een pink van J. W. Nijhof (Barchem)
kreeg evenens nog en medaille.

De heer G. J. Kok reikte op Huize de Wiersse
met e-en toepasselijk woord beide bekers uit. Er
bestond voor deze keuring veel belangstelling.

CHR. VROUWENBOND
Voor de onlangs opgerichte afdeling van de
Christen Vrouwenbond, hoopt Ds. G. v. Duinen
uit Wasenaar a.s. donderdag te spreken over het
onderwerp: Mens, durf te leven.

HET DOEL BEREIKT
Van mevrouw v. d. Linden-Klotkowska uit Hat-
tem kregen wij het verheugende bericht dat er
voldoende geld bijeen is om haar moeder te
laten overkomen. Zij dankt allen hartelijk, die
hieraan een steentje hebben bijgedragen.

BENOEMD
Onze vroegere plaatsgenoot Drs. B. Tjoonk,
thans werkzaam aan een der ministeries in Den
Haag, is met ingang van l oktober benoemd tot
medewerker aan het Economisch Landbouw-
instituut te Assen.

ONDERLINGE HENGELWEDSTRI.TD
Zondagmiddag werd in de Baakse Beek nabij
De Groene Jager de laatste onderlinge hengel-
wedstrijd voor de leden van „De Snoekbaars"
gehouden, welke niet bepaald een succes is ge-
worden. De vele regenbuien maakten het ver-
blijf aan het water niet aangenaam en boven-
dien lieten zich maar weinig vissen verschalken,
in totaal slechts 8 stuks.
Aanvankelijk was het de bedoeling om deze wed-
strijd in de IJssel te houden, wat door de hoge
waterstand niet mogelijk was. Daarom werd nu
in de Baakse Beek gevist, waarvan het water
ook al abnormaal hoog was. In café De Groene
Jager werden de prijzen door het bestuurslid J.
Krauts uitgereikt.
De prijswinnaars waren: 1. G. Hellewegen, 242
gr.; 2. A. Jansen, 192 gr.; 3. J. Krauts, 93 gr.;
4. W. Hellewegen, 5. H. Krauts.
De laatste prijs werd verloot en viel ten deel
aan B. Rouwenhorst.
De prijzen bestonden uit huishoudelijke artike-
len. De heer Krauts herinnerde de leden nog
aan de gecombineerde wedstrijd met Almen en
Laren, welke op zondag 18 september in het
Groene Kanaal gehouden zal worden. Mogelijk
wordt er aan het eind van het seizoen nog een
snoekwedstrijd gehouden.



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

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

Groot lebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel 1306

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

Grote sortering in
NYLONS

moderne kleuren
vanaf f 1.95

H. & W.
Telef. 1514

Van oude veren bed-
den maken wij

Celmatrassen

Laat voor de winter
uw kapokmatrassen
even bijvullen.
Wij doen het keurig

fa. G. W. Luimes
B. Lammers

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

Foto Zeylemaker,
Houtrnarkt 77.

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

Het adres voor
pluimvee en wild is

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Zo juist ontvangen

prima regenkleding

Fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Homoeopatische
Aambeiendruppel
Hoestdruppels
Rheuitiadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. Besje v. 30 cc
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Wij ontvingen een
pracht kollektie

Stoffen
Komt u eens kijken?

LOOMAN
Vorden

Nieuwe Juf

Nieuwe Meester

Nieuwe kleren

MEISJES JONGENS

J3.CKS in leuke dessins

3l l *
4 J«*SjeS prachtige Noorse dessins

8 met en zonder capuchon

T

Lange pantalons nieuw
in gentleroy en manchester

heerlijk gevoerd

8 jaSSen vlot model — beste jassen

Öturka

t/eilige kleding !
Kleding voor de jeugd
kan nooit TE GOED zijn!

VISSER - VORDEN
Leden v. d. Varkensfokver.

Oe Samenwerking te Vorden
worden uitgenodigd op de

Belangrijke vergadering

van de Voederkern, waar gesproken
wordt over

De varkensvoeding
en fokkerij

op vrijdag 16 sept, 1960, 's avonds
8 uur in zaal Eskes.

Het Bestuur

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Ga het komende najaar in met warmte
en gezelligheid.

Gezelligheid kunt u bereiken door een
interieur van

„HET BINNENHUIS"

Ploeg gordijnstoffen
was-, zon- en lichtecht

100% garantie

Mooie dessins, warme kleuren
Vakkundig gemaakt en geplaatst
tegen een billijke prijs

Vloerbedekking
Ronifelt tapijt, Tretford, Moquette
Bouclé, Cocos, Linoleum, Colovi-
nyl, coloflor

Wij verstrekken U gratis advies en
prijsopgave.

Karpetten
in moderne en klassieke dessins
in alle maten.

Meubelen
Wij hebben voorradig
• Slaapkamers
• Huiskamers
• Bankstellen
• Losse meubelen

voor elck wat wils

Moderne Wandbekledingen
• Scandistro
• Wall wood

Op schoorstenen en aan uw wand,
geeft dit materiaal uw kamer een ge-
heel ander aanzien.

Dit is goedkoop

Superia Sportfietsen
in kleur en compleet met alle toebe-
horen

slechts f 162.50

SUPERIA Kinderfietsjes

heel mooi en oersterk

slechts f 63,—

Superia dealer

BAR1NK

Vanaf MAANDAG

Volop Tarvobrood
verkrijgbaar bij

H. J. TER HUERNE
Bakkerij - Dorpsstraat

is goedkoop
en toch kwaliteits-artikelen.

Litersblik Aardbeien 132 et
Grote Cake, 400 gram 79 et
Rozebotteljam 98 et
Maggi's Soepen, van 56 voor 46 et
150 gram Paling worst 59 et
Heel Edammer kaasje ± l kg 248 et
2 pakken Radion voor 83 et
3 pakken Pré voor 90 et
2 flesjes Puddingsaus voor 46 et
Goudmerk koffie 156 et

2e pak voor 78 et
100 gram Ceylon thee 90 et

2e pak voor 45 et
zijn er weer!

Kreijenbroek's Speculaas 250 gr 59 et
Zakken Delftse Taai 40 et
*
Vraag ons Vivo Voordeelboekje
met 4 extra waardebonnen !
*

Smit, Zutpiienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.
Telefoon 1281.

Wij

ontvingen

zojuist:

Heren- en Jongensschoenen
• in moderne herfstkleuren

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. l 342

A.s. zondag de competitiewedstrijd

Vorden l - Ratti l
Aanvang 2 uur

Gevraagd

11 Lag a zijnbediende
m. of vr.

Borstelfabriek

Haverkamp

In het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen kunnen nog

leerling-verpleegsters
geplaatst worden voor de CURSUS
die l november a.s begint.

Gegadigden dienen op 30 november
de leeftijd van 18 jaar te hebben
bereikt.

16- en 17-jarige meisjes kunnen als
adspirant leerling-verpleegsters in
dienst treden.

Inlichtingen bij de Adj. Directrice, Coehoorn-
singel 3, Zutphen, schriftelijk of mondeling
dagelijks tussen 11 en 12 uur.

Wij vragen wegens uitbreiding

iNIGE SCHOEHHERSTELLERS
Schoenmakerij

„De Hoop"
J. W. ILBRINK

Laarstraat 71 -Zutphen- te l 2861

LEKA
KUNSTNIJVERHEID ATELIERS

Barchemseweg 36 - RUURLO

vraagt op de damesafdeling

beschaafd meisje of jonge vrouw

voor machine- en handwerk.
Tevens

jong meisje als leerlinge

Aanbieding Barchemseweg 36
an 5 uur Groenloseweg 4.
Telefoon 461, na kantoortijd 297 of
338

Concordia Hengelo-G.

Zaterdag 10 september

DANSEN
Orkest: ,,The Spitfires"

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
<lc opticien die altijd voor

11 klaar staat.

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

Najaars-
japonnen

in een nieuw assorti-

ment vindt u bij

LOOMAN
Vorden

Te koop een g.o.h.
HAARD. Te bevr. bij
Gebr. Barendsen Zut-
phenseweg

2 pr. voetbalschoenen
m. 37 en 42 Th. Zie-
verink B. v. Hackfort-
weg 62 Vorden

Te koop EETAARD-
APPELS, Pimpernel.
D. Regelink,
Hengcloseweg B 24

Te koop EETAARD-
APPELEN (noorder-
lingen en Pimpernel)
a l O c t p . k g J .A. Wig-
gers Brandenborch

3 beste BIGGEN te
koop G W. Winkel
't Gazoor

2 tomen BIGGEN te
koop H. Bargeman
Veldwijk C 93

2 tomen BIGGEN te
koop J. A. Eulink B 60
Vorden

R.b. STIERRALF te
koop A. J. Camper-
man, Schoneveldsdijk

Wiersse E 121

VOOR •

VOE BAL PPT/K&EH

Fa. Martens
Sport- en Wapenhandel

^m

l

i
l

Bakkersvakantie*
A.s. week van maandag 12 sept. t e.m. maandag 29 sept.
zijn gesloten:

Filiaal Hartman,
Schuppers en Schurink

In dit tijdvak kan door de werkende bakkers

geen brood worden bezorgd.

Daarom wordt u beleefd verzocht uw benodigde
brood te willen HALEN.

De waarnemende bakkers in alfabetische volgorde:
Van Asselt, Hartman, Hoornenborg, Huitink, Ter
Huerne, Sarink, Scholten, Voskamp.



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

Hendrik Willem
(Erik)

H. Wolsink
B. Wolsink-

Bannink

Borculo, 6 sept. '60
De Tourton Bruynstraat 4.

Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
onze zoon en broertje

Thomas
(Tonny)

H. Lauckhart
J. Lauckhart-

Dijkstra
André

Ifmuiden, 7 sept. 1960
Eenhoornstraat 31

Voor de vele bewij-
zen van deelneming,
ons betoond bij het
overlijden van onze
lieve vader en groot-
vader

Hendrik van Ark

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Fam. J. F. van Ark
Fam. H. van Ark

Vorden, sept. 1960

Gevraagd een winkel-
juffrouw v. d. levens-
middelenbranche, niet
ben. 16 jaar. Brieven
onder nr. 28 Bur. Con-
tact

Gevraagd zelfstandige
HUISHOUDSTER
(inwonend) P.G., op
goede condities, bij
oude dame met inw.
zoon, te Zutphen.
Brieven onder nr.
bureau Contact.

Voor zo spoedig mog
gevraagd NET MEIS-
JE v, d. huish Tevens
v. tijd. een NETTE
WERKSTER voor 2
halve dagen p. week
Mevr. Stoffels Raad
huisstraat l , Vorden

Gevraagd net meisje
2 andere meisjes aan-
wezig. Baronesse van
Dorth-Valck Lucassen
Huize Medler Vorden
Telef. Vorden 6753

Gevraagd AARDAP-
PELRAPERS G. W
Weenk E 39 Linde

Lerares Huish.schoo
zoekt zit-slaapkamer
of zit- en slaapkamer
per l okt. a.s. Inl. en
brieven b.d. directrice
Het Hoge 41.

JE. Hylkcma
Tandarts

Maandag 12 en

dinsdag 13 september

géén spreekuur
Verloren op de weg
Hengelo-Vorden een
dames armbandhor-
loge tegen beloning te-
rug te bezorgen bij
Marietje Weustenenk
E 16 Hengelo (G)

Gevraagd 6 KNOP-
STOELEN, matten
mogen stuk zijn.
Brieven nr. 30 bureau
Contact.

2-pers. houten LEDI-
KANTm. primaspiraa'
te koop, voor f 25,—
Zutphenseweg 91

Te koop PEREN voor
de weck, 8 et. per kg
Wed. Marsman,
Zutphenseweg C 67
Vorden.

Te koop g.o.h. heren
rijwiel Molenweg 21
Vorden

Henk Potman
en

Betty Schouten
geven u kennis, mede namens weder

X
X
X

. X
X

Yj*- » v. *.» &* r* w *•• A~A A u y u-i w v* *.- »* u LU v. »-* *J w v, v* w ». ^ . ,

zijdse ouders, van hun voorgenomen A
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. X

4 zal plaats hebben op woensdag 14 sept. V
's nam. 2 uur ten Gemeentehuize te W

orden.

l/ Kerkelijke huwelijksbevestiging om 2.45 W
uur in de Geref. Kerk te Vorden, door
de Weleerw. Heer Ds. J. D. te Winkel.

Vorden, Hertog Karel v. Gelreweg 2
Vorden, „Roodkapje"

Toekomstig adres: Bolksbeekstraat 48bis, Utrecht
i

J Receptie van 4.15-5.30 uur in Hotel Bakker

Mede namens hun ouders delen
JOOP UENK

en
WILLY MAALCKE

u hun voornemen mee, donderdag 15
september a.s. om 2. iO uur ten ge-
meentehuize te Doetinchem in het hu-
welijk te treden.
Vorden, Nieuwstad 67
Doetinchem, Lohmanlaan 4

september 1960

Receptie 's middags van 4 tot 5.30 uur in zaal
Wildenbeest te Doetinchem.

Toekomstig adres: Bizetlaan 33> Doetinchem

Ned. Christen Vrouwenbond
afdeling VORDEN

„Mens durf te leven"
Ds. G. van Duinen te Wassenaar spreekt op
donderdag 15 september a.s. om 7.30 uur
i.h. gebouw Irene over genoemd onderwerp

Belangstellenden harteli jk welkom.

STEUNT DE

kollekte
van

Dierenbescherming
welke gehouden zal worden v«

12 t.em 17 september a.s.

GAAT U NAAR HET
BEJAARDENTEHUIS ?

Wij kopen gaarne al uw overtollig meubilair
en antiek tegen hoge prijzen. Ook voor hele
of gedeeltelijke inboedels, ouderwetse mahonie
meubels, kabinetten enz. enz. zijn wij uw juiste
adres. CONTANTE BETALING.

ROEMERMAN
Polsbroek 45 - Zutphen - Tel. 06750-3701

In onze grote toonkamers
Lange Hofstraat 9-11

Steeds grote sortering keurige gebruikte
meubels in voorraad.

Woensdag 14 september
is onze winkel

GESLOTEN

GAS WEL VERKRIJGBAAR

N. J. Keune - Stationsweg 1
""Nutsgebouw

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 11 september, 8 uur

TE JONG VOOR LIEFDE
(Schmutziger engel)

met: Peter van Eyck - Conny Collins
Sabine Sinjen - Doris Kirchner

U leest het dagelijks in de krant: jeugd,
die alle remmen verliest.

Zij was zestien ....
en tot alles in staat.

Toegang 14 jaar D
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11. Tel. 1373

Nutscursus Engels

Willen diegenen (beginnelingen of ge-
vorderden), die nog verzuimd hebben,
zich hiervoor op te geven, dit zo spoe-
dig mogelijk doen!
Opgave bij:

Mevr. v. Mourik (Apotheek) of
Mej. Scheltens, Molenweg 5

H.H. Pluimveehouders.
Thans telefonisch aangesloten onder

nr. 1214: H. ROBBERTSEN
Delden, Vorden

Wij betalen steeds de hoogste prijzen
voor al uw pluimvee.

Bezoekt allen op donderdag
15 september a.s, het traditio-
nele

VOLKSFEEST
te Linde bij café van Asselt

V.m. 9.30 uur. Vogel-, Bel- en Geluks-
baanschieten
N.m. l en 5 uur Vaandelzwaaien
N.m. l uur Aanvang der Kinder- en

Volksspelen

Als speciale attractie voor de
jeugd een filmvoorstelling!

Kaarten gratis draaien kinderen, ver-
krijgbaar bij de kindercommissie om l
uur

Woensdagavond 14 september
Optreden van het Larens Amusements-
gezelschap L.A.G met het dialect^tuk

„DE STAPELHOEVE"
onder regie van Jan Panm-koek
Een vrolijke en onvergetelijke avond!
Aanvang 7.30 uur. Entree met vrij-
kaart f 1. —, zonder vrijkaart f 1.50
(bel. inbegr )

Donderdagavond
GROOT DANSFESTIJN

met muziek van „De Roodjasje:
uit Brammen.

Ruurloseweg 41 - Vorden - Telefoon

LEVERT:

Suède damesjassen
in 12 verschillende kleuren
7 verschillende modellen

Confectie overjassen
vanaf f 88,75

LEVERTIJD ± 3 WEKEN

Mogen wij U eens euen
onze collecties tonen?

Verschillende mensen
eten te veel!

Dat is niet goed, zegt de dokter.

Eet matig, maar dan Tarvobrood!
Rijk aan vitaminen,U wordt niet dik,
maar wel sterk l En dat moeten we
hebben,

Wilt u toch wel eens iets anders eten,
vraagt dan ons Boerenwit, echt iets
voor de zondag!

Trakteer uw gezin op ons gebak
22 et p. stuk, vandaag 5 voor 80 et
of onze heerlijke cake f 1.50, vandaag
f 1.25

of een heerlijk krentenbrood f 1.35
eventueel rozijnenbrood f 1.25

Voor de boterham
een flinke ontbijtkoek a 55 cent,
met gratis een lolly.

Momenteel weer voorradig:

lolly's met een leuk kinderringetje
samen voor 10 cent

Neemt proef met onze lekkere koekjes

Telefoon 1384

Voor alles wat de huisvrouw wenst,

„AL8ERS" keuze onbegrensd ! !

Soepballetjes per blikje 59 et
LET WEL! Elk 2e blikje slechts 35 et

Extra Koopje ! ! Kwart Edammer, zoet of komijn 89 et

HEERLIJK BIJ DE KOFFIE:
grote succadekoek, gevuld met echte sucade slechts 85 et

Bij elke f 4 , — boodschappen, 250 gram heerlijke

gekruide speculaas voor 29 et

Bij elke dweil (naar keuze)
l pak Driehoeksoda GRATIS,
l Lolaborstel en 2 pansponzen samen 69 et
Bespaar 10 et!l ATA géén 50 maar 40 et

Leest

dit
goed

3 stuk toiletzeep 39 et
Grote ontbijtkoek, klasse A 39 et
Heerlijke knakworsten, per blik, 8 stuks 98 et
Sardines 3 blikjes slechts 95 et
200 gr van Melle snoep (populair melange) 59 et
Vruchtensticks, heerlijk wafeltje, 250 gram 59 et

Ze is er weer de echte Kreijenbroek's Speculaas 250 gr. 59 et

Voor fijne vleeswaren ALBERS' naam,
gedekt door Antoti Hunink's faam!!

Onze bekende heerlijke ham 150 gram 69 et
Boterhamworst „ „ 39 et
Haagse leverworst „ „ 39 et
Boerenmetworst 100 „ 45 et

* Bij ons koopt u PRETTIG en VOORDELIG.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u bij

elke fles Zoete Spaanse wijn a 295 et
l kg suiker GRATIS.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

BLOEMENTENTOONSTELLING

op 16 en 17 sept. 1960 in het Nutsgebouw

Wedstrijden:
1 Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen.
2 Wedstrijd stekplanten groteren.
3 Wedstrijd eigen gekweekte planten, bloemen, vruchten,

behalve vaklieden.
4 Wedstrijd voor cursisten a. grote vazen

b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes

5 Wedstrijd voor groteren
vanaf l-r> jaar

a. grote vazen
b. bloemstukjes
c. fantasiestukjes

O Inzending vaklieden.
7 Wedstrijd bouquetten van droogbloemen.
8 Bloemtekeningen voor kinderen a. naar de natuur

t.e.m. 15 jaar b. naar voorbeeld
9 Fantasiestukjes, zoals, sprookjes, kampeerplaatsen,

kastelen etc.
10 Tuintjes in miniatuurvorm, d.w.z. gemaakt op een dien-

blad of op een deksel van een doos of plank
a. voor groteren
b. voor kinderen

11 Bloemschikken voor en door kinderen tot 14 jaar in vazen
of bakjes in het Nutsgebouw onder toezicht. Bloemen,
bakjes en vazen meebrengen.

12 Noemen v. namen v. 20 veldbloemen v. kinderen v. 8 —14 jr.
13 Veldbouquetten voor groteren.
14 Veldbouquetten voor kinderen.
15 Paddestoelen a. voor kinderen b. voor groteren

10 EXTRA!
Speciale wedstrijd in eigen gekweekte dahlia's.

* Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen.
* Voor inzendingen vaklieden geldprijzen.

Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdag-
ochtend 15 sept. 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 buitenscholen 's morgens om 9 uur aan de buiten-
school gelijk met de kinderen.

Wedstrijd no. 11 oloemschikken voor en door kinderen van
4 tot 5 uur in het Nutsgebouw.

Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 16 sept. in het Nuts-
gebouw, ingang kerkstaat van 9.30 tot 12.30 uur.

De TENTOONSTELLING is geopend vrijdagavond 16 sept.
van 7.15 tot 10 uur, zaterdag van 3.30 tot 10 uur.

Pr ij snitdeling 9.15 uur.

VERLOTING maandag 19 september om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.



R.K. VOLLEYBAL VERENIGING
De r.k. Volleybalvereniging „De Kraanvogels"
hield in café Schoenaker haar jaarvergadering,
waarbij ruim 90% der damesleden aanwezig
was.
De voorzitster, mej. A. Lichtenberg, heette spe-
ciaal welkom de G.A. kapelaan P. Ruigt o.f.m.,
de nieuwe trainster der senioren, mej. Bokhorst
uit Zutphen en de jeugdafdeling van ± 13
jongeren.
Mej. T. Kosse bracht een keurig jaarverslag.
Een hoogtepunt hieruit was het behalen van het
kampioenschap van 't eerste zestal der „Kraan-
vogels" tijdens de sportdag te Vierakker.
Het financiële verslag werd gebracht door mej.
M. Schoenaker, waaruit bleek, dat de financiële
toestand gezond was; gingen tijdens de grote
brand bij Schoenaker in november 1959 alle
geldmiddelen in vlammen op, thans kan men,
mede dank zij een gedeelte van de netto-op-
brengst van de bloemenshow in ,,De Wiersse",
de toekomst weer met vreugde tegemoet zien.
Medegedeeld werd, dat de wekelijkse trainings-
avonden wederom gegeven zullen worden in het
Gemeentelijk Gymnastieklokaal.De senioren
trainen o.l.v. mej. Bokhorst uit Zutphen en de
junioren o.l.v. de heer M. Boekhout.
Met algemene stemmen werd besloten om deel
te nemen aan de Volleybalcompetitie van de
NEVOBO (Nederlandse Volleybal Bond). Deze
competitie zal begin oktober 'n aanvang nemen.
,,De Kraanvogels" zijn met een senioren-zestal
ingedeeld bij de af d. Zutphen.

OFFERBLOKLICHTEBS R.K. KERK
GEARRESTEERD

In het midden van de vorige week werden in de
r.k. kerk door onbevoegden enige offerblokken
gelicht. De buit kan niet groot geweest zijn,
daar enkele dagen daarvoor de blokken waren
geledigd.
Naar we vernemen is de politie er thans in ge-
slaagd om de hand te leggen op de daders. Het
waren een paar jongelui, die uit een inrichting
in de Achterhoek waren ontvlucht en te voet
via Zelhem naar de Kranenburg waren gelopen.
Nadat zij hier bovengenoemde inbraak pleegden
gingen zij te voet naar Zutphen, stalen hier een
damesrijwiel, dat zij later op de weg Brummen-
Dieren achter lieten.
Nadat zij in Arnhem nog enige dagen hadden
vertoefd, liepen ze naar Velp, lichtten ook daar
in de r.k. kerk de offerblokken en werden daar-
na gearresteerd.

VOETBAL
Vorden I heeft in Steenderen een nuttige oefen-
wedstrijd gespeeld, welke met 6—l werd ver-
loren. Het Vordense elftal telde nog wel enkele
zwakke plekken en speciaal de voorhoede mag
in de a.s. competitie wel beter op schot komen,
wil zij successen boeken.
Vorden speelde in de eerste helft beslist beter
dan Steenderen en de l—O voorsprong was
eigenlijk een te geringe beloning hiervoor.
Na de rust was Steenderen meer in de aanval,
doch het duurde nog tot 25 minuten voor het
einde voordat Steenderen, dank zij een dubieuze
strafschap, gelijk kon maken. Hierdoor ging
Vorden blijkbaar de animo er uit en kon Steen-
deren vrij gemakkelijk de score opvoeren tot
6—1.
Vorden II moest in Baak genoegen nemen met
de 4e prijs in de 3e afdeling. Het tweede won
haar eerste wedstrijd met l—O van Be Quick IV
doch speelde daarna tegen Oeken III met O—O
gelijk. Oeken won door het nemen van straf
schoppen.
A.s. zondag begint voor Vorden de competitie
met een thuiswedstrijd tegen Ratti I. Het zijn
steeds spannende wedstrijden geweest en wie
ditmaal zal winnen, is zeker niet te zeggen. O.i
ontlopen beide elftallen elkaar weinig aan
kracht, zodat het dus een interessantduel kan
worden.

JAARVERGADERING M.E.D.O.
De Coöp. Wei ktuigenvereniging M.E.D.O
hield in café „Het Wapen van het Medler'
haar jaarvergadering onder leiding van de
heer A. Waarle. Uit het verslag van de secre
taris-penningmeester, de heer F. H. Bouw
meester, bleek dat de vereniging thans 86 le-
den telt.
In het afgelopen boekjaar was aangekocht een
Weiger hooipers, een maaibalk en een Cam
bridge landrol. Over de exploitatie van de
verschillende machines was het bestuur ten
volle tevreden, was de uitkomsten gunstig be-
invloedde en waardoor de vereniging op een
gezonde basis rust.
Als derde machinist was benoemd de heer Me
melink. De leden worden er op attent gemaakt
dat tijdens het dorsen onder geen enkel be
ding de z.g.n. veiligheidskap mag worden ver
wijderd.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de hè
ren H. Knoef en A. Dimmendaal herkozen
Besloten werd twee knollenzaaimachines te
verkopen aan niet-leden.

SCHOOLNIEUWS
Onze plaatsgenoot G. D. Nijenhuis is toegelaten
tot de eerste klasse van de Rijks Middelbare
Landbouwschool te Zutphen.

KONIJNEN WONNEN PRIJZEN
In de te Zutphen uitgeschreven tafelkeuring
door de PEKZO aldaar, behaalden leden van de
Vordense Pluimvee- en Konijnenfokvereniging
met hun inzendingen de volgende bekroningen:
Zwarte Alaska's, G. H. Horstman 2x Z.G. en 2x
G.G.; Witte Weners, W. Tragter 2x Z.G.; G. J.
Beumer 5x Z.Z.G. en Ie, 2e en 3e prijs.

RATTI-NIEUWS
A.s. zondag begint de competitie weer te draaien
en reeds direct staat er voor Ratti I een zware
wedstrijd op het programma, n.l. tegen Vorden
I. Gezien het plaatselijke karakter en de rivali-
teit tussen de beide verenigingen belooft het
voor de vele voetballiefhebbers een spannende
ontmoeting te worden.
De reserves zijn nog vrij, evenals de junioren.

BLIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V. DEVENTER

vraagt voor de Interne Accountants-
dienst op haar hoofdkantoor

een energieke jongeman
in de leeftijd van ca. 23 jaar.

Minimum eisen:
ULO-diploma
Diploma Boekhouden.

Gezocht wordt een flinke jongeman, die vooruit
wil komen én door studie, én door werken.

Schriftelijke sollicitaties m.opgave
van personalia, schoolopleiding,
praktijkervaring, tegenwoordige
werkkring en huidig salaris te
richten aan de afdeling

ALGEM. PERSONEELSBELEID
postbus 103 te Deventer.

Gevraagd voor d i rekt

Magazijnbediende

Wel druk, maar zeer afwisselend werk,

Ackerman i Kamphuis n.v.
Groothandel in Levensmiddelen

Berkelkade 15 - Zutphen

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wist U, dat wij van uw oude di-
van, een geheel moderne zitbank
maken?

Stoffering op schuimplast ic, kan dienst
doen als slaapplaats, overtrokken met
een mooie wollen stof.

Een sieraad voor uw kamer

Vraagt U eens inlichtingen en prijs

Als U iets meevalt, dan is het
dit wel.

Extra Reklame
200 gram ham 100 et

200 gram plockworst 100 et
200 gram boterhamworst 55 et

500 gram spek 70 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Ook vandaag wordt weer bewezen

CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

Een leren JAS nodig
of VEST?

Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.

fa* G* W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Met ingang van l OKTOBER

geven wij weer gelegenheid voor het

opgeven van auto-rijlessen

*GEORGE SEESING
Burg. Galléestraat H — Vorden — Telefoon H14

Dit is ook het adres voor uw rijbewijs

> VRACHT-AUTO en BUS «

,j>a*

dat

i

Heineken
Heineken's [bier

Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u ui teindel i jk veel meer 11
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. trefkans.

Daarom: Vordenaren, adverteer regelmatig in

CONTACT, (ad van korden!

Nu met Uw ivinie r kleding

naar „ACCURAAT

Depot voor Vorden i H. LUTH, Nieuwstad 4, Telef. 1396
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TRICOLEREN • DRYMASTERN - VERVEN • ONZICHTBAAR STOPPEN


