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WEDSTRIJDDAG RING HENG
VAN DE C.P.B. EN C.J.B.T.B.

Ondanks het gure en natte weer werd donderda
op het bedrijf van de heer Heijenk aan de Henge
loseweg door de jongeren van de Ring Hengelo va-
de C.P.B, en C.J.B.T.B. een wedstrijddag gehoude
onder een nog zeer goede belangstelling.
De voorzitter, de heer B. Hiddink uit Baak, spra
een kort openingswoord waarbij hij de diverse jury
leden en de jongeren van harte welkom heette. Hi,
dankte de familie Heijenk voor het gebruik van hè
terrein en hoopte dat door de ontspanning, de ont
wikkeling en het onderlinge contact tussen de plat
telandsmeisjes en de jonge boeren weer nauwe
mocht worden aangehaald.
Hierna namen de diverse wedstrijden een aanvang
waarbij het zeer geanimeerd toeging.
Des avonds vond in Irene onder goede belangstel
ling een grote slotavond plaats waarin allereerst di
pryzen aan de winnaars werden uitgereikt.
Het verdere deel van de avond werd verzorgd dooi
de Chr. Toneelvereniging V.O.P. uit Doetinchen
met de opvoering van het blijspel „Vier mannen ei
een meisje".
Zoals wij van dit gezelschap gewend zijn werd deze
vertolking een groot succes.
Al met al kunnen de jongeren op »'en zeer goed ge
slaagde dag terugzien.

VOETBAL
De Vordense junioren hebben zaterdag oefenwed-
stryden gespeeld tegen de Almense junioren. Ovei
alle linies waren de Vordenaren sterker.
De A-junioren wonnen met 15—0; Vorden B won
met 16—l en het C-elftal tenslotte won met 13—O
Zo te zien kan Vorden in de toekomst nog pleziei
beleven van haar jeugdige scherpschutters.
Zondag a.s. zal voor de senioren en junioren 't com-
petitierad weer volop gaan draaien. Vorden I bindt
op eigen terrein de strijd aan met Socii I uit Wich-
mond. Zondag j.l. hebben we deze ploeg aan het
werk gezien tegen Ratti. Het is ons opgevallen dat
Socii over een hardwerkende ploeg beschikt die van
de eerste tot de laatste minuut blijft vechten. De
voorhoede vormt het sterkste deel van het elftal,
terwijl de achterhoede nu niet bepaald een solide
indruk op ons maakte, met uitzondering van de
keeper.
Qua voetbal slaan we Vorden zeer zeker hoger aan
en wanneer de geelzvvarten van meet af aan hard
werken dan twijfelen we er niet aan of de puntjes
zullen in Vorden blijven.
Vorden II ontvangt om twaalf uur op eigen terrein
bezoek van Witkampers III, terwijl Vorden III op
bezoek gaat by Socii II.
Het A-elftal gaat zaterdagmiddag op bezoek bij
U.D.A. uit Deventer. Vorden B speelt thuis tegen
Warnsveldse Boys B, terwyl het D-elftal in Wich-
mond de degens zal kruisen met Socii B.

VOLKSFEEST LINDE
Op woensdag 26 en donderdag 27 september a.s. zal
in de buurtschap Linde weer het volksfeest worden
gehouden. Woensdag 26 september zal in de grote
feesttent de toneelgroep „De Lofstem" uit Steende-
ren een uitvoering geven van het toneelstuk „Um
den olden Beernschot". Dit stuk is in de omgeving
verschillende malen met groot succes opgevoerd en
het werd geschreven door de Achterhoekse dialect-
schrijver Herman van Velzen.
Donderdag 27 september is de dag van het eigen-
lijke volksfeest met verschillende wedstrijden.
Het ligt in de bedoeling om bij voldoende deelname
touwtrekwedstry'den te houden, met dien verstande
dat de deelnemende ploegen niet in competitiever-
band bij een of andere bond zijn aangesloten. Deel-
nemende teams (6-tallen) kunnen zich nu reeds op-
geven.
's Avonds zal men zich kunnen vermaken op de
dansvloer onder muziek van „De Roodjasjes" uit
Brummen.

SCHOOLREISJE O.L. SCHOOL DORP
Vrijdag hebben de leerlingen van de o.l. school dorp
met 5 bussen een schoolreisje gemaakt naar Apel-
doorn en omgeving.
Om half tien vertrokken de kinderen in de richting
Zutphen. Inmiddels kwam het zonnetje ook om de
hoek gluren zodat de jongelui in beste stemming
in Apeldoorn aankwamen. Nadat een kijkje was ge-
nomen by het paleis 't Loo ging het naar de kinder-
boerderij „Mallenschoten", waar de kinderen kon-
den genieten van verschillende prachtige diersoor-
ten. De eendenvyver trok eveneens veel beky'ks.
Van hieruit vertrok het gezelschap naar de kano-
vy'ver „Woestehoeve". Op een nabij gelegen stuk
heideveld werd door de jongens naar hartelust ge-
voetbald. Zelfs de venijnige „angels" van wespen
mocht de pret niet deren.
Via Loenermark ging de tocht naar de uitspanning
„Zeegenoord" waar de uit boomstronken en stobben
vervaardigde dierenfiguren werden bezichtigd.
Tegen zes uur arriveerden de jongelui weer in Vor-
den, waar talryke ouders gereed stonden hun
kroost af te halen. De verwelkoming door de mu-
ziekvereniging, zoals andere jaren steeds het geval
was, was er deze keer jammer genoeg niet by.
Niettemin hebben de kinderen zeer van het reisje
genoten.
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[ERKDIENSTEN zondag 16 september
H er v. Kerk.

uur Ds. R. Riphaagen van Epse.
).15 uur Ds. J. ]. van Zorge.

jezins- en bloemendienst. Bed. Hl. Doop

G ere j. Kerk
.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag
vond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.

tel. 06751-333

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 63 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45,— tot f 54,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand v. 5 sept. t.e.m. 11 sept,
Geboren: d. v. K. Meenink en G. A. Nijhof
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. Tragter, m., 81 jr., weduW'
naar van C. Pasman.

voor jongens en meisjes, dames en heren|

H. LUTH - VORDEN
VERGADERING VOETBALVER. „VORDEN"

In hotel „Het wapen van Gelderland" besprak de
voetbalvereniging „Vorden" in een algemene leden,
vergadering diverse problemen en voorstellen.
De voorzitter, de heer Kuiper, memoreerde in zijn
openingswoord 't overlijden van de heer H. J. Ly'f-
togt, bestuurslid en jeugdleider van de vereniging.
Ter zi jner nagedachtenis werd l minuut stilte in
acht genomen.
De heer Kuiper deelde voorts mede dat de heer H.
v. d. Barg de beschikbaar gekomen bestuursfunctie
zal bekleden tot aan de e.v. bestuursverkiezing. Hij
zal dan door het bestuur kandidaat worden gesteld.
Voorts werd medegedeeld dat de heer H. Ly'ftogt,
naast zijn werkzaamheden op het voetbalveld, ook
de administratie van de voetbalpool op zich zal
nemen.
Door de K.N.V.B. is voor al haar leden een verplich.
te algemene verzekering tegen ongevallen en W.A.
in het leven geroepen. De hieraan verbonden pre-
miekosten zullen door de verenigingen moeten wor-
den voldaan. In verband hiermee stelde het bestuur
van „Vorden" voor de contributie voor het seizoen
1963/64 met plm. 35 '/„ te verhogen. Een definitief
aesluit zal bij de voorjaarsvergadering in 1963 wor-
den genomen.
Hierna werd het agendapunt „training" besproken.
De opkomst van het eerste elftal valt niet tegen,
daarentegen is dit van de A junioren bepaald slecht
ie noemen.
De voorzitter was uitermate verheugd over het feit
dat enkele leden het besluit hebben genomen het
clubblaadje weer nieuw leven in te blazen. Dit kon
•eschieden door de welwillende medewerking van

diverse zakenmensen. Het ligt in de bedoeling dat
iet blad 8 keer in het seizoen zal uitkomen. De heer
Kuiper deed een beroep op de leden een „steentje"
bij te dragen en hij sprak de hoop uit dat door mid-
del van het clubblad de vriendschapsbanden tussen
de leden onderling nog nauwer aangehaald zullen
worden.

SCHOOLFEEST BIJZ. LAG. SCHOOL
De leerlingen van de bijzondere lagere school in het
dorp hielden met het personeel en een aantal ouders
iet jaarlykse schoolfeest.
Vlet 7 bussen van de G.T.W. reed men naar Burgers
dierenpark te Arnhem alsmede de Westerbouwing
e Oosterbeek. Vooraf werden de leerlingen van de

5e en 6e klas rondgeleid door het Openlucht Mu-
ieum te Arnhem waar veel voor de kinderen te zien

en te leren viel.
Ook de jongere kinderen hebben zich uitstekend
vermaakt.
Bij aankomst in het dorp vry dagavond werd het
ezelschap opgewacht door de Chr. Muziekvereni-
•ing „Sursum Corda" en trok men met vrolyke

marsmuziek naar het schoolgebouw aan Het Hoge,
alwaar de ontbinding der stoet plaats vond.

A.s. zondag 16 september

Gezins- en Bloemendienst *
om 10.15 uur i.d. Herv. Kerk

Voorganger:
DB. J. J. van Zorge

Iedereen is van harte welkom, in het
bijzonder verwachten we alle kinderen
van de zondagsschool met hun ouders.

Als het mogelijk is, ontvangen we van
de zondagsschoolkinderen zaterdag-
middag om 2 uur bloemen om de kerk
te versieren.

Zondagsschool
Dorp, Medler, Wildenborch

BIOSCOOP
De film van zondagavond speelt zich af in de
Parijse onderwereld. Eddie Constantine is op val-
se getuigenis tot 20 jaar gevangenisstraf veroor-
deeld wegens moord. Al gauw weet hij te ont-
snappen en dan stelt hij alles in het werk om de
ware dader op te sporen. Dat het er dikwijls
heet naar toegaat kan men zich indenken.

WILDENBORCH VIERDE ORANJEFEEST
Vry dag en zaterdag werd in het buurtschap „Wil-
denborch" het jaarlijkse Oranjefeest gehouden.
Vrydagmorgen werd het schoolfeest voor de leer-
lingen der Prinses Julianaschool gevierd, onder lei-
ding van het schoolhoofd, de heer W. J. de Leeuw.
De muziekvereniging „Sursum Corda" zorgde hier.
by voor de muzikale begeleiding.
Op het feestterrein werden verschillende spelletjes
gedaan, waarby' elke leerling, naast een ruime trak-
tatie, een aardig pry'sje ter hand werd gesteld.
In de middaguren werden, na opening door mr. Sta-
ring, de volksspelen gehouden. Hierbij kwamen de
volgende prijswinnaars uit de bus:
Vogelgooien (dames): 1. mevr. Ruiterkamp, romp;
2. Toos Pardy's, kop; 3. Willemien Donderwinkel,
r. vleugel; 4. mevr. Pardy's, 1. vleugel; 5. Jo Ny'en-
huis, staart.
Vogelgooien (heren): 1. H. Dy'kman, romp; 2. Joh.
Kreunen, kop; 3. M. Kornegoor, r. vleugel; 4. G.
Dy'kman, 1. vleugel; 5. G. Smeenk, staart.
Dogcarry'den (dames): 1. mevr. Klumpenhouwer-
Kl. Ikkink; 2. Toos Pardy's; 3. mevr. Kreunen-
Horstman; 4. Gees Leunk; 5. mevr. Bennink-Olt-
voort; 6. Grada Bennink. j^^i
Schy'f schieten: 1. Fr. Klein J^Tk J r.; 2. Fr. Klein
Brinke Sr.; 3. G. Dy'kman; 4. A. Schouten; 5. Joh.
Kreunen; 6. A. Wullink.
Vogelschieten: 1. M. Gotink, romp; 2. Jan Oplaat,
kop; 3. Jan Lindenschot, r. vleugel; 4. Joh. Kreu-
nen, 1. vleugel; 5. A. Horstm^^ staart.
Briefposten: 1. mevr. Hors«^pi-Lenderink; 2. me-
vrouw Jansen-Ormel; 3. mej^H. Meulenbrugge; 4.
mevr. Dykman-Oltvoort; 5. mevr. Lenselink-te
Bruke; 6. mevr. Bannink-Klein Bramel.
Balkruien: 1. Fr. Klein Brinke; 2. Jan Oplaat; 3.
mej. R. Brakhekke; 4. mevr. Bannink-Klein Bra-
mel; 5. mej. H. Meulenbrugge; 6. mevr. Horstman-
Lenderink.
Stoelendans: 1. Jan KI. Ikkink; 2. Harry Oplaat; 3.
Appie Knoef; 4. Lini Wiltink; 5. Willemien Lende-
rink; 6. Jurriaantje Brakhekke.
De pryzen werden uitgereikt door de heer mr. Sta-
ring.
Door de toneelclub T.A.O. werd beide avonden in
de kapel het blijspel „Het verliefde trio" voor het
voetlicht gebracht. Men kreeg een vlot en vrolijk
spel te zien, waarbij de spanning niet ontbrak. Aan
het slot werden de leden van de toneelclub en allen
die hadden medegewerkt tot het doen slagen van
het feest hartelijk dank gebracht voor hun welwil-
lende en belangeloze medewerking.
In het bijzonder werd dank gebracht aan de heer
en mevrouw Staring voor het afstaan van het feest,
terrein.
De eerste avond berustte de leiding by de heer W.
J. de Leeuw, de tweede avond stond onder leiding
van de heer M. Kaemink. Het decor en de grimering
was op uitstekende wijze verzorgd. De regie was bij
de heer Huitink uit Ampsen in vertrouwde handen.
Al met al kan de Wildenborchse Oranjevereniging
op een bij uitstek goed geslaagd oranjefeest terug
zien.

UITSTAPJE R.K. ZANGKOOR
Begunstigd door mooi weer hebben de leden van het
r.k. zangkoor „Cantemus Domino" met hun dames
zondag het jaarlijkse uitstapje gemaakt.
Via Zutphen werd er naar Dieren gereden, waar
om half tien in de r.k. kerk aldaar de 3-stemmige
Mis van Mathilde werd gezongen met als dirigent
de heer B. Koers en aan het orgel begeleid door de
heer A. Wissink. Solisten waren de Gebr. Eykel-
kamp. Nadat koffie was gedronken ging het via
Arnhem en Nymegen naar het einddoel: Overloon,
waar na een korte lunchpauze een bezoek werd ge-
bracht aan het bekende oorlogsmuseum. Onder des-
iundige leiding verbleef men hier enkele uren.
Tanks, vliegtuigen en allerhande oorlogsmateriaal
lerinnerden aan deze verschrikkelijke jaren.
Tegen 5 uur ging de terugreis naar Arnhem; hier
reed men via de Apeldoornseweg naar Terlet met
laar vele zweefvliegtuigen en arriveerde men tegen
7 uur in Klarenbeek, waar het diner alle eer werd
aangedaan.
Onder leiding van de heer A. Wissink werden op
voortreffelijke wijze nog enkele zangnummers ten
jeste gegeven.

KARAKTERVORMING
Over dit onderwerp zal mr. B. ter Linde uit Zetten
preken op de eerste bijeenkomst welke de Ned.
Jhr. Vrouwenbond in dit seizoen houdt. Het is te
lopen dat veel dames hiernaar komen luisteren.

BLOEMENTENTOONSTELLING
NUTSFLORALIA

Op 21 en 22 september wordt de jaarlykse bloemeiu
tentoonstelling van Nuts Floralia weer gehouden
en komt het bestuur weer de medewerking van alle
bloemenliefhebbers in Vorden inroepen. Want als
het bestuur de steun van de Vordenaren niet heeft,
wordt de tentoonstelling niets.
Natuurlijk moet het bestuur het voorbeeld geven,
niet alleen in het beschikbaar stellen van mooie
prijzen voor de diverse wedstrijden, maar door zelf
inzendingen te doen, die de moeite waard zijn van
het bekijken, natuurlijk buiten mededinging. Het
heeft dan ook grote plannen en de hoofdschotel zal
zijn een groot mozaïkwerk, voorstellende: bloemen-
velden rondom een molen. De vyver blijft dit jaar
achterwege, maar de diverse inzendingen zullen op
verschillende hoogten geplaatst worden zodat ze be-
ter tot hun recht komen.
Mevrouw Biljard Korberynk, die dit jaar de cursus
van 21 leerlingen leidt, zal een gedekte tafel ver-
sieren.
U ziet, plannen genoeg en als u nu aan de diverse
wedstrijden deelneemt, dan kan het niet anders of
het wordt een tentoonstelling die de moeite waard
wordt. Er zijn enkele wedstrijden vervallen, maar
ook weer nieuwe aan toegevoegd. De voornaamste
is die van de zilveren wisselbeker, die uitgeloofd
wordt voor de mooiste inzending van de tentoon-
stelling (geen vaklieden). Deze beker moet 3 jaar
achter elkaar gewonnen worden door dezelfde per-
soon, voordat de beker definitief in het bezit komt
van de prijswinnaar. Zet dus uw beste beentje voor
en zend diverse dingen in.
De jury beslist wie de gelukkige winnaar is. Hebt
u met het ene stukje geen geluk, misschien dat u
met het 4e of 5e gelukkiger bent.
De tweede nieuwe wedstrijd is die van de Bieder-
ineierboeketjes; dit zijn kleine ronde boeketjes van
25 a 35 cm middellijn, waarin alle kleuren verwerkt
kunnen worden en die opgesloten zitten in een kan-
ten kraag van wit papier.
l te lieer Klumper zal deze manchetten in voorraad
hebben. Men kan er snoe/ige boeketjes mee maken
en ze worden veel gebruikt voor strooistertjes en
kleine bruidsmeisjes bij huwelij ksplechtigheden.
Helpt het bestuur deze tentoonstelling weer tot een
fraai succes maken want wat is er mooier dan een
zaal vol bloemen!

RATTINIEUWS
Het eerste elftal is de competitie niet bepaald hoop-
vol begonnen. In Wichmond leed men tegen Socii I
een 4—2 nederlaag.
Het ontbrak Ratti in deze ontmoeting aan de juiste
taktiek, waardoor vooral voor de rust mooie sco-
ringskansen verloren gingen.
Nadat in het begin de thuisclub even ren fel offen-
sief had ontketend, kon Ratti tot de tegenaanval
overgaan. De trapvaste Socii-backs en in laatste
m.^Mitie i voor, dat men
niet tot scoren kwam. Na 20 minuten forceerde
Socii een doorbraak, waarbij de bal keurig via do
Hnkerwing werd voorgezet en door de aanstormen-
de Hissink keihard werd ingeschoten (l—0).
Enkele minuten later kon Socii haar voorsprong
vergroten, toen A. Taken met een flitsend schot
doelman Hartelman voor de tweede maal het na-
kijken gaf (2—0). Hoewel de Rattianen nu ge-
regeld een veldmeerderheid hadden, was hun spel
toch niet doortastend genoeg. Er werd wel gescho-
ten, maar steeds onzuiver. Voor een groot deel zal
het gebrek aan training wel de oorzaak zijn.
Na de rust kon Rutgers uit een goede voorzet van-
uit het centrum laag inschieten (2—1). Even leek
het er op of Ratti gelijk zou maken, maar de treffer
kwam aan de andere kant waar Hissink de stand
op 3—l bracht. Bij een s che rmu t se l i ng voor het
Socii-doel kon Rutgers de achterstand voor Ratti
andermaal reduceren (3—2). Hoewel Ratti alles in
het werk stelde om gelijk te komen was bet tenslotte
Socii, dat de zege veilig stelde door vlak voor het
einde een vierde voltreffer te scoren (4—2).
De Ratti-jeugd speelde zaterdag vriendschappe-
lijke wedstrijden in Klein Dochteren. Ratti B kwam
eerst uit tegen Klein Dochteren B. Er vielen liefst
lr> doelpunten in deze match; hiervan kregen de
Rattianen er 9, terwijl de thuisclub voor G doelpun-
ten zorgde.
De Ratti-pupillen speelden eveneens vriendschap-
pelijk tegen de Klein Dochteren pupillen, welke
wedstrijd met 6—O door Ratti werd gewonnen.
Komende zondag is het eerste vry', evenals de junio-
ren. Het is mogelijk dat voor Ratti II en III nog
wedstrijden worden ingelast in 't programma voor
zondag.

Eén van de vele

prachtige modellen

uit onze herfstkollektie.

KOM ZE ZIEN BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"



Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V., Vorden

vraagt voor het schoonhouden der
kantoren een flinke

Werkster
voor de avonduren.

Aanmelden: maandag t.e.m. vrijdag
8—12 of 1—5.30 uur aan het kantoor.

Buiten deze uren is de Heer D. Luichies,
Insulindelaan 29 te Vorden, ook gaarne
bereid alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.

Nutscursus E N G E L S
(beginners en gevorderden)

Geeft u hiervoor zo spoedig mogelijk op bij
mevr. van Mourik (aan huis) of

mej. Scheltens, Molenweg 5

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie }ac. Miedema - Deventer

Zondag 16 september» 8 uur

E D D I E op leven en dood
met: Eddie Constantine

Eddie neemt wraak
met harde vuisten en rake klappen.

f Toegang 14 jaar J
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

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

niet op zondag.

IS ONZE NIEUWE

Pyama-kollektie
Kom spoedig langs, er is nu volop keuze voor
héél het gezin.

•k Voor dames en heren losse pyama jasjes verkrijgbaar.

Nieuwe kollektie
DUSTERS

U kunt ook de pyama's
zelf maken.
Volop keus per meter.

Heus meer keus bij

Partij Ie soort

HARDBOARD-
platen en -stroken

Diverse maten.
GOEDKOOP!

Franco Vorden bij
aankoop boven f 10,—

B e l t m a n
Boslaan 13-Warnsveld

Wij ontvangen weer

kippen

voor de hoogste prijs

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

1830

GEMS
Metaalwerken N.V.
Zutphenseweg 5-9, Vorden

Telef. nr. 06752-1260-1491

vraagt voor spoedige indiensttreding t

een jongste kantoorbediende
(mol.)

Leeftijd: plm. 16 jaar, liefst met Mulo of
gelijkwaardige opleiding.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan
bovengenoemd adres.

Spar-Zelf bedien rftgsbed rijf

G. R E M M E R S H. UREMMERS
NIEUWSTAD 58
Telefoon 1379

VORDEN ZUTPHENSEWEG 41
Telefoon 1281

Elk pakje Spar thee met DUBBEL zegelvoordeel
2 rollen eierbeschuit 62 et + 12 et zegelvoordeel
l pak Ie kwaliteit droogkokende rijst

60 et + 12 et zegel voordeel
150 gram snij- of cervelaatworst

69 et -f 14 et zegelvoordeel

l pak Custard 69 et + 14 et zegel voordeel
l fles Ie kwaliteit advokaat

415 et + 83 et zegelvoordeel
l fles prima advokaat

330 et -f 66 et zegelvoordeel
l pot choc. pasta 98 et + 20 et zegelvoordeel

DEZE WEEK Speciale Wijn-aanbiedingen!

l fles Liebfraumileh, 0.7 Itr .
295 et + 59 et zegelvoordeel

l fles Liebfraumilch, 0.2 Itr.
90 et -J- 18 et zegelvoordeel

l fles Mosel Sch. Katz. 0.7 Itr.
395 et -f 79 et zegelvoordeel

l fles Niersteiner Domthal
310 et -f- 62 et zegelvoordeel

l fles Riesling, 0,7 Itr.
330 et -f 66 et zegelvoordeel

l fles Riesling, 0,2 Itr.
95 et Hr 19 et zegelvoordeel

150 gram bonbons 95 et + 19 et zegelvoordeel
l stuk huishoudzeep 27 et + 5 et zegelvoordeel
8 repen voor 100 et + 20 et zegelvoordeel
250 gr. Smyrna rozijnen 49 et -j- 10 et zegelvoordeel
l blik aardbeien op sap 110 et + 22 et zegelvoordeel
l fles levertraan, 0,4 Itr. 135 et -f 27 et zegelvoordeel

K O E K J ES:
l blik varkensvlees, 350 gram

115 et

250 gram blaadjes

23 et zegelvoordeel

l flacon levertraancapsules
225 et + 45 et zegelvoordeel

l p. van. Frou-Frou 60 et -f 12 et zegelvoordeel
1 zak vanille toffees. 200 gram

62 et + 12 et zegelvoordeel
250 gr. koffie-taai 45 et + 9 et zegelvoordeel

64 et + 13 et zegelvoordeel

2 blikken soep, naar keuze
184 et + 37 et zegel voordeel

200 gram ham 98 et + 10 et zegelvoordeel

B O N : Bij inlevering van deze bon ontvangt u

Bij aankoop van f 5,— boodschappen 250 gram koekjes GRATIS

Bij l pak Spar cacao, 100 gram
52 et + 5 et zegelvoordeel

l Sparreep van 10 et GRATIS

Bij l flacon geconcentreerde Pronto
95 et + 10 et zegelvoordeel

l prima theedoek voor slechts 50 et

3 flesjes Pils bier voor slechts 99 et -f 10 zegel zegelvoordeel

Voor prinu
uw goed«

onderstaat
's Maandagsmc

wordt
Bestelling

100 pet. verzekerd
brand. Dus veilig*

H. Th. H!
Appelstraat 23,
voorh. Filiaalhd

Bij CE]
beter af.

messcherpe prijzen.

Bij l pak koffie, naar keuze,
l pak chocoladewafels voor 60 et

1 grote pot kersen voor 145 et
Grote pot abrikozen 79 et
Perziken, litersblik 145 et
Soepballetjes 2 blik 98 et
Vermicelli 250 gram 25 et
2 rol beschuit 49 et

• 2 pak Instant pudding
J van 7(> voor 64 et

Ga ook naar CENTRA, waar u
persoonlijk wordt bediend.

Levensmiddelen bedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1 4 1 5

CENTRA CENTRA

In samenwerking
met een grote distilleerderij

zij wij er in geslaagd
een buitengewone

LEKKERE ZACHTE
JONGE JENEVER

samen te stellen, die speciaal
op uw smaak afgesteld is.

Neem vandaag nog 'n fles op proef.

Slijterij „'t Wapen van Vorden"
F P. SMIT

De bibliotheek van de C.J.M.V.

gaat zaterdag 15 september

weer open
van 16—17.30 uur

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram bloedworst 35 et
200 gram leverworst 35 et

's Zaterdagsmiddags zijn wij
na 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

Ha
Haa

Haantjes
heerlijk!

„De Rotonde"
V O R D E N

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chaufieuf
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

f 7.65 per fles
KEUNE

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

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

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

|R0MÏKfl

Mei wol. teddy.voerlna
Un 39/47

Wullink's
Schoenhandel

„Onbetwist, de
Schoenenspecialist"



Voor de vele blijken
van deelneming ons
betoond tijdens de ziek-
te en bij het overlijdeh
van onze lieve vrouw,
moeder en grootmoe-
der

Wilhelmina Hendrika
Wesselink-KI.Geltink

betuigen wij U onze
oprechte dank.

fam. R. Wesselink

Vorden, sept. 1962.
Hoogkamp, C 3.

Wegens
omstandigheden
is onze

herensalon
Dinsdag 18 sept. de
gehele dag

gesloten

Beernink

Echtpaar, waarvan
vrouw ziek is, zoekt
huishoudelijke HULP
in- of extern, tevens
genegen lichte ver-
pleging te geven. Hulp
voor ruw werk aan-
wezig.
P. F. H. van Hille
Boslaan 12, Warnsveld
tel. (06750) 2884. Aan-
melden na 7 uur.

Net zelfst. MEISJE
zoekt werk voor 4 da-
gen p. week. Adr. te
bevr. bur. Contact.

B.z.a. flinke arbeider
voor 2 a 3 dagen per
week. Inl. bur.

Contact.

Gevraag jongen of
meisje. Wasserij
Brandenbarg. B. Sie-
belink, H. K. v. Gel-
reweg 30.

Flinke jongen 15 jaar
zoekt werk voor zater-
dags. Inl. Bur. Contact.

Te koop prima eet-
aardappels. H. A.
Helmink, E 79.

Te koop BERINI, M
21, Schouten, Henge-
loseweg 3.

Te koop g.o.h. KIN-
DERWAGEN, drie-
hoekbox. Na 7 uur 's
avonds. Enkweg 20.

Te koop prima N.S.U.
bromfiets, billijke prijs
en een handamarilslijp-
machine. J. F. Derksen
Hackforterweg 15.

Wichmond

Te koop een slaap-
kamerameublement,
best uit 2 pers. ledi-
kant, 3 deurs linnen-
kast, wastafel, stoelen
en tafel,. Ruurlosew. 9.

Te koop EET AARD-
APPELEN. G. J. Gr.
Jebbenk. Almenseweg.

Te koop z.g.a n. hete-
lucht-kachel, merk In-
venta, bij J. Mokkink,
Mossel D 90

Te koop KACHEL,
KAMERSTOELEN,
KAST etc. g.o.h. Be-
renpas, Nieuwstad 41

Te koop g.o h. hete-
luchtkachel en wrin-
gerbok. Almensew. 11

Te koop een kook-
haard, „Inventa".

Enkweg 22

Te koop prima onderh.
HAARD (Nootjes IV)
en snelbrommer voor
en achter telesc. Julia-
nalaan 34, Vorden.

Te koop compl. Stork
pompinstallatie.

Zutphenseweg 47

Te koop enige 2e hands
HAARDEN

en KACHELS
in prima staat.
Gebr. Barendsen,

tel. 1261

Enige kennisgeving

10 september overleed, in de ouder-
dom van 94 jaar, onze beste Vader,
Broer en Grootvader

G. TH. VAN DAM
weduwnaar van H C. G. Badon Ghijben

Oud-Directeur der Artillerie inrichtingen
aan de Hembrug.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Commandeur 2e klasse in de Danebrog Orde,
de Orde van St. Olof en de Orde van Wasa.

Namens de Familie:
Dr. C. van Dam
Ringweg 4,
Heilo.

De begrafenis heeft in stilte plaats
gehad te Nijmegen.

Spreekuur loco-burgemeester

Tijdens het verlof van de Burgemeester
van 19 t./m. 28 september a.s. zal wethouder
A. J. Lenselink als loco-burgemeester iedere

werkdag, behalve zaterdags, van des
voormiddags 11 tot 12 uur

ten Gemeentehuize
voor het publiek te spreken zijn.

Volgende week donderdag 20 sept.
's middags 2.15 uur

in de koffiekamer van het Nut .

Ds. C. Hamel vertoont een film
van zijn reis door Amerika.

Tijdens de ziekte van

dierenarts F.

gaat de praktijk normaal door.

Boodschappen kunnen mondeling
zowel als telefonisch worden door-
gegeven op het adres:

Nieuwstad 43

of telefoon 1277

De cursus voor gevorderden (zilver)

wordt gehouden zaterdagsmiddags
3.30 uur in zaal Lettink
Voor deelname kan men

p^ zich nog opgeven tot
zaterdag 22 september.

Aanvang zaterdag
22 september.

Dansschool M. J. KRONEMAH

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Zaterdag 15 september

DANSEN
zaal WINKELMAN - Keijenburg

*ecialiteiien
UIT ONZE AUTOMATIEK:

Slaatjes
Croquetten

Gehaktbal
Knakworst

Bamibal
Nasibal

f 0,25
f O,25

f O,25
f 0,25

f 0,25
f 0,25

Braadworst f O,25

Alles uit eigen keuken!

„De Rotonde'
V O R D E N Telefoon 1519

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

30 uur „kijken" per week.
Ingaande l oktober zal de zendtijd het voor-
lopige maximum bereiken: 30 uur per week.
Ja, kijken is in ieder geval belangrijk en als
u fietsen zoekt, kom dan beslist óók eens
kijken bij TRAGTER.
Dat hoeft geen dertig uur te kosten. Bij de
éérste oogopslag ziet u hoe volmaakt onze
kollektie op uw wensen is afgestemd. Kom
kijken, dan krijgt u er het juiste „beeld" van.
Kijk, dat wilden wij u graag vertellen.

Aan de leden
van de

Coöp. Werktuigenvereniging
„De Medo"

Zij, die zaairogge wensen te dorsen

vóór het dorsseizoen begint, moeten

hiervan OPGAVE doen

vóór of op
zaterdag 15 sept. a.s.
bij E. J. VOSKAMP

Het Bestuur.

Blijf nog even liggen... in het laken dat U 't beste ligt !

cind cinderella cinderella

• Ja inderdaad kies nu het laken dat ü
't beste ligt. Cinderella 55. Nieuw! Extra robuust.
Cinderella 66. Het fijne, mooie laken, reeds 10 jaar lang.
Cinderella 88. Nieuw! Extra fijn...
Alle drie Cinderella kwaliteit.
Gegarandeerd: zonder pap, zon-
dej^outen. Wij zijn U graag
va^fcenst bij de keuze van
heWken dat ü 't beste ligt!

LUTH
Nieuwstad - Vorden

Bij Albers vindt men elke week
* GRANDIOZE aanbiedingen
* WAARDOOR U GULDENS BESPAART.

Voor liefhebbers van een lekkere bowl!
l grote pot meikersen op sap 139 et
1 blik ananas op sap 58 et
l blik aardbeien op sap 69 et
l pot framboosjes op sap 89 et

Samen 355 et nu voor 325 et
Bovendien nog l potje abrikoosjes GRATIS.

Profiteert hiervan.

Drastische prijsverlaging van echte chocolade-
hagelslag t Nu 200 gr. chocoladehagelslag voor 49 et

Nieuwe oogst dubbele sperciebonen, per blik 89 et
Elk tweede blik voor 69 et

Wegens enorm succes nog EENMAAL deze week:
500 gram v.v. Goudse kaas voor 119 et

CASTELLA parels
Nog altijd 3 halen, maar 2 betalen
3 kussentjes shampoo 49 et

Vruchtengries met veel vruchten, 400 gr. slechts 69 et

Volop uolsappige sinaasappelen!
Bij 250 et aan l litersblik ananas voor 124 et of
boodschappen: l litersblik perziken voor 124 et

In koekjes zijn wij ruim gesorteerd,
vanaf 49 et per 250 gram

8 zware chocoladerepen voor 98 et
Fruit-assortie 200 gram 49 et
Theebiscuits 500 gram 78 et

Oersterke dweilen maar 55 et
Prachtige beker gratis bij 2 tuben Prodent tandpasta

Grote fles slaolie slechts 98 et
Grote fles slasaus slechts

Leverpastei Koopje! 2 grote blikken voor
Soepballen Koopje
Diverse smaken jams *

Cornedbeef
Boterhamworst
A.J.P. pudding

Op verzoek nog één week

2 blik voor
nu per pot

100 gram
150 gram

3 pakjes

69 et
99 et
89 et
55 et
49 et
39 et
49 et

4 pakjes volledig
gevitamineerde margarine, slechts 100 et

De laatste vliegenvangers moeten weg.
6 stuks slechts 49 et

ooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

Enorme
prijsverlaging

Tijdelijke aanbieding van

Philips Handmixers
van 47.50 voor 29.—
van 63.50 voor 39.—

met 3 snelheden en extra deeghaken.

Direct leverbaar bij:

G. Emsbroek
& Zn. c.v.

Zutphenseweg 5

Telefoon 1491

Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Vorden
Als eerste spreker in dit seizoen hoopt voor
ons op te treden op donderdag 20 september

om 7.30 uur in Irene
Mr. B. ter Linden van Zetten

met het leerzame onderwerp:
„Karaktervorming"

Belangstellenden zijn van harte welkom.
Het Bestuur.

H.VARKENSHOÜDIRS!

Uw winst
zit in
Superba!
Voer uw varkens Superba tot aan
de slacht. Met- Superba een snelle
groei en laag voerverbruik.
Superba-varkens zijn vleesvarkens.
En vleesvarkens brengen
het meeste op.

BLUF BIJ
SUPERBA
tot aan de slacht

Superba Is van Calvó-kyvallteit en verkrijgbaar bijl

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 - Vorden *D? (06752) 1540



ORIENTERINGSRIT
De zondagmiddag1 door de V.A.M.C. „de Graaf-
schapryders" gehouden oriënteringsrit, was tevens
de laatste rit voor het provinciaal clubkampioen-
schap.
In de rit waren talloze spitsvondigheden vc>rwerkt,
die van alle deelnemers een uiterste concentratie en
kennis van de handleiding vereisten. Het was dan
ook geen wonder, dat het strafpunten regende.
Toch waren alle deelnemers vol lof over het par-
cours. Aan de rit namen 40 auto's, 14 motoren en 41
bromfietsen deel.
De voorzitter van de afdeling Gelderland van de
K.N.M.V., de heer Van Dongen, reikte na afloop
de pryzen uit.
Motoren: B. Klein Gotink, Hengelo (G.), 128 strp.
Ie prijs; Auto's: Wevers, Hengelo, 141 strp. Ie pr.;
Bromfietsen: J. de Jong, Apeldoorn, 14 strp. Ie pr.

OOK RATTI II EN III EN JUNIOREN
NU INGEDEELD

Thans is ook bekend in welke afdeling de Ratti-
reserves zyn ingedeeld voor de nieuwe bondscompe-
titie afd. Gelderland.
Zij komen uit in Klasse 4 afd. J. met o.a. Steonde-
ren III, Keyenborgse Boys III, Sportclub Doesburg
VII, R.K.D.V.V. III (Doesburg), Socii III (Wich-
mond), Baakse Boys II en Angerlo Vooruit II.
Verder is besloten ook Ratti III aan de competitie
te laten deelnemen. Deze uitgave is ingedeeld in de
4e klas G.V.B. afd. H, met o.a. Be Quick V (Zut-
phen), Voorst V, Warnsveldse Boys III, B.I.C. IV
(Brummen), Zutphen IV, Socii IV (Wkhmond), Do
Hoven (Zutphen) VI en VII.
Van de junioren spelen er twee teams mee.
Ratti A in de Ie klas afd. I, met als tegenstanders
o.a. Be Quick B, de Hoven A, A.Z.C. B, Almen A,
Zutphen A en Zutphania A.
Ratti B tenslotte komt uit in de 3e klas junioren
afd. K (zaterdagmiddagvoetbal) met o.a. Be Quick
F, de Hoven E, Socii B en Vorden D.

Voor eenvoudige
kantoor werkzaamheden

GEVRAAGD:

jongste bediende (vr.)

BORSTELFABRIEK

Gebr. Haverkamp

Aanmelden dagelijks.

Te koop:
l Renault Dauphine 1959; l Lambretta
scooter 1958 (moet opgeknapt worden f 275,.);
l Union bromfiets, 2 versnell. met achter-
telescoop; l Vap met automatische koppe-
ling; l Rap Imperial, 3 versn.. als nieuw;

Rap Ster, 2 versn., iets beschadigd;
l kinderfietsje, 16 inch M; l kinderfietsje,
20 inch M; l damesfiets, toermodel, nor-
male maat; l Solex oto standaard, nieuw.

A. G. TRAGTER tel. 1256 . Vorden

Week-Reclame
EXTRA ZEGELS:

l pak Goudmerk thee 90 et -f 25 zeg.
1 beker appelstroop 69 et + 28 zeg.
2 p. Goud margarine 88 et -f- 25 zeg.
l blik sardines 65 et + 26 zeg.
l fles Mariposa vruchtenwijn

175 et + 70 zeg.
l pak 500 gram speculaas

100 et 4- 20 zeg.
1 pak 500 gram choc. korrels

98 et -f 25 zeg.

DIREKT VOORDEEL:
Grote pot zoetzure uitjes 119 et
Litersblik sperciebonen 89 et
2 blik soepballetjes 98 et
Blik pink-zalm 119 et
100 gr. gesorteerde chocolaadjes 49 et
8 repen chocolade (4 smaken) 99 et
4 zware gevulde repen chocolade 85 et
250 gr. Kreijenbroeks allerhande 65 et
200 gram magere Geld. Ham 99 et

ONTVANGEN:
Gezouten amandelen

Gemengde noten - Cashew noten
Studentenhaver - Gezouten pinda's

Alles knappend vers!

heeft het voor U!

Televisie *
*

* Radio
Vlot geplaatst.

Snelle service.

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

Adverteert CONTACT

Gevraagd zelfst. be-
trouwbare HULP v.
dag of dag en nacht
Zondags vrij , goed
loon. Rijksweg 158.
Warnsveld Tel, 4048
Gevraagd MEISJE v.
dag of voor dag en
nacht, zelfstandig kun-
nende werken. Nota-
ris Bloemhof, Burg.
Dijckmeesterweg 8,
Zutphen, Tel. 3432.

Prima aardappelen
te koop voor nu en
voor de winteropslag
tevens een best r b.
vaarskalf. D. Eskes,

Zutph. weg.
Toom zware BIGGEN
te koop. G. Klein Leb-
bink.

Brandenborch E 97
Te koop B.B. ZEUG
met 7 biggen, l week
oud. Tevens een guste
KOE, 15 l melk. G.
Vliem. Weideman.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand
Speciale aanbieding:

WOLLEN JASSEN en
WOLLEN MANTELS

Chemisch reinigen f 3,95
Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook veiven wij lederwaren
in elke gewenste modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Overhemden repara^
Vernieuwing val^^

boorden en manchetten

Stomerij Hartm;
Burg, Galléestr 4'

Vorden

Vrijdag 14 september
officiële opening van onze moderne

feest- en vergaderzaal
Gelegenheid tot bezichtigen van 4— 8 uur n,m.

Hotel Brandenbarg
F. P. SMIT

\

Weekend Wónder-Koopjes

Dames-vesten
in

WOL en DRALON

17.9O

Strijkplank

hoes

2.45

Washandjes
- best -

4

voor

1.—

Naadloze
nylons

2 paar 5.—

NU

3-50

VISSER - VORDEN

Gelegenheid tot dekken
van schapen. Groot
Jebbink, „'t Schimmel"

Te koop enige tomen
mooie BIGGEN tevens
een dekrijp premie-
beertje bij L W. Harm
sen „Memelink" Noor-
dink Hengelo-G.

Te koop nuchter
STIERKALF. H.< C.
Bosch, Oude BorcuJo-
seweg 12, Warnsveld.

BIGGEN te koop. J.
Wassink. „'t Elshoff"

Zware BIGGEN te
koop. G. W. Winkel,
't Gazoor.

Suikerperen te koop.
25 cent per kg. H.
Hissink, Verendaal.

BIGGEN te koop. J.
Wagenvoort, Achter
Buitenzorg.

Warnsveld

WEGENS

heropening
van onze geheel verbouwde
en gemoderniseerde zaak
op donderdag 20 september a.s.

zijn wij gesloten voor de verkoop op dinsdag
18 en woensdag 19 september.

, Wij stellen U in de gelegenheid om woensdag-
avond van 7—9 uur onze zaak te komen be-«
zichtigen.

Profiteert van de attraktie die vermeld staat in de inmiddels
verspreide openingsfolder.

L+ Schoolderman - Vorden

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

Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs
Uitgave: DRUKKERIJ WOLTERS, Nieuwstad 12, Vorden

B L O E M E N T E N T O O N S T E L L I N G

4 Wedstrijd voor cursisten

5 Wedstrijd voor groteren
vanaf 15 jaar

op vrijdag 21 en zaterdag 22 sept. 1962

in het Nutsgbouw.

Wedstrijden %
\ Wedstrijd stekplanten voor schoolkinderen. Wie beide

planten inlevert krijgt een verrassing.
2 Wedstrijd stekplanten groteren.
3 Wedstrijd eigen gekweekte planten, bloemen en vruchten,

behalve vaklieden.
a. kleine vazen
b. grote vazen
c bloemstukjes
d. stukjes v. tafelversiering
e. stobben
f. fantasiestukjes
g. wandversiering
a. kleine vazen
b. grote vazen
c. bloemstukjes
d. fantasiestukjes

6 Wedstrijd bouquetten van droogbloemen
7 Bloemtekeningen voor kinderen tot en met 15 jaar

a. naar de natuur
b. naar voorbeeld

8 Fantasiestukjes zoals: sprookjes, kampeerplaatsen, kas-
telen etc.

9 Tuintjes in miniatuurvorm, d.w.z. gemaakt op dienblad
of deksel van doos a. voor groteren

b. voor kinderen
10 Bloemschikken voor en door kinderen tot 14 jaar in

vazen, of bakjes in het Nutsgebouw onder toezicht.
Bloemen en bakjes meebrengen.

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

b. groteren
EXTRA EXTRA EXTRA
Voor de mooiste inzending van de tentoonstelling wordt
door het bestuur een wisselbeker van zilver beschikbaar
gesteld. Deze beker moet 3 jaar achter elkaar door dezelfde
persoon gewonnen worden, voordat hij definitief in het
bezit van de winnaar komt.
14 Biedermeier feestbouquetjes in witte papieren manchet.

Deze zijn te verkrijgen bij de Fa. Klumper.
15 Schilderijtjes van stro- of verse bloemen.
16 EXTRA speciale wedstrijd in eigen gekweekte dahlia's.

Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen.

Inleveren stekplanten voor schoolgaande kinderen donderdag-
ochtend 20 september om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag van
3—5 uur in het Nutsgebouw. Voor ouders van kinderen
van de buitenscholen des morgens om 9 uur aan de buiten-
scholen gelijk met de planten van de kinderen.
Wedstrijd no. 10 bloemschikken voor en door kinderen
donderdag van 4.30—5.30 uur in het Nutsgebouw.
Alle overige wedstrijden vrijdagochtend 21 september in
het Nutsgebouw, ingang Kerkstraat, van 9.30—12.30 uur.

De TENTOONSTELLING ia geopend vrijdagavond 21 «ept.
van 7.15 tot 10 uur en zaterdag 22 sept. van 4 tot 10 uur.
Kinderen onder de 14 jaar hebben vrije toegang.

Prijsuitdeling zaterdagavond om 9.15 uur.

VERLOTING maandag 24 sept. om 7.30 in het Nutsgeb.


