Frankering bij abonnement, postkant. Vorden
Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar UW REDDEND BLOED
De tijd die" men doorgaans zomer pleegt te noemen, raakt aan haar eind. En met dit einde beginnen de activiteiten van verenigingen en dergelijke weer te bloeien. Zo ook met het Comité
„Bloedplasma" dat al weer druk bezig is met het
organiseren van een bloedafname-avond te Vorden. Er is reeds overleg gepleegd met het Centraal Laboratorium te Amsterdam en hiermee is
overeenstemming bereikt dat deze avond gehouden zal worden op dinsdag 12 september a.s.
Het Comité verzoekt alle donoren hiervan goede
nota te willen nemen en deze avond te reserveren
voor het Ned. Roode Kruis teneinde de zieke
medemens weer een liefdedaad te bewijzen. In het
bijzonder doet het Comité een beroep op hen die
zich in 1959 dan wel in 1960 reeds opgaven als
donor maar de vorige avond(en) niet zijn verschenen. Ook hun opkomst is van het allergrootste
belang, daar bij wegblijven het opkomstpercentage danig wordt gedrukt en, wat veel belangrijker is, de „opbrengst" doet dalen hetgeen als
zeer jammer kan worden aangemerkt. Bovendien
is geen enkele vereniging of club gebaat met een
„dood" lid, waarvoor dan deze speciale oproep.
Het Comité rekent op u allen!

Bronch i letten

CONTACT
HET NIEUWS-

EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

KERKDIENSTEN zondag 3 september
Hervormde kerk
8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.05 Ds. H. Y. Talens van Warnsveld.
Jeugddienst.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
öeref. Kerk
9.30 en 3.00 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 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

NIEUWE DAMSEIZOEN BEGINT WEER

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

VOETBAL
Vorden en Pax hebben zondag een nuttige oefenwedstryd gespeeld op het terrein van Pax. Beide
elftallen verschenen niet volledig aan de start.
Hoewel het spelpeil niet hoog lag, is er toch zeer
prettig gespeeld en de einduitslag 5—5 geeft de
verhouding goed weer. Tevens werd aangetoond
dat de beide achterhoedes nu niet bepaald het
sterkste deel van de elftallen vormden. By Pax
stond de nieuwe doelverdediger Rietman in het
doel, welke niet onverdienstelijk debuteerde. Hy
had, dank zij het feit dat de Vordense voorhoede
goed op dreef was, niet te klagen over werk en
hoewel hij menig schot onschadelijk wist te maken, moest hij voor de rust tweemaal en daarna
driemaal de bal uit het net halen. Pax had met
rust een 3—2 voorsprong en wist met nog twee
voor Groot Jebbink onhoudbare schoten de vyf
doelpunten vol te maken. Doordat enkele Vordenaren de bal nog te lang bij zich houden en bovendien het spel te kort hielden was het tempo beslist nog te traag om straks in de competitie op
overtuigende wy'ze goed voor de dag te komen.
Ook de vleugelspelers dienen niet te veel naar
binnen te komen, daar een opeenhoping van spelers voor het doel hiervan meestal het gevolg is.
Voor a.s. zondag zyn er voor alle vier elftallen
uitwedstrijden vastgesteld. Vorden I gaat 's morgens op bezoek bij Lochem II; Vorden II trekt
eveneens in de morgenuren naar Be Quick III in
Zutphen; Vorden III gaat op bezoek by' KDC II
in Lochem en Vorden IV brengt een visite aan
Klein Dochteren I. Alleen deze laatste wedstrijd
wordt in de middaguren gespeeld.
FEEST IN DE WILDENBORCH
Morgen (vrydag) worden in de Wildenborch de
volksspelen gehouden ter gelegenheid van het
jaarlykse oranjefeest. Ter verhoging van de gezelligheid zal het feest door muziek worden opgeluisterd.
Vrijdagavond wordt in de kapel een prachtig toneelstuk opgevoerd, waarvan zaterdagavond een
herhaling wordt gegeven.
Het zal wel weer een gezellige drukte worden.

Verschijnt éénmaal per week

Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

Hoestdronk in tob l et vorm. 95 et

A.s. vrydag l september wordt door de Vordense
Damclub het seizoen geopend met het spelen van
wedstrijden voor de onderlinge damcompetitie,
welke weer zullen plaats vinden in zaal Eskes.
Alle leden worden verzocht om op deze openingsavond aanwezig te zijn. Er wordt in 't byzonder
een beroep gedaan op niet-leden, die hier gaarne
welkom zijn en dan tevens eens kunnen kennismaken met de Vordense Damvereniging zonder
dat zy direct enige verplichting hier tegenover
behoeven te stellen.
Het is tijdens het bedryfstoernooi gebleken dat
onder de bedryfsteams nog een aantal uitstekende krachten schuilen, die in de Vordense damclub
een goed figuur zouden slaan.
Voor de onderlinge competitie wordt gespeeld om
de „Geerken-wisselbeker", welke vorig jaar door
het bestuurslid de heer Geerken, welke de vereniging wegens vertrek heeft moeten verlaten,
voor dit doel beschikbaar werd gesteld.
De Vordense Damclub zal weer met twee tientallen aan de competitie deelnemen. Het eerste
tiental komt uit tegen Aalten II, Almen I, Dinxperlo I, Hummelo I, L.D.C. I (Lichtenvoorde),
Terborg I, Varsseveld I en Winterswijk I, wat
nogal een sterke afdeling is.
Het tweede team speelt tegen Doetinchem I, Lichtenvoorde II, Oldenkotte I (Rekken), Ruurlo I en
II en Sinderen I.
De competitie zal waarschijnlijk eind oktober aanvangen.
Men zie voorts de advertentie in dit nummer.

Donderdag 31 augustus 1961#
23e jaargang no* 22

BIOSCOOP
Zoals wy vorige week reeds meedeelden, draait
zondagavond een voorlichtingsfilm op suxueel gebied, onder de titel: „Waarover men niet spreekt".
Monica, een studerend meisje, heeft een vriend en
de zeer vrije omgang van die twee heeft tot gevolg dat z\j een kind verwacht. In haar vertwijfeling probeert zij een arts over te halen de zwangerschap te verbreken, hetgeen deze verontwaardigd van de hand wijst. Met heel veel overredingskracht krijgt hy haar eindelijk zo ver, dat ze haar
lot moedig onder ogen ziet.
Veel jonge meisjes halen zich door onwetendheid
dezelfde moeilijkheden op de hals als Monica, en
daarom wil deze film een waarschuwing voor hen
zijn om zich niet hals over kop in een liefdesroes
te werpen.
De film is van Nederlands gesproken commentaar
voorzien.
ACHT-KASTELENTOCHT
Aan de vorige week woensdag gehouden 8kastelentocht namen 36 personen deel.
Dinsdag zou de laatste avondwandeling gehouden
worden. De belangstelling hiervoor was ondanks
het mooie weer nihil, zodat de tocht niet door
ging.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"

Weekinarkt.

Fa. A. POLMAN

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 65,— tot f 75,— per stuk.
Handel was vlug.
Burgelijke stand van 23 t.m. 29 aug.
Geboren: z. v. W. B. J. Steeman en H.C.
Oldenboom.
Ondertrouwd: A. H. A. Hartman en J. W.
ooltink; F. F. v. d. Hammen en T. G.
frummelman.
fSehuwd: E. J. Wuestenenk en G. Hiddink.
^Overleden: H. Brouwer, m. 77 jr. e. v. G.
. Bussink.

JEUGDDIENST
op zondag 3 september a.s.
Ds. H. Y. Talens van Warnsveld
Onderwerp van de preek:
„Tot straks"
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

V.Z.V. NAAR ENSCHEDE
De Vordense Zwem- en Waterpolovereniging zal
a.s. zondag deelnemen aan het grote zwem- en
waterpolofestijn, dat door de Enschedese Zwemen Polo Club E.Z.P.C. aldaar in het zwembad
„Havenzicht" wordt georganiseerd.
V.Z.V.'54 neemt met een grote ploeg hieraan deel
t.w. de dames Truus Everhardt, Annie Sloot, Gerrie Dijkman, Nada Wesselink, Jetje Smit, Joke
Groene, Lineke Kamperman, en voorts de heren
Ton Brandenbarg en als gastspeler de heer W.
Lebbink uit Lochem.
Op letterlijk alle nummers zullen de V.Z.V.ers
starten o.a.:
100 m schoolslag dames: Mej. Nada Wesselink en
Truus Everhardt.
50 m schoolslag dames: Truus Everhardt.
50 m vrije slag dames: Lineke Kamperman, Jetje
Smit, Annie Sloot en Joke Groene.
100 m rugslag dames: Annie Sloot.
Verder neemt men nog deel aan de 100 m vrye
slag dames en start men op dé 5 x 50 m vrije
slag dames.
Een bijzonderheid is, dat voor het eerst zal worden deelgenomen aan de 4 x 50 m wisselslagestafette, waarbij Annie Sloot rugslag zwemt,
Joke Groene vlinderslag, Truus Everhardt schoolslag en Jetje Smit vrij e slag. Hopenlijk zullen de
dames zich op dit nummer ten volle geven, opdat de kans niet uitgesloten is, dat zij hier een
goed resultaat zullen behalen.
Van de heren start Ton Brandenbarg op dé 100 m
borstcrawl en de heer Lebbink op de 100 m vrije
slag.
Ook de heren zullen hier hopenlyk een goed figuur slaan.
BEJAARDENKRING
We willen de bejaarden in onze gemeente gaarne
attent maken op de advertentie, waarin bekend
wordt gemaakt dat a.s. week de gezellige middagen weer zullen beginnen.

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

NIEUWE INDELING VORDEN I
In verband met de hoge reiskosten, welke het
spelen in de afdeling M met zich meebrengt, heeft
het bestuur van Vorden een verzoek ingediend om
overplaatsing van haar eerste elftal naar de 2e
lasse afd. H, waarover het bondsbestuur gunstig
eslist heeft. Vorden I zal in de komende compe. ( .itie dus xiitkomen in de afdeling waarin uitkomen
Baakse Boys, Brummense Boys, R.K.D.V.V. (Does" surg), Warnsveldse Boys, Pacelli, G.S.C.D., S.C.S.,
Seatrix en St. Walburgis, hetgeen een belangrijke
besparing betekent op de reiskosten.
Vorden IV is ingedeeld in de 4e klasse afd. G,
waarin uitkomen De Hoven VI, St. Walburgis II,
Warnsveldse Boys III en IV, Zutphen IV, Sportclub Eefde II en Socii III.

«

DIPLOMAZ WEMMEN
Het is een goede gedachte geweest van het bestuur van de Vordense bad- en zweminrichting
„In den dennen" om aan het eind van het zwemseizoen de jeugd nogmaals in de gelegenheid te
stellen een zwemdiploma te behalen. Onder leiding van badmeester Verstoop en de official van
de K.N.Z.B., de heer Brandt, werden de examens
gehouden. Voor A. verschenen 22 deelnemers,
waarvan er 2 werden afgewezen. Voor B. bedroeg
dit resp. 7 en 1. Voor het zware C-diploma waren
5 candidaten waarvan er 4 slaagden, terwyl voor
het D-diploma van de twee deelnemers het Gerrit
Holsbeek gelukte aan alle gestelde eisen te voldoen.
LEDENVERGADERING BUURTVER. DELDEN
Onder voorzitterschap van de heer M. H. Gotink
hield de buurtver. „Delden" in café „'t Zwaantje"
een algemene ledenvergadering, ter bespreking
van het jaarlijkse reisje.
Besloten werd op 6 september a.s. op reis te gaan
naar Rotterdam (bezichtiging havenwerken met
rondvaart). Voorts zal een bezoek worden gebracht aan de Solafabrieken te Zei^t. Te Doorn
zal een kasteel in ogenschouw worden genomen.
Het reisje zal worden besloten met een gezellig
samenzijn in Klarenbeek.

Voof hef fere
Baby-huidje

BAKKERS NOG EENMAAL MET VAKANTIE
De komende week, van maandag 4 september tot
en met maandag 11 september gaat de laatste
groep bakkers nog met vakantie en kan men het
brood by de werkende bakkers halen.
Laten we hopen dat ze mooi weer hebben (dan
hebben wy het ook!)
BEHAALDE SUCCESSEN
Op, de te Buren gehouden landdag van de C.P.B.
en C.J.B.T.B. behaalden leden van de afdeling
Vorden t. w. de heren A. J. Oltvoort en H. Dijkman bij M.R.IJ. rundveebeoordeling een tweede,
bij jongveebeoordeling en biggenbeoordeling een
derde prys. De heren G. de Greef en H. Antink
wisten bij paardenbeoordeling de in 1960 gewonnen wisselbeker te behouden. De heer W. Jansen
behaalde by bloemenschikken een tweede prijs.

De wijsheid van de huisvrouw
is kopen bij de
VIVO SPECIALITEITEN
Limonadesiroop C.P.

Soepballetjes

l grote fles . .
met 20 wapentjes

Smac,

2 blik nu
'n Lekkernij
l blik 200 gram voor .

Lunchschouder

Koekstrips
met

l 50 gram

VIVO kruideniers:

óteeds „a&er: KISTEMAKER

OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg

SMIT, Zutphenseweg
C.J.V.-ers attentie!

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn 't Centrum
G/W. EIJERKAMP
Telefoon 1386
FRISIA
DIORAMA

Aanvang

In Haarden en Kachels
hetzij kolen- of oliestook
leveren wij alle merken.

Danscursus
a.s. zaterdag 2 septem-

ber 7 uur

Alleenverkoop van Frisia haarden
Officieel Brandaris dealer
Zie onze etalages en vraag vrijblijvend ons advies.
Beleefd aanbevelend

HENK VAN ARK
erkend gediplomeerd handelaar
Burg. Galléestraat 7
Tel. 1554

café Lettink

Danüchool M. J. Kroneman

A.8. dinsdag beginnen de volgende
clubs weer te draaien:

Meisjesvereniging
voor meisjes van 16 jaar en ouder

Jongeliedenvereniging
voor jongens van 15 tot en met
17 jaar
Jongemannenvereniging
voor jongens van 17 jaar en ouder
Allen worden verzocht om 7.45 uur
in Irene aanwezig te zijn

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Zie ookJ«t kerkblaadje van deze week.
Wij relden op U allen.
Het Bestuur

KINÉRFIETSEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend dat, in verband met de vernieuwing van de brug nabij het Vordense
bos, de z.g. Schuttestraat van de Ruurloseweg tot Leopoldshoeve zal zijn gesloten voor
doorgaand verkeer met ingang van maandag 4 september a.s. tot nadere aankondiging.

voor elke leeftijd
In diverse uitvoeringen en prijzen

A. G. Tragter

Zaal Michels - Hengelo Gld.

Bent U al in 't bezit van het
middenstandsdiploma ?

AJ.A.HELMINK

Visser - Vorden

A. J. Zeevalkink

Reklame vrijdagavond en zaterdag

Houdt dinsdagavond 12 september

vrij
voor het

Ned. Roode Kruis

Aanvang 7 uur

Onze
beddenafdeling heeft
T£fcJ0fl de matras
die U de volmaakte
nachtrust geeft

Als U studeren wilt, kunt U in 1962
met succes examen doen.
Vraagt inlichtingen en laat u inschrijven als cursist bij de leraar
Schoolstraat 17

Ziekenfondsleverancier

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

500 gram gesmolten vet 46 et
500 gram rookworst 160 et
500 gram haantjes 225 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram kookworst 60 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 ot
500 gram vet spek 90 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Keukenuitzetten

DANSEN

Volmaakte
RUST

de Burgemeester,

J. V. PLAS

de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Keune

DEZE WEEK

Burgemeester en Wethouders voornoemd:

de Secretaris,

Zutph.w. 15 Tel. 1505

naar

A.B. zaterdag 2 »ept.

Telefoon 12S6

VORDEN. 22 augustus 1961.

VAN ARKEL

v.h. Martens

Voor

Beleefd aanbevelend

Bekendmaking

A. Siemerink

op alle restanten

badgoed
15 pet KORTING

Wegens bijzondere
omstandigheden deze
week

geen repetitie
Volgende week donderdag :
jongste groep 6.15 uur
oudste groep 7 uur
Komen jullie dan allemaal?

^"Nutsgebouw™^
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie fac. Miedema - Deventer

Zondag 3 september, 8 uur

Waarover men niet spreekt
met: Antje Geerk, Hans Söhnker,
Karin Dor
De voorlichtingsfilm, die het noodlottige zwijgen verbreekt.

Toegang 18 jaar
f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

f 7.65 per fles

KEUNE

H.H. Landbouwers
Wij hebben voor u in
voorraad

Plastic dekkleden
38 et per m 2

Fa. G. W. Luimes
Vorden

Tel. 1421

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijksfeest ondervonden zeggen wij aan allen hartelijk dank.
J, v. Tuyl
J. v.Tuyl-Westerlaken
Vorden, 30 aug. 1961
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan ieder die ons 25jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag
gemaakt heeft.
G. Remmers
G. Remmers-Huiskes
Vorden, augustus 1961
Nieuwstad 58.
Voor de vele blijken
van hartelijk medeleven betoond bij het
overlijden van mijn
lieve man
Frits Frederik Vente

betuig ik ook uit naam
van wederzijdse familie mijn welgemeende
dank.
G. J. A. VenteHendriksen

Heden overleed na een langdurige ziekte mijn lieve man, onze lieve vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader
HENDRIKUS BROUWER

echtgenoot van G. L. Bus&ink
in de ouderdom van 77 jaar.
Vorden: G. L. Brouwer-Bussink
R. Brouwer
D. Brouwer-Teunissen
klein- en achterkleinkinderen
Vorden, 24 augustus 1961.
„De Wehme".
De teraardebestelling heeft plaats gevonden, maandag 28 augustus om 2
uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Bejaardenkring
De bejaardenkring begint weer op
WOENSDAG 6 sept. n.m. 2.30 uur
in de koffiekamer van het Nut.
Een gezellig babbeltje en een waar
verhaal

Teunis van der Lee

betuig ik mijn hartelijke dank.
E. v.d. Lee-Wijers
Vorden, aug. 1961.
Wegens

Van 4 tot en met 9 september

gesloten

U.L.O.-onderwijzer
heeft nog enkele uren
vrij voor het geven van
lessen in Frans, Duits,
Engels en Nederlands.
Brieven onder nr. 26
aan Boekhandel Hietbrink, Vorden.
Biedt zich aan een net
DAGMEISJE 18 jr.
N.H. voor huish. w.
Inl. bur. v. d. blad.

vakantie
en is de winkel gesloten.
Maandag 11 september weer geheel
tot uw dienst.

Smit - Zutphenseweg

Een enorm koopje!
Grote fles limonadesiroop, per fles

79 et

Bij 3 tabletten Maggi goudbouillon,
l grote fles Maggi aroma van 69 et voor 33 et

Grote Victoriarepen, per stuk 20 et,

Hakdrop, de kinderen zijn er dol op, 250 gr. slechts 53 et
Roomborstplaat, iets fijns, 150 gram
49 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers

wegens vakantie

gejfbten

Sciioenm^rij Visser
Fokver. „de Wiersse"
Gevraagd voor spoedig een

monsternemer
voor omgeving Kranenburg-Medler.
Aanmeldingen en inlichtingen aan het kantoor der vereniging.
Telefoon 06752-6687.

Bezoekt allen het

OranWeest
inAe Wildenborch

Jan Kost
Reklameschilder

Raadhuisstraat 9 a

naar
Telefoon blijft 1239

Gevraagd voor één of meerdere dagen per
week

Braadkuikens en
slachtkippen

dag 2 sept.

Weenk, Linde, telefoon 6659.

Vrijdagmiddag 1.30 uur

Te koop jonge en oude
konijnen. Th. Berendsen, C 115.

Volksspelen
Vrijdag- en zaterdagavond 7.30 uur
opvoering van het toneelstuk

„Ik zal het je betaald zetten"
Entree f 1.—.
Muziek op het terrein.

Onze dames- en herensalon is wegens
vakantie

gesloten
van 10 t/m 18 september

Kapsalon Beerning

hulp in magazijn
HARENBERG

Dreef 18 of Warnsveldseweg 138,
Zutphen
Wegens vakantie

gesloten
zaterdag 2 sept. tot maandag
11 sept.
Gas en benzine open.
Smederij en Radiohandel

Eykelkamp
Medler

Te koop dragend varken a.d. telling 2 sept.
H. J. Graaskamp D 30
Zware biggen te koop
G. J. Klein Ikkink,
Blokhuis, Wildenborch
5 zware BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
B 35
Toom zware biggen.
H. Derksen, Polweg 7
Wichmond.
Te koop mooie BIGGEN. B. Woerts, Bonenkamp, Linde.
Te koop 2 toom zware
BIGGEN bij J. W.
Abbink, C 47,
Dragende vaars te
koop a.d. telling 5 sept.
V. J. Dostal, E 82.

Aanmelden

N.V.

Te koop een prima
onderh. LEDIKANT
met spiraal. H. Spithoven bij het Zwembad.

op vrijdag 1 sept. en zater-

in de kapel

Hertog Karel van Gelreweg 24

6 zware BIGGEN te
koop bij J. W. Wesselink, 't Elshoff.

et
et
et
et
et

A sept. t/m 9 sept.

Te koop PEREN voor
de weck. Wed. Marsman, C 67.

Te koop een z.g.a.n.
wande l wagentje met
kap. Adres te bevr.
Bur. Contact.

98
69
55
49
69

Slaolie, grote fles
Pindakaas, per pot.
Paardenrookvlees, 100 gram
Koffiewafels, 200 gram
Penny wafels, 15 stuks

Nieuwstad 5, Vorden

is met ingang van 30 augustus 1961
verhuisd van

Aangeboden 'n prachtige motor 200 cc.
met windscherm en accessoires in prima staat,
gelopen 17.000 km. en
een z.g.a.n. leren damesjas, maat 42. Goeman Borgesiusstr. 7,
Zutphen.
Tel. 06750-5620

Bij elke grote pot meikersen op sap a 135 et,
l pakje Kee zoutjes gratis

A.s. week van

Te koop een SCOOTER met 2 VALHELMEN z.ga.n. F. H. M.
Kruip, Het Hoge 58.

Te koop gevraagd
BOUWTERREIN
in of nabij de kom
Vorden. Brieven onder nr. 20 Bureau Contact.

Bij elke literkruik frambozenwijn a 295 et,
l grote pot abrikozen op sap gratis

Profiteert hiervan

G. J. BARINK
Nieuwstad

Hotel Goud koffie per pak 148 et,
elk tweede pak voor het halve geld
Hotel Goud thee per pakje 79 et,
elk tweede pakje voor het halve geld

bij ons 10 repen voor 100 et

zijn wij met

familiefeest

a.s. maandag 4 sept.

Grote koffie- en theereklame!

Onze grote snoepreklame!

Zutphen, aug. 1961.
Voor de vele bewijzen
van deelneming, ontvangen tijdens de ziek*
te en bij het overlijden
van mijn lieve man

Zelf bedienen is geld verdienen!

OPROEP!

tot alle Vordense Damliefhebbers
Vrijdag l september a.s. worden de
eerste schijven voor het nieuwe damseizoen weer verschoven.

Te koop zwart vaarskalf 5 mnd, A. Poterman, Vordenseweg 31
Warnsveld.
Nuchter STIERKALF
te koop, roodb. L. Steeman, B 5, Vorden.
Chemisch reinigen

Alle leden worden verzocht om 7.45 uur
in zaal Eskes aanwezig te zijn.
Ook niet-leden kunnen geheel vrijblijvend komen kennis maken.

Depot:
kleermakerij

Schoenaker
Ruurloseweg 41
Tel. 1478

PRIJZEN OP GEITEN-SHOW
De heren G. Vliem en R. Ruiterkamp te Linde
hebben op de geiten-show, uitgaande van de geitenfokvereniging „De Dageraad" te Almen enige
mooie successen geboekt.
In de klassen 1-jarige melkgeiten behaalde de
heer Vliem een Ib pr\js en in de klasse oudere
geiten een 3e pry's. By de klasse: ongeregistreerde lammeren behaalde de heer R. Ruiterkamp met
zjjn inzending een prachtige la pry's.

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

HAANTJES
f. 1.50 per 500 gr.

AANBESTEDING

W. Rossel. tel. 1283

Ten gemeentehuize vond de aanbesteding plaats
van het schilderwerk van een 5-tal gemeentewoningen.
De laagste inschrijver was Gebr. Kramer uit Zutphen voor een bedrag van ƒ4506.—. Zyn opvolger was de Fa. J. Smeelen uit Ruurlo voor ƒ 4595.
Gunning is in beraad.

H. Robbertsen

MEDLER TOUWTREKKERS BEHAALDEN
SUCCES IN FRIESLAND
De sterke mannen van de Touwtrekkersvereniging
„'t Medler" hebben het ditmaal gewaagd om eens
verder van huis te trekken en zo namen zy op
uitnodiging van het organiserende comité, deel
aan touwtrekkerswedstryden te Bolsward (Fr.)
met als inzet de kampioenstitel touwtrekken voor
Friesland. Vanzelfsprekend was het een grote attractie voor de Friezen, dat Vorden hier vertegenwoordigd was als enigste Gelderse ploeg. Er
bestond veel belangstelling voor, ruim 3000 toeschouwers woonden deze krachtmeting by.
Het is voor de Vordenaren geen teleurstelling geworden, want zy wonnen hier de derde pry's. Het
bleek, dat de mannen uit de Achterhoek een geheel andere tactiek van trekken bezaten. Ze trokken niet, zoals de Friezen met hun gehele gewicht of spieren, maar met korte rukjes. De
Medler-ploeg, die ditmaal bestond uit de heren
A. Steenbreker, J. Besselink, H. van Ingen, J. en
G. Dimmendaal, bleek ook nu goed getraind en
ondanks de onwennigheid te moeten trekken op
straatklinkers, die overigens zeer glad waren vanwege de regen, wist men reeds in de eerste ontmoetingen de tegenstanders van de Leeuwarder
Melkcentrale II, beide keren over de streep te
trekken.
In totaal namen 12 ploegen aan deze wedstrijden
deel, o.a. een vyftal uit Stiens, St. Jacobi-parochie,
Bolsward, Ploeg Bosma etc.
Vorden plaatste zich tenslotte met Nybeets en
Warga in de finale.
In de ontmoeting tegen Warga bleek het gewicht
en de kracht het toch te winnen van de taktiek
en de Vordenaren gingen tegen de geweldenaren
uit Warga (geroutineerde 200-ponders) van de
kaart.
De eindstrijd Warga—Nybeets, eindigde tenslotte
in het voordeel van Warga.
De uitslag was hierdoor: 1. Warga (kampioen
Friesland), 2. Nybeets, 3. Vorden. De Vordense
deelnemers ontvingen allen als pry's een prachtige koperen ketel met inscriptie en kregen tydens de prijsuitreiking nog een extra ovatie van
de duizendkoppige menigte. Zy waren hier waardige vertegenwoordigers van Vorden en onze provincie!
RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft zondag tijdens de tweede
ronde van de seriewedstryden te Baak wederom
een overwinning weten te behalen. Het werd een
l—o zege voor Ratti I in de wedstrijd tegen Pax
III uit Hengelo (G.). Overigens was deze uitslag
wel wat geflatteerd, daar de Rattianen wel overwegend in de meerderheid waren maar er niet in
slaagden dit in doelpunten tot uitdrukking te
brengen.
Ratti had een drietal invallers, waardoor er diverse zwakke plekken te constateren vielen.
Niet lang na de aftrap was het r.buiten H. Lichtenberg, die op de hem zo eigen wijze uit een
voorzet van het midden snel met de bal oprukte
en een loeiend schot in het net zond. Dit zou
echter ook het enigste doelpunt der ontmoeting
blijven, want wat Ratti hierna ook probeerde, het
wilde niet lukken.
Ook de tweede helft vertoonde een sterker spelend Ratti-team, waar echter de schotvaardigheid
der voorhoede zoek bleek. Met deze magere overwinning slaagden de Ratianen er in ook de 2de
ronde te overleven, zodat zy a.s. zondag zullen
uitkomen in de finale.
Ratti I speelt dan tegen Doesburg IV, eveneens
een finalist, waartegen het geen gemakkelijke
strijd zal worden. De verliezer heeft hier de 3e
pry's. Wint Ratti eventueel, dan zullen zy nog
uitkomen in de finale tegen A.Z.C. III uit Zutphen, welke ploeg zich heeft vrij ge loot.
De winnaar komt in het bezit van een fraaie
beker.
BENOEMINGEN
MINDERBROEDERSKLOOSTER
Als assistent aan het Minderbroedersklooster op
de Kranenburg is benoemd de Z.E. Pater Floribertus Schneiders, die tot nu toe gardiaan was
van Huize „De Rees'* te Brummen. Hy was vele
jaren lang missie-overste op Java.
Voorts werd nog benoemd de Z.E. Pater Wouter
Heuft, eveneens als assistent. Pater Heuft geniet
een grote bekendheid in ons land, daar hy een
van de bekende „Zingende Paters" is. Tesamen
met twee andere paters Franciscanen vormde hy
het eerste Nederlandse Franciscaanse Cabaret.
Van hen zijn reeds verschillende grammofoonplaten verschenen o.a. met liederen uit de revue
„Wings of Mercy".

Bezoekt op woensdag 6 en donderdag 7 sept. het traditionele

naar
KEUNE

VOLKSFEEST

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

tel. 1214
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
.Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.
Voor

Bijouterieën
naar
KEUNE
Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels

AUTO*
VERHUUR
m.en zonder chauffeur

George

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Het gas voor iedereen
fles.

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Drogisterij en
Fotohandel

Garage

P. C. Nipiüs, Zutphen
Laarstraat 5

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Woensdagavond 6 september
Aanvang 7.30 uur in de grote Feesttent:
Het optreden van het gezelschap

„TETMAN DE VRIES"
uit Leeuwarden

„De tijd staat niet stil"

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.

Donderdag: V.m 9.30 u. Vogel,- Bel- en Geluksbaanschieten
N.m. l en 5 uur Vendelzwaafen
N.m. l uur aanvang Volks- en Kinderspelen
Verder de gehele dag kegelbaan
Speciale attractie voor de jeugd I Poppekast l
Kaarten gratis draaien kinderen verkrijgbaar
bij de Kindercommissie om l uur.

met het boeiende toneel- en zangspel

Bupro-gas
Prijs f 7.50 per

te LINDE bij café van Asselt

Medewerkenden:
Tetman de Vries
Mej. Jetske Zijlstra
Jarich de Vries
Rients Gratama
Mevr. M. de Vries-Ganzinga
Muz. begeleiding: Cor Huisman

Entreekaar ten voorverkoop f 1.75
Verkrijgbaar t/m 5 sept. bij:
de heren; Jan Knoef, Linde E 30a
H. Boersbroek, Linde E 89
G. Oplaat, Wildenborch
Sigarenmagazijn Eijerkamp, Vorden
Voor Hengelo Gld.: Kapper Wuestenenk.

Kaarten aan de zaal f 2.25
Met vrijkaart f 1.— (alleen aan de zaal verkrijgbaar!)

Donderdagavond

Groot dansfestijn
met muziek „ DE ROODJASJES" uit Brummen!

i

Bakkersvakantie.

Van a^T maandag 4 sept. t.e.met maandag 11 sept. zijn gesloten:

Hefzij groof of klein, onze spaarbank
sfaaf open voor iedereen. Ook
spaarregelingen voor
bedrijven en ambtenaren.

Coup. Boerenleenbank
„Vorden"

Scholten, ter Huerne
en Voskamp
In deze vakantieperiode kan door de werkende bakkers
geen brood worden bezorgd,
dus wordt U beleefd verzocht Uw benodigde brood te willen
halen.
Geopend zijn:
Schuppers, Schurink, fil. Hartman, Hartman, (Ruurl. w.)
van Asselt, Oplaat, Hoornenborg, Sarink en Huitink.
Vord. Bakkersver.

Nutscursus Engels

JUWEEL

voor beginnelingen en gevorderden
Aangifte hiervoor zo spoedig mogelijk
bij Mevr. van Mourik (apotheek) of
me Schellens, Molenweg 5.

Sén fffweel van een verf. Stójltt
enorm uit. Dekt en glanst prachtirj
m... JUWML * m* duur!

Ruim 1300 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert.
Hij benut zijn kans!

Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD
Steeds meer wordt de vraag naar

Ruurloseweg 35

BAKKERSKOEKJES!
Iedereen weet het

STEEDS

OVENVERS!

De Vordense Bakkers

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

