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Begunstigd door prachtig zomerweer, een uni-
cum dit jaar, vierde de buurtschap Wildenborch
vrijdag en zaterdag het jaarlijks Oranjefeest.
Vrijdagmorgen was het eigenlijke schoolfeest
voor de leerlingen van de Prinses Junianaschool.
Onder muziek van „Sursum Corda" gingen de
kinderen van de school naar het feestterrein
bij kasteel „de Wildenborch". Naast de verschil-
lende kinderspelletjes werden ook enige wed-
strijden gehouden waarvan de Ie prijswinnaars
waren:
Klas l meisjes: 1. J. Koning; klas 2: 1. L. Horst-
man; klas l jongens: 1. D. Korenblik; klas 2:
1. R. Groot Nueland; klas 3 meisjes: 1. G. Leu-
sink; klas 4 meisjes: 1. H. Lenselink; klas 3
jongens: 1. M. Arfman; klas 4 jongens: 1. G.
Bussink; klas 5 en 6 meisjes: 1. T. Klein Ik-
kink; 2. G. Jansen; 3. B. Jansen; klas 5 en 6
jongens: 1. J. Braakhekke; 2. H. Bannink; 3.
G. Bijenhof.
De kinderen werden rijkelijk getrakteerd. Naast
het wedstrijdprijsje ontving ieder kind nog een
presentje, zodat allen na het zingen van het
Wilhelmus goedgemutst huiswaarts gingen.
In de middaguren vonden de diverse volks-
spelen plaats. De diverse uitslagen hiervan zijn
als volgt:
Vogelschieten: 1. A. Meulenburge; 2. W. Stok-
kink; 3. G. Platerink; 4. D. Reusink; 5. G. Bent.
Vogelgooien dames: 1. mevr. M. Klumpenhou-
wer-Klein Ikkink; 2. mej. J. Horstman; 3. mevr.
M. Pardijs-Pardijs; 4. mej. H. Nijenhuis; 5. mej.
T. Horstman; 6. mej. M. Klein Ikkink.
Vogelgooien heren: 1. W. Stokkink; 2. J. Kreu-
nen; 3. J. Reerink; 4. H. Bosch; 5. M. Platerink;
6. J. van Amstel.
Ringrijden per fiets: 1. D. Pardijs; 2. J. Oplaat;
3. J. Arfman; 4. G. Bargeman; 5. J. Groot Nue-
lend; 6. J. Pardijs.
Dogcarrijden dames: 1. mej. J. Nijenhuis; 2.
mej. R. Braakhekke; 3. mej. A. Nijenhuis; 4.
mevr. LJndenschot; 5. mej. T. Leunk; 6. mej.
A. Berenpas.
Schijf schieten: 1. G. Platerink; 2. G. van Ark;
3. D. J. Pardijs; 4. Joh. Brinkerhof; 5. J. Wen-
tink; 6. J. Oltvoort.
Ezeltje rijden: 1. mej. T. Pardijs'; 2. D. Pardijs;
3. H. Pardijs; 4. mej. J. Braakhekke; 5. G.
Leunk; 6. T. Leunk.
Stoelendans: 1. A. Bannink; 2. H. Nijenhuis; 3.
L. Wiltink; 4. H. Pardijs; 5. J. Dijkman; 6. J.
Bulten.
Vrijdagavond werd in het verenigingsgebouw,
nadat onder leiding van de heer Bent een zang-
koortje enkele nummers ten gehore had ge-
bracht, door de toneelvereniging T.A.O. het blij-
spel „Strikt zakelijk" opgevoerd.
Dit blijspel viel bij de talrijke bezoekers erg in
de smaak. Zonder de andere spelers tekort te
doen willen wij hier toch in het bijzonder noe-
men Charles Tomassen en Joke, het keuken-
meisje. De decors waren uitstekend verzorgd,
de regie was bij de heer Haneveld in goede han-
den. Zaterdagavond vond een heropvoering
plaats.
Al met al kunnen de inwoners van de Wilden-
borch weer terug zien op een geslaagd Oranje-
feest.

Verkouden?

AVONDDBOPPING MEDLERTOL
In het kader van de jaarlijkse Volks- en Oranje-
feesten aan de Medlertol werd zaterdagavond
27 augustus, de avonddropping voor voetgan-
gers gehouden.
De deelname was, ondanks verschillende festivi-
teiten in omliggende plaatsen, weer zeer groot.
Ruim 115 personen, jone en oud, namen hieraan
deel. De plaats der dropping was nabij Vreeman
in het Galgengoor.
Het bleek aanvankelijk voor velen een onoplos-
baar probleem om de juiste weg te vinden, maar
de meesten slaagden er in om toch nog op tijd
de weg terug te vinden. Men moest een afstand
afleggen van 6400 meter met een gemiddelde
snelheid van 4—8 km per uur.
Helaas, velen lieten zich verleiden om de kort-
ste weg terug te lopen via de buurtschap 't Mos-
sel, maar dit bleek foutief te zijn. Slechts een
beperkt aantal deelnemers koos de goede weg
via de Wientjesvoort, waar eveneens een con-
trolepost stond opgesteld. In totaal wisten zes
groepen de juiste weg te kiezen naar de finish
op het Medler.
Na afloop tegen 11.15 uur reikte de voorzitter
van het feestcomité, de heer R. Aaten met een
toepasselijk woord de prijzen uit. Hij bracht
hierbij dank aan de deelnemers, aan de uitzet-
ters van deze dropping en alle medewerkers en
hoopte allen weer terug te zien op het Volks-
feest op 2 en 3 september. De prijzen vielen als
volgt:
1. de heren G. Dimmendaal en A. Fokkink; 2.
W. Haverkamp, Roelvink en Takkenkamp; 3.
H. Eykelkamp en Jan Berendsen; 4. L. Nijhof
en R. Norde; 5. D. Brummelman en D. Wesse-
link; 6. G. Ruiterkamp, Broekman en Bloemen-
daal; 7. G. Ribbers en A. Camperman.

KERKDIENSTEN zondag 4 september.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.05 uur Ds. A. Dönszelmann, Amsterdam.
Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. L F. Stolk. Emmen.

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. de Vries. Telefoon 1288.

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

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

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 95 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 1 , ' — tot f 55,50 per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 26 aug. t.m. l sept.
Geboren: z. van J. W. Schipper en T. R.
Mulder; d. van H. Slofstra en R. Venema ;
d. van A. de Jonge en H. Westerhof.
Ondertrouwd: H. Hesselink en A. Kloppers.
Gehuwd: G. J. Weekhout en G. G. Klein
Geltink. ^^
Overleden: Geen.

Pracht handen
95 a Hamea-Gelei

Het is de Hamamelis die 't 'm doet

AFSCHEID JUFFROUW KAMPERMAN
Mej. A. Kamperman, die per l sept. tot hoofd
van de Nutskleuterschool in Nunspeet be-
noemd is, heeft woensdagmorgen afscheid ge-
nomen van de Vordense Nutskleuterschool,
waar zij 4 jaar werk/aam is geweest, eerst als
volontaire en later als leidster. Het hoofd der
school, mej. Kiburg, dankte de scheidende
juffrouw voor de prettige samenwerking en
voor de prettige wijze waarop deze steeds met
de kinderen wist om te gaan. Namens het
bestuur van de Nutskleuterschool sprak de
voorzitster mevr. van Mourik. Deze was haar
zeer erkentelijk voor de diensten die zij aan
de school bewezen had. Het speet haar dat
juffrouw Kamperman de school ging verlaten,
want zij is iemand, die veel liefde heeft voor
kinderen. In de 4 jaar, die u hier gewerkt
hebt, aldus de voorzitster, hebben wij u zeer
leren waarderen. Zij dankte haar niet alleen
namens het schoolbestuur, doch ook namens
het bestuur van het Nutsdepartement Vorden.
Van het bestuur ontving de scheidende juf-
frouw een schemerlamp, terwijl de kleuters
haar een staande leeslamp aanboden.
Mej. Kamperman dankte mevr. van Mourik
voor de aardige attentie en voor de waarde-
rende woorden. Mej. Kiburg dankte zij voor
de grote steun en medewerking, die zij steeds
van haar ondervonden had. Ik zal steeds de
prettigste herinneringen aan deze school be-
waren, aldus besloot zij.
De kleuters zongen haar nog „een lang zal ze
leven" toe en werden daarna flink getracteerd.
Er waren vele ouders en bijna het voltallige
schoolbestuur bij dit afscheid aanwezig.

AANBESTEDING
Vrijdagmorgen vond in het gemeentehuis al-
hier de aanbesteding plaats onder leiding van
de Ned. Heide Mij. van het verharden van de
Mosselse Enk onder deze gemeente ter lengte
van 3857 meter, waarvan 510 meter onder de
gemeente Laren Gld. Een 8-tal inschrijvings-
biljetten waren ingekomen. De uitslag was als
volgt: Aann. „De Oosthoek" Uden ƒ 127.000.-;
N.V. Noord Ned. Wegenbouw, Harlingen
ƒ 134.500.-; A. Reitsema, Brummen ƒ 129.000.-;
Fa. Lesterhuis, Apeldoorn ƒ 124.000.-; P. Grebe
te Sneek ƒ 129.900.-; Van Engelen, Nijmegen
ƒ 132.000; H. Boesewinkel, Nijmegen ƒ 122.700.
Gunning in beraad.

A.s. zondag 4 september hoopt

Ds. A. Dönszelmann, van
Amsterdam

voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp van de preek:

„De Bijbel, lees dat boek!"
*

Aanvang samenzang om 10.05 u.

EEN AFSCHEID EN EEN JUBILEUM
In de Chr. School op het Hoge werd woensdag-
middag door het bijna voltallige schoolbestuur,
het personeel en de leerlingen afgescheid ge-
nomen van de onderwijzer, de heer Kruisink,
die per l september benoemd is aan de Chr.
school te Holten.
Ds. Jansen, voorzitter van het schoolbestuur,
dankte de scheidende onderwijzer, die aan deze
school 6 jaar werkzaam is geweest, voor alles
wat hij in het belang van het onderwijs aan deze
school heeft gedaan. Hij noemde hem een prima
onderwijzer en een prettig collega. Daar hem
bij diens huwelijk op 12 augustus j.l. reeds een
passend cadeau was aangeboden, werd thans
volstaan door mevrouw Kruisink een bloemstuk
aan te bieden.
Het hoofd der school, de heer Zeevalking, had
eveneens zeer waarderende woorden voor het
werk en de collegialiteit van de heer Kruisink.
Hij wenste hem veel zegen toe op zijn arbeid
in diens nieuwe woonplaats.
De scheidende onderwijzer bracht bestuur, col-
lega's en leerlingen dank voor de prettige sa-
menwerking. Ik heb het in Vorden voor 100%
naar mijn zin gehad en misschien solliciteer ik
nog wel weer eens naar Vorden, aldus de heer
Kruisink.
Verder werd in deze bijeenkomst ook afscheid
genomen van de tijdelijke leerkracht, de ge-
pensioneerde hoofdonderwijzer, de heer E. J.
Berenpas uit Warnsveld. Hij ontving een aar-
dige attentie.
En tenslotte bleek op deze dag het hoofd der
school, de heer Zeevalking, het feit te herden-
ken dat hij 25 jaar geleden bij het Chr. onder-
wijs zijn loopbaan begon. (
Ds. Jansen dankte de jubilaris voor het vele
werk dat deze voor de Chr. school heeft gedaan
en voor de wijze waarop hij in Vorden zijn taak
als hoofd der school verricht. Hij bood de jubi-
laris een enveloppe met inhoud aan.
Namens het onderwijzend personeel voerde de
heer Radstake het woord.
Ook hij sprak zijn grote waardering uit voor
de persoon van de heer Zeevalking als hoofd
en als collega. Hij hoopte dat het de jubilaris ge-
geven mocht zijn ook t.z.t. zijn 25-jarig jubileum
als hoofd van deze Chr. school te vieren.
Ook de schooljeugd liet zich bij deze heugelijke
gebeurtenis niet onbetuigd. Tot slot bleef het
bestuur en personeel nog enige tijd gezellig bij-
een.

KtWT
breimachines

H. LUTH
Nieuwstad 4

Telefoon 1396

BIOSCOOP
Zondagavond is er een soldatenfilm in het
Nutsgebouw, maar één zoals u nog nooit eer-
der zag. De bekende Engelse komiek Norman
Wisdom speelt de hoodfrol en dan is het al
dwaasheid, wat de klok slaat. Hij veroorzaakt
een complete chaos in het leger en bezorgt u
een paar kostelijke uren.

VOETBAL
Vorden I heeft het zondag op de series in Baak
niet tot de finale weten te brengen. Vorden
speelde de laatste wedstrijd van de dag en wel
tegen Pax II, die door een hevige regen- en
onweersbui met de rust gestaakt moest wor-
den. Vorden, dat met invallers en 10 man
speelde, stond toen achter met 3—0 en gaf de
wedstrijd maar gewonnen.
Vorden II deed het tegen Drempt II niet
slecht en won met 2—0.
A.s. zondag moeten de reserves opnieuw in
Baak aantreden en wel tegen Be Quick IV en
daarna nog een wedstrijd van 2 x 1 5 min. in
de winnaars- of verliezersronde.
Vorden l gebruikt de laatste zondag voor de
competitie om een vriendschappelijke wed-
strijd in Steenderen te spelen tegen Steende-
renl. Gelukkig kan Vorden zo goed als volle-
dig aan de start verschijnen, zodat dit een
aardige krachtmeting en een goede oefening
kan worden.
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ZIJ spaart
«onder

moeite,
want ... het geld wordt haar
als 't ware in de schoot ge-
worpen.

Hoe dat kan? Ze is VIVO-
klant en ontvangt dus bij
ALLE boodschappen weke-
lijks zóveel VIVO-wapentjes
GEHEEL GRATIS, dat haar
VIVO-spaarboekjes razend-
snel vol zijn.

En ... voor elk volgespaard
VIVO-spaarboekje krijgt ze
prompt ƒ 5.- in handen.

't Kopen bij de VIVO geeft
echter nog andere voordelen.
Wekelijks kan ze ook nog
profiteren van de 5 speciale
aanbiedingen voor extra lage
prijzen. Met de VlVO-wapen-
tjes er natuurlijk weer gratis
bij.

SPECIALITEITEN

41
geldig van 1 - 8 september

Bij l pakje soep n. keuze:
Soepballetjes
l blikje .......

Typhoon-
Ananas
l blikje .......
Haring in
tomatensaus
3 blikjes .......Wilt u ook aan

snel-sparen toe-
komen? Let dan op

de wekelijkse VIVO-
folder. Hij bevat talrijke

aantrekkelijke aanbie-
dingen en de VIVO-

kruidenier is met
GRATIS wapentjes

zeer gul.

1 Kladbloc
200 vel

Berliner
leverworst
150 gram

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-ivapentjes

VIVO kruideniers:
vaker, KISTEMAKER

OPLAAT, ^ildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
SMIT, Zutphenseweg

Wegens vakantie gesloten
van a.s. maandag S september
t.e.m. donderdag 8 september

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboekhandel

Jan Hassink
Geopend: Sigarenmag. Eijerkamp.

Hebt U al kennis gemaakt met onze

pyama-pakketten
Zeer voordelig Zie etalage

Vraagt Animo-Zegels

H. & W.
Zutphenseweg 14 Telefoon 1514

Sporttolo-Voetbaltoto
In verband met de wettelijke regeling
is deelname thans ook mogelijk via
andere sportverenigingen dan de voet-
balclubs.
Men kan zich thans ook opgeven voor
deelname bij de:

Motorclub V.A.M.C.
„De Graafschaprijders"

Opgave bij het dagelijks bestuur
B. Pardijs, Hertog Karel van Gelre-

weg 7, voorzitter
D. J. Rouwenhorst, Smidsstraat 11

secretaris
J. J. van Dijk, Julianalaan 2, penning-

meester

Deelname boven 18 jaar
Registratiekosten f 1.50
Gaarne spoedige opgave.

Het Bestuur der
V.A.M.C. ,,De Graafschaprijders"

Sportieve
flats

in de nieuwe herfstkleuren

De modernste modellen vindt

U bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

Cctit weer

voor

R. J. Koerselman

'ij, die reparatie hebben aan

STOELEN
(biezen matten of gaatjes matten) kunnen deze
bezorgen bij

Expeditiebedrijf
H. Gosselink
Raadhuisstraat, Vorden

Zij worden voor een billijke prijs weer vlug
en keurig in orde gemaakt.

Bejaarden-kring
We beginnen weer woensdag 7 sept.
a.s. om half drie in de koffiekamer
v. h. Nut

VAKANTIEHERINNERINGEN

Nutscursus Engels
o.l.v. de heer W. PONGERS

Willen gegadigden hiervoor (zowel
beginnelingen als gevorderden) zich
zo spoedig mogelijk opgeven?

ZIJN ER NOG MEISJES (van 8-14 jaar)
voor de handwerkcursus in het dorp, die
zich nog niet hebben opgegeven?

of

Adres voor beide cursussen:
Mevr. van Mourik, Apotheek
Mej. Schellens, Molen weg 5

Nutsgebouw"^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac Miedema - Deventer

Zondag 4 september, 8 uur

De daverende klucht

De vierkante rekruut
met: Norman Wisdom, de beroemde

Engelse komiek.

Norman veroorzaakt een chaos
in het leger.

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0.90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers. Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

vn

A. Siemerink
v. h. Martens

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

n h laar staat.

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

2 BIGGEN te koop
J. A. Berenpas Mossel
D 111

Te koop of te ruil voor
een vaarskalf: een
R.B. STIERKALF
B Zents Sr. Medler
D 102

Nutscursus
B O E K H O U D E N

Cursus vangt aan 16
september.

Aanmelden bij

W. KUIJPER
Molenw. 19 -tel. 1569

B. de BRUYN
Schoolstr. 13-tcl. 1516

VORDEN

OPBOUWSERVIEZEN

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestr. 12 Telefoon 1364

Heden zaterdag

DANSEN

Zaal Winkelman
Keijenburg

De nieuwe

is binnen! WOL
Mooie herfst- en modetinten
in de prachtige
NEVADA kwaliteit

* Doubletta
* Valentine
* Socky
* Sirene

f 2,75
f 2,25
f 2,85
f 2,95

Zie etalage Zie etalage

Vraagt Animo-zegels

H.&W.
Zutphenseweg 14 Telef. 1514

Verhuur van gelegen-
heidskledirig 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 Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

Er is maar één

CONTACT!



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden bij ons hu-
welijk.

H. Wiekart
J. Wiekart-

Maters
Vorden, Dorpsstr. 30

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.

A. Knoef
R. Knoef-Bulten

Vorden, sept. 1960.
„'t Weverink"

Gevraagd een flink
MEISJE voor de huis-
houding.

Smit's
Levensmiddelenbedrijf
Zutphensew., Vorden

Mevrouw Lulofs,
Zutph.weg 43 Vorden
telef. (06752) 1255,
zoekt een MEISJE v.d
hele dag of dag e. nacht
per l oktober. Zelfst.
kunnende werken.
Aanmelden tussen 18.30
en 1930 uur.

GESLOTEN

Smederij A. LETTIRK

vrijdag 9, zaterdag
10 en maandag 12

september a.s.

De Heer

Assoka
hervat
6 september

zijn ZITTING weer.

Te koop z.g.a.n. hete-
luchtkachel.

G. Maertzdorff,
Dr. Staringstraat l

Te koop een
jongensfiets

v. leeftijd 14-15 jr. en
voetbalschoenen

maat 42
Wim Wesselink Hack-
fort C 3

Zoete APPELS en
MOESAPPELS te
koop. G. Klein Geltink
Hackfort

ZOETE APPELS te
koop. H. J. Beumer
Linde

40 are KUILGRAS te
koop. H. Bannink
Kranenburg

BIGGEN te koop.
H. Flamma, B 56

Toom BIGGEN te
koop. H. Bargeman
Veldwijk C 93

Toom BIGGEN te
koop en een MERRIE-
VEULEN (Geld. type)
H. Bosman,
bij 't zwembad

Zwart VAARSKALF
te koop; 5 mnd. oud.
A. Poterman,
Vordenseweg 31

Warnsveld

Kleine HAARD te
koop Henk van Ark
telef. 1554

Te koop PRINSESSE
BONEN en ZOETE
APPELEN G. J Eijer-
kamp B 35

Te koop toom BIG-
GEN H. Beumer
Linde E 42

Willem Onstenk X
en

RoeSfinc Hendrika Wullink

geven u, mede namens wederzijdse X
X

ycvciJ u, UJtiac- u a LU c. u o TV v«a^i.*.ijuuv. . ,

ouders, kennis van hun voorgenomen 7
X huwelijk, dat D.V. op vrijdag 9 sept. X
^ om 11 uur in het Gemeentehuis te ^

Vorden voltrokken zal worden.

Kerkeli jke inzegening om 11.30 uur in
M de Hervormde Kerk te Vorden, door W
u de Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen. u

Vorden, „Bloemendaal" B 28

W
i i

X

X
U Hummelo, „Meugenthorst" A 179

W Toekomstig adres: „Bloemendaal" B 28, Vorden-

X
X

Receptie van l tot 2 uur in het feestgebouw
„Concordia" te Hengelo (G.).

X

<
X
X

Maf een spaarboekje bespaart U zich
veel zorgen.

„Wie spaart op tijt,
die sorgh vermijdt".

Coöp. Boerenleenbank „Vorden

Administratiekantoor
HUIZIlA
Smidsstr. l Af orden, telef. 1463
vraagt per 15 sept. of eerder, een

meisje v. lichte kantoorwerkz.iieden
Zij, die in het jj^Bit zijn van Ulo- en
typediploma, genieten de voorkeur.

Verkrijgbaar bij:
FA. VISSER - VORDEN

Als Moe zich bij „Albers" bedient f
Is 't net of Pa veel meer verdient •

Voor fijnproevers:
een glas heerlijke bowl!

Grote pot meikersen op sap deze week 98 et
Litersblik aardbeien op sap 119 et
Groot blik ananas (zeer voordelig) 98 et
De echte mandarijntjes per blik 98 et
Framboosjes erg lekker grote urn 59 et

Hier moet U beslist van profiteren!!
Tijde/ijk/

bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a 156 et
l pondspak speculaas van 98 et voor 75 et
bij elke 100 gram Hotel Goud thee ó 79 et
het tweede pakje voor het halve geld

Voor liefhebbers van frisee dranken!f
Appelsap zeer verfrissend 4 flesjes voor slechts 98 et
London Tonic 3 flesjes 49 et
Limonadesiroop grote fles deze week 89 et
Vruchtengazeuse 2 grote flessen voor 59 et

Italiaanse tomatenpuree
V.v. belegen kaas
Mocca Bamboe, lekker koekje
Droptoffee's
Heerlijke ham
Lucifers (koopje)
De ouderwetse karnemelkzeep

nu 3 blikjes 49 et
500 gram 139 et
200 gram
200 gram
150 gram

3 pak voor
3 stuk

49 et
49 et
69 et
39 et
89 et

Ze zijn er weer!
De echte roomborstplaat 150 gram 49 et
De echte van Delfts taai-taai groot pak 49 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

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

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 5 sept. 196O
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

1.30—2.30 uur bij café Krijt, Warkeii
3—4 uur bij Schoenaker, Kranenburg

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

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

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

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

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

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

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

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

ONTVANGEN: Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,

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

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



ZWEMWEDSTRIJDEN
Enkele honderden belangstellenden waren j.l.
zaterdag in het zwembad „In de Dennen" ge-
tuige van de verrichtingen van de Vordense
jeugd, die zich in het water uitstekend thuis
voelde.
Over de deelname had men niet te klagen, want
liefst 120 personen lieten zich inschrijven om
in .de verschillende klassen mee te dingen naar
een van de mooie prijzen, die door V.Z.V. waren
besrchikbaar gesteld.
De voorzitter van V.Z.V. '54, de heer H. Elbrink,
sprak een kort openingswoord, waarin hij voor-
al de ouders aanmoedigde om hun kinderen
zwemmen te laten leren.
Allereerst vonden de zwemwedstrijden met hin-
dernissen plaats, o.a. met mutsen op, parapluie
in de hand etc. Vanzelfsprekend ontlokte een en
ander grote hilariteit. De uitslagen van deze
wedstrijden waren als volgt:
Hinderniszwemmen meisjes tot 8 jaar: 1. F. de
Jonge; 2. W. Kamperman; 3. A. Mackay.
Meisjes tot 10 jaar: 1. G. Smit; 2. A. Koerse; 3.
G. Lebbink.
Meisjes 10—13 jaar: 1. E. Jansen; 2. A. Koerse;
3. G. Verstoep.
Meisjes 14—16 jaar: 1. Jannie Kamperman; 2. J.
Groene; 3. N. Wesselink.
Jongens tot 10 jaar: 1. G. Oukes; 2. H. Schup-
pers; 3. R. Derksen.
Jongens 10—13 jaar: 1. D. Radstake; 2. B. Oud-
raad; 3. R. Koerselman.

Jongens 14—16 jaar: 1. T. Dolphijn; 2. J. Dol-
phijn; 3. R. Malsum.
Ook vonden er baanwedstrijden plaats, waarvan
de uitslagen waren:
50 m rugslag jongens: 1. R. Eggink; 2. K. Oud-
sen; 3. T. Brandenbarg.
50 m rugslag meisjes: 1. J. Smit; 2. J. Kamper-
man; 3. N. Wesselink.
50 m borstcrawl meisjes: 1. J. Smit; 2. J. Kam-
perman; 3. N. Wesselink.
50 m borstcrawl jongens: 1. K. Oudsen; 2. R.
Eggink; 3. T. Brandenbarg.
100 m schoolslag jongens: 1. R. Eggink; 2. J.
van Zorge; 3. G. Kamperman.
100 m schoolslag meisjes: 1. T. Everhardt; 2. E.
Jansen; 3. N. Wesselink.
Tussen de verschillende wedstrijden door gaf de
bekende Vordense zwemster, Joke Brandenbarg,
zwemdemonstraties, waarin zij o.a. demonstreer-
de hoe de verschillende slagen moesten worden
gezwommen, hetgeen natuurlijk veel belangstel-
ling trok.
Een waterpolowedstrijd tussen een senioren en
een jeugdzevental eindigde in een 3—l over-
winning voor de „oudjes".

DUBBEL SUCCES VOOR JOKE
Zondagmiddag werden in het Graaf Ottobad te
Zutphen de Oostelijke Zwemkampioenschappen
gehouden. Bij de dames zegevierde Joke Bran-
denbarg in de mooie tijd van 1.08.4 op het num-
mer 100 m vrije slag, waardoor zij zich kam-
pioene van het oosten op dit nummer kon noe-
men. iNb. 2 was mej. I. van Lobberegt van A.Z.C.
Apeldoorn in 1.12.6.
Een tweede succes voor V.Z.V. was het nummer
100 m rugslag dames, waarbij Joke wederom
als eerste aantikte in de uitstekende tijd van
1.24.5, waardoor zij ook op dit nummer kam-
pioene werd. Twee-de werd hier mej. L. van
Loenen van A.Z.C. Apeldoorn in 1.27.1.
Aan deze kampioenschappen werd door verschil-
lende bekende verenigingen uit de Kring Twen-
the—IJsselstreek en Arnhem—Nijmegen deel-
genomen.
Ook de andere V.Z.V. leden maakten goede tij-
den op de verschillende afstanden, hoewel zij
niet in de prijzen vielen.

JONGVEEKEURING WILDENBORCH
Op een terrein van de heer A. G. Mennink in
de Wildenborch vond maandagmiddag, uitgaan-
de van de KIVO en de fok- en controlevereni-
ging „Mossels Belang" een jong veekeuring
plaats, omvattende de buurtschappen De Kra-
nenburg, Mossel, Wildenborch en het Galgen-
goor. Als keurmeesters fungeerden enige jonge-
re leden van de KIVO en „Mossels Belang" en
de heer Ir. Nieuwenhuis uit Steenderen.
In de diverse rubrieken kreeg runderen van G.
Ruiterkamp 3, G. J. Zweverink 2, G. J. van Ark
2, G. Arfman l, G. Berenpas l, W. Bouwmeester
l, G. Dijkman l en D. Lindenschot l, eerste
premies.
In de 2e, 3e of 4e premies vielen de runderen
van L. Nijendijk, J. A. Norde, C. D. Jansen, B.
Bennink, L. Visschers, E. Pardijs, A. J. Oltvoort,
Gebr. Lindenschot, W. Wissink, P. B. H. Schoen-
aker, H. te Veldhuis en runderen van de hier-
bovengenoemde eerste premiewinnaars.
De wisselbeker, uitgeloofd door de Fok- en Con-
trolevereniging „Mossels Belang", voor de mooi-
ste collectie van één eigenaar ging naar B. Ben-
nink; de Ib premie ging naar D. Lindenschot,
Ie G. Ruiterkamp, 2a G. Arfman, 2b G. Dijk-
man, 2c G. J. Zweverink, 2d G. Berenpas en 3a
L. Nijendijk.

„DE KNUPDUUKSKES" NAAR
GENGENBACH

Via de Nederlandse ambassade te Godesberg
ontving de Vordense boerendansgroep „De
Knupduukskes" een uitnodiging haar mede-
werking te verlenen aan een groot interna-
tionaal folkloristisch feest, dat op 10 en 11
sept. a.s. gehouden /al worden in Gengenbach
(Schwarzwald) ter gelegenheid van het 600-
jarig bestaan van deze stad.
Naar wij vernemen is deze uitnodiging aan-
vaard.
Dit internationaal optreden is voor de leden
een mooi sluitstuk van de vele demonstraties,
die in het afgelopen seizoen gegeven zijn.

Deze haard stookt
* alle brandstoffen

dus ook de

PRODUCT VAN DE DAVO-FABRIEKEN

officiële Brandaris dealer

Henk van Ark
RATTI-NIETJWS

Beide seniorenelftallen namen zondag deel aan
de seriewedstrijden, welke door Baakse Boys
werden georganiseerd. Helaas slaagde geen van
de Ratti-elftallen er in om deze ontmoetingen in
winst om te zetten.
Het eerste elftal kwam in de tweede afdeling
uit tegen Keyenborgse Boys II. Hoewel de eer-
ste helft praktisch gelijk opging, moest de Ratti-
doelman na rust twee maal vissen, zodat de
Boys met 2—O wonnen.
De reserves speelden in de derde afdeling tegen
Be Quick IV uit Zutphen. Het werd 5—O voor
de Zutphenaren.
Binnenkort begint voor de Rattianon weer de
nieuwe .voetbalcompetitie. Waarschijnlijk zal
men reeds de eerste zondag, 11 september, in
het veld komen. Ratti is ingedeeld in de 2e klas
afd. M. met o.a. Witkampers I Laren, Vios Bel-
trum I, Noorddijk I, Mariënveld I, Diepenheim
I, Vorden I en enkele oude tegenstandsters uit
de eerste klas, t.w. Vosseveld I en Fortuna Win-
terswijk I.
De reserves komen uit in de derde klas G.V.B,
met o.a.^toakse Boys II, Keyenborgse Boys II,
Pax IV.^Bpii I, steenderen III, R.K.D.V.V. II,
Drempt ^m>ruit I en Angerlo Vooruit I.
De competitie-indeling voor de junioren is nog
niet bekend.

DaArom voorkeur!
IVOTOL t a n d p a s t a gee f t
behoud van een gaa f gebit

VOLKSFEEST TE LINDE
Op woensdag 14 en donderdag 15 september
wordt in de buurtschap Linde weer het jaar-
lijkse Volksfeest gehouden.
Woensdagavond zal in de grote feesttent bij
café van Asselt het Larense Amusementsgezel-
schap optreden met het prachtige toneelstuk
,,De Stapelhoeve", een stuk gespeeld in Achter-
hoeksdialect. Dit belooft een mooie avond te
worden.
Donderdag 15 september is de dag van het
eigenlijke Volksfeest met verschillende volks-
en kinderspelen als vogelschieten, belschieten,
dogcarrijden, ringsteken, etc.
Ook voor de jeugd zullen er verschillende at-
tracties zijn.

„DE KROESEBOOM" GEVELD
De eeuwenoude „kroeseboom", zoals de bevol-
king de boom noemde, die aan het begin van
de Berend van Hackfortweg staat, heeft zijn tijd
gehad. De boom vertoonde de laatste jaren
ouderdomsverschijnselen en begon een gevaar
voor het verkeer te worden. Nog onlangs brak
er een tak af, die op de draden van het elek-
trische net viel.
Een tweetal houthakkers is nu bezig deze boom,
die daar ter plaatse ongetwijfeld een sieraad
was, te vellen. Of er daar weer een nieuwe boom
geplant zal worden, is nog niet bekend.

SCHOOLFEEST
Vorige week vrijdag vierde de bijz. lagere school
aan Het Hoge haar jaarlijkse schoolfeest door
gezamenlijk met kinderen en een groot aantal
ouders met zeven bussen een uitstapje te ma-
ken naar Arnhem en de Westerbouwing. Ook
werd een bezoek aan het Dierenpark en het
Openluchtmuseum gebracht.
Bij thuiskomst stond de Chr. muziekvereniging
„Sursum Corda" bij het begin van het dorp
het gezelschap op te wachten en ging het onder
vrolijke marsmuziek naar het schoolgebouw,
alwaar de stoet werd ontbonden. De kinderen
en ouders waren vol lof over deze mooie dag.

ACHTKASTELENTOCHT
Aan de laatste achtkastelentocht per rijwiel
werd door 10 personen deelgenomen, afkom-
stig uit Noord- en Zuid-Holland. De leiding
berustte bij de voorzitter van V.V.V. burge-
meester Van Arkel. Jammer was het dat het
tijdens de tocht weer begon te regenen. Niet-
temin hebben de deelnemers het een pracht
tocht gevonden.

Vanaf heden

Inschrijving
voor gevorderden

Dansscfiool

M. J. Kroneman
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

R. J. Koerselman
Nu reeds ontvangen de nieuwe kollektie

zuiver wollen dekens
Zware kwaliteit, moderne kleuren en
dessin

Mooie halfwollen dekens vanaf f 9.95
Zware j^ppeerdekens f 5.75

Ruim gèJorteerd in molton dekens en
flanellen lakens vanaf f 2.95

Zutphenseweg 14 Telefoon 1514

deze week speciale zomerprijzen
Vraagt Animo-zegels

Wegens V A K A N T I E

gesloten
van maandag 5 september
t.e.m. donderdag 8 sept.

Sig.mag. D. Boersma
Geopend sig. mag. EIJERKAMP.

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 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.

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
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Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

modern tweedelig werkpak

DE VERVANGER VAN UW OVERALL

beter passend - gemakkelijk te waacn en na
m trekken - voordeliger, wam beide delen
tijn afzonderlijk verkrijgbaar - maiot krimpt
nki - verkrijgbaar ia de Ucareoj btaow, wc
(rococo kaki

twee andere mogelijkheden waarop dt
COMBI-DRESS gedragen kan worden. Jacket
UIT bij wuin weer en jacket OVER de broek
•b «porticvt werkkleding ol voor meer
jarmtlag*

Fa K. Bodde & Zn
'T BEDR1JFSKLED1NÜHUIS

Groenmarkt l, tel. 2595. Zutphen


