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VOETBAL
De Vordense elftallen hebben de laatste
zondag voor de competitie gebruikt voor
het spelen van nuttige oefenwedstrijden.
Vorden I ging op bezoek bij St. Walburgis
I, dat hier heel wat beter partij gaf, dan
onlangs in Vorden. Ook nu bleek Vorden
de sterkste, doch de uitslag 3-1 is lang niet
zo overtuigend dan destijds. Vorden II
speelde t|huis tegen Wolfersveen l en moest
- hoewel zij in 't veld sterker was - me.t
een gelijkspel 1-1 genoegen nemen. De
voorhoede vormt hier 't grootste probleem.
De A junioren speelden tenslotte tegen
St. Walburgis A. Het verschil van tweej
klassen maakte dat de A-junioren over alle
linies sterker waren. Het werd hier een 12-1
overwinning.
A.s. zondag begint de competitie te draaien
met de derby Vorden I-Ratti I. Het is voor
't eerst dat beide plaatselijke clubs elkaar
in competitieverband ontmoeten en daar
er bij een plaatselijke ontmoeting meestal
weinig van de uitslag te zeggen valt, dur-
ven we ons aan geen voorspellingen wagen.
Vorden zal helaas met een tweetal invallers
moeden uitkomen, hetgeen misschien de
balans ten gunste van Ratti zal doen door-
slaan. We hopen dat het een faire wedstrijd
moge worden.
Vorden II gaat naar Ruurlo III en telt ook
al enkele invallers. Niettemin ligt hier wel
winst in het verschiet. Vorden A krijgt het
moeilijker want haar eerste wedstrijd in de
hoofdklasse gaat op het Vorden-terrein te-
gen Neede A. Laten de A-junioren de ne-
derlaag zo klein mogelijk trachten te hou-
den !

JM^n geneesmiddel
Mijnhordt's Zenuwtabletten

BENOEMD
De heer D. A. Lebbink te Vorden B 54,
werkzaam ten 'kantore van de Coöp. Lancl-
bouwvereniging „Ons Belang" te Linde, is
benoemd tot 'boekhouder bij de Coöp.
Landbouwersbank te Almelo.

MEDALTEST.
Door Dansschool M. J. Kroneman word
dezer duigen in Hotel Bakker een medal-
test gehouden voor gevorderden, waarvan
de uitslag w,as: voor het zilveren insigne
slaagden Dini Buurik, Jo Voskamp, Janny
Zweverink, Wim Wissels en Johan JNorde.
Met lof Reini Wassink (Doetinchem), Han-
ny Pardijs, Henk en Arie Dijkman en Ka-
rel Harmsen (Doetinchem). Voor zilver met
ster slaagden Willy Oostcrink en Toos
Kreunen en met ijof Harry Hilferink en
Albert Kroneman. Voor het gouden insigne
slaagde met lof Jansje Zweverink.
Afgewezen geen. /

BLIJK VAN SOCIAAL MEELEVEN.
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Zut-
phen mocht Van het personeel van de Fa.
Gebr. Haverkamp een bijdrage ontvangen
groot f 181.75.
Zij is natuurlijk bijzonder dankbaar voor
dit bewijs van daadwerkelijke naastenlief-
de.

BIOSCOOP
Zondagavond kan men Romy Schneider, uit
de Sissi-film overbekend, weer bewonde-
ren in een charmante romantische f i lm:
„Kitty in de grote wereld".
Er is een grote internationale conferen-
tie op til in Genève. Veel stijfdcftige he-
ren uit verschillende landen zijn al aange-
komen en hoe Kitty hier tussen verzeild
raakt en als een wervelwind de grootsle
beroering teweeg brengt, is waard om ge-
zien te worden. Men zal er zich kostelijk
mee amuseren.

DE KNUPDUUKSKES ZIJN IN TREK.
De folkloristische dansgroep ,,de Knup-
duukskes" heeft een uitnodiging ontvan-
gen om op l oktober een demonstratie te
geven in Arnhem. Het verzoek gaat uit
van de Padvinderij aldaar. Zij wil o.a. op
deze manier aan geld zien te komen voor
een nieuw troephuis.

KERKDIENSTEN zondag 14 sept.
Hervormde kerk.

8.30 uur Dr. H. Bartels, van Amersfoort.
10 uur Ds. J. Langstraat. Onderwerp:
„Osborn, een storm over Nederland"
Bijz. dienst. Aanvang Catechisatie en Win-
terwerk,

Medlerschool.
10 uur Dr. H. Bartels.

Oeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 13 sept. van 5 uur tot en met
zondag 14 sept. Dr. de Vries. Tel. 288.
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Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag H sept. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Weekmark t .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 117 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 49.— tot f 54 — per stuk.
Schottelingen tot f63 , — .
Handel was redelijk.

Brand melden: no. 541.

Burgelijke stand van 5 t.m. 11 sept.
Geboren: z. van A. Dimmecdaal en J. W.
Wassink.
Ondertrouwd: B. Kleiman en A. G. Hilfe-
rink; H. W. Wesselink en J. E. Bouwmees-
ter; D. J. Hogesl^^n J. Abbink.
Gehuwd: G. H. N^iman en W. M. B. Kox.
Overleden: Geen.

KEURING VAN DE „K.I.V.O."
Onder gunstige weersomstandigheden vond
maandag de afsü«wmcliugenkeuriiig plaats
op het terrein bflPfc K.I.-stal te Vorden,
uitgaande van de Kivo alhier . Hiervoor be-
stond een grote belangstelling.
De jury bestond uit de heren: Ir. W. C.
Hoogland, arbiter, Arnhem; D. J. Wensink,
Halle; A. J. P. Mets, Steenderen; H. Mak-
kink, Warnsveld; J. Mogezomp, Locheni
voor het M.R.Y.-vee, als reserve de heer
H. J. Hoen t jen, Larcn-Gld. en voor het
F.H. Veeslag de heren Z. G. van Eerden),
Winterswijk en J). A., (ieesink te Sindercn.
Als ringmcesters fungeerden: de heren W.
Vruggink, Vorden ;W. Pardijs, Vierakker;
W. D. Jansen, Wildenborch; W. JNijkamp,
Toldijk; J. A. Norde, Linde; H. Zemmelink,
Hengelo-Gld. Er waren 276 inzendingen.
De voorzitter van de vereniging, de heer
G. J. Wuesijenenk, zei in zijn openings-
woord dat het groot aantal inzendingen
wel een bewijs is dat de betekenis van keu-
ring wordt ingezien. Het is van nationaal
belang, dat er gelegenheid bestaat om de
waarde van de stieren voor de fokkerij te
kunnen beoordelen, vooral bij de K.I. waar
veel nakomelingen worden verwacht. Voor
de veehouders is het van het grootste be-
lang dat zij de gelegenheid krijgen orn zelf
deze fokresultaten te kunnen zien.
In de verschillende rubrieken kregen de
volgende Vordcnaren met hun dieren on-
derstaande prijzen:
F. J. Th. Mullink 2x1, 3x2 en 2x3; B. G.
Lichtenberg 3, 4 en 2x e.v.; A. J. Vrug-
gink l, 2 en 2x3; M. Regelink 2x1; IX A.
Lenselink 3; D. Le i l ink 2x3 en 2x4; B. H.
Norde l en 3; J. W. Abbink l, 2x2, 2x3,
4 en 2x e.v.; J. A. Norde l en 2; H. Wcsr
sclink 3 en e.v.; G. J. Vruggink l, 3 en
e.v.; G. J. Arfman 1; G. lUiilierkamp 2;
A. Wassink 1; A. C. Gotfnk 2 en 3; C. D.
Jansen 3x1 en 3: J. M. Wnes tenenk 2/vl,
2x2, 4x3 en 3x e.v.; L. W i l l i n k 3 en e.v.

BELANGRIJKE CURSUSSEN.
Door de Jongeren-Organisaties en hel be-
s tuur der Chr. Landbouwschool alhier wor-
den twee belangrijke cursïfcsen gegeven
voor de landbouwers, n.l. een voor land-
bouwbedrij I'sleer en een voor kennis van
tractoren. Men dieiit zich hiervoor spoedig
op te geven. (Zie advertentie).

MEDLER VOLKSFEEST.
Vrijdag en zaterdag stond in het teken var
't volksfeest in de buurtschap ,,'t Medler".
Het schoolfeest werd vrijdagmiddag gehou-
den met de leerlingen van de O.L. Schoof
aldaar, waaraan verschillende mooie prijs-
jes waren verbonden, en de nodige traktatie
niet ontbrak.
De eerste en tweede prijswinnaars(sters)'
waren : (Jongens) Blokjes van balk schop-
pen: l Jan Arfman, 2 G. Neerlaar. Klas 2
en 3 (Jongens) Zaklopen: l Wim Tiessink,
2 Henk Bats. Klas 4 en 5 (Jongens) Even-
wichtsoefening: l H. Arfman, 2 H. Arend-
sen. Klas 6 en? (Jongens) Spijkersslaan:
l H. Bouwmeester, 2 G. Eggink.
Klas l (Meisjes) Blokjes schoppen: l Sinie
Lenselink. Klas 2 en3 (Meisjes) Thee in-
gieten: l Annie Meulenbrugge, 2 Dinie Go-
tiink, 3 Reinie Pelgrum. Klas 4 en5 (Meis-
jes) Evenwichtsoefeningen: l Hennie Wen-
tink, 2 Jootje Walgemoet, 3 Annie Arfman.
Klas 6 en 7 (Meisjes )Aardappelen et^n:
1 Annie Ligtenbarg, 2 Gerritje Bats, 3 Ber-
tha Weenk.
's Avonds vond in de grot{e feesttent de
opvoering plaats van het blijspel „De zwarte
kunst op de dageraad", door het toneel-
gezelschap „Tot Nut en Genoegen" uit
het Ruurlose Broek. Vooraf werden de tal-
rijke aanwezigen alsmede de toneelclub
verwelkomd door de voorz., de heer Aaten.
De spclers(sters) hebben zich van hun beste
zijde laten zien getuige de voortduren.de
lachsalvo's die in de tent opklonken.
De heer A a t e n bedankte 't gezelschap voor
't prachtige spel en bood een enveloppe met
inhoud aan.
Zaterdagmiddag vonden de volksspelen
plaats. In het openii^^voord werden in hel
bijzonder welkom gorten burgemeester v.
Arkel en de Muziekver. ,,Concordia". De
schutterskoning van '57 lostte het eerste
schol bij het vogelschieten, gevolgd door di;
burgemeester.
De uitslagen w aren ̂ fc volgt:
Vogelschieten: Koning J. H. Voskamp met
als koningin zijn echtgenote; 2 V. Eijkel-
kamp; 3 J. Mullink; 4 H. Teunissen; 5 J.
Hilferink, Ruurlo.
Duo-rijden voor dames: l Mevr. Gotink;
2 Mej. A. Lichtenberg, 3 J. te Veldhuis; 4
Mevr. Pelgrum; 5 Mevr. van Veldhuizen,
Ruurlo.
Schijf schieten: l J. H. Aremlsen. Ruurlo;
2 R. Norde; 3 H. Dostal; 4 J. Ribbers; 5
G. Ribbers.
Vogelgooien dames: l Mej. B. Rossel; 2
Mej. J. Voskamp; 3 Mej. L. Eijkclkamp;
4 Mej. G. Lenselink; 5 Mevr. Oortgiesen.
Vogelgooien heren: l D. van Veldhuizen;
2 J. Sessink: 3 J. Camperman; 4 P. Eijkel-
kamp: 5 (i. Ni jenhuis .
Br i e fpos t en : l Mevr. Pe lg rum; 2 Mej . J.
Ie \ ' o ldhu 'n ; 3 Mej. T. R u i l e r k a m p : 4 Mevr.
Ie Veldhuis, Ruurlo; i) Mej. A. Mull ink;
6 Mej. A. Camperman.
Nadat burgemeester van Arkel op de div.
verbeteringen in de buurtschap „'t Medler"
had gewezen t.w. de verbetering van de
ri jksweg Vorden-Ruurlo, de vernieuwing
van de brug over de Hissinkbeek, de verbe-
tering van verschillende zandwegen, zei
spr. dat er nog voor deze winter bij bakker
Huitink, bij de Wed. Tolkamp en bij de
heer Sessink op de Kranenburg lichtpunten
zullen worden aangebracht.
De heer Aaten gat vervolgens een uiteen-
zetting van de prijzcnverdeling waarbij hij
de heer Voskamp gelukwenste met zijn be-
haalde succes. De burgemeester reikte met
een toepasselijk woord de prijzen'uit. On-
der begeleiding van de muziekver. ;,Con-
cordia werd gezamenlijk het Wilhelmus
gezongen.
Van dr gelegenheid tot het maken van cm
dansje in de grote tent werd 's avonds een
druk gebruik gemaakt.

HULDIGING PASTOOR A. A. SEESING.
Vorden-Krancnburg was zondag in feest-
stemming om de eersle priesterzoon van de
parochie, die z i jn 25-jarig pr ies te r fees t
v ie rde t.w. do /.E. Hoor Aloysius Antoniu
Seesing, pastoor te Inchy en Artois (P.e.C.)
te Frankr i jk een passende huldiging aan
te bieden. Een grote menigte had zich 's

morgens om 9 uur bij de Wientjesvoort op-
gesteld om de jubilaris te verwelkomen.
Nadat tegen negenen de grote stoet van
auto's was gearriveerd met familie, ken-
nissen etc. en de Vordense Muziekver. Con-
cordia benevens enkele heren van een hul-
digingscomité hier hun opwachting hadden
gemaakt nam pastoor Seesing plaats in de
prachtig versierde open landauer, getrok-
ken door twee gitzwarte paarden en twee
palfreniers op de bok. Naast hem waren
gezeten zijn drie broers in het Priesterschap
t.w. de Z.E. Heer Felix Seesing, eveneens
pastoor in Frankrijk, de Z.E. pater Theo-
philus (Alfons) Passionist en missionaris
te Borneo Indonesië en de Z.E. pater Ga-
briël (Frans) Seesing O.F.M, missionaris
in Brazilië.
Onder de vrolijke tonen van de muziek zet-
te de stoet zich in beweging naar de paro-
chiekerk op de Kranenburg, waar weer ve-
len langs de weg stonden geschaard en de
jubilaris met bloemen verwelkomden. Re-
geleid door de misdienaars en de smet|te-
loos in het wit geklede bruidjes werden
de jubilaris en zijn drie broers met hun nog
krasse moeder naar de schitterend ver-
sierde kerk geleid. Het parochieel zangkoor
„Cantemus Domino'' hief een plechtig „Ve-
ni Creator". aan, waarna om half tien door
pastoor Seesing een Plechtige Hoogmis uit
Dankbaarheid aan God werd opgedragen,
met assistentie van de Z.E. Heer Pastoor
vFel ix Seesing 'als presbyter-assistens, de
Z.E. pater Theophilus Seesing X.P. als dia-
ken en de Z.E. pater Gabriël Seesing O.F.M,
als sub-diaken. Het koor vertolkte op zeer
verzorgde wijze de 3-stemmige Mis van Don
Lorenzo Perosi pr. en stond onder leiding
van de heer H. F. Helmink, dirigent met
aan het orgel de heer A. Wissink.
De feestpredicalie werd gehouden door pa-
ter Theophilus, die t r e f f e n d de hoogheid
van het Priesterschap belichte. „God aldus
pater Theophilus, riep een van onze paro-
chianeen 25 jaar geleden tot het H. Pries-
terschap en hij was de eerste priesterzoon
der parochie Vorden-Kranenburg sinds vele
eeuwen. Dikwijls is het aantal priesterroe-
pingen een -graadmeter van de parochie en
spr. was verheugd, dat ook hier verschillen-
de roepingen waren. Hoewel een week gele-
den nog de tropenzon boven zijn hoofd had
gesehenen, prees hij zich gelukkig ook dit
feest van zijn broer te kunnen meevieren.
Gedurende 25 jaar heeft Pastoor Aloys
Seesing de las ten en zorgen van het pries-
terschap in Frankrijk gedragen, hetgeen
vandaag reden te meer is om dit feit in
grote dankbaarheid tot God uit te jubelen.
Tot slot van zijn mooie predicatie spoorde
spr. nog aan tot eenheid in liefde met el-
kaar en te bidden voor de priesters, n i e t
alleen in eigen vader land of parochie, maar
ook voor hen in verre- landen, wan t a l l en
hebben Uw gebed en steun dringend nodig.
Na de Hoogmis was er in zaal Schoenaker,
die stemmig versierd was een druk bezochte
receptie, waar o.a. /vele parochianen, het)
R.K. Kerk- en Armbestuur, vrienden en
kennissen van hun belangstelling blijk ga-
ven en de jubilaris zijn moeder en famil ie
geluk wensten.
Hierna bleef men in intieme familiekring
bijeen om dit unieke feest verder te vieren,
's Middags was,er nog een plechtig Danklot
waarbij na afloop het danklied „Aan L1 O
Koning der Eeuwen" werd gezongen.

BEKROOND.
Op de te Zutphen gehouden t a f e lkeu r ing
van Pluimvee en Konijnen behaalden de
volgende leden van de P.K.V. a lhier prij-
zen: H. Hissink met jonge Vlaamse Reu-
zen haaskleur lx Z.G. en 2x G.G.
H. Doornink in^et jonge w i t t e Weners 4\
G.G. H. Kranenbarg met jonge Lotharinger
6\ Z.G. 4\ G.G. en l \ G. J. Kor ten mei VI.
reu/A-n 2\ G.G. J. Krimp niet Lotharinger
lx Z.G. en 3\ G.G. W. Tragter met w i l l e
Weners 2x Z.Z.G., lx 2e Z.G. en 3x Z.G.
lx G. Zwar te Weners lx G.
G. Tragter B lauwe Weners 2e Z.C., -Z.Gi
A. J. Florijn Vlaamse reuzen wit lx G.G.
De vereniging lelt ruim 30 leden en gaat
in bloei vooruit. Nieuwe leden zijn welkom.



RUNDVEEKEURING MOSSELS BELANG.
Uitgaande van dr fok- en controlevereni-
ging „Mossels Belang" werd de j aa r l i jk se
rtmdveekeuring gehouden, op het bedrij!'
van dr lieer G. Herenpas, Koning. Dank zij
het prachtige, weer en de goede deelnamq
was de/e fokdag u eer een groot succes.
Als keurin. fungeerden de heren Nieuwen-
huis van hel K.V.S. te liorculo en Lutke
Willink te Borculo. De uitslagen waren:
Stamboekkoeien boven 5 jaar: la en 3a G.
van Ark, Wildenborch j l b, 2b en 4a G.
Ruiterkamp;2a en 3b G. Berenpas; 2cgebr.
Lindenschot; 4b A. J. Oltvoort.
Stamboekkoeien beneden 5 jaar: l en 3b
G. Berenpas, Koning; 2a G. van Ark; 2b
en ,'ia G. Dijkman.
Koeien boven 5 jaa r : l en 2a G. Berenpas,
Koning; 2b W. Bouwmeester; 3a H. Horst-
man; 3b B. Bennink.
Koeien beneden "> jaar : l A. J. Ol tvoor t : 2a
G. van Ark; 21) en 3 W. Bouwmeester.
Vaarzen lx gekalfd , beneden 3 jaa r : Gebr.
Lindenschot; 2a W. Bouwmeester; 2b G.
Dijkman.
Vaarzen met twee brede tanden: la, 1b,
Ie, 2a, 2e, 3 a. 3b en 3c G. Berenpas, Ko-
ning; Ie W. Bouwmeester; ld G. van Ark:
2b W. Bouwmeester.
Pinken geb. voor l nov. '57: 1a en 2b W.
Bouwmeester; l b, 2a en 3a G. Berenpas,
Koning; Ie G. Ruiterkamp; ld gebr. Lin-
denschot; 3b G. Dijkman ;-4a W. Klein Ik-
kink; 4b idem; 4c W. Wissink.
Kalveren geb. na l febr. 1958: la, Ib en 2b
G. Berenpas,1 Koning; 2a H. Horstman.

VERENIGING E.H.B.O.
Op de bijeenkomst van het Comité van
Actie tot oprichting van een E.H.B.O.-ver-
eniging in \ orden bleek dat het aantal l ief -
hebbers voor een E.H.B.O.-cursus zo groot
is, dat met één cursus niet volstaan kaït
worden.
Hceds een v i j f t i g t a l nieuwe cursisten gaf
zich op, terwijl ook de animo van oud-
cursisten groot bleek te zijn.
De bedoeling is de te houden cursussen ge-
heel volgens de r i c h t l i j nen van het hoold-
l > s t u u r t e doen plaatsvinden.
Dank zij de welwi l lende medewerking van
dr plaatselijke doktoren is men vcrzek r i
van ervaren docenten en er zal dan ook ge-
tracht A\orden tegen medio september te
starten.
Donderdagavond werd de vereniging offi-
cieel opgericht. R u i m 30 leden t raden toe.
Tot bestuursleden werden gekozen de da-
mes Hoebink en IMieuwenhuis en de heren
A d j. van Ooyen, van Dijk, A. de Jonge,
Groot Bramel jen Bello. De functies zullen
onderling worden verdeeld. Hierna vond de
vaststelling plaats van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement. De cursusavon-
den werden vastgesteld in overleg met de
plaatselijke doktoren t.w. voor Dr. Lulofs
op maandag- en voorDr.de Vries op woens-
dagavond. Men hoopt a.s. w.ocnsdag over
een u eek te starten.

RECORDVANGST.
Bij de onderlinge wedstrijden welke de Vor-
dc'nse Hengelaarsver. ..De Snoekbaars" in
haar 10-jarig bestaan hee f t gehouden, zijn
de vangsten nog n immer zo groot geweest
als j.l. zondag, toen 27 leden in de IJssel
en Haakse Beek nab i j de Groene Jager de
laatst r wedstrijd van dit seizoen hielden.
Door 16 der deelnemers werden in het to-
taal 62 bovenmaatse vissen gevangen.
Deuit'slag was als volgt: l H. van Bemmel
(13 stiuks 1385 gr.); 2 G. Hellewejreii (800
)gr.); 3 J. Krauts (635 gr.); 4 W. Brokke
sr. (590 gr.); 5 W. Brokke j r. (400 gr.): 6
) l l enk Krauts (385 gr.); 7 R. Brokke (290
)gr.)
In café „Ue Groene Jager" vond de prijs-
uitfreiking plaats. De voorzitter, de heer
Bello,' wenste 'd.aarbij nog degenen, die
zondag a.s. deelnemen aan het nationaal
hengelconcours in Voorst,' veel succes.
Bij voldoende deelname zal op 9 nov dm-
bcr nog een onderlinge snockwedstrijd ge-
houden worden.'

DEMONSTRATIE.
Als eerste in het seizoen heeft,tic heer H.
van A r k Woensdag in hotel Bakker ;een de-
monst ra t ie gegeven niet vele modellen
haarden en kachels, zowel voor kolen- als
oliestook. Er was een keurige kol lekt ie
opgesteld, \ \elke door vele belangstellen-
den werd bezocht.

GESLAAGD
J. A. lloeterdink is geslaagd voor het toe-
latingsexamen van de Chr. Middelbare land-
bouwschool te Doetinchem.

RUNDVEEFOKDAG WARREN.
Op het bedrijf van de heer H. J. Rietman
op „Groqt Starink" hield de Fokver. „War-
ken" haar jaarlijkse Rundvee fokdag, wel-
ke dank zij he(t goede wee r en de goedi
deelname uitstekend is geslaagd. Als keur
meesters fungeerden de heren E. W. Mak
kink uit Warnsveld en G. Pardijs uit Eefde
De uitslagen waren: Rubriek l Stamboek
koeien: l H. Gosselink, 2 H. J. Heuve-
link, 3 H. Leunk.
Rubriek 2 Melkkoeien: l H. J. Heuvelink
2 Joh. Broyl, 3 H. J. Heuvelink, 4a H. J
Rie t man, 4b idem.
Rubriek 3 Pinken geb. in 1956: la B. J
Schoenaker, l b G. Kle in Hanevcld, 2 Gebr
Voskamp, 3 idem.
Rubriek 4a Pinken geb. in 1957: 2a Gebi
Voskamp, 2b 11. Gosselink, 3 H. J. Bultien
Rubriek 4b Pinken geb. in 1957: la Gebr
Voskamp, l b idem, 2a Joh. Broyl, 2b G
K l e i n Haneveld, 3a H. J. Bulten, 3b H. J
Rietman.
Rubriek 5 Kalveren geb. vanaf l jan. 1950
tot l mei 1958: l H. J. Heuvel ink Dzn
2a H. J. Rietman, 2b B. J. Schoenaker,
3a II. J. Heuvelink Dzn., 3b H. Lcunk, 3c
H. J. Rietman.

SCHOOLUITSTAPJES.
Vrijdag hebben de leerlingen van de O.L.S
Dorp en die van de Bijz. Lagere Schoo*
van 't Hoge per 'bussen van de G.T.W. uit-
stapjes gemaakt, welke begunstigd werden
door warm, doch fraai zomerweer.
De O.L.S. ging met 7 bussen en enkele
auto's naar de Posbank bij Arnhem waa
naar hartelust gestoeid werd. Vandaar ging
de, reis via Arnhem, Oosterbeek en Wage
ningen naar Ouwehands Dierenpark in Rhe
nen. Hier splitste de schooljeugd zich ii
twee groepen die beurtel ings de dierentuii
en de speeltuin bezochten. Het was heer-
lijk wandelen in de ïommerijkc dierentuir
en natuurlijk trokken de apen de meeste
aandacht en kostte het wel veel moeite on
de jeugd verder te krijgen.
\\ eer in \ orden aangekomen w a c h t t e Con-
cordia d • stoet op met muziek, w a a r n a mei
naar het dorpsplein^fcok, waar het Hoofc
der school, de heer^nnkinan, alle mede-
werkenden aan dit uitstapje en de muzi-
k a n t e n bedankte . Met een rondedans werc
dit reisje besloten.
De leerlingen van ^^Chr. School gingen
eveneens met 7 InisJ^P en particuliere au-
to's naar ,,Dc Waarbcek" te Hengelo-O.
waar zij naar hartelust zich vermaakten
in de speeltuin. Jong en oud hebben volop
genoten van roeien, spelen, rodelbaan, ran-
ja, ijsjes, enz. De hoogste klassen brach-
ten eerst nog een bezoek aan het Nat. His-
torisch Museum te Enschede, waar veel in-
teressants te zien was. Het was bijna half
zeven toen men in Vorden terugkeerde,
waar ;,Sursum Corda" voor een muzikale
ontvangst zorgde. In optocht werd naar het
schoolplein gereden,' waar de stoet na het
zingen van het Wilhelmus ontbonden werd.

RATTI-NIEUWS
In de finale om de derde p f vierde prijs tij-
dens de series van de V.V. Baakse Boys
moes,t Ratti l in de verliczersronde een
*2-l nederlaag lijden tegen Pax 2.
Ds ruststand "was 2-0 voor Pax, doch na
Hal f t i me kon Tolkamp de, ach te rs tand met
een Traaie baï verkleinen. De "Ra.ttiancn
kwamen in het bezit van cle vierde prijs,
zïjnde een mooie lauwertak.
.A.S. zondag begint de nieuwe competitie
w e e r te (f?aaien. uatt,i ï is ingedeeld in tïe
2e klas G.V.B. afd. M. Hierin komen o.m.
ui t Noordijk-Lochui/en-Krix-Deo-Vios 13.-
K.S.l 1. l Inn eveld-Vorden,etc.
Zondag staat er voor het eerste al een heel
moeilijke opgave op het programma n.l.
de uitwedstrijd tegen onze plaatselijke ver-
eniging Vorden I. Moge het een sportieve
en eerlijke strijd worden.
Ofschoon door vertrek, verhuizing etc. het
spelersmateriaal is geslonken, zal alsnog ge-
tracht worden ook een tweede elftai in de
competitie te brengen terwijl ook vde juni-
oren met enkele elftallen vertegenwoordigd
zullen zijn.

BEDRIJFSVOETBAL.
Een voe tba le l f t a l , samengesteld uit spelers
werkzaam bij het wegenbouwbedrijf derxfa.
Dostal a lhier speelde in Voorst tegen een
e l f t a l uit die plaats . Het Dostal-team wist
na een spannende strijd een 4-2 zege te be-
halen.

AFSCHEID DS. LANGSTRAAT.
Inde dienst van zondagmiddag 5 okt. zal Ds.
Langstraat afscheid nemen als p red ikan t
van de Herv. kerk alhier. Op donderdag
2 oktober zal 's avonds in gebouw Irene,
gelegenheid zijn persoonlijk afscheid te ne-
men van Ds. en Mevr. Langstraat.

WIJZIGING TELEFOONNUMMERS.
Met ingang van dinsdag 16 september wor-
den alle telefoonnummers van het net Vor-
den gewijzigd. De dan geldende nummers
van 4 cijfers zijn achterin de telefoongids
opgenomen (zie de gele bladzijden). Het zal
eerst wel even moeten wennen.

Nutsspaarbank - Vorden
opgericht 1819

oudste spaarbank ter plaatse
Lid van de Nederl. Spaarbankbond

In verband met de komende

Jeugdspaarwet
verzoeken wij jeugdige spaarders van

15 t.m. 20 jaar

een jeugd -spaarovereenkomst
bij onze bank af te sluiten,

Bij aanmelding voor l oktober a.s
ontvangt a van de bank een extra
premie van f 2.50, terwijl het Rijk
een spaarpremie van W pet. zal toe-

kennen.

De ontvangen spaarpremie zal buiten
de heffing van de Inkomstenbelasting

blijven.

Verdere inlichtingen worden gaarne
te onzen kantore verstrekt.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Te koop verschillende
soorten APPELS en
PEREN en EET-

AARDAPPEL'
(noordeling.) J. Brum
meiman, B 61, Alder
kamp, Vorden.

Te koop een prima
KACHEL en dito
FORNUIS. T.Harm
sen, Enkw. 15, Vorden

Te koop FORNUIJ
in g. staat. J. W. Heer
sink, E 23, Vorden.

Te koop een g.o h. wi
KOLENFORNUIS.
G. Berenpas, Mosse
D 108.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt ven A iot Z gelezen l

Verlegging van een weggedeelle
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter kennis van hgtnghebbenden, dat
de heer J. B. Wueste^mk C 28, Vorden,
toestemming verzoekt tot het verleggen van
een gedeelte van de openbare weg, nr. 108
van de wegenlegger, op ongeveer 50 meter
in Westelijke richting langs de grens van
bet aan adressant toebehorende bouwland,
zoals een en ander is aangegeven op een ter
gemeentesecretarie alhier ter inzage gelegde
situatietekening.
Bij inwilliging van dit verzoek zal even-
bedoeld gedeelte van de openbare weg nr.
108 aan het openbaar verkeer moeten wor-
den onttrokken en wel het gedeelte lopende
van de weg door de Heegherhoek (weg nr.
106) in Noordelijke richting over een afstand
van ongeveer 300 m.
Aan het nieuwe hiervoor in de plaats ko-
mende weggedeelte zal de bestemming van
openbare weg worden gegeven,
bezwaarschriften tegen bovenbedoelde wég-
verlegging kunnen vóór 29 september 1958
>ij ons college worden ingediend.

VORDEN, 11 september 1958.

Burgemeester en wethouders voornoemd.
De Burgemeester, A. E. van Arkel
De Secretaris, J. V. Plas

Te koop Zündapp
BBOMFIETS, f 110,-
A. de Jonge, Ruurlose-
weg 37.

Gele plaatjes
voor alle merken
bromfietsen, bij

A. G* Tragter

Poly-color
kleurshampo

de )flake-up

voor uut naar.

DROGISTERIJ
De Olde „Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Weer ontvangen
Senoritas no. 10

50 stuks voor slechts
f 4,—

Prima kwaliteit!!
Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)

KEUKENGARNITUUR Fl. 27 45

R. J. KOERSELMAN
Ons telefoonnummer is m.i.v. volgende

week gewijzigd in No. 6658

Ph* J. Sessink,
Loodgieters-electra, Kranenburg

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Ruime voorraad

batterijen en
zaklantaarns

A. G* Tragter
Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

f 1,80 per kg.
en voor zwarten

f 1,70 per kg.
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 283

Adverteert
in

CONTACT

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

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

Foto Zeylemaker,
Houttnarkt 77,

Zutphen

„De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Diesvelt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

Best brood
dat brood van

SCHURINK
Vlet ingang van a.s.
dinsdag 16 sept. wordt
ons telefoonnummer

gewijzigd.
Vanaf die datum wordt

het
6795

Van Asselt - Linde

HET ADRES
voor prima

eetaardappelen
l S

B. Verkerk
achter het station.

Auto verhuur
zonder chauffeur

u G. Tragter
Telef. 2 5 6 .

Voor uw oliehaard:

ESSO Petroleum
Beter is er niet f

A. de Jonge
Ruurloseweg 37.



Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden, zeggen wij
hartelijk dank.

H. Knoef
A. Knoef-Lettink

Vorden, sept. '58.

Allen die hun deelne-
ming hebben betoond
tijdens de ziekte en bij
het overlijden van mijn
inniggeliefde man
H. J. Klein Nengerman
zeg ik langs deze weg
hartelijk dank, in het
bijzonder aan Dr. de
Vries, Zr. Stoop, fam.
H. Aalderink, familie
en buren,
Wed. M. KI. Nenger-

man-Harmsen

Vorden, sept. '58.

Bejaarden-
bijeenkomst

a.s. woensdagmiddag
om half drie in de
koffiekamer v. h. Nut.

Chr. Zangver.

„Excelsior" Vorden
Hervatting der repe-
tities a.s. dinsdag 16
sept. Nieuwe leden
zijn hartelijk welkom!

Het Bestuur.

Oudere dame zoekt
zit-slaapkamer. Adres
te bevr. Bur. Contact

Lerares huish.school
ZOEKT zit-slaapka-
mer per l okt. as.
Aanbiedingen en inl
bij de directrice.

Biedt zich aan, net
DAGMEISJE, 15 jr.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

Biedt zich aan, net
MEISJE, 18 jr., voor
enkele middagen, huis-
houdelijk werk.

Molenweg 26.

Biedt zich aan, nette
WERKSTER, voor 't
schoonhouden v. kan-
toren of iets dergelijks.
Brieven onder nr. 18
Bur. Contact.

2 CRAPAUDS
te koop. Te bevragen
Nieuwstad 63, Vorden

Prachtige ANDIJVIE
te koop v. de inmaak.
Schoolstr. 8, Vorden.

Te koop NORTON
500 cc., in prima staat,
billijke prijs.
Enkweg l , Vorden.

BIGGEN te koop bij
H. Gosselink, Lochem-
seweg 40, Warken.

BIGGEN te koop
G. Vliem, Linde.

Te koop 8 zware BIG-
GEN bij H. Bargeman
Veldwijk C 93.

2 ZEUGEN met big-
gen te koop. J. Spit-
hoven, bij zwembad.

Te koop een toom
BIGGEN en een zw. b.
VAARSKALF.
H. J. Schouten, bij de
Bramel.

Zure en zoete AP-
PELS te koop.
H. Weenk, B 20,

Vorden.

Henk Wolsink
en

Bertha Bannink

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden
op vrijdag 19 september des voorm.
11 uur ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden om 11.30 uur, door de wel-
eerw. Heer Ds. J. Langstraat.
Ruurlo, D 2

X Vorden, D 152, september 1958.

* Toekomstig adres:
u Burgem. de Tourton Bruinstraat 4, Borculo.

\X Receptie van 3.30—-5 uur in Hotel Bakker.

K

X

Herman Huijgen
en

Diet Haring

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
zaterdag 20 september om 11.30 uur
ten Gemeentehuize te Warnsveld.
Kerkelijke inzegening om 1.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de
weleerw. Heer Ds J. Langstraat.
Den Haag, Groenteweg 54
Vorden, „Buitenzorg" sept. 58.

Toekomstig adres:
Oude Roswinklerweg 4, Emmen.

Receptie van 3—4 uur in Hotel Bakker.

R. J. KOERS^IAN

NIEUW NIEUW NIEUW

Pritty*
verwijdert door wrijven

eeltplekken, ruwe en harde huid

Settima tandpasta
Medisch schoonheidsmiddel voor

uw tanden.
Eenmaal per week met Settima
poetsen, versterkt tandglazuur,

verwijdert rokersaanslag.

K 2 r vlekkenpasta
verwijdert ballpoints-, stempel-
inkt-, vet-, olie-, smeer-, teer-,
vruchten-, wijn-, gras-, lipstick,

parfum- en etensvlekken,
zonder kringen.

Verkrijgbaar bij

Drogisterij
„de Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. drogist

MnaiN
A.s. zondag de competitie-wedstrijd op het
,,Vorden"-terrein

VORDEN l
Aanvang 2 uur.

RATTI l

WIJ VRAGEN

flinke leerjongens
van 14 t.m. 18 jaar, voor opleiding
diverse afdelingen fabriek en magazijn.

Cems Metaalwerken

Bezoekt allen op donderdag 18 september a.s.
het traditionele

VOLKSFEEST te Linde
bij café van Asselt.

V.m. 9.30 uur Vogel- en Belschieten en Geluksbaan.

N.m. l uur Aanvang der Kinder- en Volksspelen.

Speciale Kinder-attractie, aanvang l uur.

Kaarten gratis draaien kinderen, verkrijgbaar bij de kinder-
commissie om l uur.

Woensdagavond 17 september
zal het Wildenborchs Toneelgezelschap T.A.O. een
vrolijke avond verzorgen met de opvoering van 't
kostelijk blijspel

„De drie dochters van de baas"
in 3 bedrijven. Aanvang 7 uur. Entree met vrijkaart
f 1.—, zonder vrijkaart f 1.50 (bel. inbegr.)
Een en ander wordt afgewisseld met concert door
„Sursum Corda".

Donderdagavond DANSEN met „de Melodisten"

* Middenstandskursus Vorden
Erkend door het Instituut v. Middenstandsontwikkeling

Volgt een officiële opleiding
voor het Middenstandseksamen

met reduktie op het eksamengeld. l jarige opleiding

Opgave, liefst zo spoedig mogelijk, bij de leraren:

}. J. van Dijk, Julianalaan 2

J. W. Klein Lebbink, Dorpsstraat 40

INSTITUUT
U E W I T

Oude Wand 55-57

ZUTPHEN

*
TYPEN

aanv. dagelijks

*De volgende cur-
sussen beginnen in

de week van
15 september:

Steno

*
Nederlands en

Ned.
Handelscorresp.

*
Duits

v. beginners en
Duitse

Handelscorresp.

*
Engels

v. beginners en
Engelse

Handelscorresp.

*Zaterdagsmiddags
gesloten.

Aangifte dagelijks.

Concordia Hengelo-GId.

dansmuziek
HEDEN

zaterdag 13 sept. Orkest The Moodchers
Aanvang 7 uur.

Nutsgebouw
Telefoon 500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 21 september» 8 uur

de fascinerende kleurenfi lm,

De gevangene van de woestijn
met John Wayne, Vera Miles, Nata-
lie Wood, Jeffrey Hunter.

Groots - Romantisch - Fascinerend
door zijn schoonheid, meeslepend door
zijn kracht.

Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Nutscursus Engels
Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk bij
Mevr. van Mourik, Apotheek of Mej. Schel-
tens, Molenweg 5.

VAKANTIE
van maandag 22 sept.
t.m. zaterdag 27 sept.

A. Jansen, Schoenenhuis
Denkt u aankomende week aan
uw reparatie?

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Vraag 't aan iedereen
die K L M -werkkleding gebruikt en U zult
't steeds weer horen bevestigen:

KLM -werkkleding is èf, in alle opzichten?

• VOLLE GARANTIE
oersierke slof
(engere levensduur
beter wasbaar
weinig versielwerk
alle naden 3 x gestikt
maximale bewegingsvrijheid
extra versterkte zakken

Eis met kiem
merlc KLM, want

KI ifl

•i Ifl WERKKLEDING

.Kan .Langer Mee

Verkrijgbaar bij:
Fa* Visser - Vorden
Burg. Galléestraat 5



Voor spoedige indiensttreding vragen
wij een flinke

Cantine-juffrouw
Werkuren nader overeen te komen.
Sollicitatie's mondeling of schriftelijk aan

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

Eventuele inlichtingen worden na kan-
toortijd ook gaarne verstrekt door de
heer D. Luichies, Insulindelaan 19,

Vorden.

Volleybalclub.
Training dinsdagsavonds van 7 tot 9 uur
in het gymnastieklokaal onder deskun-
dige leiding. Ook nieuwe leden hartelijk
welkom.

Alleen zaterdag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram gek. ontbijtspek 55 et
200 gram plokworst 100 et

500 gram spek 85 et
2 pakken vet 80 et

M. Krijt, Dorpsstraat
GESLOTEN

wegens vakantie

van 15 tot 21 september

Smederij Oldenhave - Delden
Cursus in Landbouwbedrijfsleer
en Cursus in Tractoren.
Uitgaande van de Jongeren Organisaties en
het Bestuur der Bijz. Lag. Landb. School.
Aanmelden voor 20 sept. bij :
G. J. Bannink, Hoofd der Bijz. Lag. Land-
bouwschool; A. M e me link, E. 8, Linde; B.
Wagrnvoort, C 14, Vorden.

A.s. maandag, dinsdag
en woensdag

wegens vakantie
GESLOTEN.
W. PARDIJS

Afscheid Ds* Langstraat.
Het afscheid van Ds. Langstraat vindt plaats
op zondag 5 oktober 's middags om 2.30
uur. In deze kerkdienst worden geen toe-

. spraken gehouden.
Op donderdagavond 2 oktober worden al-
len, die persoonlijk afscheid willen nemen
van Ds. en Mevr. Langstraat uitgenodigd
tot een afscheidsthee '9 avonds om 8 uur
in Irene.
De kerkeraad en de verschillende vereni-
gingen willen bij deze gelegenheid aan Ds.
en Mevr. Langstraat een afscheidscadeau
aanbieden.
Zij, die gaarne hun persoonlijke bijdrage
willen toevoegen bij de bedragen, die de
colleges daarvoor bijeen brengen, worden
vriendelijk verzocht aan de kerkeraads-
ledcn deze bijdrage zo spoedig mogelijk te
overhandigen.

uit onze sortering

WOL
Spoeltjeswol - Nevedawol
Scheepjeswol - Leithenwol

*
Gratis patronen.

Wij reserveren ook voor U f

H. LUTH, VORDEN

Leesbibliotheek C.J.M.V.
staat open voor iedereen.
Leesgeld 12 cent per deel.

[edere zaterdagmiddag geopend van 3.30-
5.30 u. ü^gebouw Irene, vanaf 20 sept.

SlutsbTDliotheek Vorden.
Heropening van de Nutsbibliotheek heden
niddag om 4 uur in het Nutsgebouw.
Volwassenen 10 cent per boek per week,
anderen 5 cent,1 Engelse boeken 15 cent,
Vakboeken gratis op aanvraag,
nleggeld 25 cent per huisgezin.

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo O., Tel.06753-234

Zutfenseweg-VORDEN

nieuws r

Slaapkamer staal

Deze maand bij aankoop van
10 gulden, 1.5O aan reduktie-
bonnen.

i
Ledikant met spiraal

l
Tafel - Nachtkastje

i
2 Stoelen

i
Speciale
openingsaanbieding

126.75

Katoenen Kinderonder-
jurken met strook en
kant vanaf ff 1.95
in dames maten f 4.5O
Charmeuze onderjurken

f 3.95

in moderne kleuren

Damesvesten in 6 mode-
tinten, long line f 1O.50

Uw zaak: Zutph.weg 14, Vorden
Telefoon 514

BEZOEKT
a.s. donderdag van 3-10 uur
IN ZAAL BAKKER
onze

DEMONSTRATIE
van vele nieuwe modellen oliekachels

o.a. de Siegler met vloerverwarming.

Tevens tonen wij U de nieuwste was-

machine zonder bewegende delen, waar-
door dus minder slijtage van 't wasgoed.

ledere bezoeker ontvangt tijdens de demonstratie een
kleine verrassing.

Het Haarden* en Kachelhuis

GEBR. BARENDSEN

Corsetten-Show

op maandag 22 september om 8 uur

n.m. in zaal Bakker.

Kaarten zijn GRATIS ver-
krijgbaar aan onze zaak.

\
X
X
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X
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ser - Vorden
Voor goed verzorgd DRUKWERK naar

DRUKKERIJ WOLTERS

Doe meer bij ons,
MET MINDER GELD!!

WEER ONTVANGEN!

Nieuwe oogst
Capucijners, 500 gram
Spliterwten, 500 gram
Groene erwten, 500 gram
Sperciebonen, litersblik
Doperwten, litersblik

Frou-Frou en ijswafels, 250 gram 59 et
Heerlijke speculaas, 250 gram 49 et
Verkade's Taai~Taai per pak 39 et
Heerlijke borstplaat, 200 gram 45 et
Margarine, deze week 3 pakjes 89 et
Closetpapier nu nog 4 rol voor 5O et

Baby-zeep (Klaverblad) 2 stukken 89 et
Hierbij gratis leuke rammelaar.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden


