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WAARSCHUWING
KERKDIENSTEN zondag 17 september
De Burgemeester der gemeente Vorden, tevens
Hervormde kerk
hoofd van de plaatselijke politie, waarschuwt een 8.30 uur Ds. H. J. Hoving van Ruurlo
ieder, die aan een vreemdeling nachtverblijf verschaft, dat hij verplicht is binnen 24 uur op het 10.15 uur Ds. J. H. Jansen, Bloemendienst,
Bed. H. Doop.
gemeentehuis en indien dit gesloten is, op het
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, hiervan
Kapel Wildenborch.
kennis te geven.
Geen
dienst.
Dezelfde verplichting rust op een ieder, die aan
een hem onbekend persoon nachtverblijf verschaft,
Geref. Kerk
doch zulks moet binnen 4 uur op bovenstaande
wijze geschieden, (art. 27 Vreemdelingenreglement 9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
en art. 77 alg. pol. verordening).
R.K. Kerk
Tevens wordt uitdrukkelijk de aandacht er op gevestigd, dat een ieder die er zijn beroep van maakt 7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
aan personen nachtverblijf te verschaffen, ver- R K,Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
plicht is een doorlopend register te houden en on- n.m. 3.30 uur Lof.
verwijld bij aankomst in dat register aantekening
te houden van de personen die bij hem in een door
Zondagsdienst Doktoren
hem gehouden inrichting de nacht zullen doorbren(alleen voor spoedgevallen)
gen, (art. 438 W. v. Strafrecht).
Door de politie zal hierop scherp toezicht worden Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondaggehouden en bij nalatigheid zal onmiddellijk pro- avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
ces-verbaal worden opgemaakt.

Pracht handen
SCHOOLREISJE
Met 6 bussen hebben de leerlingen van de O.L.
Dorpsschool, vergezeld van een aantal ouders, vrijdag een uitstapje gemaakt naar Harderwijk. De
tocht ging via Apeldoorn. In Harderwijk werd geruime tijd doorgebracht in een speeltuin aan het
IJsselmeer, waar vooral het voederen van een aantal zeehonden bij de kinderen zeer in de smaak
viel.
Er werd voorts nog met een boot een tocht gemaakt op het IJsselmeer, waarbij een explicatie
werd gegeven over de inpoldering, wat vooral voor
de ouderen interessant was.
Tegen 4 uur werd de terugtocht aanvaard, waarbij even voor Voorst nog weer gepauzeerd werd
om de kinderen te trakteren op limonade en snoep.
Bij de terugkomst in het dorp stond de muziekvereniging „Concordia" de stoet op te wachten en
met pittige marsmuziek ging het naar het Marktplein, waar door de kinderen de gebruikelijke
rondedans gemaakt werd.
Het hoofd der school, de heer Brinkman, bracht
hierna allen dank, die aan dit uitstapje hun medewerking hadden verleend en in 't bijzonder aan
de leden van „Concordia".
Hoewel het zich 's morgens dreigend liet aanzien,
werd de tocht begunstigd door goed weer en liet
pluvius die dag verstek gaan.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 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 121 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 56,— tot f 66,— per stuk.
Handel was kalm.

Burgelijke stand van 6 sept. t.tn. 12 sept.
Geboren: z. v. H. E. Aalderink en C. A
Weustenenk; z. v. G. J. Brummelman en
H A. Nieuwenhuis; d. v. v^. Bongers en
J* H. Uenk.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: W. Groot Wassink en M. B.
Marsman.
Overleden: H. A. Veldkamp, 80 jr.,
wojiende te Enschede.
A.s. zondag 17 september 10.15 uur

Gezins-^i
Bloemendienst

LEDENVERGADERING
SCHAPENFOKVERENIGING
Onder zoorzitterschap van de heer A. Tjoonk,
't Garmel, hield de Schapenfokvereniging „Vorden
en Omstreken" in café Eskes een najaarsledenvergadering.
in de Herv. Kerk
Na een kort openingswoord werd medegedeeld dat
de ram 514 op de keuring te Zutphen bekroond
was als reservekampioen, terwijl ram 489 een eerMedewerking van trompettisten.
ste B-prijs behaalde. Ram 514 was geruild voor
een kampioenram met de heer Everts uit Eist, met
bijbetaling van ƒ 125,—. Vervolgens was een ram
aangekocht van de heer Hoetink uit Brummen
ORIËNTERINGSRIT
voor de som van ƒ 325,—. De ramhouder, de heer
Na
een
gedwongen
tijd van stilzitten start de
Tiessink, werd dank gebracht voor de goede verVordense
autoen
motorclub
„de Graafschapzorging van de ram 489.
rijders" weer met een oriënteringsrit en wel op
Voor het komend seizoen 1961/62 zal de ram 1491 zondag 17 september a.s. Start om 14 uur op de
worden gestationeerd bij de heer G. J. Memelink Stationsweg. Inschrijving bij café Eskes. Deze rit
in Toldijk (Steenderen), ram 1480 bij het Suide- is tevens de laatste rit geldend voor het Provinras (Vierakker), ram 1477 bij de heer M. H. ciaal Club Kampioenschap voor Gelderland. DeelGotink te Leesten (Warnsveld), ram 489 bij de name aan de rit is mogelijk voor auto's, motoren
en bromfietsen. De gemiddelde snelheid bedraagt
heer F. Wigman, Kapperallee te Zutphen.
resp.
32 en 20 km p.u.
De vergoeding voor de ramhouders werd vastgesteld op ƒ 175,— plus ƒ 2,50 van elke ingeschaarde
VOETBAL
ooi. Het dekgeld werd vastgesteld op ƒ 10,— voor Vorden I heeft de competitie goed ingezet door
leden en ƒ 12,50 voor niet-leden.
met 8—O te winnen van St. Walburgis I uit ZutTer inschaling bij de rammen werden tijdens de phen. Een krachtmeting was het overigens niet,
vergadering 90 stuks ooien opgegeven.
want daar was de tegenpartij te zwak voor.
De jaarlijkse schapenfokdag zal gehouden worden Vorden zal heus nog wel tegenover hetere vuren
bij café „De Bogchelaar" (Warnsveld) op 30 sep- komen te staan. Vorden verscheen volledig aan de
tember a.s. De leden werden verzocht met de ter start, terwijl de gasten een 3-tal invallers telden.
keuring aan te bieden schapen om half tien des Veel tegenstand boden de Zutphenaren niet.
voormiddags op het terrein aanwezig te zijn. Het In de eerste helft gaven zij nog wel enigszins parinleggeld bedraagt hiervoor ƒ 0,50 per schaap. tij, doch zij moesten zich voornamelijk beperken
Voor elke eerste prijswinnaar op deze fokdag zal tot verdedigen. De jeugdige doelman heeft heel
ter aanmoediging een Vordens marktlot beschik- wat schoten onschadelijk weten te maken. Voor
baar worden gesteld. Getracht zal worden de ram rust moest hij driemaal zwichten voor fraaie scho489 te verkopen waarvoor dan t.z.t. een nieuwe ten van Eggink en Besselink en een kopbal van
ram zal worden aangekocht.
Buunk.
In de tweede helft telde voor Vorden alleen nog
VROUWENVERENIGINGEN
de kwestie of zij de stand tot 10—O kon opvoeren.
Met het begin van het winterseizoen beginnen ook Zover is het niet gekomen want met vijf doelpunde vrouwenverenigingen weer actief te worden. Zo ten moesten de geel-zwarten genoegen nemen en
belegt de Bond van Plattelandsvrouwen woensdag zo werd dus de eindstand 8—0.
haar eerste bijeenkomst, waar gesproken zal wor- Vorden II kreeg in de Hoven van De Hoven III
den over het gezin in een veranderde samenleving. de kous op de kop met niet minder dan 7—1. Het
De Ned. Chr. Vrouwenbond begint donderdag 21 was voor de Vordense reserves geen gelukkige enseptember met een bespreking over de verschillen- tree in de tweede klas. Doordat er de laatste tijd
de richtingen in het protestantisme. Het zyn in- nogal aan dit elftal gedokterd is, zat er maar weiteressante onderwerpen, waarvoor zeker belang- nig verband in de ploeg. Vooral de voorhoede presstelling zal bestaan.
teerde maar weinig. Hier kan zeker een sterkere
Bij beide verenigingen zijn nieuwe leden van harte aanval in elkaar gezet worden, dan nu het geval
welkom.
was.
Zondag krijgen de reserves de kans om te tonen
dat zij heus wel in de tweede klasse thuis horen,
want dan komt Zutphania II op bezoek. De Zutphania-mannen gooien dit jaar eveneens hoge
ogen, want zij beschikken over een uitstekende
ploeg. Vorden II zal dan ook een goed en ennaar
thousiast spel moeten vertonen, wil het niet voor
de tweede maal een nederlaag boeken. Het kan er
wel spannen.
De rest van Vorden heeft vrijaf.
Fa. A. POLMAN
De junioren komen a.s. zaterdagmiddag eveneens
in actie.
Vorden A speelt op eigen terrein tegen Ratti A;
Speciaalzaak voor al uw gordijnen/
Vorden B gaat op bezoek by Be Quick C en Vorden C ontvangt thuis B.I.C. D.

Voor betere Woninginrichting
„Het Binnenhuis"

GESLAAGD VOLKSFEEST LINDE
Het is een zeer goede gedachte van het Volksfeestcomité te Linde geweest het jaarlijks volksfeest, dat op woensdag en donderdag is gehouden,
te openen met het optreden van het toneelgezelschap „Tetman de Vries" uit Leeuwarden, met het
reeds vele malen opgevoerde toneelstuk uit het
Friese Boerenleven „De tyd staat niet stil".
De voorzitter, de heer H. Weenk, wees er in zijn
openingswoord reeds op dat de grote tent, sinds
het 8-jarig bestaan van de Volksfeestcommissie
nog nooit zo vol is geweest als woensdagavond.
Het toneel, en zangspel werd op uitstekende wyze
vertolkt met als thema de 4 jaargetijden, lente,
zomer, herfst en winter. De muzikale begeleiding
was bij de heer Cor Huisman in zeer goede handen.
De voorzitter dankte de spelers voor het gebodene
en kon mededelen dat het gezelschap het volgend
jaar nogmaals in Linde op de planken hoopt te
verschijnen. Met het zingen van een tweetal coupletten van ons Volkslied, werd deze eerste feestavond besloten.
Donderdag werd het feest voortgezet met diverse
volksspelen, waarbij burgemeester Van Arkel na
afloop de prijzen uitreikte, nadat deze tevoren
een overzicht hadd gegeven van de belangrijkste
gebeurtenissen in deze buurtschap, o.a. wegverbetering en het binnenkort aan te brengen lichtpunt bij de heer Wentink (De Bergkappe).
De prijswinnaars waren als volgt:
Vogelschieten: 1. B. Lenselink (koning); mej. D.
Toonk, (koningin); 2. H. Koning; 3. H. Beumer;
4. G. Bloemendaal; 5. W. Memelink.
Belschieten: 1. H. Menkveld; 2. H. Lenderink; 3.
J. Bloemendaal; 4. J. Bosch; 5. J. Knoef.
Dogcarry'den dames: 1. mevr. Hietbrink-Groot
Jebbink; 2. mevr. Toonk-Woerts; 3. mej. A. Lichtenberg (HAKA); 4. mej. A. Lichtenberg; 5. mej.
A. Gosselink; 6. mevr. Bosch-Beumer; 7. mej.
Groot Jebbink; 8. mevr. Pelgrum-Rietman; 9.
mevr. Bosch-Straatman; 10. mevr. Nij[land-Lenselink.
Briefposten: 1. mej. R. Havekes; 2. mej. I). Eggink; 3. J. Lenselink; 4. mej. G. ten Bokkel; 5.
mevr. ten Bokkel; 6. mevr. Korenblik.
Ringsteken per rijwiel: 1. H. Bouwmeester; 2. M.
Smeenk; 3. H. Vrogten; 4. H. Maalderink; 5. A.
Memelink.
Geluksbaan: 1. P. G. van Asselt; 2. R. Enzerink;
3. H. Koning; 4. G. Memelink; 5. J. Silvold; 6. J.
Pardijs; 7. H. Groot Roessink; 8. W. Lichtenberg.
Doeltrappen: 1. mej. A. Lichtenberg; 2. mevr.
Lenselink-Wasseveld; 3. mevr. Gr. Roessink-Gr.
Jebbink; 4. mej. D. Jansen; 5^fej. G. Vreman; 6.
mej. G. Ruiterkamp.
Kegelen: 1. W. Zweverink; 2. W. Memelink; 3.
H. Momberg; 4. mevr. Van Asselt-Verstege; 5.
B. En/serink; 6. B. Gotink; 7. A. Memelink; 8.
mej. D. Eggink; 9. B. Enzerink; 10. W. Lenselink.
Des middags werden kinderspelwi gehouden, waar.
voor aardige prijs beschikbaa^^iren gesteld.

Spit, Spierpijn
en reumatische pynen
wrijft U eveneens weg met

DA
JONGVEEKEURING „LEESTEN-WARKEN"
Zaterdagmorgen werd in de weide van de heer
J. Groot-Jebbink te Warken, de jaarlijkse Jongveekeuring gehouden. De keuringen werden door
prachtig najaarsweer begunstigd, terwijl men ook
over de kwaliteit en kwantiteit niet te klagen had.
De aanvoer bedroeg by het M.R.Y. Veeslag 86
stuks, terwijl bij het F.H.-Vee ruim 25 dieren
waren aangevoerd.
De jury bestond uit diverse jongeren van de drie
landbouworganisaties, t.w. voor het M.R.Y. Veeslag de heren H. Heuvelink, Warken, H. Berenpas,
Boggelaar, B. Hammers, Leesten en J. Klein Kranenbarg, Warken. Als arbiter fungeerde hier de
heer B. Beunk uit Wilp.
Bij het F.H.-Veeslag traden als keuringscommissie op de heren H. J. Oortgiezen uit Velp, benevens
de heer H. W. Peters te Gorssel.
Door de fa. Leyendekker te Leesten werd een wisselbeker beschikbaar gesteld, welke verleden jaar
werd gewonnen door C. Roeterdink te Leesten.
Ook ditmaal kwam deze beker in het bezit van de
heer Roeterdink in de klasse Melkgevende Vaarzen
(M.R.Y. met „Anita". Hierdoor kwam deze prijs
definitief in zijn bezit.
De prijzen werden in de verschillende rubrieken
door de volgende eigenaren behaald:
M.R.Y. Veeslag: H. Rietman, B. Gotink, E. W.
Makkink, H. J. Heuvelink, G. Klein Haneveld, H.
J. Bulten, A. Tuitert, H. Leunk, A. Poterman, B.
J. Schoemaker, H. Gosselink te Warken; C. Klein
Kranenbarg, B. J. Peters, J. A. Woestenenk, D.
Pardijs, J. Boschloo te Warnsveld; G. A. Gotink,
D. Pelgrum, H. C. Roeterdink, C. Roeterdink, H.
Pijnenburg, G. J. Smallegoor, B. Kappert te Leesten; G. Berenpas, wed. A. Beeftink te Boggelaar.
F.H.-Veeslag: Voor de eerste prijs bij de zwartbonten werd in de rubriek Melkgevende Koeien
een wisselbeker beschikbaar gesteld door de AlfaLaval te Groningen, welke de eerste maal werd
gewonnen door „Martha 96" van W. J. Addink
op „Rasink" Boggelaar. Deze beker moet 3 maal
in totaal of 2 maal achtereen worden gewonnen
om definitief bezitter te worden. Verder werden
pi-ijzen gewonnen door: D. Wesselink, Warken;
J. Wagenvoort, Warken; M. H. Gotink, Leesten;
H. Maalderink en B. R. Comegoor, Leesten.
Voor de Centrale Fokdag te Barchem op 29 september a.s. werden aangewezen „Sietske" van Chr.
Klein Kranenbarg, Warken; „Anita" van C. Roeterdink, Warken; „Tillij" van B. J. Peters, Warnsveld; .,Jolanda" van H. Pynenburg, Warnsveld;
„Roosje" van B. J. Peters, Warnsveld; „Jantje 13"
van G. Berenpas, Boggelaar; „Jantje 15" van G.
Berenpas, Boggelaar; „Jantje 14" van G. Berenpas, Boggelaar; „Amalia" van C. Roeterdink,
Warken; „Wilma" van wed. A. Beeftink, Boggelaar en „Annelies" van H. J. Bulten, Warken.

Mooi wonen
blij leven
op COCOS

&

.-

Aan deze onderscheiding herkent u de goede cocos!
IJZERSTERK • ISOLEREND • NIET DUUR
Verkrijgbaar bij:

VISSER-VORDEN
JONGVEEKEURING
Vorige week werd op het bedrijf van de heer G.
van Ark in de Wildenborch, een jongveekeuring
gehouden van het District 4 van de KIVO met de
daaronder ressorterende fokverenigingen en stiercnhouders.
Een Istc premie wonnen runderen van de volgende; eigenaren: G. van Ark, G. Arfman (2), B.
Bennink, G. Dijkman, G. Ruiterkamp (2>, D. Ruiterkamp, P. B. H. Schoenaker, G. J. Zweverink
(2).
Een 2de pre.mie kregen de runderen van G. Arfman, G. van Ark, B. Bennink (2), W. Bouwmeester (2), G. Dijkman, D. Lindenschot, L. Nijendijk
(2), G. Ruiterkamp (2), P. B. H. Schoenaker, G.
J. Zweverink.
Bij de Bedrijfsgroepen werd G. J. Zweverink winnaar van de wisselbeker, beschikbaar gesteld door
de Fokvereniging „Mossels Belang", 2a G. Dijkman, 2b. G. Ruitei-kamp en 2c. B. Bennink.
Keurmeester was de heer H. Makkink uit Warnsveld, bijgestaan door jongere leden uit het district.
NIEUWE E.H.B.O. CURSUS
Wanneer er zich voldoende cursisten opgeven zal
binnenkort gestart worden met de nieuwe cursus
voor het behalen van het E.H.B.O.-diploma, welke
cursus ditmaal gegeven zal worden door dr. Lulofs. Men zie verder de advertentie in dit nummer.
RUIM 220 DONOREN GAVEN HUN BLOED
Drie jaren achtereen heeft zich het actieve Vordense Comité Bloedplasma o.l.v. de heer Folmer,
ingezet voor het inzamelen van bloed ten behoeve
van de lijdende mensheid.
10 r hadden dinsdagavond 223 personen gehoor gegeven aan de oproep om een deel van hun bloed
af te staan aan het Centrale Laboratorium Bloedtransfusiedienst Amsterdam, die hiervoor in de
Lagere Landbouwschool aan de Hengelose weg
met een team van 6 personen bijgestaan door 30
helpsters en helpers van het Ned. Roode Kruis,
afd. Zutphen, o.l.v. de heer H. Bogers, aanwezig
waren.
Er konden tegelijk 20 donoren geholpen worden
en zo had — mede door de p r i m a organisatie alles een vlot verloop. Het bloed werd in flesjes
opgevangen en hierna in kisten verpakt, die per
Roode Kruisauto naar Amsterdam vervoerd worden.
Om weer een beetje op verhaal te komen werd de
donoren een kopje koffie aangeboden, voor welke
diensten zich een aantal Vordense dames beschikbaar hadden gesteld.
Ondanks het goede weer echter bleef het opkomstpercentage beneden dat van het vorig jaar bij
zeer slecht weer In 1960 bedroeg dit ruim 55 pet
en dit jaar daalde het tot 48,2. Het comité overweegt dan ook stappen te ondernemen, teneinde
het volgend jaar een verdere daling te voorkomen,
daar het anders voor het Rode Kruisteam uit
Amsterdam moeilijk zal worden om naar Vorden
te komen.
Ondanks dit laatste betuigt het comité mede namens het Nederlandsche Roode Kruis zijn oprechte
dank aan de daadwerkelijke donors en spreekt
de hoop uit ook het volgend jaar weer een beroep op allen te mogen doen.
GESLAAGD
Voor het toelatingsexamen van de r.k. Middelbare
Landbouwschool van de A.B.T.B. te Groenlo slaagden de heren J. H. A. Engberts, Kamphuizen en
J. B. M. Schoenaker, Kranenburg.
De heer H. J. A. Eykelkamp slaagde voor het
schriftelyk theoretisch gedeelte van het broodbakkers-examen, waardoor aan hem het diploma Vakbekwaamheid voor Brood- en Banketbakken kon
worden uitgereikt.
Onze plaatsgenoot H. J. Wenneker, slaagde te
Arnhem voor het diploma vakbekwaamheid Brooden Banketbakker.
BENOEMD
De heer E. J. Schuppers is als onderwijzer benoemd aan de openbare H. W. Heuvelschool te
Borculo.
BUURTVERENIGING OP REIS
Leden van de Deldense buurtvereniging hebben
het jaarlijks uitstapje gemaakt. O.m. werd een
bezoek gebracht aan Huize Doorn, de Euromast en
de Solafabrieken. Het uitstapje werd met een gezellig samenzijn besloten.

Weekend-aanbieding!

RIJWIELEN

Vrijdagavond en zaterdag
Bij aankoop van een zuiver wollen

Invicta sport
compl. met lamp enz.

f 149,50

Ervo sport

merkdeken
naar keuze een

compl. met lamp, standaard
enz.
f 153.—

flanellen of graslinnen laken
cadeau

Ervo toer
met lamp, standaard enz.
f 142.—

A. J* A. Helmink

Tevens een grote keuze in Empo,
Union en Gazelle rijwielen en onderdelen

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
f e
200 gram tongeworst 55
et
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram vet spek 90 et
TJ
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Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

Zutph.w. 15 Tel. 1505

M. Krijt, Dorpsstraat

Ziekenfondsleverancier

Bakkerskoekjes.

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestr. 12

STEEDS OVENVERS!
De Vordense Bakkers

Vorden

Graanhandel

- Wichmond

zonder chauffeur
Garage

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

Weer of geen weer!

voor

Dat speelt geen rol. De tijd komt weer, dat Uw
kinderen naar school goed gekleed moeten gaan.

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE- REPARATIES ENZ.

Chemisch reinigen
Depot:
kleermakerij

Schoenaker

Een oud en goed adres is

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Weet U het nog? 's Maandagsmorgens voor
9 uur bericht, wordt dezelfde dag nog afgehaald.
„Correct" voor een goede behandeling van al
Uw goederen.
100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand.
DUS VEILIG
Gratis halen en bezorgen.

Auto's te huur
Telefoon 1256

„CORRECT"

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N. V. Hoeksema

Bijouterieën
naar
KEUNE

A. G. Tragter

chauffeur-pakhuisknecht
J. Krijt

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

zijn niet duur, maar echt lekker.
Dat weten de fijnproevers al
jaren!

Zutphenseweg 95 - Tel. 1256

ÏEMERW
DE OPTICIEN DIE flLTUD
VOOR U KLflflR STORT. 1

*- *•

Bakkerskoekjes,

A. G. Tragter
Gevraagd

Reklame vrijdagavond en zaterdag

Ze moeten er weer „warmpjes" hij zitten
Nu al?

Ruurloseweg 41
Tel. 1478

Ja
* » nu al een

zeer ruime kollektie

A. s. zondag 2.30 uur
de competitie-wedstrijd

voor Uw dochter of zoon

Vorden 11 - Zutphania II
f 7.65 per fles

„Het Binnenhuis91

KEUNE

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman

tel. 1314

Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkendedruppels

Wilt u na voordelig

behangen?
Wij stellen onze

Kom eens gauw kijken bij

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

behangkollektie 1961
tot uw beschikking met kortingen
van

25 pet. - 50 pet.
Profiteer van deze gelegenheid

Visser - Vorden

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutpben
Laarstraat 5

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)

Concordia Hengelo-G

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Zaterdag 16 september

DANSEN
Orkest „The Moodchers'

Tinneroy

HAANTJES

R+ J+ Koerselman

kleuren

Koningin Wilhelminafonds
voor de Kankerbestrijding
Ten behoeve van de kankerbestrijding
zal in onze gemeente binnenkort

de jaarlijkse

kollekte
worden gehouden.
Gezien de doelstelling van dit fonds,
zomede de wijze waarop u in voorgaande jaren uw instemming betuigde
met deze kollekte, durven wij er ook
nu weer zonder meer op te rekenen,
dat u ons uw geldelijke bijdrage niet
wenst te onthouden.
Voor uw blijk van medeleven betuigen
wij u gaarne onze oprechte dank.
Het bestuur v.d. afd. Vorden

Sterk en heerlijk in het dragen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Burg. Galléestr. 12

Vorden

Zie onze nieuwe

kollektie
Voordelige breedte 90 cm

In een oogwenk behaaglijk
warm?

H. LUTH N.EUWSTAD VORDEN

Dat kan voor een paar cent per
uur met een electrische

Kalorik straatlamp
Binnenkort begint de nieuwe cursus
voor het

met Ie klas vernikkelde koperen
reflector, verstelbaar.
Prijs f 25.—

E.H.B.O.-diploma
Aanmelding voor deze cursus gaarne
vóór 23 september bij

mevr. T. te Slaa-v.d. Kooi
Profiteer van de lage advertentieprijzen

f. 1.50 per 500 gr.

De nieuwste dessins en

Schoolstraat 11
Telefoon 1297

-

Vorden

Wij demonstreren geheel vrijblijvend
bij

Barink
Nieuwstad 24

Tel. 1274

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

H.H. Veehouders.
Voor
hangkettingen
ook in nylon, fabrikanten de Boer
of Brouwers,
is het adres:

Fa. G. W» Luimes
B* Lammers
Telef. 1421 - Vorden

5 BIGGEN te koop.
J. Klein Brinke
Hackfort C 45

Voor de grote belang- rV
Attentie
n Attentie
stelling die wij bij de X Op maandag 18 september hopen onze X
A.s. vrijdag 15 september om 7.30 uur
herdenking van ons X lieve ouders en kinderen
X
beginnen we weer in „Irene" met ons
zilveren huwelijksfeest
95 et
Kwart Edammer, koopje
J. G. ARFMAN
X
mochten ondervinden X
WINTERPROGRAMMA
zeggen wij allen zeer
Nieuwe leden vanaf 12 jaar en zij die dit
hartelijk dank.
l fles volrode vruchtenwijn en een grote pot abrikozen
voor januari worden, zijn van harte welkom.
H. J. ARFMAN-RIETMAN
X
Fam. H. Klein Brinke X
op
sap samen voor
175 et
De gezamenlijke leiders
'
hun
25-jarig
huwelijk
te
herdenken,
f
Vorden, sept. 1961.
Chr.Jongensclub „Samuël"
X
Stationsweg 18 •
y Dat zij nog voor elkaar gespaard mo- X
u
Sperziebonen, nieuwe oogst, litersblik slechts
79 et
T gen blijven is de wens van hun dank- Q
Doperwten,
middel
fijn,
litersblik
van
99
voor
88
et
Voor de vele bewij- \ bare kinderen en ouders
zen van deelneming,
Jan en Marietje ondervonden tijdens de
Penny wafels, 15 stuks voor
59 et
afd. Vorden
ziekte en bij het overMarrigje
Knappende
biscuits,
500
gram
65 et
lijden van onze lieve
Reinie
Kreijenbroeks
speculaas,
250
gram
59 et
man, vader, groot- en
Woensdag 20 september a.s. 's avonds
en
ouders
Rumbonen,
200
gram
79
et
overgrootvader
7.30 uur bijeenkomst in de koffiekamer
Knotsen, de kinderen zijn er dol op, 13 stuks v. 49 et
Gelegenheid tot feliciteren van 4—5 X
van het Nutsgebouw.
Hendrikus Brouwer
^
uur in zaal Bakker.
X
Slasaus, heerlijk zacht, grote fles
69 et
Spreker: de heer Hiddink
betuigen wij onze har- j
w
Boerenmetworst, 200 gram
79 et
telijke dank.
direct. Rijkskweekschool, Doetinchem
Groot blik Hawaiian ananasschijven
98 et
Uit aller naam;
over het onderwerp:
G. L. BrouwerHeden overleed zacht en kalm onze
Zeldzaam goedkoop!
Het gezin
Bussink
lieve man, vader, behuwd-, groot- en
litersblik capucijners 69 et, elk tweede blik voor 50 et
in een veranderende samenleving.
overgrootvader
Vorden, de Wehme.
neem een voorraad in huis
JAN WILLEN TJOONK
*
Met grote blijdschap
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom/
in de gezegende ouderdom van 89 jaar.
geven wij kennis van
WAARDEBON
de geboorte van ons
Uit aller naam:
Tegen
inlevering
van deze waardebon ontvangt U
Het Bestuur.
dochtertje en zusje
Wed. Joh. Tjoonk-Groot Nulend
l litersblik tomatensoep (met rijst en balletjes)
Arijon
voor 75 et
Hoenderloo, 12 september 1961.
C. Bongers
De begrafenis zal plaats vinden zaterJ. H. Bongers-Uenk
dag
16 september om 13 uur op de
Op donderdag 21 sept., half acht in
Albertien
Algemene begraafplaats te Vorden.
Irene, hopen wij weer te starten.
Wilma
De heer EENSHUISTRA, van BarVorden, 7 sept. 1961.
chem,
zal dan spreken over:
Zutphenseweg C 60.
„Eenheid
en
verscheidenheid
Nieuwstad 5, Vorden
Bejaardenkring
Gevraagd ervaren
in het Protestantisme"
De bejaardenkring begint weer op
Winkelmeisje
Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Te koop biggen, een
WOENSDAG 20 sept. n.m. 2.30 uur
BEKENDMAKING.
niet beneden 18 jaar.
jonge dekbeer en jonHet
Bestuur.
in
de
koffiekamer
van
het
Nut.
Aanmelden tussen half
Dr. med. A. Hauschopp, prakt. Arzt te ge beertjes. H. J. Riet8 e n h a l t 9.
Meester Vedders houdt een gezellig
Bochum. bestelde ons op de terugweg van man, Warkenseweg 6,
Levensmiddelenbedrijf
Terschelling naar Duitsland
praatje over Oostenrijk.
Warnsveld.

Deze week sensationele aanbiedingen!!

D

Nel Bond van Plattelandsvrouwen

Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Vorden

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers

Van Wijk's

KISTENMAKER

MEISJE gevraagd
voor de morgenuren.
J. Uenk, Burg. Galléestraat 8.
Te huur een ongemeubileerde KAMER liefst
voor dame alleen. Adr.
te bevr. bur. Contact.
Te koop een g. o. h.
bandrecorder. Merk
SAJA met toebehoren
H. J. Willink D 58.
Consumptie - aardappelen voor winteropslag te koop bij B.
Zents sr., D 102
Medler

een Zonnescherm

spoeltjeswol

Bezoekt de

Grote bloemententoonstelling
van

Fa. G. W. Luimes en B. Lammers

Pracht kleuren

Nutsfloralia
Geopend
vrijdagavond 15 sept. van 7.30-10 uur
en
zaterdag 16 sept. van 4-10 uur

Prijsuitdeling 9.30 uur
Entree 25 cent, kinderen tot H jaar
vrije toegang.

Telefoon 1421 - Vorden
mÊverivachten nu 'n bestelling v. Dr. Adenauer

Dunne en dikke
soorten

GRATIS patronen
Alle breinaalden maten

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN
Wegafs l uiting

Te koop een toom
BIGGEN. G. Dijkman,
D 82 Wildenborch.

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat de Vuilestraat vanaf „Leopoldhoeve tot de Lindeseweg voor alle doorgaand verkeer zal
zijn gesloten, in verband met werkzaamheden
aan de brug, van maandag 18 september
tot en met zaterdag 23 september a.s.

Te koop een toom
KEUKENGARNITUUR
zware BIGGEN en
EETAARDAPPELS
R. J. KOERSELMAN
(Noordeling of Pimpernel) G. J. Eijerkamp Burg. Galléestr. 12
Vorden
VORDEN, 12 september 1961.
B 35.
Te koop 2 toom BIGGEN. Eskes, Kerkhofweg.
Te koop een toom
beste BIGGEN. H.
Ruumpol, Zutphenseweg C 62.
Te koop een toom
BIGGEN. W. Roelvink, Kranenburg.
4 zware BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink
't Elshoff,
Toom BIGGEN te
koop, 8 stuks. G. J.
Brummelman, B 70.
Te koop een toom
zware BIGGEN, (9
stuks) A. J. Vruggink
Riethuis Delden.
R.b. drag. MAAL te
koop, bijna a.d. teil.
en zware BIGGEN
H. J. Beumer, Linde.
Te koop een r.b. drag.
MAAL, a.d. teil. ab.
en t.b.c. vrij H. Fokkink, Linde E 87.
Te koop een prima
zaaiende zaaimachine
Weenk op „Weenk"
Linde
Te koop 5 beste biggen
G. B. Lebbink,
Onstein

Rijdt zuinig

Rijdt pittig

Burgemeester en Wethouders voornoemd:
de Burgemeester,

VAN ARKEL
Tank

van 6 meter breedte. Zaterdag j.l. hebben
we deze geplaatst, tot zijn volle tevredenheid.
Onze Neef heeft thans een internationale
zaak, dat zegt wel iets.

k

>e firma's
Koerselman en Luth

houden weer gezellige en leerzame

Huishoud- en Modeshew-avonden

Interessante demonstraties met
de nieuwste huishoudmachines
Op dinsdagavond 19 en woensdagavond 20 sept. in zaal Bakker.
Toegang 75 et

aange-

de Secretaris,

Van maandag 18 t.e.zn. donderdag 21 sept.

RETttrïfólNGBEDRIJF

ACCURAAT

accuraat

Model

zijn wij van plan met

Ver. Vrijzinnig Hervormden, Vorden
A.s. zondag begint de zondagsschool
in de koffiekamer. (Nut).
Grote 10 uur. Kleintjes 11 uur.
Nieuwe leerlingen hartelijk welkom.
Het Bestuur

te gaan en de zaak te sluiten.
Wie nog pasfoto's wensen, gaarne bijtijds komen. Films en blitzlampjes in
de automaat verkrijgbaar.

Denkt u zaterdag aan de

Dropping
's Avonds 7.30 uur bij café Eykelkamp

accuraat

kent het schoonheidsmiddel
voor uw
kleding

dagelijks onze bekende

speculaas

Bakkerij SchollenTel. 1394

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Zutphenseweg C 63a

RETEXTURINGBEDRJJF

Vanaf heden

Gesloten wegens vakantie van

H. G. ten Brinke

Accuraat

Foto Dolphijn

aan de Medlertol?

18 t.e.m. 23 sept.

naar

Keune

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

Weulen Kronenborg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George

vakantie

Total-service

Te koop 2 melkg.
GEITEN. G. Vliem,
De Eersteling, Vorden.

J. V. PLAS

TOTAL

Barink's

BIGGEN te koop bij
H. J. Memelink Linde
E 8.

Keukenuitzetten

Leuke films

In de pauze wordt U koffie
boden

Te koop volbl. drag.
r.b. VAARS, a.d. teil.
16 sept. zeer goede
melkl. M. H. Gotink,
B 42 Vorden.

Voor

Parade van mannequins

Aanvang 19.45 uur

Te koop neurende en
versgekalfde FRIESE
KOEIEN. Beste melkl.
ab.vrij bedrijf. G.Vlogman, Hackfort.

Oriënteringsrit
voor auto's, motoren en bromfietsen
op zondag 17 september
Start om 2 uur op de Stationsweg.
Inschrijving bij café Eskes.

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Voor

Serviezen
naar
KEUNE

H.H. Veehouders.
Voor
koedekken
koetouwen enz.
is het adres:

Fa» G» W» Luimes
B* Lammers
Vorden

Telef. 1421

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

Hij spaart alleen voor de winter

De uitgekiende huisvrouw het
hele jaar, door het kopen bij de
VIVO SPECIA1

:N

DAT MAG U NIET MISSEN!

Plastic
Springtouw

Bij l pak GOUDKOFFIE
van „ACKERMAN" a . . 188
nu l blik

Koffiemelk voor.
Leverkaas

Sardines

U proeft de lever!
150 gram . . .

(met sleutel), 3 blik

Ragebol

geldig van 1 4 - 2 1 sept.

VIVO kruideniers:

óteeds vaker: KISTEMAKER

OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg

SMIT, Zutphenseweg

PLANNEN TOT OPHEFFING KLOOSTER
KRANENBURG

Naar we uit betrouwbare bron vernemen bestaan
er plannen om het bekende Minderbroedersklooster op de Kranenburg op te heffen. Dit bericht
heeft in katholieke kring grote verontrusting veroorzaakt.
Velen beschouwen het dreigend vertrek van de paters als een ramp, daar juist in de nabije toekomst
het oosten van ons land meer behoefte zal hebben
aan geestelijke verzorging dan ooit tevoren. In
eerste instantie geldt dit voor de Gelderse Achterhoek waar de industrie in steeds meer gemeenten
de landbouw naar het tweede plan schuift. Industrialisatie brengt een wijziging van de n»entaliteit mee, waardoor grote geestelijke problemen
ontstaan, die nog haast nergens in dit gebied georganiseerd zijn aangepakt. Van katholieke zijde
hadden velen hun hoop gevestigd op het klooster
op de Kranenburg, dat midden in de Gelderse Achterhoek is gelegen. Van dit centrum zou veel goeds
kunnen uitgaan.
De Gelderse Achterhoek komt immers steeds meer
te liggen op een kruising tussen twee dicht bevolkte gebieden; aan de ene kant ligt het Duitse
Ruhrgebied. De jeugd uit dit gebied overstroomt
tijdens het weekeinde de Achterhoek tot aan de
IJssel. Men zou zijn ogen sluiten als men meende
dat dit geen problemen zou scheppen in de toekomst.
Aan de andere kant ligt het IJsseldal, dat door de
planologen wordt gezien als een van de gebieden,
die in de toekomst de overbevolking van de randstad Holland kunnen opvangen en verschillende
gemeenten hebben reeds hun plannen op deze toekomstige ontwikkeling afgestemd.
Het thans nog agrarische gebied tussen Roergebied en IJsseldal lijkt een ideale plaats voor een
klooster. Helaas bestaan er thans van hogerhand
plannen dit klooster op te heffen, hetgeen niet alleen in de katholieke kring met leedwezen is vernomen. Ook voor de thans aanwezige paters en
broeders, waarvan velen reeds jaren een bekende
verschijning zijn in het Vordense dorpsleven, zal
het afscheid van Vorden-Kranenburg niet meevallen.
RATTI-NIEUWS
De Ratti-reserves, die verleden week nog vrij waren voor de competitie hebben deze dag benut door
het spelen van een vriendschappelijke ontmoeting
tegen Klein Dochteren I. Het was geen gemakkelijke opgave, maar toch wisten de Ratti-reserves
op het nippertje te winnen.
Deze nog jonge ploeg uit Klein Dochteren, die
verleden jaar werd opgericht, speelt thans met 2
teams in de 4de klasse G.V.B. Voor de Rattianen
was deze kennismaking er een van aangename
aard, want er werd vlot en sportief gespeeld,
waarbij de thuisclub ook nog het genoegen smaakte winnen.
In het Ratti-team waren verschillende spelers opgesteld, die goed voldaan hebben en ongetwijfeld
gehandhaafd zullen blijven in dit elftal.
Het eerste doelpunt kwam vrij spoedig, toen W.
Sessjnk, de Ratti-middenvoor een kans kreeg vrij
voor doel. Hij benutte deze uitstekend. Tot aan de
thee bleef het spel snel wisselen. Beide ploegen
bleken over sterke achterhoeden te beschikken, zodat er geen doelpunten meer vielen.
Na de hervatting was het Lichtenberg, die snel
naar voren kwam en onhoudbaar de stand op 2—O
bracht. In de laatste fase van de strijd konden de
gasten een verdiend tegenpunt tot stand brengen.
Komende zondag zal ook voor de Ratti-teams de
competitie weer gaan draaien. Ratti I krijgt direct
al een behoorlijke opgave, daar B redevoert I op
bezoek komt. Dit is een ploeg, waar de Kranenburgers nog niet eerder tegen gespeeld hebben en
het is dan ook moeilijk om een uitslag te voorspellen.
Ratti II, dat thans uitkomt in de 4e klasse is nog
vrij.
Zaterdagmiddag speelt het A-junioren-team haar
eerste wedstrijd tegen Vorden A, op het Vorden
terrein. Hier zal het plaatselijk karakter zeker
een woordje meespreken.
Ratti B ontvangt zaterdagmiddag bezoek van Zutphania B uit Zutphen en zal zich ook voor de volle
100% moeten inzetten. Ratti C is vrijaf.

Zondag 17 september
competitiewedstrijd

6EMS METAALWERKEN
ZUTPHENSEWEG

Gevestigd 1830

voor spoedige indiensttreding
Smeden - Bankwerkers
AI m 'S
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(ook smidsknechten en Ambachtschoolleerlingen met of zonder diploma)
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Elektr. lassers
Met N.V.L.-diploma, ook regeling mogelijk om gratis opgeleid
te worden tot N.V.L.-lasser! Leerlingen eveneens welkom.

Metaalbewerkers - draaiers
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Voor deze leerlingen wordt bijv. Bemetel opleiding t.z.t.mogelijk
gemaal

H ja -o -a O

(Deze kunnen tevens op de desbetreffende school geplaatst
worden, waarbij gratis opleiding mogelijk is).

Lee'Wl
Wng-monteurs v. centrale verw.
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Hoog loon volgens CAO Groot M^^al, plus
premie, plus vakantietoeslag, plu^reisvergoeding, plus 45-urige werkweek en vrije zaterdag, plus goede sociale voorzieningen.
Vraagt event. vrijblijvend bezoek voor
nadere inlichtingent

Zonder verplichting uwerzijds
aanvraagformulieren te verkrijgen bij:
J. Böhmer, Den Bramel 51, Vorden.
B. Garritsen, Kroeselaan 7, Ruurlo.
H. Tijmans, Gr. Ottosingel 13, Zutphen
H. v. Dorsten, Zutphenseweg 69, Vorden
J. Rondeel, Ruurloseweg 34, Hengelo G.

VAST WERK - BIJ EEN GROEIEND SOLIED BEDRIJF
ONTVANGEN:
de sterke Pirelli Superga Italiaanse rubber knielaars
in bruin en groen. Tevens leverbaar:

CASSETT^

Neoprene laarzen (olie-, zuur- en kerosinebestendig).

Schoenhandel H* G* Albers, Dorpsstn 15

R^ J+ Koerselman
Burg. Galléestr. 12

Vorden

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven
wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!
Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

Ook kleurendrukwerk kunt u gerust aan ons toevertrouwen

*

Drukkerij WOÜerS Nieuwstad 12 - Vorden
Vergeet de aanmelding voor de

Ruim 1300 gezinnen in Vorden

catechisaties

Aanvang 2 uur

Te koop dekrijpe premiebeertjes van goede
afstamming en beste selectiegegevens. Tevens
b.b. zeugjes, geb. 23-6-61 M.b+. A. J. Oltvoort, D 83, Wildenborch.

VORDEN

Telefoon 06752-1260-H91

Ratti l - Bredevoort l
Terrein Ratti

met cocosvulling .

op morgen, vrijdagavond, niet!
Hervormde Gemeente.

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.
Geen wonder, dat de aktieve zakenman zo
trouw adverteert.
Hij benut zijn kans!
Lage regelprijs.

Hoge reklamewaarde.

