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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad ƒ 1,6C
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. Druk
kery Wolters, Vorden.
Wy hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u voora
zorgen dat de overschrijving voor l oktober in on;
bezit is? Na die datum zullen de overgeblevei
kwitanties bij u worden aangeboden.

WETHOUDER G. J. WUESTENENK SPRAK OVER
HET ONDERWERP „GEMEENTEBESTUUR"

De Party van de Arbeid afd. Vorden hield in zaal
Eskes haar eerste ledenvergadering in het nieuwe
seizoen. De vergadering stond onder leiding van
de heer Koerselman.
Terugblikkend op de laatste verkiezingen meende
hy' te mogen vaststellen dat de P.v.d.A. in Vorden
zich mag verheugen in een steeds toenemend kie-
zerskorps. Hy' feliciteerde de heer Wuestenenk
met zy'n herverkiezing tot wethouder en wenste
hem alle kracht en sterkte toe in deze moeilyke
taak.
Hierna hield wethouder Wuestenenk een inleiding
over: „Gemeentebestuur en wat daarmee samen-
hangt". Sprekende over een onderlinge taakver-
deling meende hij te moeten constateren, dat die
in kleine gemeenten niet gewenst is. Daar beho-
ren de wethouders ook geen partijpolitiek te voe-
ren, omdat men, gezien de samenstelling van de
raad uit een groot aantal partyen, in hoge mate
op samenwerking aangewezen is.
De heer Wuestenenk meende verder te mogen vast-
stellen dat, ondanks alle kritiek die er altijd ge-
weest is op het Molenplan, dit een fraai stukje
modern Vorden is geworden. Het Gemeentebestuur
streeft yverig naar betere wegen, trottoirs, ver-
lichting. Dit alles kost enorm veel geld en het
geld voor deze kapitaalswerken moet er eerst zy'n.
Aan de hand van vele voorbeelden gaf spreker een
uiteenzetting hoe rente en aflossing van deze kapi.
taalswerken tientallen jaren een zware last vor-
men voor de gewone dienst. Zo zal o.a. de riolering
40 jaar lang een zwaar blok aan Vordens been
zy'n. Spreker betreurde het dat er in de vooroor-
logse jaren niet meer geïnvesteerd was. Wy' zy'n
daarvan nu in hoge mate de dupe.
Sprekende over de waterleiding toonde de heer
Wuestenenk zich teleurgesteld over het feit, dat
verschillende eigenaren hun perceel niet laten aan-
sluiten. De Gemeente moet betalen voor alle aan-
sluitbare percelen, dus ook voor die percelen die
zich (nog) niet laten aansluiten. Dit betekent niet
alleen voor de gemeente een nutteloze bijdrage,
maar ook dat de wijken Medler—Linde en de Wil-
denborch niet meer zullen worden aangesloten.
Wordt n.l. in het dorp 90% van de aansluitbare
percelen niet gehaald dan zullen genoemde wijken
ook in de toekomst van waterleiding verstoken
blijven. Daar deze wy'ken in het zogenaamde
„groene plan" zy'n opgenomen, zullen zij van het
dorp afhankelijk zy'n. Het „gemeenschapsbelang"
zal hier dus in sterke mate moeten spreken.
De buurtschap Kranenburg zal misschien nog een
kans krijgen in het zg. tienjarenplan, mits ook
daar van alle bewoners medewerking zal worden
verkregen.
Na over tal van dingen nog gediscussieerd te heb-
ben sloot de voorzitter, met een byzonder woord
van dank aan wethouder Wuestenenk, de vergade-
ring.

SCHAPENFOKVERENIGING

Een van de grote pioniers van de Gelderse Scha-
penfokkery, de heer Alb. Tjoonk op „'t Garmel",
heeft tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van
de Schapenfokvereniging „Vorden & Omstreken"
in café „De Zon" afscheid genomen als voorzitter
van deze vereniging. De heer Tjoonk deelde mede,
om gezondheidsredenen te moeten bedanken, hoe-
wel dit hem zeer ter harte ging. Hy gaf vervol-
gens het woord aan de waarn. voorzitter, de heer
M. Gotink, die de jaarvergadering verder leidde.
By de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren M. H. Gotink, Leesten en H. W. Remmelink,
Warnsveld met bijna algemene stemmen herkozen.
Wegens het bedanken van de heer A. Tjoonk,
voorzitter, moest in deze vakature worden voor-
zien. Na stemming bleek G. J. Memelink uit
Steenderen te zy'n gekozen.
Waarn. voorzitter, de heer Gotink, richtte zich nu
tot de heer Tjoonk, die hy' slechts node zal ver-
trekken. „Het spijt me heer Tjoonk, dat u ons
gaat verlaten. U hebt onze vereniging mede tot
grote bloei gebracht. Vanaf de oprichting in het
begin van de oorlog bent u een van de grote stu-
wende krachten geweest. Omdat aanvankelyk al-
leen in Vorden enkele fokkers lid waren, zy'n nu
ook zeer velen uit omliggende plaatsen als Steen-
deren, Baak, Wichmond, Eefde, Warnsveld, Al-
men, Hengelo G., Ruurlo en zelfs Doetinchem lid
van onze vereniging."
Als blijk van waardering en erkentelijkheid werd
de heer Tjoonk een ruststoel aangeboden. Tevens
werd hij onder luid applaus van de leden benoemd
tot ere-voorzitter.
In zijn dankwoord zeide de heer Tjoonk, hoe de
Schapenfokvereniging een warm plaatsje in zy'n
hart had en hij hier veel voor over had gehad.
Spr. hoopte, dat velen de weg naar „'t Garmel"
ook na zijn afscheid zouden weten te vinden.
Medegedeeld werd nog, dat de jaarly'kse Fokdag
der vereniging zal worden gehouden op zatei'dag
29 september a.s. nabij café „De Boggelaar".

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH^ VORDEN

DAMCLUB „D.C.V." BEREIDT ZICH VOOR OP
NIEUWE SEIZOEN

In zaal Eskes heeft de damclub D.C.V. haar jaar-
ly'kse algemene ledenvergadering gehouden onder
voorzitterschap van de heer Hesselink. Deze sprak
er zy'n voldoening over uit dat er ruim 75% van
de leden aanwezig was.
Medegedeeld werd dat het aantal leden thans 33
bedraagt, waaruit geconcludeerd mag worden dat
D.C.V. nog steeds een bloeiende vereniging is. Het
financieel jaarverslag van de penningmeester, de
heer B. Breuker, stemde tot tevredenheid.
Twee jaar geleden heeft de heer J. F. Geerken bij
zijn vertrek uit Vorden (inmiddels is hy weer by'
D.C.V. teruggekeerd) de „J. F. Geerken" wissel-
beker beschikbaar gesteld voor de persoonlyke
kampioen van de vereniging. Deze beker moet 2
maal achtereen of 3 maal in totaal gewonnen wor.
den.
De heer P. v. Ooyen j r. mocht hierna, als kam-
pioen van het seizoen 1961-1962, deze prachtige
trophee uit handen van de heer Geerken in ont-
vangst nemen.
By' de bestuursverkiezing stelde het aftredende
lid, de heer J. Oukes, zich niet meer herkiesbaar.
Thans zal de heer C. v. Ooyen zitting nemen in
het bestuur, terwijl de heer Geerken weer zy'n ver-
trouwde functie van secretaris op zich zal nemen.
Omdat de onderlinge competitie nooit helemaal af.
gewerkt kan worden, heeft het bestuur van D.C.V.
besloten, het programma anders op te stellen. Er
zal nu gespeeld worden in twee poules, één van
twaalf personen (de spelers en reserves van het
eerste tiental) en één poule van 21 personen. Aan
het eind van de competij
een z.g. promotie-degrad|
gesteld, doch definitief
De heer H. Wansink z;
van wedstrijdleider bekl
deeld dat de bedrij f sda:
gehouden zal worden.
Het eerste tiental van
den gevormd uit de volg|
J. Oukes, G. Harmsen,
J. F. Geerken, C. ter Bee
en H. Wansink.
Hieraan ontbreekt de m
heer J. Lammers, die oj
wil deelnemen aan de
wenst te beperken tot de

VOETBAL

De Vordcnuren hebben bij hun eerste competitie-
wedstrijd gedacht: „de eerste klap is een daalder
waard" en het bezo^uide Soci I uit Wichmond
met een verdiende 49K nederlaag huiswaarts ge-
stuurd. De overwiniMf is geen moment in gevaar
geweest hetgeen deels zy'n oorzaak vond in het
feit dat de bezoekers de gehele wedstryd met een
viermans-voorhoede hebben geopereerd en het no-
dig achtten linksbinnen Ny'man de taak van
,tweede stopper" te laten vervullen.
Dit is de Soci-ploeg duur komen te staan. Inval-
er-doelman Zweverink, die een betrouwbare in-

druk maakte, behoefde slechts sporadisch hande-
end op te treden. Toch duurde het nog een half

uur alvorens de thuisclub de leiding kon nemen.
Linksbuiten Rothman, die goed was doorgebroken,
werd binnen het strafschopgebied ten val gebracht.
Uit de toegekende penalty bracht Nyenhuis de
stand op l—0. Tien minuten voor de rust scoorde
Rothman het tweede Vordense doelpunt.
Uit een goede voorzet van rechtsbuiten Eggink,
bracht Nijenhuis tien minuten na de rust de stand
op 3—0. Eggink scoorde enkele ogenblikken later
het vierde doelpunt, waarna de Soci rechtsback de
eindstand bepaalde op 4—1.
Vorden II behaalde zondagmorgen een benauwde
5—4 overwinning op Witkampers III. Na een 2—O
achterstand omgezet te hebben in een 5—2 voor-
sprong kwamen de bezoekers vlak voor ty'd toch
nog op 5—4.
Vorden III trok met een viertal invallers naar
Soci II en kreeg daar een verdiende 6—l neder-
laag te slikken.
De A-junioren hebben hun eerste wedstryd in de
hoofdklasse afgesloten met een 5—O nederlaag te-
gen U.D.-A. Vorden B deed het beter en versloeg
Wamsveldse Boys met de monstercyfers 19—0.
Vorden D verloor met 10—2 van Soci B.
Zondag a.s. gaat Vorden I op bezoek byb Ratti.
Zoals bij deze wedstry'den meestal het geval is,
hangt over de uitslag een groot vraagteken en
durven we ons niet aan een voorspelling wagen.
Vorden II heeft een vrye dag, terwijl Vorden III
op eigen veld de strijd aanbindt met RKGVV III
uit Giesbeek.
Voor de junioren staan de volgende ontmoetingen
op het programma: Dierense Boys A—Vorden A;
Vorden B—Be Quick D en Vorden D—Be Quick F.

KERKDIENSTEN zondag 23 september.
Heru. Kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorgc.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. F. Ossewaarde, van Lochem

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer. tel. 06752-1566

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 109 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45,— tot f 55,— per stuk.
Handel was kalm.

Burgelijke stand v. 12 sept. t.e.m. 18 sept.
Geboren: z. v. T. A. M. Hulshof en W. M. A.
Lankveld; d. van E. J. Gotink en D. G.
Ruesink; z. van H. J. Klaassen en H. Harm-
sen.
Ondertrouwd: R. P. Neuteboom en M.
Oldenhof.

RUNDVEEFOKDAG WICHMOND—VIERAKKER

Door de fokverenigingen Wichmond en Vierakker
werd in de weide van de heer J. R. Borgman op
Het Hoge Spieker de jaarlijkse rundveefokdag ge_
houden. Het aantal inzendingen bedroeg ruim 100.
Keurmeesters waren een 6-tal leden van de plaat-
selijke jongerenorganisaties JBTB, BOG en CBTB
aangevuld met jongeren uit Leesten. Arbiter was
de heer H. J. ter Meulen uit Almen.
De pryzen werden in verschillende rubrieken door
de volgende eigenaren behaald:
H. Loman, J. R. Borgman, B. J. Schoenaker, J.
Loman, R. J. Kornegoor, J. Wagenvoort, A. G.
Nijenhuis, G. J. Rossel, H. de Greef, E. H. M.
Loman, T. Loman, H. H. Besselink, D. J. Tjoonk,
G. J. Garsen en G. N. Z. Holtslag.
De eindkeuring van de kalverclub Wichmond-Vier-
akker leverden voor de volgende eigenaren prijzen
op:
Kinderen boven twaalf jaar: Ia. Ria Schoenaker,
wisselbeker en herinneringsmedaille; Ib. Maria
Arends; Ie. Jan Kornegoor; 2a. Trees Nijenhuis;
2b. Henk Klein Gotink.
Kinderen beneden twaalf jaar: la. Tonnie Garsen,
wisselbeker; Ib Henkie Garsen; Ie Louis Schoen-
aker; ld. Frans Nijenhuis; 2a. Lucie Schoenaker;
2b. Jan Schoenaker; 2c. Jan Roelof s. De keurmees-
ters waren hier: Me j. Poorterman uit Warken en
H. Beeftink uit Warnsveld. Van het ryksveeteelt-
consulentschap uit Arnhem was aanwezig de heer
Jansen Venneboer.

Gehuwd: G. Ribberl
Overleden: F. Toorn^
huwd. Overleden te

A. Camperman.
>n, m., 44 jr. onge-

Contact-avoi
Zaterdag 22 septemWr spreekt om 8 uur
in Irene zendelinge Gladys Ruska uit Borneo.
Zij wordt vertaald door Minnie v.d. Weg.
Iedereen is hartelijk welkom.

Youth for Christ

BLOEMENTENTOONSTELLING.
Wij willen u nog even opwekken om deel te
nemen aan de wedstrijden van Floralia.
Zoals u vorige week hebt gelezen wordt voor de
mooiste inzending van de bloemenliefhebbers een
zilveren wisselbeker beschikbaar gesteld. Doe dus
extra uw best.
De beker zal ook een een plaatsje krijgen op de
tentoonstelling.

•
GESLAAGD.

De heer J. Kettelerij is te Amsterdam geslaagd
voor het vakdiploma Hovenier.

IMENKOMST JEUGDLEIDERS

heer A. J. Smeenk, jeugd-
(By'z. Lag. Landbouwschool
lerv. jeugdleiders gehouden
kt a.s. winterwerk.
Lield een inleiding over Jo-

werden naar voren ge-
l-jeugdwerk te stimuleren,

aan een geschikte verga-
S zal in het werk worden

Jetering te brengen.
ip uit het Medler vertoon-

Ige dia's en een film.
zitter sloot Ds. J. J. van

Ie samenkomst.

VOORSPOEDIG
Moeder worden
De kennis hiertoe £ '
en juiste Baby-
verzorging in een

Supeft, de Axe BABYSET

KALVERCLUB „LEESTEN-WARKEN."
Zaterdagmorgen heeft de Kalverclub „Leesten-
Warken' haar jaarlijkse eindkeuring gehouden,
ditmaal nabij café Bruil te Warken.
Juryleden waren mej. Makkink te Vierakker en
mej. Toos Peters te Leesten.
Bij de oudste groep (kinderen boven 12 jaar) won
Fré Heuvelink, Warken, de eerste prijs. Deze ont-
ving tevens de wisselbeker, welke 2x achtereen
of 3x in totaal moeten worden gewonnen om
definitief in bezit te komen. In 1961 was deze
beker voor D. J. Pardijs, Warnsveld, en in 1960
voor mej. Kapper, Warnsveld.
In deze groep verwierf Henk J. Heuvelink, War-
ken, de 2e prijs.
In de groep beneden 12 jaar werd het kampioen-
schap behaald door Karel Remmelink, Warnsveld,
met wisselbeker. De verdere uitslag in deze
groep was: Ib. Marinus Schieven, Leesten; Ie.
Henny Susebeek, Warken; 2a. Henny Rietman,
Warken, en 2b. Harry Leunk, Warken.
De beide eerste prijswinnaars ontvingen naast de
wisselbekers nog een extra prijs in de vorm van
een herinneringsmedaille.

GOUDEN KLOOSTERJUBILEUM

Zaterdag 22 september zal het 50 jaar geleden
zyn dat „Broeder tuinman" (Luchesius Hendriks
o.f.m.) zijn intrede deed in de Orde der Minder-
broeders. Zondag zal tot zy'n intentie een plechtige
Hoogmis worden opgedragen in de parochiekerk te
Kranenburg.

HOTEL BRANDENBARG OPENDE FEESTZAAL

Onder grote belangstelling is vrijdag de nieuwe
feestzaal van hotel Brandenbarg in gebruik ge-
nomen. Deze zaal, die een oppervlakte heeft van
plm. 145 m3 biedt plaats aan ruim 200 personen.
Bij het betreden van de hal vinden wy aan de lin-
kerzijde een ruime garderobe en aan de rechter-
kant moderne toiletten. In de rechterhoek van de
zaal bevindt zich een groot buffet. De stroken
vloer is vervaardigd van yanghout afkomstig uit
India. De moderne heteluchtverwarming, aange-
legd door de Gems, zorgt 's zomers voor aircon-
dition.
Op de dag van opening gaven de talrijke bloem-
stukken een fleurig geheel aan de feestzaal die is
ontwerpen door de bouwkundige, de heer W. Biel-
derman. Het metselwerk werd verzorgd door de
fa. Bielderman, tei-wy'l de fa. Bosch uit Linde het
timmerwerk voor haar rekening nam. De fa. Wan-
sink heeft voor het schilderwerk gezorgd en de
loodgieters, en elektriciteitswerkzaamheden wer-
den verricht door de fa. Pongers.
Al met al is ons dorp een gezellige feestzaal rijker
geworden, waarop de heer Smit terecht trots kan
zy'n.

„DE LUCHTBODE"

De postduivenvereniging de „Luchtbode" hield op
16 september een wedvlucht vanaf Heerlen met
oude en jonge duiven over een afstand van 139
km. In concours 59 duiven. De eerste duif werd
geklokt om 10.11.19 met een snelheid van 1063,68
meter. De laatste om 10.39.50, snelheid 873,32 mtr.
De prijzen werden behaald door: H. Doornink
l, 4, 7, 9, 11; G. J. Addink 2, 3, 5, 10, 13; G. J.
Jansen 6, 8; H. Zweverink 12, 14, 15.

RATTI-NIEUWS

Verleden week werd door geen der teams gespeeld.
Voor het komende weekend staan er weer enkele
belangrijke wedstryden op het programma. De
grootste belangstelling zal ongetwijfeld uitgaan
naar de wedstrijd van het seizoen: Ratti I—Vor-
den I, welke op het Ratti-terrein plaats vindt.
Vooral het plaatselijke karakter is een belangryke
factor. Er is van alles mogelyk en men kan zeker
rekenen op een spannende stryd.
De Ratti-reserves, die uitkomen in de vierde klas,
spelen hun eerste competitiewedstryd in Steende-
ren, tegen Steenderen 3. Dit zal een zware op-
gave vovor hen zy'n. Ratti 3 ondergaat de vuur-
doop op eigen terrein tegen Be Quick 5 uit Zut-
phen.
Dit behoeft zeker geen nederlaag te worden voor
de Rattianen, die met een flinke dosis zelfver
trouwen al een eind in de goede richting zy'n.
Zaterdagmiddag begint Ratti a het nieuwe sei-
zoen met een moeilyke uitwedstrijd tegen Zut-
phania a, terwijl de b-junioren (3e klas) ook op
die middag, maar op eigen terrein, een ontmoe-
ting hebben met Zutphen d. Voor de Ratti-jeugd
ligt hier een kans op de overwinnig.

PRIJZEN VOOR TOUWTREKKERS

Zondag namen de Medler Touwtrekkers deel aan
wedstryden te Borculo (Dy'khoek).
In klasse A werd Medler I 2de met Broek I uit
Ruurlo. De ploeg van Bruil I uit Ruurlo, welke
onlangs de Medlernaren overtroefde wist ook nu
de eerste prijs te behalen.
Voorts nam Medler 2 deel in klasse B. Zy won
de derde prijs, tezamen met Nettelhorst uit Lo-
chem. Deze wedstryden tellen mee voor de bonds-
competitie.

DAMCLUB HERVAT AKTIVITEITEN

Nu de letter „r" weer in de maand is heeft de
damclub D.C.V. de onderlinge competitie hervat.
Vrydagavond werden in zaal Eskes de eerste wed-
stryden gespeeld. De uitslagen waren als volgt:
Geerken—A. v. Ooyen l—1; Wansink—KI. Bra-
mel l—1; Ter Beest—Wiersma afgebr.; Brink-
man—Bosch O—2; Bello—Bannink O—2; Dalstra
—Klein Brinke O—2; Wolterink—C. v. Ooyen
2—0; Lede—Roozendaal O—2; Wildeboer—Derks
O—2; Hulshof—Norde O—2; P. v. Ooyen—Breu-
ker afgebr.



De VIV O jubileert

J U B I L E U M
ƒ80.000,-

en U krijgt de cadeauxf

PRIJSVRAAG
aan pri jzen

en bovendien voor IEDEREEN bij
aankoop der Jubileum-aanbiedingen

800 VIVO-WAPENTJES GRATIS
Vraag inlichtingen bij de VIVO-kruidenier

JUBILEUM-
CHEQUEBOEKJE

Heeft u dit „VIVO" Jubileum-CHEQUEBOEKJE reeds
in uw brievenbus gevonden? Zo niet, vraagt het dan
onmiddellijk bij de VIVO-kruidenier. 't Kost u niets.
Wel is het waardevol voor u, want het bevat: 8 gezel-
lige puzzles met f80.000.- (tachtigduizend gulden) aan
prijzen + nog 8 cheques, elk ter waarde van 100
VIVO-wapentjes.

l

VIVO kruideniers:
óteeds „aker: KISTEMAKER ̂  OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FRANS KRUIP, 't Hoge

Ophaaldienst Huisafval
Inplaats van woensdag 26 september
wordt het huisafval op donderdag
27 september gehaald.

Het bestuur.

Zondag 23 september

VOETBAL-DERBY Ratti l - Vorden l
Terrein Kranenburg Aanvang: 2 uur

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

MEVROUW!
De winter nadert, laat
nu uw matrassen bij-
vullen, uw stoelen op-
nieuw stofferen, de
kamer voorzien van
vloerbedekking, alles
op gebied van woning-
inrichting.
Voor levering meube*
len, grote toonzalen
ter Uwer beschikking.
Aanbevelend,
B. LAMMERS
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Partij Ie soort

HARDBOARD-
platen en -stroken

Diverse maten.
GOEDKOOP!

Franco Vorden bij
aankoop boven f 10,'—

B e l t m a n
Boslaan 13-Warnsveld

Weekend-aan

Tricotnylon
damesblouses

Deze week

1,OO

REDUCTIE

Plastic
luierbroekjes

*
Zonder naad

Zeer sterk

NU 98 et

tUeding

[Manstoelen

•rse modellen

Deze week

VANAF

15.98

Moderne
eethoek

4 stoelen
(plastic bekleding)

+
Ronde tafel

129.00

Paarden- en
Entermarkt

(St. Michielsmarkt)

op woensdag 26 september
te HENGELO GLD.

A.J. A. HELMINK
Vraagt Animo-zegels.

WONINGINRICHTING

SPAR- Zelf bedieningsbedrijf
G. Remmers - H. J. Remmers
Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

1 potje Poederkoffie 1.88 + 76 zegels

1 grote pot Poederkoffie 6.80 + 272 zegels

1 pak Petit Beurre 0.52 + 20 zegels

250 gram Jan Hagel 0.62 + 24 zegels

100 gram gem. Chocolaadjes 0.60 + 24 zegels

1 pak Bakmeel 0.46 + 18 zegels

1 fles Slaolie 1.58 + 64 zegels

1 blik Erwten/Wortelen 0.62 -f 24 zegels

1 pot Pindakaas 0.98 + 40 zegels

1 Banketstaaf (150 gram) 0.59 + 24 zegels

200 gr. Fondant Borstplaat 0.49 + 20 zegels

250 gr. Kleutertaai O.45 + 9 zegels

200 gr. Nikelaas Schuim O.50 + 10 zegels

1 blik Abrikozen van 1.40 voor 1.25

Bij een pot Honing

een rol Beschuit
1.4O + 28 zegels
O.19 + 4 zegels

1 fles advocaat 3.30 + 66 zegels

200 gram Lange Vingers 0.85 +16 zegels

200 gram Snoep „Elk Wat Wils"
O.59 4- 12 zegels

Grote Enterkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en

Shetlandse pony-enters

Gratis deelname. Mooie prijzen.

Aanvang der keuringen 8.30 uur.

BEZOEKT tijdens de markt

de Enterkeuring
van de af d. Gelderland van het Ned.
Trekpaard op het parkeerterrein.

Aanvang 10 uur. Grote deelname.

De Marktvereniging.

Chr. Landbouwhuishoudschool, Verden
Kookcursus
Bij voldoende deelname begint op woensdag-
avond 3 oktober a.s. een kookcursus van
7—9.30 uur. Duur: 15 lessen.
Totale kosten f 27. —.
Opgave zo spoedig mogelijk aan school.
Telefoon 1512.

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

H.H. Motorrijders!
Het wordt zo zachtjes
aan weer tijd om te
kopen een

leren jas, vest,
beenpijpen, regen-
kleding, leren wan-
ten enz., enz.

Wij hebben het voor
U.

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Vorden Telef. 1421

AUTO-
V E R H U U R

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand
Speciale aanbieding:

WOLLEN JASSEN en
WOLLEN MANTELS

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

Ook uw
schilderwerk

wordt mooier met

Alleenverkoop:

Fa. G. Boerstoel £ Zn.
Insulindelaan 5
Telefoon 1567



Gevraagd een flink
MEISJE voor dag of
dag en nacht en een
HULP voor buffet-
werkzaamheden. Res-
taurant De Poort van
Kleef, Turfstraat 28.
Zutphen,

Telef. 06750-2571

Gevraagd een flinke
LEERLING of half-
was. Smederij Henk
van Ark, Burg. Galleé-
straat 7, Tel. 1554.

Gevraagd arbeider
enkele dagen of hele
week. Inl. Bureau

Contact

Verloren een heren-
horloge, weg Linde-
Vorden.Gaarnebericht
aan G. Ruiterkamp,
Linde E 33

RIJWIELZAAK
woensdag 26 sept. a.s.

de gehele dag

gesloten

E. J. Lettink

Vrijdag 21 sept. start
de Chr. Jongensclub

SAMUËL

Aanvang 7.30 uur in

IRENE

Jongens die de leeft, v
12 jr. hebben bereikt
of voor l jan. a.s. be-
reiken zijn van harte

WELKOM

Verpleeginrichting
Het Enzerinck

vraagt een flink meis-
je voor huishoudelijk
werk voor dag of v.
dag en nacht.

Telefoon 1372

Gevraagd WERK-
STER voor 2 morgens
in de week. B. v. Hack-
fortweg 31.

B.z.a. net MEISJE in
de huishouding of win-
kel. Adr. te bevr. bur.
Contact.

Woningruil
aangeboden (event. te
koop) te Deventer 'n
hoekwoning bevatten-
de keuken, kamersuite
3 slaapkamers en voor-
en achtertuintje, voor
woning te Vorden.
Br. onder letter G,
Bur. Contact.

Te koop gevraagd
4 of 6 knopstoelen
matten mogen stuk
zijn. Brieven letter A.
Bur. Contact.

Te koop gevraagd 'n
compl. pompinstalla-
tie. Brieven met prijs-
opgaaf onder nr. 24
bur. Contact.

Zeer billijk te koop
een Sihi waterpomp-
installatie, slechts en-
kele jaren gebruikt, we-
gens aansluiting wa-
terleiding bij A. J. Len-
selink, Almenseweg 42.

Te koop bromfiets
met versnelling, g.o.h.
Nieuwstad 7.

G.o.h. huishoudkachel
te koop. Enkweg 7,

Vorden.

BIGGEN te koop en
een g.o.h. meisjesfiets
leeftijd 6 tot 8 jaar.
G. J. Zweverink.

Wildenborch.

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO, aan
balen bij G. H. Vis-
schers, Veld wijk.

Te koop r.b. nieuwm.
VAARS met melklijs-
ten. H. Gotink,

Delden

Inplaats van kaarten.

JAN ROUWENHORST

X " r-
X JO BRUIL ),

n hebben de eer U kennis te geven van ?
X hun voorgenomen huwelijk, waarvan X
X de voltrekking zal plaats hebben op X
W dinsdag 2 oktober 1962, des namiddags W

i 1.30 u. ten gemeentehuize te Hengelo-G. i
W Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. W

( Kerk te Hengelo-G., door de Weleerw. \
Q Heer Ds. K. G. Kwint, des namiddags Q
n te 2 uur. o

Vorden, Smidsstraat 11 X
sept.'62 )

X
K
X Hengelo-G., Raadhuisstraat 14 X
w w
Q Receptie n.m. van 4 — 6 uur in zaal Q

j Bruggink, Raadhuisstr. 13, Hengelo-G. )

V Toekomstig adres: Raadhuisstraat 14, W
Q Hengelo-G. Q

Heden overleed na een kortstondige
ziekte in het Academisch Ziekenhuis
te Utrecht, onze lieve zoon, broer,
zwager en oom

FILIPPUS TOORNEMAN

in de leeftijd van 44 jaar.

Uit aller naam:
E. Toorneman-van Lohuizen
Zuukerweg 31, Epe

Vorden, 15 september 1962.
Nieuwstad 43.

Liever geen bezoek.

De begrafenis zal plaats vinden don-
derdag 20 september om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Tot ons diep leedwezen overleed, na
een kortstondige ziekte onze zeer
gewaardeerde huisgenoot en vriend,
de heer

F. TOORNEMAN

op de leeftijd van 44 jaar.

H. J. Meulenbrugge-Wentink
Henk
Gerrie

Vorden, 15 september 1962.
Nieuwstad 43.

„Laat ze maar praten"!
Onder deze titel komt het Cabaret „Tingel
Tangel" met ingang van 20 september zich
weer in Amsterdam presenteren. En dat
zou TRAGTER ook als motto voor de
verkoop van FIETSEN willen gebruiken.
Er zijn veel nieuwe mogelijkheden. Er is
een kollektie waarover men met waardering
zal spreken. Dus . . . LAAT ZE MAAR
PRATEN. Tevreden klanten zijn de beste
reklame.

Ophaaldienst Huisafval
ATTENTIE

Nieuwstad, Dorpsstraat, Ruurloseweg
en Kranenburg wordt

vanaf 5 oktober
inplaats van vrijdagsmiddags opgehaald
op

vrijdagmorgen
Dus Ruurloseweg wordt zaterdags
NIET meer meegenomen.
Bussen moeten vóór 7 uur 's morgens
aan de weg staan.

Het bestuur-

OUDERS
koop nu een paar stevige

Schoolschoenen
voor uw kinderen.

Wij zijn ruim gesorteerd in
verschillende prijsklassen.

A. JANSEN
't Schoenenhuis

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

cinderella cinderella cinderella

heuse • Ja Mevrouw, kies nu het laken dat ü
't beste ligt. Cinderella 55. Nieuw! Extra robuust.
Cinderella 66. Het fijne, mooie laken, reeds 10 jaar lang.
Cinderella 88. Nieuw! Extra fijn...
Alle drie Cinderella kwaliteit.
Gegarandeerd: zonder pap, zon-
der fouten. Wij zijn U graag
van dienst bij de keuze van
het laken dat ü 't beste ligt!

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

THOMASSEN & DRIJVER
Blikemballagefabrieken N.V.

UW TOEKOMST
IN DEVENTER!
Wij vragen voor de produktie- en
onderhoudsafdelingen van onze Deventer
bedrijven (fabricage van conservenbussen,
metalen glassluitingen en plastic ver-
pakkingen) voor dagdienst of twee-
ploegendienst

flinke produktiewerkers
en

ervaren

bankwerkers-monteurs
Wij bieden aan serieuze mensen een
vaste werkkring in een modern vo<
uitstrevend bedrijf met goede soci!
voorzieningen.
Het bedrijf verzorgt het pcrsonccls-
vervoer.
Inlichtingen kunt U ontvangen op de
ZITTINGSAVOND op maandag 2j
september te Vorden, café Eskl
19.00-19.30 uur.
U kunt zich ook rechtstreeks, schriftelijk
of mondeling wenden tot onze afdeling
personeelszaken, Parallelweg 6 te Deven-

•£^f_^f*^Jb} ter- (Kantooruren dagelijks van 8.00 tot
"«/^P^B^^L^ 17.30 uur en iedere maandagavond van

19.00—19-30 uur).

Overalls
Manchester kleding

Witte vakkleding
Stofjassen

Kinderoveralls

Vorden — Telefoon 1514

Wij gaan door met massa-merkartikelen
beneden de vastgestelde verkoopsprijs te verkopen!

Heel Vorden spreekt er over * * *

HLBERS is toch voordeliger!
Niet te geloven, dit komt nooit weer!

Bij aankoop van l fles zoete belegen vruchtenwijn
è 195 et

ontvangt U l kg suiker voor 19 et of
4 pakjes margarine voor 19 et of
l pakje roomboter voor 19 et

Wees niet zuinig met kaas!
500 gram pittige belegen kaas
Vet spek, 500 gram

Ze is er weer!
100 gram fondant borstplaat 28 et

elke tweede 100 gram 15 et
Grote zakken met 500 gram kleutertaai 89 et
Alleen bij Albers 2 extra grote rollen eierbeschuit 49 et
3 grote vruchtenrollen voor 19 et
Kreijenbroeks speculaas, 250 gram 59 et
Herfstmelange, rijk gesorteerd koekje, 250 gr. 65 et

Nieuw voor Vorden!
1ste kwaliteit poederkoffie, per busje 188 et

ter introductie hierbij l kg suiker voor 25 et

Extra grote blikken ananas (inhoud 565 gram)
nu voor 89 et

Literspotten abrikozen nu voor . 99 et
Jus d'Orange, grote fles, normale prijs 195 et

nu voor 149 et

Prachtige plastic-emmers voor 5 et
bij aankoop van 2 pak Castella parels of Actief wit
Prachtige washandjes gratis bij 4 stukken

Castella toiletzeep

Laat dit U niet ontgaan!
Bij elk litersblik aardbeien a 149 et

3 pak biscuits van 150 et voor het halve geld

Steeds voorradig volsappige sinaasappelen
4 grote nootmuskaatballen 39 et
Grote bus zwarte peper 65 et

Ziet U het goed, het is geen vergissing!
Dubbel pakken custard geen 69, 63 of 59, maar 55 et

Litersblikken bruine bonen
Litersblikken capucijners

69 et
69 et

Bij 500 gram v. Nelle's Koffie,
50 gram v. Nelle's thee gratis

Uit onze vleeswarenafdeling!

Bloedworst, 150 gram
Gebraden gehakt, 150 gram
Varkensvlees, 150 gram

39 et
55 et
55 et

REDUCTIEBON
250 gram Hotel Goud Koffie (1ste kwaliteit)

normale prijs 148 et
OP DEZE COUPON

32 et goedkoper.
Geldig tot 27 september. X

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om 5 uur is onze zaak gesloten.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et

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

's Zaterdagsmiddags zijn wij
na 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE - REPARATIES ENZ,

Voor prima behandeling van al
uw goederen is nog steeds

onderstaand adres het juiste.
's Maandagsmorgens voor 9 uut bericht,

wordt dezelfde dag gehaald.
Bestellingen hebben voorrang.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N. V. Hoeksema

Te koop eetaardap-
pelen a 10 cent p. kg.
(Pimpernel) bij J. W.
Wiggers.

Brandenborch

Biggen te koop. G. W.
Winkel, „'t Gazoor".

Enige tomen BIGGEN
te koop Weenk

op „Weenk"

9 beste BIGGEN te
koop. A. Poorterman,
Buitenzorg, War ns veld

Te koop BIGGEN
met gezondheidsver-
klaring bij E. Pardijs,
„Lange End"

Te koop 2 tomen zwa-
re biggen, Joh. Wes-
selink, Kranenburg.

Te koop volbl. zw.b.
VAARSKALF, 10
mnd. beste productie.
W. Oortgiesen, C 83
Vorden.

Te koop 2 koppels
BIGGEN. Brummel-
man, B 61,

't Alderkamp



Nagekomen
familiebericht.

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

Heimerik Johannes
Hendrikus

(Jan)

H. J. Klaassen
H. Klaassen'

Harmsen

Vorden, I8sept. 1962.
H. K. v.Gelreweg H

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Voor al uw

haarden
en

kachels

Henk van Ark
Telefoon 1554

Zware drag. VAARS
te koop en een guste
SCHOT. B. Wunde-
rink, Kranenburg

Telef. 6735

Te koop enige tomen
mooie zware biggen
en een dekrijp premie-
beertje.L. W.Harmsen
Memelink, Noordink,
Hengelo (G.).

Nuchter stierkalf te
koop. H. Memelink,op
Leemreise. Linde.

APPELS en PEREN
te koop. L.Wesselink,
Lochemseweg.

Enkele HAARDEN
te koop, g.o.h. en een
grote en een kleine
elektr. handboorma-
chine. Henk van Ark,

Tel. 1554

500 witte Leghorn
KIPPEN en 500 wit-
te Leghorn KIPPEN
gelewiekt, alle 4 mnd.
oud. H. J. Stokkink,
Rietgerweg l, Warns-
veld. Telf. 06751-387

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

Denkt u aan de

Bloemententoonstelling

van itutsftoralia
in 't Nutsgebouw

vrijdag 21 september v. 7.15—10 uur
zaterdag 22 september v. 4—10 uur

Entree 25 et. Kinderen onder de
14 jaar vrije toegang.

PRIJSUITDELING zaterdagavond
om 9.15 uur

VERLOTING
maandag 24 september

om 7.30 uur in 't Nutsgebouw.

Kiest het goede!

Voor chemisch reinigen:

„Coupe-Safe11 kwaliteit

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aar t s en en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Attentie alstublieft!

Het verheugt ons U te kunnen melden

dat wij zojuist een prachtige kollektie

wintermanteltjes en -jasjes

hebben binnen gekregen.

Leuk - vlot -
pracht stoffen

Komt U eens kijken voor
Uw dochter of zoon!

Heus,
VOOR MEER KEUS:

ZOJUIST ONTVANGEN:
No-iron damesblouses

Vele kleuren - Met kraagje of ronde
hals 3.95

Prima theedoeken
Werkelijk goed! 1.15

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

TELEVISIE

RADIO
VLOT GEPLAATST

SNELLE SERVICE

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

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

HLH* Adverteerders.
Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact ^^

reeds op maanda"e bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

Drukkerij WOLTERS - Vorden

Carnavavalsverenijino Kranenburg

Avond- dropping
voor leden en niet-leden

vanaf café Schoenaker, Kranenburg

op zaterdag 22 september a.s*

OPGAVE van 19-20 uur

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

H.H. Landbouwersl
Met melk meer mans,
met een

koedek
meer melk.

Voor levering van
hangkettingen, koerie-
men, kalverriemen, rub-
b«r«talvloeren enz. enz.

Fa* G» W. Luimes
Vorden

Wij ontvangen weer

kippen

voor de hoogste prijs

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Weekend Wónder-Koopjes

Prima

theedoek

Zeer royale maat

Leuke ruit

1.—

Luiers

Tetra of oogjes

1.—

6 voor 5.70

Parapluie

Frisse kleuren

Extra aanbieding

9.9O

Terlenka

vitrage-val

41 cm hoog

Per meter

1.50

VISSER - VORDEN

„Voetgymnastieksandaal"
„Onccesar/tae/"

De voetfuncties worden ontwikkeld,
het voorkomt voetafwijkingen, wekt
verminderde voetkracht weer op, enz.

Komt U eens kijken bij

LUCY JANSEN
Med. Ged. Chir.

'/ Schoenenhuis

Bezoekt op
woensdag 26 en

donderdag 27 september a.s.

het traditionele

"" Volksfeest

te LINDE (Vorden) bij café van Asselt
DONDERDAG:

v.m. 9.30 uur
Vogel-, bel- en geluksbaanschieten

n.m. l en 5 uur Vendelzwaaien
n.m. l uur
Aanvang Volks- en kinderspelen

Gehele dag kegelbaan.

Speciale attraktie voor de jeugd!

1.30 uur ÏOUWtrekwedStrJjden voor amateurs.

WOENSDAGAVOND:

Aanvang 7.30 uur in de grote feesttent

Toneelstuk:

„Urn den olden Heemschut"
geschreven door de bekende
Achterhoekse dialectschrijver
Herman van Velzen - opgevoerd
door ,,De Lofstem" uit Steenderen

Entree met vrijkaart f 1f—
Entree zonder vrijkaart f 1,50 (bel. inbegr.)

DONDERDAGAVOND:

groot Dansfestijn
Muziek: ,,De Rood jasjes", Brummen


