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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad ƒ 1.60
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. Drukkerij Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving voor l oktober in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.
NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
De Nutsbibliotheek opent de boekenkasten weer
zaterdag 23 september in 't Nutsgebouw en vrijdagmiddag om 3.30 uur in de Medlerschool. Een
folder, die huis aan huis bezorgd is, geeft alle inlichtingen.
Vooral de rubriek studieboeken moet u eens met
aandacht bekijken. Kosteloos kunt u alle studieboeken aanvragen, die u minstens 4 weken houden mag. Op verzoek kan deze termijn ook verlengd worden. Maak er toch gebruik van, dit is
een unieke gelegenheid om uw kennis zonder dat
't geld kost te verrijken. Nu met de vrije zaterdag
hebt u daarvoor alle tyd.
Wilt u iets over uw tuin weten, over muziek,
schilderijen, landbouw, politiek, woninginrichting,
enz., als u hiervan geen titels weet, op de bibliotheek is een uitgebreide catalogus. U geeft 't nummer, de titel en de schrijver op aan de bibliothecaris, met uw naam en adres, en u krijgt het de
volgende week.
GOED GESLAAGDE ORIëNTERINGSRIT
Het prachtige zomerweer van zondag heeft er
ongetwijfeld veel toe bijgedragen dat voor de
oriënteringsrit georganiseerd door de Vordense
auto- en motorclub „de Graafschaprijders" niet
minder dan 103 deelnemers bij café Eskes aan de
start verschenen, n.l. 43 bromfietsen en 60 auto's
en motoren. De rit die door de heer Joh. J. van
Dijk was uitgezet en geheel binnen de gemeentegrenzen bleef had een lengte van ong. 60' km en
voerde langs tal van mooie plekjes. Vrij spoedig
nadat de laatste deelnemer binnen was, was de
rekenkamer klaar met de berekeningen en werden
de prijzen uitgereikt door de heer van Dongen uit
Zutphen, voorzitter van het district Gelderland
van de K.N.M.V. De heer van Dongen toonde zich
verheugd, dat er zoveel brommers aan de start
waren verschenen en er bij hen steeds meer animo
voor deze ritten blijkt te bestaan.
De winnaars in de diverse klassen zijn:
Bromfietsen (een kortere route): 1. G. Bretveld,
Hengelo Gld M !) strafpunten; 2. H. Bultman, id.,
9 s.p.; 3. G. te Brakc, id., K) s.p.; 4. J. W. Dimmendaal, id., 1U s.p.; <3. J. de Jong, Apeldoorn, 15
s.]».; 6. G. J. Brandenbarg, Vorden, 15 s.p.; 7. G.
Aarts, Apeldoorn, 16 s.p.; 8. J. Aarts, id., 17 s.p.;
9. H. Menkveld, Hengelo Gld., 24 s.p.
Motoren: 1. G
IvK'hcm, f>() straf punten;
2. v. d. Veen, Hengelo Gld., <i.r> s.p.; 3. Enzerink,
id., (i!) s.}).; 4. v. d. Heiden, Apeldoorn, 73 s.p.;
5. Groot Kocssink, urn-; >lo Gld., 75 s.p.; 6. Klein
Gotink, id., 76 s.p.; 7. Lebbink, id., 80 s.p.; 8. Top,
Zutphen, 89 s.f).
Auto's: 1. J. J. van der Peijl, Vorden, 66 strafpunten; 2. Deunk, Winterswijk, 77 s.p.; 3. Rexwinkel, Almen, 110 s.p.; 4. H. J. Plagman, Zutphen, 121 s.p.; 5. lieinders, Zutphen, 121 s.p.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
NUTSCURSUS ENGELS
(Iraag willen we even uw aandacht vestigen op
de Nutscursus „Engels", die, naar we hopen, zeer
binnenkort zal beginnen, weer onder de zo goede
l e i d i n g van de heer Pongers uit Brummen.
Bij genoegzame deelname zal er een afd. beginnelingen en een afd. gevorderden komen. Een
mooie gelegenheid uw vroegere kennis op te halen
en uit te breiden. Heeft u nog niets of zo goed als
niets aan de studie van deze taal geda,an, dan willen wij u toch dringend aanraden: Geef u eens op
voor de beginnerscursus. Engels is een taal, waarmee men bijna overal in het buitenland terecht
kan. Wie weet, hoe prettig enige kennis van deze
taal voor u in de toekomst zal blijken te zyn; en
misschien ook ... hoe nodig! Leest de betreffende
advertentie en geeft u zo spoedig mogelyk op.
JAARVERGADERING B.O.G.
De B.O.G. afd. Vorden hield in het hotel „Het Wapen van Vorden" haar jaarvergadering onder leiding van de heer J. Wuestenenk.
Ir. Bool, leraar Middelbare Landbouwschool te
Zutphen, behandelde het onderwerp: „Mineralen
in de landbouw". Hij wees er op dat mineralen
heel nauw met de bodembemesting verbonden zijn.
By' een doelmatige bemesting van het grasland
komt dit de koeien ten goede. Is de bemesting
evenwel niet in orde dan heeft dit vaak nadelige
gevolgen o.a. bij het drachtig worden. Te veel gier
op het grasland werkt een te hoog kaligehalte in
de hand hetgeen zgn. „kopziekte" ten gevolge kan
hebben.
Na beantwoording van enige vragen dankte de
voorzitter de heer Bool voor zijn duidelijke en
leerzame lezing en bood hem een attentie aan.
Medio oktober zal in combinatie met de B.O.L.H.
worden vergaderd, terwijl begin oktober een droppingsavond zal worden georganiseerd.
Het verslag van de penningmeester, de heer Wesselink, vermeldde een batig saldo.
De aftredende bestuursleden, de heren J. Wuestenenk, B. Abbink en J. Weenk werden herkozen.
In plaats van de heer J. Camperman, welke wegens vertrek naar elders, niet herkiesbaar was,
werd gekozen de heer R. Wesselink.
De voorzitter dankte het scheidende bestuurslid
voor wat deze in het belang van de vereniging had
gedaan evenals de heer B. Wunderink, die wegens
zy'n leeftijd als lid bedankte.
De heer J. Pardij s bracht een kort verslag uit
over de sportclub van de afdeling. Deze telt thans
20 leden, waai'van er enkele in militaire dienst
zyn. In de bedryfscompetitie bezette deze club
de tweede plaats.

KERKDIENSTEN zondag 24 september
Hervormde kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.15 uur Dr. H. Bartels, Amersfoort.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Burwru Rijkspolitie)
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden week markt waren
aangevoerd 95 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48,— tot f58,— per stuk.
Handel was traag.
Burgelijke stand van 13 sept. t.m. 19 sept.
Geboren: d. v. H. Bogchelman en G. H.
Abbink; z. v. H. Groot Obbink en H.
Bultman.
Ondertrouwd: C. G. Vliem en R.J.Wensink.
Gehuwd: A. H. A. Hartman en J. W. Booltink; F. F. van der Hammen en T. G. Brummelman.
Overleden: G. Zweverink, m. wedn. v. J.
B. Gerritsen, 77 jaar.
JONGVEEKEURING M.R.Y. EN F.H. VEESLAG
Op een terrein nabij café 't Zwaantje aan d«
Hengeloseweg weuÉ^terdag een jongveekeuring
gehouden, uitgaanoJWan het district Delden-Linde
en Hackfort van de K.I.V.O., alsmede van de
Fok vereniging „De Centrale".
Van de M.R.Y. af^ling behaalden de volgende
eigenaren een eeri^^premie: G. H. Wuostenenk
(2), H. Regelink, ^Norde, J. Wassink ( 2 ) , G. J.
Rossel (2), J. Harmsen, A. J. Vruggink (2), D.
Lettink en T. Roederdink (2).
Een tweede premie kregen: G. Bogchelman, J.
Wassink (Pardijs), J. B. Wuestenenk, G. J. Vruggink (4), A. Versteeg (2), M. H. Gotink, B. Rossel (3)v J. R. Maalderink, G. J. Mennink (3), M.
Regelink, G. J. Rossel, A. G. Gotink en T. Roederdink.
Bij het F.H. Veeslag kregen een eerste premie de
volgende eigenaren: J. W. Weenk (2), W. Wagenvoort (3), G. J. Pelgrum, H. de Greef en A. J.
Zweverink. (4).
Een tweede premie kregen: J. W. Weenk (2), W.
•Wagenvoort (3)1, H. J. Meulenbrugge, A. J. Zwevi-i-ink (3), G. W. Winkel, G. J. Pelgrum, H.
Weenk,(2) en H. W. Gal.
GESLAAGD
Aan de Groen van Prinstererkweekschool te Doetinchem slaagde de heer M. Brummelman voor onderwijzer, met volledige bevoegdheid.
VOETBAL
Van de senioren-elftallen was zondag alleen Vor_
den II in actie. Zij kreeg op eigen terrein bezoek
van Zutphania II.
In tegenstelling tot vorige week toen de reserves
met grote cyfers verloren, wonnen zy' nu met gro.
te cijfers en wel met 9—1.
Er zat nu wat meer verband in het elftal en ook
de voorhoede bracht het er nu beter af. In de
eerste helft was er nog maar weinig sprake van
enig overwicht. Vorden was wel wat actiever dan
de Zutphenaren en de l—O voorsprong ontstond
uit een penalty wegens hands. In de tweede helft
kwam de voorhoede beter op schot en spoedig was
het reeds 3—0. Zutphania maakte hierna een tegenpunt, doch hiermede was het dan ook gebeurd
met de Zutphenaren. Vorden wist de score tot
liefst 9—l op te voeren.
De drie junioren-elftallen wisten alle hun wedstrijden te winnen. Vorden A speelde thuis tegen
Ratti A en won met 3—1; Vorden B ging op bezoek by' Be Quick C en won hier liefst met 7—l
en tenslotte begonnen de Benjamins Vorden C de
competitie eveneens goed door van B.I.C. D met
4—2 te winnen.
Voor Vorden I wordt het zondag een belangrijke
dag, want dan komt een van de sterkste elftallen
van haar afdeling op bezoek nl. Beatrix I uit
Hoenderlo, waartegen Vorden de vuurdoop kan
ondergaan. Dit elftal dat vorig jaar nog in de
eerste klasse uitkwam, beschikt over snelle vlugge
spelers, die in iedere wedstrijd voor een verrassing
kunnen zorgen. Wanneer Vorden echter er een vlot
tempo inzet en op ty'd weet te schieten, geven we
de geel-zwarten een goede kans.
Vorden II is vrijaf. Vorden III gaat op bezoek bij
Hummelo & Keppel II wat een overwinning kan
opleveren.
Vorden IV krijgt thuis Socii III op bezoek, wat ook
een goede kans geeft op de beide punten.
Van de junioren speelt Vorden B zaterdag op
eigen terrein tegen Ratti B en gaat Vorden A op
bezoek by de Graafschap C in Doetinchem, wat
een interessante wedstry'd kan worden.

BLOEMENWEELDE OP NUTSFLORALIA
Hoewel de afgelopen zomer niet bepaald gunstig
is geweest voor het kweken van bloemen, waren de
inzendingen op de Nutsfloralia-tentoonstelling,
welke vrijdag en zaterdag gehouden werd, toch
nog van dien aard dat er van een fraaie bloemenweelde gesproken mocht worden. Daar waren de
inzendingen van de stekplanten, destijds uitgereikt
aan schoolkinderen en ouderen en die het gehele
toneel vulden, verder de ingezonden bloemstukken van particulieren, de planten, de fantasiestukjes, tuintjes, paddestoelen-bakjes, veldboeketten, enfin te veel om op te noemen.
Het bestuur bestaande uit de dames van Mourik (voorz.), Emsbroek-Steenman, Albers-Bloemendaal, Haverkamp, v. d. Borch, Hesselink, Hoo.
gedoorn en Groot Bramel-v. d. Schans, en de heer
Jan Haverkamp uit Zutphen, had alles een keurige plaats gegeven. In 't by'zonder de inzendingen
van het bestuur zelf waren de moeite waard om
te zien. Zo was er door de dames Hesselink en
Hoogedoorn een „levensgrote" Donald Duck van
bloemen vervaardigd, welke onder de titel „het loze vissertje" in een vijvertje aan 't vissen was.
De Gebr. Kettelarij hadden gezorgd voor een fraaie
stand planten en struiken. En zo was alles de
moeite dubbel waard om te zien. Het bezoek was
ook groter dan vorig jaar.
Zaterdagavond werden door de voorzitter van het
Nut, de heer H. Wesselink, de pry'zen uitgereikt.
Hij bracht daarbij in 't bijzonder dank aan de bestuursleden van Floralia, die ieder jaar de moed
kunnen opbrengen om zoiets in elkaar te zetten,
waarmee dagen werk gemoeid gaan. Verder kregen ook de gebr. Kettelerij een bijzonder compliment, daar zij als enigste der vaklieden uit Vorden aan deze tentoonstelling met hun fraaie inzending extra fleur gegeven hebben. Ook de juryleden werden in het dankwoord betrokken. Tenslotte deelde hij nog mede dat alle loten van
Floralia verkocht waren, hetgeen zeer tot tevredenheid stemde.
Uitslagen:
Stekplanten voor schoolkinderen:
1. Annie Wentink, 2. Marijke Lubbers, 3. Erna
Braakhekke, 4. Jan Jansen, 5. Bennie Tiesink, 6.
Ina Groot Enzerink, 7. Johnny van Dijk, 8. Anneke Ruessink, 9. Boukje Bosman, 10. Sini Lenselink, 11. Gerrie Schot, 12. Martie Eyerkamp, 13.
Dikkie te Slaa, 14. Henk Wolsink, 15. Dinie
Bogchelman, 16. Henk Gosselink, 17. Ansje Harm.
sen, 18. Tonnie Obbink, 19. Gerrie Wentink, 20.
Dirkje Sloot.
Stekplanten groteren: 1. mevr. Eyerkamp, 2.
mevr. Wuestenenk-Tjponk, 3. mevr. Lyftogt, 4.
mevr. Haverkamp-Gfltuis.
Stekplanten bewone^R>ejaardencentrum: 1. mevr.
Kamper-man, 2. mevr. Ruesink, 3. mevr. Gerritsen.
A. Eigen gekweekte^anten, bloemen en vruchten:
1. Annie Gosselink^fc. Marie Vriezen, 3. mevr.
Haverkamp-Olthui^^ de heer Kip (Molenweg),
5. Klaas Post, 6. Annie Gosselink.
B. Bloemen:
1. Eerv. vermelding mevr. Eckhart-Smit.
Wedstrijd voor cursisten:
a) Kleine vazen: 1. mevr. v. d. Wey, 2. Idem, 3.
mevr. Tiggelaar, 4. mevr. te Paske.
b) Grote vazen: 1. Gerry Sloetjes, 2. Martin Spiegelenberg.
c) Bloemstukjes: 1. Martin Spiegelenberg, 2.
mevr. v. d. Wey, 3. mevr. Kettelary', 4. mevr. v. d.
Wey, 5. mevr. Spiegelenberg, 6. mevr. Kettelary,
7. Gerrie Sloetjes.
d) Fantasie-stukjes: 1. mevr. v. d. Wey, 2. mevr.
te Paske, 3. Absie Kost, 4. Martin Spiegelenberg.
Wedstrijd voor groteren:
a) Kleine vazen: 1. mevr. Hulstein-Masselink, 2.
mevr. Haverkamp-Olthuis.
b) Grote vazen: 1. Joke Brandenbarg.
c) Bloemstukjes: 1. en 2. mevr. Hulstein-Masselink, 3. Joke Brandenbarg, 4. mevr. Dekker, 5.
mej. Brummelman, 6. Willemien Groot Jebbink,
7. mej. A. Wesselink (Elshof).
d) Fantasiestukjes: 1. mevr. Spiegelenberg, 2.
mej. Voskamp, 3. mevr. Hulstein, 4. mevr. Elbrink-Wijers, 5. mevr. van Arkel, 6. Willemien
Groot Jebbink, 7. mej. A. Wesselink, 8. mevr.
Dekker.
Inzending vaklieden: 1. Gebr. Kettelerij.
Wedstryd boeketten en droogbloemen: 1. mevr.
Eckhart-Smit; 2. mevr. Aalderink.
Bloemtekeningen voor kinderen:
a) Naar de natuur: 1. Karin Aartsen.
b) naar voorbeeld: 2. Ria Bos, eerv. verm. Bert
Kettelery en Juul Lenselink.
Fantasiestukjes: 1. Hans Wolsink met „Hans en
Grietje".
Tuintjes in miniatuurvorm: 1. Lidy Koning, 2.
Joke en Ina Voorhorst.
Bloemschikken voor en door kinderen tot 14 jaar:
a) Vazen: 1. Janneke Aartsen.
b) Bakjes: Aanm. prijs: Reina Bargeman.
Schilderijtjes van stro of verse bloemen: 1. mevr.
Edens.
Veldboeketten voor groteren: 1. Bea Aalderink, 2.
en 3. Joke Brandenbarg.
Veldboeketten voor kinderen: Aanm. prijs voor
Willy Gotink.
Paddestoelen:
a) Voor groteren: Aanm. pry's voor Dinie Brummelman.
b) Voor kinderen: 1. Erik Koning, 2. Rita, Janne-

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis91
Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

ke en Wilma Remmelink.
Eigen gekweekte dahlia's: 1. mevr. LensdinkGroot Bramel, 2. J. Voskamp, 3. mevr. Groot Jebbink-Memelink.
Bloembakken: Eerv. verm. J. Wiltink.
De jury bestond by' de afdeling bloemen uit: mevr.
van Arkel, de heren Jonassen, Lochem en Bakker,
Warnsveld.
Afd. Planten: de heren J. Derksen, van Kesteren
en Wesselink (Kamphuizen).
Afd. Tekenen: de heren P. Bakker en J. Kost.

VOORSPOEDIG

Moeder worden

De kennis hiertoe
en juisfe BabyVerzorging in een

BABYSET
BIOSCOOP
Zondagavond draait de avontuurlijke film „Tankbataljon" in het Nutsgebouw.
Hoewel het bataljon midden in de vuurlinie van
de vy'and komt, weigei-t het zich over te geven.
Voor liefhebbers van dit soort films een gigantisch schouwspel.
RATTI-NIEUWS
De eerste competitiewedstrijd is voor Ratti geen
daverend succes geworden. Hiervoor was het vertoonde spel veel te matig, te onsamenhangend en
te ondoortastend. Vooral in de eerste speelhelft,
toen Ratti vele goede scoringskansen kreeg wist
men deze niet te benutten en zo kon het gebeuren,
dat de 2—O voorsprong, die men voor de rust had,
in de 2e helft weer moest worden prijsgegeven.
Bredevoort kreeg in de eerste minuten een mooie
kans, maar de vrije trap werd door de Rattianen
weg gewerkt. Na een kwartier hadden de Rattianen succes. Wentink verrichtte prachtig solo-werk
en kon met een tam schot de vallende doelman
passeren. Dostal wist hier voor de thee een 2e
doelpunt aan toe te voegen, doordat een effe«tbal
op wonderbaarlijke wijze in het doel caramboleerde.
Na de thee ontstonden er voor het Ratti-doel verschillende benauwde momenten, vaak opk omdat
de spelers maar lukraak het leder wegtrapten.
De gasten wisten van het wispelturige spel der
Rattianen profy't te trekken en zo kon hun rechtsbuiten bij een misverstand in de achterhoede de
doelman kansloos passeren (2—1). Keper Hartelman wist overigens diverse ballen onschadelyk
te maken, maar kon niet voorkomen, dat vlak voor
het einde een der gasten met een flitsend schot
de stand gely'k maakte (2—2), een stand waarmee
Ratti zeker tevreden mocht zijn.
Ratti A speelde zaterdagmiddag haar eerste competitiewedstrijd tegen Vorden A, welke verloren
werd met 3—l, een resultaat dat gezien het vertoonde spel nog niet zo slecht was. Ratti B zette
de competitie goed in en boekte een 13—l monsterzege op het bezoekende Zutphania B. Ratti C
was vry.
Komende zondag gaat het eerste naar Diepenheim I, een oude bekende voor de Rattianen.
De reserves zy'n weer vrij. Ratti A is ook vry', terwijl het B-team zaterdagmiddag tegen Vorden B
speelt. Ratti C begint het seizoen zaterdag met
een thuis wedstryd tegen St. Walburgis B uit Zutphen, waar een kleine kans op de overwinning is.
AVONDDROPPING MEDLER
In het kader van de a.s. Volks- en Oranjefeesten
werd er zaterdagavond een avonddropping georganiseerd voor voetgangers. Mede door het uitstekende weer was de opkomst buitengewoon
groot. Liefst 101 deelnemers uit Vorden en omliggende plaatsen waren van de party. De start
vond tegen 8 uur plaats by café Eykelkamp,
waarna de deelnemers per auto naar de plaats
der dropping, naby de vijf sprong a. d. Zelhemseweg, werden vervoerd.
Men moest een afstand van 4,6 km afleggen met
een gemiddelde snelheid van l u. 08 min.
De voorzitter van het Medlerfeest-Comité, de heer
R. Aaten, reikte tegen 11 uur de pry'zen uit en
bracht speciaal dank aan de deelnemers, aan de
uitzetters van deze dropping en alle medewerkers,
hierbij de hoop uitsprekend, dat hy allen weer
terug zou zien op het a.s. feest.
De pry'zen vielen als volgt:
1. Heren G. J. Splinter en H. Wolsink, 2. heren E.
en B. Eykelkamp, Medler, 3. Groep Berenpas, Walgemoet en Nijenhuis, 4. Groep G. Nyenhuis en G.
Bloemendaal, 5. heren P. en H. Eykelkamp, Medler, 6. Marinus Ribbers en Alie Boersbroek, 7. A.
Knoef en H. Bulten, 8. A. Memelink en R. Memelink, 9. H. Knoef en J. Kok.
VOLKS- EN ORANJEFEEST MEDLERTOL
A.s. vry dag en zaterdag zal de buurtschap Medler
weer haar bekende Volks- en Oranjefeest houden.
In de grote feesttent zal de toneelvereniging „Larens Amusementsgezelschap" vrydagavond het
mooie toneelstuk „Het huis van licht en schaduw"
opvoeren.
Zaterdag is de dag van het eigenlijke Volksfeest
met de diverse volksspelen.
Ook de jeugd is niet vergeten en zal 's middags
naar hartelust kunnen genieten by de kinderspelen en een gratis ritje in de draaimolen maken.
's Avonds is er dansen, terwijl „Concordia" haar
muzikale medewerking zal verlenen.
UITSTAPJE R.K. ZANGKOOR
De leden van het R.K. Zangkoor „Cantemus Dom_
nio" hebben zondag hun jaarlykse uitstapje gemaakt met hun dames.
Over Voorst ging het naar Apeldoorn, waar de
stad, het Loo e.a. bezienswaardigheden werden
bekeken. Van hieruit ging het via de Woeste Hoeve dwars de Veluwe over langs de Hoge Veluwe.
Langs prachtig natuurschoon bereikte men tegen
de middag Rhenen, waar het Ouwehands Dierenpark werd bezichtigd.
De terugreis ging over het Gelders Haagje, waar
nog gezellig enige ty'd werd zoek gebracht. Tegen
7 uur arriveerde het gezelschap weer in Vorden,
waar in „De Zon" een heerlyk diner wachtte.

Zware BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink,
't Elshoff.
Te koop enige zwaar
dragende varkens Ie
worp. Begin oktober
aan de telling. Groot
Jebbink, Jimmink, Linde.
BIGGEN te koop. G.
W. Winkel. 'tGazoor.
BIGGEN te koop.
G. Vliem ,,De Eersteling B 13.

Uitslag Ballonnenwedstrijd
van Ver. Vreemdelingen Verkeer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jan v. Ark, Zutphenseweg 53 7.50
Roekevis, Almenseweg
6.—
Gerrit Oukes, Stationsweg 9
5.—
Saskia Weller, v. Hasseltpaviljoen 4.—
Ansje Spiegelenberg, Nieuwstad
3.—
Tiny Ribbink, 't Hoge
2.50
Johan Dolphijn, B. v. Hackfortw. 36 2.—
Henk v. Langen, Pr. Bernhardw. 13 1.50
Riekskev.Eijkeren.Ruurl.w. D 128 L—
Gerrie Hoetink, C 37, Hackfort
l.~

Te koop 2 B.B. beren Prijzen afhalen bij de penningmeester van
N.L. van 7 maand priV.V.V. H. Luth, Nieuwstad 4, Vorden.
ma afst. Moeder sterzeug opgen. ab.
G. W. Assink, Vordensebos.
Voor het kiemvrij bewaren van uw wintervoorraad consumptie-aardappelen
Te koop 5 zware BIGGEN. J. L. KleinBrinke
Neo-conserviet
Hackfort C 45.
De kwaliteit blijft volledig behouden.
Te koop 5 raszuivere
De smaak blijft goed evenals de kleur.
krielen en een zwarte
Minorca-haan. FokDe voedingswaarde blijft hoog.
kink, Albert HahnVerkrijgbaar
weg 81, Lochem.
KWETSPRUIMEN
te koop. H. Waenink,
bij 't Zwembad.
Te koop neurende en
versgekalfde FRIESE
KOEIEN. Beste melkl,
ab.vri) bedrijf.G. Vlogman, Hackfort.
EETAARD APPELS
te koop. Noorderling.
Borgonjen, Delden.
Gevraagd meisje voor
3 hele dagen of 3 halve
dagen. Wasserij Brandenbarg, Tel. 1456.
Een partij weckglazen
te koop. Zutphenseweg 52.
Te koop oude cementpannen. Zeer goed.
Fa. G. Bargeman,
Ruurloseweg
Te koop Abe junior
voetbalschoenen maat
39 z.g.an. Molenw. 19
SALONKACHEL te
koop met achter- en
onderplaat. Tevens 'n
trap- en gangloper.
Nieuwstad 44j.
Te koop een raamkozijn met glas en
vensters, 't Hoge 76
Vorden.
Te koop gevraagd:
WECKGLAZEN,
kleine maat. H. Steenbreker Zutphensew. 31
Vorden.
Zojuist ontvangen
Nieuwste

terlenka rokken
Pracht kwaliteit en
in prijs.

Zie etalage

A.Zutphenseweg
J. a. Helmink
14

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

Zondag 24 september 1961

Paarden- en

Nutsgebouw, Vorden
Aanvang n.m. 4.45 uur precies van de

Entermarkt

Openingsdienst

(Sint Michielsmarkt)

op woensdag 27 september
te HENGELO-G.

Grote Enterkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en
Shetlandse pony-enters
Gratis deelname.
Mooie prijzen.
Aanvang der keuringen 8.30 uur.

van de zondagsschool v.d. afdeling
„Vrijzinnig Hervormden"
te Vorden
Voorganger:
De Weleerw. Heer
Ds. P. v.d. Vange van Zutphen
Oude en nieuwe leerlingen worden in
deze dienst verwacht, vergezeld van
hun ouders, resp. voogden.
Deze uitnodiging geldt vanzelfsprekend
ook voor al onze leden en symphatiserenden.
Komt dus allen I
Het Bestuur

BEZOEKT tijdens de markt

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Vrijdag op de markt te Vorden

de Enterkeuring
grote kaasreklame

van de afd. Gelderland van het Ncd.

f 7.65 per fles

KEUNE

Trekpaard op het parkeerterrein
Aanvang 10 uur.

Als extraatje:

Grote deelname.

VOOR

Bij aankoop van 500 gram kaas

De Marktvereniging

l pakje verse roomboter

Meisjes en Jongens
boven de 18 jaar

die nog geen bepaald beroep gekozen
hebben en voelen voor één van de
verzorgende beroepen, worden uitgenodigd eens te komen kijken in de
psychiatrische inrichting
„Het Groot Graffel" te Warnsveld
tegen vergoeding van reiskosten.
Wanneer zij besluiten daar te gaan
werken, worden zij gedurende 6 weken
geplaatst in het Vooropleidingsinstituut
„Parkzicht", behorende bij deze inrichting.
Het onderwijs gedurende deze 6 weken
bestaat uit:
sociale psychologie, elementaire verpleegkunde, maatschappijleer, expressieve handenarbeid, algemene ontwikkeling, bewegingsleer volgens methode
Cesar, diëetleer en koken. Daarnaast
sport en spel.
Men wordt 15 uur per week ingeschakeld
bij eenvoudige verzorgingsarbeid t.b.v.
de patiënten. Men ontvangt al salaris.
Na deze zes weken kan men besluiten
of men leerling-verplegende wil worden. Het salaris van een leerling-verplegende is f 155.— tot f 200.— per
maand, benevens kost, inwoning en bewassing.
De weekenden zijn voorlopig vrij. Ruime
vacantie.
De voorkeur wordt gegeven aan meisjes, die Ulo of huishoudonderwijs hebben genoten.
Belangstellenden voor een bezoek aan
de inrichting kunnen zich opgeven bij
de Geneeshee r- Directeur van de Psychiatrische Inrichting ,,Het Groot Graffel"
te Warnsveld.

voor 79 cent

Bakkerskoekjes,

of 3 pakjes margarine

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

Film

„Rond het Hengelose Boerenerf"
Zeer velen zullen van de gelegenheid gebruik maken bovenstaande prachtige kleuren- en geluidsfilm te gaan zien
op
vrijdag 22 september 's avonds 8 uur in zaal
„Concordia" te Hengelo (Gld).
Gezien het feit dat deze film nu voor de 23ste keer voor
het publiek vertoond wordt (zowel dichtbij als veraf) maakt
verdere aanbeveling overbodig.

VOE BAL

De Vissers kaastent

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

t
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beter dan ooit
groter dan oo
veelzijdiger dan ooit

de competitie-wedstrijd

Beatrix l

Dus allen naar

Bakkerskoekjes.
STEEDS OVENVERS!
De Vordense Bakkers

A. s. zondag 2.30 uur

Vorden l

voor 79 cent

£••••!•
• ••••IK
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JAARBEURS VAN HET OOSTE
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Kaarten vanaf woensdagavond verkrijgbaar aan de zaal.

Binnenkort begint de nieuwe cursus

voor het EHBO-diploma
Aanmelding voor deze cursus gaarne
vóór a,s« zaterdag 23 september bij

Wegens vakantie gesloten
van maandag 25 september
tot en met zaterdag 30 september

mevr. T. te Slaa-v.d. Kooi
Schoolstr. 11 Vorden-Tel. 1297

Smederij OLDENHAVE - Delden

Nutsbibliotheek Vorden
Heropening
zaterdag 23 september in het
Nutsgebouw om 4 uur.
22 september Medlerschool van
3.30-4.30 uur.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Voor de blijken van f\
deelneming, ondervonden na het overlijden
van mijn lieve vrouw
en schoondochter
Gerritdina Aleida
Rosse l

Q
betuigen wij onze har- \
X
telijke dank.
X
M
B. Wesselink
S. Wesselink-Rossel ö

Christiaan Gerhard Vliem

en
Reindina Johanna Wensink

l grote pot meikersen op sap
l blik heerlijke mandarijntjes
sam«n 299 et
l grote pot abrikozen op sap
hierbij gratis l potje framboosjes

voor gevorderden en beginnelingen

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun ,
voorgenomen huwelijk waarvan de vol- '
trekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 29 september a.s. des voormid- V
dags 10.30 uur ten Gemeentehuize te L
Vorden.

Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk
bij mevr. v. Mourik (apotheek) of mej.
Scheltens, Molenweg 5.

Bij 3 gulden boodschappen,
7 zware chocoladerepen voor slechts 60 et

X

Kerkelijke inzegening in de Hervormde V
Kerk te Vorden om 2.30 uur door de
Weieerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen.

Vorden, sept. 1961.
„'t Hiddink".

Gevraagd hulp voor
Vorden, „De Weideman" Linde E 32.
naaiwerk voor halve
X
VordenTTGrTWindenberg"
Linde E 87
of hele dag per week.
Steenblik, Delden.
X Toek. adr. „Wensinkhof Linde E 52
X Vorden.
MEISJE biedt zich aan
voor 2 halve dagen in n Receptie van 4 tot 5 uur in zaal Conde week. Inl. bureau X cordia te Hengelo (G).
Contact.
Aangeboden N.S.U.
Super Fox k.k. in zeer
goede staat. A. Siemes
Ruurloseweg D 13,
Vorden

X
X
X
X

in de ouderdom van ruim 77 jaar.
fam.
fam.
fam.
fam.

EET AARDAPPELS
te koop (Pimpernel,
Noorderling en Voran.) R. Rouwenhorst.
C 120.

Harmsen
v. Neck
Gerritsen
Buis

Bij elk zakje of pakje soep,
l blik soepballen voor

39 et

Bij 250 et boodschappen,
l litersblik tomatensoep met balletjes voor

79 et

3 kussentjes shampoo voor

Manchester Meding
Witte vakkleding

Paysan, de echte Franse landwijn, per fles
Bij 3 fles voor 170 et per fles

Stofjassen

De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 20 september 1961 op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

99 et
89 et
59
59
95
89
49

et
et
et
et
et

Zeer voordelige aanbieding,

Overalls

Vorden, 17 september 1961.
't Hoetink C 28.

EETAARD APPELS
te* koop. (Gineke) H.
Bogchelman, Medler.

20 et

Leverpastei, van hoge kwaliteit, 2 blik voor
Gelderse knakworsten, 8 stuks
Schouderham, A. Hunink, het beste wat er is,
100 gram
Leverkaas, 150 gram
Erwtensoep, met 10 schijven worst, litersblik
Calvé pindakaas, geen 98 et, maar
Heerlijke sprits, 250 gram

Gerrit Zweverink
wed.n. van Johanna Berendina Gerritsen.

Fe koop eetaardappels. J. G. Wassink
b.d. Bramel

Bij elk pak Hotel Goud koffie a 148 et,
l grote ontbijtkoek klasse A voor

Volop nieuwe oogst augurken

Heden overleed geheel onverwachts,
onze inniggeliefde broeder, zwager en
oom

AARDAPPELEN te
koop. Noorderlingen
Pimpernel. D. Pardijs.
C 31 Hackfort.

EET AARDAPPELS
te koop. Noorderling
en Pimpernel. G. J.
^r f man. Wildenborch.

Maak nu zelf bowl!!

Nutscursus Engels

49 et
225 et

Nooit wachten, altijd vrije keos, stukken voordeliger.

Kinderoveralls

Fa. J. W. Albers

Net meisje gevraagd

Nieuwstad 5, Vorden

'Hotel Brandenbarg

fl. J. U. HELMIN», VORDEN, TEL. 1514

i
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JAARBEURS VAN HET OOSTEN

it

ga er beslist kijken. Loop langs de
vele goedverzorgde stands; bekijk
de demonstraties en vraag voorlichting. Het Nederlands bedrijfsleven
heeft in Zutphen alle tijd voor U.

s »

• •«•v
'••••ïSï
••«•":£!

.'ÜS59!

ilflIIBII
IliillMI

•.;:•:=:

CALVE KWALITEIT
tot het laatste ei!

DELFIA OCHTENDVOER

27 sept. t/m 4 okt. Beursterrein Deventerweg G.T.W. stopt pal voor
de deur - open elke dag 14-22 uur
(behalve zondag).

(MEEL OF KORRELS)

MET GEMENGD GRAAN

DELFIA LEG-KIPS

BK£

(VOLLEDIGE KORRELS)

VERKRIJGBAAR BIJ DE PLAATSELIJKE DELFIA-HANDELAAR.

Vraag inlichtingen bij de Delfia-handelaar
::

!!9i*t|l

J. 8. Gerritsen
Het Hoge 64 - Vorden
Telefoon 06752-1540

Zaal Langeler - Hengelo-GId.
A.s. zaterdag 23 sept.

DANSEN
Orkest: „Vieberink"

Danscursus

Wij ontvangen weer

Amerikaanse eikels

voor gevorderden
(zilver)
Opgave voor

Dinsdags- en vrijdagsnamiddags

van Kesteren
Zutphenseweg 87

in zaal Winkelman, Keijenburg
Orkest: „The Rhythm Players"

a.s. zaterdag 23 sept.

DANSSCHOOL M. J. KRONEMAN

GEZINSDIENST
We verwijzen u naar een advertentie inzake de ge.
zinsdienst van de Zondagsschool voor Vrijzinnig
Hervormden op zondagmiddag 24 september in
het Nutsgebouw.
Voorganger is Ds. van de Vange uit Zutphen. Alle leerlingen, ouders, leden en sympathiserenden
worden gaarne verwacht, terwijl nieuwe leerlingen zich na afloop van de dienst kunnen opgeven
EERSTE PRIJS VOOR
MEDLER-TOUWTREKVERENIGING
De Medler-touwtrekkers blijken nog steeds een
geduchte tegenstander te zijn op de diverse toernooien in de Achterhoek. Deze ploeg trok zondag
met 2 vijftallen naar Borculo, waar de vereniging
Heure in de Dijkhoek deze wedstrijden organiseerde.
Medler I, dat in de bondscompetitie l punt achterstand had op haar grote concurrent Ruurlose
Broek I, was vastbesloten in Klasse A haar beste
krachten te geven. Het gelukte hen om de eerste
prijs te bemachtigen door achtereenvolgens te winnen van Broek I, Ruurlo, Bruil I Ruurlo en Heure I Borculo. Daar Veldhoek verstek liet gaan
bracht ook dit reglementair 2 punten op, waardoor Medler I met 8 punten won. Daar deze wedstrijden meetelden voor de bondscompetitie was
hierdoor Ruurlose Broek naar de 2e plaats verschoven en prijkt Medler I met 3 punten voorsprong bovenaan. Op de eerstvolgende en tevens
laatste competitie wedstrijden, welke vermoedelijk
in 't Medler zullen worden gehouden zal dus de
beslissing vallen, die dit seizoen de titel „kampioen Touwtrekken Achterhoek 1961" zal behalen.
Medler I verwierf een prachtige wisselbeker plus
lauwertak. In klasse B was Medler II niet zo gelukkig, maar kwam toch voor een derde prijs in
aanmerking (envelop met inhoud).

's Morgens reeds de baard van 's avonds
scheren met

BLETT
PRE SHAVE
Of U zich electrisch of met het mes
scheert:
Sensationeel voor ieder, die zich met
BLETT scheert.
Drogisterij ,,De Olde Meulle"

manchester
werkkleding
nodig hebt j

praktijk-diploma
Aanmelding nog mogelijk vrijdag 22 sept.
en vrijdag 29 sept.,
's avonds 7 uur.
Nutsgebouw, Vorden.

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage
Telefoon 1256

Gediplomeerd drogist

flckerman en Kamphuis N.V.
Groothandel in Levensmiddelen, Zutphen

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

vraagt

een magazijnbediende
bovendien hebben wij plaats in ons magazijn voor een jeugdig persoon.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt aan
ons adres Berkelkade 15, of event. na 8 uur
Bonendaalseweg 16, Warnsveld.

Bijouterieën
naar
KEUNE

Voor al uw staalwaren:
SCHAREN

Weulen Kranenbarg

MESSEN
Luxe zakmesjes - knipmessen
Spring- en schedemessen
Brood- en schilmesjes
Naar het van ouds bekende en vertrouwde adres

Fa. MARTENS

Heineken
Bier

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen
Prijs f 7 50 per fles
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414
Voor

Keukenuitzelten

Wapen- en Sporthandel
Elektr. slijpinrichting
Voor het slijpen
scharen en mess*

Heerlijk
pittig
verfrissend

A. G. Tragter

J. M. v.d. Wal

Voor huishoudelijk en school
gebruik
Nagel- en kinderscharen
Nageltangen - pincetten

Als U

NUTS-BOEKHOUDCURSUS

! Heinekem

naar

alle soorten

Keune
AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Zoals jaren staan wij wee^aan de spits met
eec pracht sortering in ^B
Groot Jebbink.
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Vesten en pullovers
voor dames, heren, meisjes en jongens

Dit moet u beslist eens zien en passen
Wel beter, maar niet duurder!

A. J. A. HELMINK

gemaakt van

UTVBS

manchester

Verkrijgbaar bij:
FA. VISSER

-

VORDEN

Jongens en Meisjes!
Bij het

TEXTIELBEDRIJF VORDEN
is plaats voor flinke

Jongens en Meisjes
boven 15 jaar.

• Voor meisjes in ploegendienst
17*72% extra loontoeslag.
• Reiskostenvergoeding en vrije
werkkleding.
• Voor elk dienstjaar f 100.— op
spaarboekje.
• Prettige werkkring
• Muziek tijdens het werk.
• Goede sociale verzorging.
Aanmelden dagelijks en 's avonds 7-10
uur aan het bedrijf, Zutphenseweg 35,
Tel. 06752-1340.

f. 1.50 per 500 gr.

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214

Telefoon 1514
Vrijdag en zaterdag geven wij hierop Verhuur van gelegeneen dubbel aantal Animo-zegels
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Komt U deze week nog in de
Telefoon 2264.
Dorpsstraat, loop dan eens even
Voor
bij ons binnen,

Pak cacao, 250 gr
Beker perengelei
Grote ontbijtkoek
2 blik soepballetjes
250 gr blanke rozijnen
Pak kleutertaai, 500 gr
100 gr chocolade rumbonbons
250 gr Kreijenbroeks speculaas

Hemeken

Serviezen

We hebben voor U

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

naar

79
39
43
98
57
75
£5
59

et
et
et
et
et
et
et
et-

Bij elk pak Venzchocoladehagelslag een reep chocolade gratis

GEBODEN WORDT:
• Zeer hoog loon.

HAANTJES

Pardijs heeft het voor

U!

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram gesmolten vet 45 et
500 gram rookworst 160 et
500 gram haantjes 225 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram kookworst 60 et
200 gram tongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram vet spek 90 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

KEUNE
Adverteer regelmatig
in
CONTACT

Heineken's bier
verkrijgbaar bij

Kistemaker

hét blad van Vorden

""Nutsgebouw™1

hie
svntraciet

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie ïac. Miedema - Deventer

Zondag 24 sept» 8 uur.

TANKBATALJON

l BRANDSCHONE WARMTE
Rijk vuur, schoon en sfofvr/j.'

met: Don Kelly - Marjorie Hellen
Edward G. Robinson

Voordelig-Nu vit voorraad leverbaar door:

Zij strandden in het moordend vuur
van de vijand . . . . maar weigerden
overgave.

FA. J. W. ALBERS
Telefoon 1232
.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

L

Toegang 14 jaar

J

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

