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BETALING ABONNEMENTSGELD
KERKDIENSTEN zondag l oktober
Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad ƒ 1.60
Hervormde kerk
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. Druk8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
kery Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral 10.05 uur Ds. A. Dönszelmann, Jeugddienst.
zorgen dat de overschrijving voor l oktober in ons
Kapel Wildenborch.
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
WAARSCHUWING
De Burgemeester der gemeente Vorden, tevens
hoofd van de plaatselijke politie, waarschuwt een
ieder, die aan een vreemdeling nachtverblijf verschaft, dat hij verplicht is binnen 24 uur op het
gemeentehuis en indien dit gesloten is, op het
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, hiervan
kennis te geven.
Dezelfde verplichting rust op een ieder, die aan
een hem onbekend persoon nachtverblijf verschaft,
doch zulks moet binnen 4 uur op bovenstaande
wijze geschieden, (art. 27 Vreemdelingenreglement
en art. 77 alg. pol. verordening).
Tevens wordt uitdrukkelijk de aandacht er op gevestigd, dat een ieder die er zijn beroep van maakt
aan personen nachtverblijf te verschaffen, verplicht is een doorlopend register te houden en onverwijld bij aankomst in dat register aantekening
te houden van de personen die bij hem in een door
hem gehouden inrichting de nacht zullen doorbrengen, (art. 438 W. v. Strafrecht).
Door de politie zal hierop scherp toezicht worden
gehouden en bij nalatigheid zal onmiddellijk proces-verbaal worden opgemaakt.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

CHR. BESTURENBOND
De afdeling Vorden-Hengelo (G.) van de Chr. Besturenbond kwam in hotel „Het Wapen van Vorden" onder leiding van de heer A. J. Klein Ikkink
in vergadering bijeen, ter bespreking van het a.s.
winterprogramma.
Wegens aftreding van de voorzitter werd tot
nieuwe voorzitter van de afdeling gekozen de heer
B. Bekman, die zijn benoeming aannam.
Voor de a.s. november-actie zal een toneelgezelschap worden gevraagd voor de afdeling op te
treden, benevens een spreker. Deze propagandaavond zal te Hengelo (G.) worden gehouden.
Tevens werd medegedeeld dat op 8 februari a.s.
te Vorden een kleurenfilm, uitgaande van het
C.N.V. zal worden vertoond.
Aan het slot dankte de secretaris, de heer D. Norde, de scheidende voorzitter voor alles wat hij gedaan hoeft-, vooi- de .ifdeling en wenste hem nog
een rijke levensavond toe.
De heer Klein Ikkink dankte hierna voor de tot
hem gesproken woorden en wenste bestuur en
leden voor de toekomst nog een vruchtbare arbeid
toe, mede onder leiding van de nieuw gekozen
voorzitter.
INTERESSANTE DEMONSTRATIE EN
SHOWAVONDEN
De belangstelling voor de demonstraties en shows,
georganiseerd door de firma's Koerselman en
Luth, was ditmaal zo groot dat er twee avonden
gegeven moesten worden.
De avond begon met een alleraardigste tekenfilm,
waardoor de bezoeksters reeds in stemming kwamen. Mevrouw Wilke gaf hierna enkele demonstraties met de nieuwste Tornado artikelen, o.a.
met een elektrische schoenborstel, welke ook weer
gebruikt kan worden o.a. voor het wassen van
auto's e.d. Er werden voorts nog enkele interessante korte Tornado-filmpjes vertoond. Ook van
Brahantia waren er artikelen.
Door een drietal mannequins werden daarna verschillende breimodellen geshowd, vervaardigd uit
van Wijk's & Heringa's wolsoorten, die bij de
dames veel bewondering oogstten.
In de pauze werd een demonstratie met een Knitlux breimachine gegeven. Ook de demonstratie
met de rasp-sny'-schaaf trok veel belangstelling
van de dames. Er was verder nog een verloting
en werden de dames op 'n consumptie getrakteerd.
Na de pauze werd evenals vorige keren een prachtige show gebracht in kledingstukken, vervaardigd
uit tinneroy stoffen van de „Drie Boompjes",
waarvan de fa. Luth in Vorden de alleenverkoop
heeft.
De eerste avond stond onder leiding van de heer
H. Luth en de tweede onder die van de heer R.
Koerselman.
TOUWTREKKERSSUCCES
De Herculessen van het Medler wisten zondag
wederom een groot succes te behalen. Men trok
namelijk met 2 teams naar Friesland, waar te
Luinjeberd bij Heerenveen de krachten werden gemeten met de sterkste touwtrekkersteams uit het
Noorden van ons land. Het Medler I behaalde hier
de 2de prijs en Medler II de 3e prijs.
BIOSCOOP
Zondagavond laat de bekende Duitse komiek Heinz
Rühmann u met volle teugen van zijn fijne humor
genieten in de film „De brave soldaat Schwejk".
Hij is hierin de meest originele soldaat ter wereld.

Voor betere Woninginrichting
naar

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

öeref. 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 1 1 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden *— Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566
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 109 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 44,— tot f 59,— per stuk.
Handel was traag.
Bur gelijke stand van 20 sept. t.m. 26 sept.
Geboren: z. v. H. M. Lötters en M. C. T.
Lukassen; z. v. J. T. A. Sloot en H. W. J.
Berendsen; z. v. G. Jurriens en F. J. Hoorneman.
Ondertrouwd: H. Lenselink en W. Eskes.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. v. Dijk, 78 jaar, wed. Sijmons;
H. Ruesink, vr. wed. v. G. A. Regelink,
71 jaar; J. Maandf^Ëm. echtg. v. A. D.
Kornacker,77 jaar. ^H

VOETBAL
Zoals te verwachten was, heeft Vorden I zondag
tegen Beatrix I een moeilijke wedstrijd gespeeld,
welke eindigde in een 4—3 nederlaag voor de
Vordenaren. In het veld deden beide partijen niet
veel voor elkaar onder. Jammer dat de Vordense
achterhoede niet helemaal op dreef was. Met rust
was de stand 2—l voor de gasten.
Ook na de rust bleef het een spannende wedstrijd,
waarby Beatrix nogal eens hardhandig optrad.
Dit kostte hen een penalty, welke helaas toen de
stand 4—3 was, door Maalderink gemist werd.
Vorden III speelde tegen H. & K. II en verloor
met 4—2. Vorden IV won van Soccii III met 2—0.
De junioren deden het weer best. Vorden A won
van de Graafschap C met 4—l en Vorden B versloeg Eatti B met 6—1.
A.s. zondag speelt Vorden wederom een thuiswedstrijd en wel tegen Brummense Boys I. Het zal
Vorden niet gemakkelyk vallen tegen deze oude
tegenstander de beide puntjes thuis te houden,
hoewel de Boys niet tot de sterksten van de afdeling behoren.
Verder speelt Vorden II in Zutphen tegen A.Z.C.
IV en ontvangt Vorden III Sportclub Doesburg
VI. Vorden IV gaat bij Zutphen IV op bezoek.
De junioren hebben alle drie a.s. zaterdag wedstrijd. Vorden A gaat naar Ruurlo B; Vorden B
ontvangt A.Z.C. C. en Vorden C gaat op bezoek
by A.Z.C. F.
NED. CHR. VROUWENBOND
Voor het eerst in dit winterseizoen vergaderde de
afdeling Vorden van de Nederlandse Christen
Vrouwenbond, onder leiding van presidente mevr.
Kieft-Begieneman. Voor deze avond was als spreker uitgenodigd de heer Eenshuistra te Barchcm.
Deze behandelde het onderwerp: „Eenheid en verscheidenheid in het Protestantisme".
Spr. wekte zijn gehoor op de verscheidenheid in
de protestantse kerken ernstig te nemen. De tegenstellingen zijn alleen te overbruggen door de Bijbel
zelf te laten spreken. Hy gaf de welgemeende raad
Gods Woord getrouw te lezen en te bidden om de
eenheid. Bij alle verscheidenheid is hierin toch een
eenheid.
Verder wees spr. op het verlangen, dat by sommige jongeren leeft, samen het Heilig Avondmaal
te vieren. Hiervoor en ook voor andere tendenzen
die vallen waar te nemen, omtrent het zoeken van
eenheid moeten wij een open oog hebben, aldus
spreker.
Tydens de vergadering w^den een 5-tal nieuwe
leden ingeschreven, zodat^M totaal aantal leden
van de afdeling thans loWR

Altijd liever

Dan zojp?r van frisse mond en witteen d e n

GOED GESLAAGD FEEST AAN DE
MEDLERTOL
De School- en Oranjefeesten aan de Medlertol te
Vorden werden door prachtig najaarsweer begunstigd. Vrijdags werd het schoolfeest gehouden van
de o.l. school op het Medler, hetwelk dank zij de
goede organisatie zeer geslaagd is. De jeugd kon
naar hartelust draaien in de draaimolen, en werd
tussen de bedrijven door volop getrakteerd.
's Middags waren er voor de kinderen in de diverse leeftijdsgroepen aardige spelletjes uitgedacht.
Er waren voor deze spelen prachtige prijsjes beschikbaar gesteld, die na afloop in de school aan
de prijswinnaars (essen) werden uitgereikt.
Vrijdagavond bestond er voor de opvoering van
oen toneelstuk door het Larense Amusementsgezelschap in de grote feesttent achter café Eykelkamp een grote belangstelling. Opgevoerd werd
het prachtige stuk „Het Huis van Licht en Schaduw". Het werd in dialect gespeeld en zeer goed
en duidelijk verstaanbaar voor de aanwezigen vertolkt.
Het gezelschap kreeg aan het slot een daverend
applaus in ontvangst te nemen. Na afloop was er
gezellig dansen met muziek van „De Zwervers".
Zaterdagmorgen begonnen de Volksspelen zoals
het Vogelschieten, Schijf schieten en Vogeltjesschieten. De koning van verleden jaar, de heer E.
Gotink, loste het eerste schot, gevolgd door burgemeester Van Arkel.
De vogel bleek zo vast te zitten, dat er ruim 240
maal moest worden geschoten (3 ronden), doch
daar het reeds ver over twaalven liep werd besloten de prijzen bij verloting toe te kennen. (Zie
prijsuitreiking).
's Middags om 2 uur werd door de voorzitter de
officiële opening verricht. Hij heette hierbij vooral welkom burgemeester en mevrouw Van Arkel
en de Muziekvereniging „Concordia".
Hier bestond veel belangstelling en animo voor
de verschillende Volks- en Kinderspelen. Voor het
eerst was er ook een kegelbaan, welke was opgesteld in de zagery van de fa. Eggink. De animo
was bijzonder groot, want liefst 138 personen
meldden zich aan.
Ook de commissie voor het Kinderfeest was bijzonder actief geweest en organiseerde voor de
jeugd allerhande spelletjes.
's Avonds om half zes reikte de ere-voorzitter,
burgemeester Van Arkel, de prijzen uit van de
diverse Volksspelen. Hij wees er op, dat de aanvrage voor een tweetal lichtpunten op het Medler
t.w. een bij de afweg naar de Wiersse en een bij
de afweg naar de Brandenborch, door de Raad
waren goedgekeurd. De goedkeuring der Rijkswaterstaat laat echter nog op zich wachten, zodat
men nog even geduld zal moeten hebben.
Hierna werden de prijzen bekend gemaakt. Bij het
vogelschieten werd de heer Hans Lichtenberg
(Kieftskamp) na loting koning 1961. Hij koos
mej. Willy Lichtenberg als koningin. Deze werd
door de burgemeester gekroond en ontving een
prachtige taart. De koning ontving een pendule.
De verdere uitslagen waren: 2. H. Weenk (kop);

3. Fons Lichtenberg „Waarïe" (r. vleugel); 4. J.
Eggink (1. vleugel) na loting; 5. Theo Eykelkamp
(staart) na loting.
Volksspelen.
Schijf schieten: 1. E. Gotink; 2. J. Kok; 3. J.
Dostal; 4. J. Eggink; 5. H. Wesselink; 6. H.
Kappert.
Vogeltjesschieten: 1. G. Dimmendaal; 2. A.
Horstman; 3. J. Wentink; 4. J. Voskamp; 5. A.
J. Vorentjes; 6. A. Vorentjes.
Dogcarrijden dames: 1. mevr. Fokking-Dimmendaal; 2. mej. A. Lichtenberg; 3. mevr. MulderyeHeyink; 4. mej. D. Tjoonk; 5. mej. J. te Velthuis.
Doeltrappen dames: 1. Joke Weenk; 2. Jo Voskamp; 3. mevr. Rietman; 4. Dina Tjoonk; 5. mevr.
Mullink; 6. Annie Dostal.
Doeltrappen heren: 1. Jan Ribbers; 2. Henk te
Velthuis; 3. A. J. Vorentjes; 4. R. Aaten; 5. E.
Gotink.
Stoelendans: 1. mevr. Enzerink-Nijenhuis; 2.
mevr. Fokkink-Dimmendaal; 3. mej. R. Dimmendaal; 4. Jansen Klein Lebbink; 5. Alie Kamperman; 6. mej. R. Knoef-Bulten.
Kegelbaan: 138 deelnemers: 1. B. Enzerink, 69
punten; 2. H. Klein Brinke, 69 punten; 3. Jan
Wentink, 67 punten; 4. G. Arfman, 66 punten; 5.
J. Ribbers, 64 punten; 6. J. Dostal, 64 punten.
Na afloop speelde „Concordia" het Wilhelmus,
dat door allen uit volle borst werd meegezongen.
De feestvreugde werd nog verhoogd door de aanwezigheid van een schiettent, draaimolen, diverse
kramerijen etc. 's Avonds was het een drukte van
belang in de grote feesttent, waar velen nog op
gezellige wijze een dansje maakten met muziek
van „De Zwervers".
RECLASSERING
Zaterdag wordt de jaarlijkse collecte gehouden
voor de reclassering. Het doel (het weer in de
maatschappij terugvoeren van personen die een
misstap begingen) is wel zo bekend, dat 'n verdere
aanbeveling niet nodig is. Hoewel het een buscollecte is, hoopt het comité toch op een gulle bijdrage. Het gaat immers om het doel en niet om
wat uw buurman geeft!

Gun ons even de tijd onze winkel
in te pakken, daarom:

Maandag 2 oktober
Dinsdag
3 oktober
Woensdag 4 oktober

.

GESLOTEN

Donderdag 5 oktober is U welkom bij:

Visser-Vorden
PLATTELANDSVROUWEN
Vorige week hield de afd. Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen haar eerste by eenkomst in dit seizoen.
De presidente, mej. Meinen, opende deze vergadering en heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de spreker voor deze avond, de heer Hiddink, directeur van de Rijkskweekschool te Doetinchem en enkele gasten die voor kennismaking met
de afdeling aanwezig waren. Ze deelde mede dat
het bestuur als volgt is samengesteld: mejuffrouw
Meinen, presidente, mevr. Albers-Wijers, secretaresse, mevr. Wuestenenk-Tjoonk, penningmeesteresse, mevr. Pardijs-Pardijs, 2e presidente, mevr.
Wechgelaer-Boerema, 2e secretaresse, mevr. Groot
Bramel-Ruiterkamp, 2e penningmeesteresse, mevr.
Koning-Tjoonk, algemeen bestuurslid.
Er werden enkele mededelingen gedaan omtrent
e-ursussen die dit winter gehouden zullen worden.
Allereerst een kleine E.H.B.O. cursus van 6 lessen,
te geven door zuster Stoop. Vervolgens zal een
cursus voor de fijne keuken gehouden worden, ook
van 6 lessen, te geven door een lerares van de
huishoudschool. De handwerkcursus, onder leiding
van mevr. Groot Bramel-v. d. Schans vindt weer
gewone doorgang.
Het zangkoortje onder leiding van mevr. Klein
Brinke-Gotink, dat met 12 dames start, gaat weer
liederen instuderen voor de kerstmiddag.
Daarna kreeg de heer Hiddink het woord met het
onderwerp: „Het gezin in een veranderende
samenleving".
Onze samenleving is in de loop der tijden door
de industrialisatie, mechanisatie en techniek geheel aan het veranderen. Deze ommekeer vindt
haar weerslag in de gezinnen. Een groot deel van
de agrarische bevolking heeft nu werk gevonden
in de industrie, of een beroep gekozen. Was vroeger het ge/in veelal, een besloten eenheid, tegenwoordig treedt het gezin veel meer naar buiten en
krijgen we een z.g.n. open gezin.
Spreker waarschuwde voor een te grote geslotenheid, waarbij de opgroeiende kinderen te veel aan
de ouderlijke macht gebonden worden. De reactie
komt dikwijls op 18—20 jarige leeftijd, waarby de
kinderen zich geheel los willen maken van deze
gebondenheid en overslaan in een soort losbandigheid.
In het „open gezin" waarby de ouders buiten het
gezin leven, zoekt de jeugd haar eigen wegen in
ontspanning op straat of in bioscoop. De ouders
geven hier te weinig leiding en dit leidt ook tot
een zekere mate van losbandigheid.
Een goed gezin is een „open-gesloten gezin", waarbij de ouders oog hebben voor de veranderende om_
standigheden, aan de kinderen een zekere mate
van vrijheid verlenen, maar waar toch in het gezin het contact onderling en de rust gevonden
wordt.
De presidente sloot de avond met een dankwoord
aan de spreker voor zijn boeiende causerie.

JEUGDD1ENST
op zondag l oktober a.s.
Ds. A. Dönszelmann uit
Amsterdam
Onderwerp van de preek:

„Genezen verklaard"
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

DAMMEN
De Vordense dammers zyn weer aan hun onderlinge competitie begonnen. Er zijn enkele nieuwe
gezichten bij gekomen die wat kwaliteit betreft
best meekomen, gezien de uitslagen die hieronder
volgen.
Hesselink-Verstoep O—2; Wijen-Nijenhuis l—1;
Ter Beest-P. v. Ooyen l—l; A. v. Ooyen-W. Sloet.
jes O—2; Wiersma-Lammers l—1; RoozendaalEsselink 0—2; Klein Brinke-Hulshof 2—0; D.
Sloetj es-Lede O—2; Derks-Bosch O—2; Wildeboer.
Kl. Bramel 0—2; C. v. Ooyen-Hiddink 2—0; Wentink-Wansink afgebroken.
Breuker-Byzitter 2—0; Derks-D. Sloetjes 2—0;
P. v. Ooyen-Brinkman l—1; Harmsen-Nijenhuis
2—0; Wansink-W. Sloetjes 2—0; Ter Beest-Verstoep 2—0; A. v. Ooyen-Roozendaal 2—0; Wiersma-Lede 2—0; Hulshof-Hiddink 0—2; KL BrinkeBosch O—2; Hesselink-Esselink l—1.
Brinkman-Bello 2—0; Derks-Esselink 1-1; Harmsen-Wyen, afgeb.; Ter Beest-A. v. Ooyen, afgeb.;
Nijcnhuis-W.Sloetjes afgeb.; C. v. Ooyen-Oukes
O—2; Hesselink-Breuker O—2; Verstoep-D.Sloetjes O—2; Hiddink-Bijzitter O—2; Wentink-Lammers 2—0; Wansink-Kl. Bramel 1—1; Hulshof-P,
v. Ooyen O—2; Bosch-Roozendaal O—2.

JAARVERGADERING B.O.L.H.
Onder leiding van mej. M. Vruggink hield de afdeling Vorden van de B.O.L.H. in hotel „het Wapen van Vorden" een druk bezochte jaarvergadering. Na een kort welkomstwoord, in het bijzonder
tot de nieuwe leden, deelde de presidente mede, dat
half oktober een gecombineerde vergadering met
de B.O.G. zal worden gehouden en op 7 oktober
een dropping.
Deze winter zal er een cursus Kleding en Charme
worden gegeven. De cursus zal worden gegeven
door mevr. Wimmers-Korvinus en mej. Kloet.
Mej. G. Beumer werd als bestuurslid herkozen.
In de vacature mej. A. Berenpas werd gekozen
mej. D. Wesselink. Wegens ziekte werd de causerie
van mej. A. Wuestenenk uitgesteld.
De avond werd verder gevuld met een tekenwed- Ook vandaag wordt weer bewezen
strijd en enkele spelen.
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

OG-

... maar de practische huisvrouw
doet wonderen met haar geld

ÏEHERIHK

door het kopen bij de

DE OPTICIEN DIE flLTUD
VOOR U KLflflR STflRT. 1

VIVO SPECIALITEITEN
Echte Groninger
Koffiekoek,per £tuk

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Witte bonen

Ziekenfondsleverancier

l grote Pot

Berliner
Leverworst

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

Reine Victoria's
V-t l i te r s pot

DIE IS LEKKER!
150 gram

Appel/Bosbessen

H.H. Landbouwers.
Plastic

dekkleden
voor 38 cent de m 2

VIVO kruideniers

Óteeds vake,: KISTEMAKER

SCHOENAKER,

MILLIOENEN
tekort bij (goedkope) Verzekerings~
Maatschappij

„BRAND ARIS"
Voor het veiligstellen van Uw bij genoemde maatschappij lopende posten,
kunt U zich wenden tot:

Kranenburg

OPLAAT, Wildenborch
SMIT, Zutphenseweg

W. J. B. Kok, veilinghouder in machinerieën te Apeldoorn,
zal op

vrijdag 29 september a.s.
van 3-6 uur n.m. en 's avonds van 7-9 uur in de
zaal van hotel Bakker, Dorpstraat 24 te Vorden,
t.o.v. deurwaarder H. Roza te Zutphen, publiek bij
opbod a contant verkopen diverse goederen, w.o.:

J. van Zeeburg
die Uw verzekeringen onderbrengt bij
EERSTE Klas maatschappijen o.a.

Die vragen leven bij ieder, die iets wil
aanschaffen; bij iedereen dus. Het antwoord op al die vragen krijgt de bezoeker
in demonstraties en prettige persoonlijke
voorlichting op de

„De Nederlanden van 1845"
Verzekeren is een zaak van vertrouwen.
Denk daarom vooral bij voorspiegeling
van abnormale lage premies, aan het
spreekwoord:

„Alle waar is naar zijn geld".

JAARBEURS VAN HET OOSTEN
ZUTPHElT'a? sept. t/m 4 okt. - Beursterrein D e vent er weg-op en elke dag 1422 u.(behalve zondag); inl. O675O-51OO

Aanbesteding
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden zullen

in het openbaar aanbesteden
het slopen en ruimen van het pand plaatselijk gemerkt Nieuwstad 21 op dinsdag 10 oktober 1961 te 11.00 uur in het gemeentehuis.
Bestekken verkrijgbaar op het bureau van
gemeentewerken te Vorden a f 1..— per
stuk (franco per post f 1.26).
VORDEN, 26 september 1961.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
de Burgemeester,
VAN ARKEL
de Secretaris,
J. V. PLAS

A. s. zondag 2.30 uur
Vorden l-Brummense B. l

Utina
de melkmachine voor stal
en weide.
De enigste melkmachine met het filtermelksysteem.

Heeft U een verjaardag of feestavond je?

Pardijs
heeft voor U in voorraad
Pepsels, zak
Tux, zak
Zoute pinda's, zak
Nibbits, zak
Verkade gem. zoutjes, zak
Kaasdomino's, pak

25
45
50
70-80
75
125

et
et
et
et
et
et

Alles gegarandeerd kersvers

Heerlijke zachte Land wijn
195
Orig. Franse Landwijn, liter
285
Orig. Italiaanse Vermouth, liter 360
Grols Bier
35-47
Amstel Oud Bruin
30-42
Cola
22-60
Tonic
23
Victoriawater
30-105
Betuwe appelsap
33-88
Betuwe druivensap
55-187
Diverse soorten Hero limonades
enz. enz.

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Nieuwe zending

Dus: zeer hygiënisch en goede, schone
melk
Kortere melktijd = werkbesparing

kinderpantalons, jongenstruien
meisjesjumpers en vesten

Vraagt ons referenties en demonstratie
zonder enige verplichting.

Bezichtiging een uur voor de verkoop.
Voor

Keukenuitzetten
naar
Keune

"Nutsgebouw™1
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l oktober 8 uur.

De brave soldaat
SCHWEJK
met: Heinz Rühmann - Senta Berger.
Schwejk, de meest originele soldaat
ter wereld.

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

Koekoekstraat 6 - Vierakker
Telefoon 06754-356

Wij brengen weer een geheel
nieuwe kollektie in:

bedrukte blouses
Kerko,
in poplin, flanel en terlenka

Vesten
Jumpers en rokken
In geheel nieuwe modellen
Ook voor grote maten is gezorgd!

Looman - Vorden
Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram tongeworst 50 et
200 gram bloedworst 35 et
200 gram boterhamworst 55 et
500 gram haantjes 225 et
l liter erwtensoep 50 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
ALLE BANKZAKEN

De Speciaalzaak

Looman - Vorden

Onze bank staat gereed om al Uw zaken op
vertrouwelijke wij/e doeltreffend te behartigen
• solide en rendabele belegging van spaargelden
• voorschotten, hypotheken en kredieten tegen
passende voorwaarden
• betalingen per bankgiro: veilig, voordelig ca
snel
• alle speciale diensten in £eld*aken

Goöp. Boerenleenbank „Vorden"
Speculaas

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Boerenleenbank Kranenburg
A.s. vrijdagavond

gesloten

natuurlijk van uw Bakker!

Inplaats daarvan a.s.

Want dat is echte speculaas.

De Vordense Bakkers

Sigarenmagazijn 't Centrum

29 september, is de bank

De vertegenwoordiger:

Johan Donderwinkel

Dames!

toch ook uw zaak?

Delana

Deskundige en snelle service

autograsmaaimachines, grasmaaimachines met motor, complete T.L. buizen, lichte en zware electrische handboormachines, electrische slijpmachines, electromotoren, bankschroeven, 89-delige gereedschapkisten, dozen ring-, dop-,
ensteeksleutels, boren en booromslagen, rollen licht- en krachtkabel, snij en tapgereedschap, vijlen, mixers, electrische
koffiemolens, sloten, scharnieren, hand- en trekzagen, tuinsproeiers, alsmede motor- en bromfietsjassen en schoenen, voorts nog allerlei andere electrische materialen en
gereedschappen.

Zojuist ontvangen

Het melken en zeven geschiedt met
uitsluiting van de stallucht.

Gebruikers zijn zeer tevreden over dit
systeem melkmachine.

Vorden Tel. 1421

Belangrijke veiling van ijzerwaren
en gereedschappen

WAT IS ER
?
HOE WERKT HET ?
WAT HEB IK ER AAN?
WAT KOST HET ?

Assurantiekantoor

Almenseweg 12, Vorden
Telefoon 1531

Fa. G. W.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

zaterdagmorgen geopend
van 8 - 1 2 uur.

Verloofd:
Truus Jansen ft Op zaterdag 30 september a.s. hopen X
W onze geliefde ouders
ft
en
ft
G. J. VOSKAMP
ft
Henk Bos
en

X

Vorden, Herv.Pastorie X A. R. VOSKAMP-GROOT ENZERINK
Utrecht, Seringstr. 156
Q hun 25-jarige echtvereniging te her30 september 1961.
n denken.
X
Dat zij nog vele jaren voor elkaar en
Voor de vele bewijzen
voor
ons gespaard mogen blijven is
van deelneming onderde
wens
van
vonden bij het overWillemien
lijden van onze lieve
Corrie
man, vader, groot- en
X
Gertie
overgrootvader
n Vorden, september 1961.
J. W. Tjoonk
X Veld wijk C 117.
betuigen wij onze har- j . Gelegenheid tot feliciteren 3.30-5 uur
telijke dank.
\ in café Lettink.
Uit aller naam:
Wed. Joh.a. TjoonkGroot Nulend
Op D.V. 5 oktober hopen onze geliefde ouders
Hoenderloo,
september 1961.
G. ROBBERTSEN

X

Biedt zich aan: R K.
MEISJE in bezit van
Mulo-diploma A en B.
Liefst op kantoor. Te
bevr. bureau Contact.
Mevrouw van Melle, Bosboomstraat 3, Utrecht vraagt
in haar gezin

een meisje
om haar te assisteren in de
huishouding. Desgewenst
met huiselijk verkeer. Salaris nader overeen te komen.
Meerdere hulp aanwezig.
Doktersgezin - geen praktijk
aan huis.

H. J.

Te koop een zeer snelle
RAP imp., g.o.h. l y2
jaar oud. J. Koning,
D 113.
Te koop g o.h. kinderwagen en kinderstoel. Zutphensew. 31
Vorden.
Te koop een z.g.a.n,
kamerkachel bij
Gebr. Barendsen te bevragen.
Te koop eetaardappelen,Libertasen Pimpernel bij G.H. Wassink B 29 Delden.
Te koop prima cetaardappels W. Klein
Bramel C 112 Telef.
1534.
Te koop eetaardappels (Pimpernel) J. G.
Wassink bij de Bramel.
Te koop roggestro
en een hondenhok
met ren. Kreunen D 40
BIGGEN te koop en
jonge fokshonden
G. W. Winkel
„Gazoor"

Te koop een toom
BIGGEN. H. Bosman
bij 't Zwembad.
Te koop in goede
staat zijnde RAP bromfiets, een leren JAS en
een zwaar nuchter
stierkalf bij G. Wuestenenk, ,,Weideman"
Toom gekruiste BIGGEN te koop bij Gr.
Jebbink, 't Haller
Linde
Te koop neurende en
versgekalfde FRIESE
KOEIEN.Bestemelkl.,
ab.vrij bedrijf G. Vlogman, Hackfort.

^
ft
J

Zwarte bessenwijn, literskruik
295 et
Tijdelijk hierbij l pot knakworst (8 stuks) voor 19 et

in de ouderdom van 31 jaar.
A. J. Lenselink
E. L. Lenselink-Huizinga
A. B. Langeler
J. Lenselink

Bij 3 gulden boodschappen, 15 penny wafels voor 59 et
100 gram fijn gevulde bonbons en
samen 98 et
100 gram chocolaadjes

Vorden, 23 september 1961.
Almenseweg 42.
X
y
Q

De begrafenis zal plaats hebben op
28 september om 14 uur op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam.

n

Bejaardenkring

Gehaktballen in jus, groot blik met 4 ballen
slechts 89 et
Snijworst, altijd lekker, 200 gram
79 et
Boterhamworst, 200 gram
49 et
Pindarondjes, bijzonder lekker koekje, 250 gram 59 et
Ovenverse eierbeschuit, 2 rol voor
39 et
Supertoffee's, zeldzaam lekker, 250 gram
79 et

WOENSDAG 4 okt. n.m. 2.30 uur
in de koffiekamer van het Nut.

Handig en zeer lekker, witte bonen, kant en klaar
3 jampotten voor 95 et
neem wat potten in voorraad

MODE IN WOL

Spare de Here hen nog voor ons.
Ps. 71:9 onber. Y

Nieuwe oogst augurken, per jampot voor

Hun dankbare kinderen.
Vorden, sept. 1961.
B 55.

89 et

Zeldzaam goedkoop!!

ft
jj

3 stuk karnemelkzeep geen 92 et, maar
deze aanbieding komt niet weer

79 et

Receptie van 3 -4.30 uur in zaal Eskes. X

J

in de ouderdom van 77 jaar.

Te koop enkele beschadigde bromfietsen, nieuw of z.g a n.
A. G. Tragter, Telef
1256.

..

te herdenken, dat zij voor 50 jaar in
het huwelijk zijn verbonden.

Gevraagd:

Te koop een N.S.U.
bromfietsingoedestaat,
sportmodel jaar 1960.
H. W. Groot Enzerink, Zutph.weg 21
Vorden
Tel. 1254

Onze najaarsreclame!

ROBBERTSEN-HENDRIKSEN

Heden overleed, geheel onverwachts,
mijn lieve zorgzame man

omgeving Vorden. Inl.
bureau Contact.

HERMAN HOLL

echtgenoot van Anke Langeler

en

MEISJE biedt zich
aan voor 2 halve of 2
hele dagen in de week
Inl. bureau Contact
magazijnruimte

Vlot een flink spaarbank tegoed
voor wie bij ALBERS inkopen doet

Heden nam de Here plotseling tot
Zich onze geliefde schoonzoon en
zwager

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
l zeer grote spons en 3 kussentjes shampoo
samen voor 69 et
Profiteert hiervan

nieuwe
collectie
zojuist
ontvangen

JOHAN MAANDAG

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

A. D. Maandag-Kornacker
Vorden, 21 september 1961.
„de Wehme"
Nieuwstad 44.
De begrafenis heeft op maandag 25
september plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden behaagde het de Here na een
langdurig geduldig gedragen lijden,
in de volle verzekerdheid des geloofs
uit ons midden weg te nemen, onze
inniggeliefde moeder, behuwd- en
grootmoeder
HENDRIKA RUESINK

Wed. van G. A. Regelink
in de ouderdom van 71 jaar.
Voorst, G.J. Regelink
L. B. Regelink-Wolters
Hummelo, B. J. Wullink
H. W. Wullink-Ruesink
Steenderen, J. Kets-Regelink
G. J. Kets
Almen, M. Regelink
G. W. Regelink-Menkveld
• Vorden, G. A. Regelink
D. J. Regelink-Schieven
Hall, H. Makkink-Regelink
G. K. Makkink
en kleinkinderen
Vorden, 21 september 1961.
Hengeloseweg B 11.
De begrafenis heeft maandag 25 september plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Fa. J. W. Albers

Kom kijken bij:

Nieuwstad 5, Vorden

L. SCHOOLDERMAN - VORDEN

Komt U ook eens kijken

Puma voetbalschoenen

naar onze prachtige sortering

Wereldver maard,

Winterstoffen

door kwaliteit en afwerking

in draion, mousseline, jaquar en wol
Met pararubber noppenzool

U weet het,
enkel coupons, dus niet iedereen loopt er mee!

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

f 7.65 per fles

LOOMAN-VORDEN

KEUNE

STARTAVOND
een hartelijke

van het

gelukwens

Jonge Kerk-werk
op donderdag 5 oktober
kwart voor acht in Irene.

voor:

Firma H. W. Visser
Burg. Galléestraat 5 -

VORDEN

die wij feliciteren ter gelegenheid van de
heropening en de zo bijzonder geslaagde
modernisering van hun winkelpand.

Lees vooral de Jonge Kerk rubriek in
het nieuwe kerkblaadje.

Vordens Mannenkoor
•

Maandag 2 oktober

CONCERT
Aanvang 8 uur

in zaal Eykelkamp
Gratis entree

Moderne zakenmensen
gaan met hun tijd mee. Zij weten, dat u er prijs
op stelt kwaliteitsprodukten te kopen, maar dan ook
in een modern ingerichte winkel, die het kopen tot
een plezier maakt. Het verheugt ons, dat ook ons
kwaliteitsprodukt, de Danion nylons, een goeg'e plaats
hebben in deze zaak. Want in zaken, waar de
nadruk wordt gelegd op kwaliteit, daar vindt u de
Danion nylons. Wij hopen, dat u deze vernieuwde zaak,
een aanwinst voor de winkels in uw woonplaats,
eens met een bezoek zult vereren.

Kömag
Het nieuwste elektr. apparaat met 100
toepassingen voor
Landbouw, Ambacht,
Industrie enz.
Vele mogelijkheden o.a.
Slijpen van bijlen, messen en verdere
werkgereedschap
Scheren van vee, paarden en schapen

dames dragen
Deze advertentie wordt
aangeboden door de direktie
van de Danion Fabrieken,
Amsterdam - Emmen.

danlons

Vraagt ons referenties en demonstratie
zonder enige verplichting
De vertegenwoordiger:

Joh. Donderwinkel
Koekoekstraat 6 - Vierakker
Telefoon 06754-356

Gevraagd:

net meisje

Eindelijk . . . .

root de huishouding»
oor dag of dag en
nacht. Hulp werkster
anw. Mevr. Dekker,
Sutphen, Korte Hoftraat 6.

Na wekenlange verbouwing

Opening

Heerlijk
pittig
verfrissend

Lrevr;

nette naaister
voor atelier.

Wekenlang zijn vakmensen bezig geweest onze zaak

Fa. Nuy - Zutphen
Modemagazijn

een nieuw aanzien te geven.
Nu kunnen we eindelijk zeggen:

Donderdag 5 oktober
openen wij onze geheel nieuwe zaak.
En uniek voor Vorden en omstreken in textiel is het
„zelf keuze-systeem".
Nu kunt U zelf uitzoeken. Dit is prettig, U neemt
de tijd . . . rustig kiezen en keuren in ons enorm
assortiment.

Daarom: ga winkelen in „nieuwe stijl",
doe het zelf in Vissers zelf keuze-zaak!
Profiteer van onze openings-korting
Voor kinderen een leuke verrassing

Hei ne ken
Bier

Toom BIGGEN te
coop en een partij
cementpannen.
W. Nijhof, D 66
Wildenborch.
4 mooie BIGGEN te
koop. Wassink,
Nieuwstad
Te koop een toom
beste BIGGEN bij G.
Nijenhuis D 52b,
Galgengoor, Vorden
Te koop 100 prima
HENNEN, W.L.
z mnd. oud, a.d. leg.
B. H. Breuker, Linde

H.H. Veehouders.
Met melk meer mans
Met een koedek meer
melk.

* Bezichtiging voor iedereen
terwijl de koffie voor U klaar staat.

Fa* G» W* Luimes

WOENSDAGAVOND 7-10 uur

Vorden

Telef. 1421
Voor

UW „ZELFKEUZE" ZAAK

VISSER

Vorden
TOUWTREKWEDSTRIJDEN OM HET
KAMPIOENSCHAP DER ACHTERHOEK
Op zondag 8 oktober zal de Medler Touwtrekvereniging nabij de Medlertol grote touwtrekwedstrijden organiseren, een en ander onder auspiciën van
de Bond van Touwtrekkersverenigingen „De Achterhoek".
Dit zijn de laatste wedstrijden van het seizoen.
Het belooft ditmaal bijzonder spannend te worden,
daar Medler I thans in de bondscompetitie aan
kop gaat, echter op de voet gevolgd door haar
grote rivaal Ruurlose Broek I.
Er zullen ca. 20 ploegen in vier klassen deelnemen.
De winnaar in klasse A is tevens kampioen touwtrekken 1961. Getracht zal worden om ter opluistering nog een aardig evenement te vertonen.
Voor de kampioensploeg is een prachtige wisselbeker beschikbaar gesteld, welke momenteel in het
bezit is van Ruurlose Broek I.
Nadere bijzonderheden zullen volgen in de advertentie de volgende week in ons blad.
MINDERBROEDERSKLOOSTER KRIJGT
ANDERE BESTEMMING
Het Provinciaal Bestuur der Nederlandse Minderbroeders te Weert heeft eenstemmig besloten, dat
het Minderbroedersklooster op de Kranenburg, althans voorlopig hier zal blijven gevestigd.
Het is de bedoeling, dat het klooster, dat tot nu
toe assistentieklooster was, zich nu meer speciaal
zal gaan instellen op de ontwikkeling en de geeste.
lyke belangen van de streek.
Aanvankelijk had het een regionale betekenis n.l.
de zielszorg voor het omliggende gebied. Met de
groei van de communicatiemiddelen werd deze regionale betekenis doorbroken en werd de activiteit
van het klooster landelijk. De paters trokken vanuit een bepaald „assistentieklooster" het hele land
door voor bijzondere zielszorgactiviteiten als missies, mis- en vormingsweken, retraites etc. De
laatste tyd evenwel groeit weer de tendenz om
terug te keren naar de vroegere regionale betekenis: het klooster zien als werkkern voor de streek.
Bij de Franciscanen heeft men daarvan diverse
voorbeelden o.a. in Drachten (Fr.) en Hoorn
(N.H.), bij de Augustijnen in Witmarsum (Fr.)
en bij de Benedictijnen, de Slangenburg te Doetinchem; om slechts enkele te noemen. Iets dergelijks is ook de gedachte voor het klooster te Vorden—Kranenburg.
Een dergelijke ontwikkeling is echter niet al te
simplistisch. Een klooster is geen patates-friteskraam, die zich hier of daar langs de weg aan het
publiek kan presenteren. De bezetting van het
klooster te Vorden zal dan ook voor een ontwikkeling in bovengenoemde zin van 't allergrootste belang zijn. Het Provinciaal Bestuur der Franciscanen geeft zijn volle medewerking en verwacht
dit ook van de geestelijkheid en leken uit deze
streken.
De hoofdschotel van het werk der paters zal dus
niet meer zijn, het verlenen van assistenties ter
vervanging van pastoors of kapelaans in verschillende parochies, maar werk van grootser allure
zoals het geven van vormingsweken, voor jeugd
en ouderen, bijeenkomsten voor groepen verloofden en arbeiders, ontwikkelingsavonden en misschien zelfs het leggen van interconfessionele contacten. Dit alles heeft groei en ontwikkeling nodig.
Vóór alles zal men echter thans de mogelijkheden
onderzoeken, hoe het klooster op de Kranenburg
een actief aandeel kan krijgen aan de geestelijke
ontwikkeling van de Achterhoek en Twenthe.

V.Z.V. '54

Serviezen
naar
KEUNE

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

HAANTJES

Aan de leden

f. 1.50 per 500 gr.
Hiermede berichten wij u, dat de
W. RosscL tel. 1283
wintertraining
zal aanvangen op wc sdag 4 oktober om
H. Robbertsen
7.45 uur in de gymnastiekzaal.
tel. 1214
Het Bestuur
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Maar wie het allerbeste wil tanken,
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

i

Heineken

tankt

TOTAL
TOTAL motorbrandstoffen

onovertroffen

Barink's
TOTAL SERVICE

RATTI NIEUWS
Ook de tweede competitiewedstrijd hebben de Rat
tianen niet in een overwinning om kunnen zette
en verloor men de uitwedstrijd tegen Diepenhein
I met 3—2. Echter was het vertoonde spel zeke
een klasse beter dan in de eerste wedstrijd teger
Bredevoort. Er werd door de Rattianen bijzoncle
goed gespeeld en het feit, dat men enkele invaller
had deed schijnbaar aan het spel geen afbreuk.
Eykelkamp kon, na een klein offensief der thuis
club, Ratti de leiding geven. Direct na de hervat
ting kon Diepenheim gelijk maken (l—1), maa
Ratti nam opnieuw de leiding door Dostal, maa
weer werd de balans in evenwicht gebracht (2-2)
Er volgde nu een spannende strijd, waarbij Wen
tink vooral doeltreffend bleek. In de allerlaatst
minuut van deze spannende ontmoeting, kon d
thuisclub de stand op 3-2 brengen. Een gelijk spe
had de verhouding beter weergegeven.
Ratti II was vrij, evenals Ratti A. Het B-tean
moest in Vorden B met 6—1 haar meerdere erken
nen, maar Ratti C behaalde een mooie 4—O zeg
op St. Walburgis B uit Zutphen.
Voor het eerste elftal zal er a.s. zondag een be
hoorly'ke kluif te verwerken zijn, daar men een
uitwedstrijd heeft tegen Vosseveld I te Winters
wijk. Ratti zal ook nu weer alles op alles moeten
zetten, evenals j.l. zondag; dan is er misschien
nog iets te bereiken.
Ratti II speelt haar eerste competitiewedstrij
thuis tegen Zelhem III. Hopelijk ligt er een klein
winstkans voor de reserves in.
Ook de junioren komen allen in actie: Ratti A
speelt tegen Socii A uit Vierakker, Ratti B speel
zaterdagmiddag thuis tegen Cupa A en Ratti (
gaat zaterdag naar Be Quick E te Zutphen.

Voor

Bijouterieën
naar

KEUNE

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1 4 1 4

Heineken's bier

Bupro-gas

ïmaker

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Homoeopatische
Aambeiend ruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenu wsterkende druppels

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

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

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Volop A N D I J V I E
voor diepvries en inmaak.
*
Tevens goed gesorteerd in Bloembollen
voor kamer en tuin
Hoveniersbedrij f
Gebr. Kettelerij
Telef. 1508

Auto's te huur
zonder chauffeur

Br.

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256
RUI

