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GESLAAGDE TEENAGERSHOW
Voor de eerste maal werd door de Vordense winke-
liersvereniging en de Oranjevereniging een teena-
gershow gehouden.
De belangstelling hiervoor was zo groot, dat de
entreekaarten in een oogwenk uitverkocht waren,
waardoor zeker een paar honderd jongelui teleur-
gesteld moesten worden.
Toen de heer Bekker namens beide verenigingen de
avond opende, was het Nutsgebouw dan ook tot de
laatste plaats bezet, voor het overgrote deel een
zeer jeugdig en enthousiast publiek. Het program-
ma vermeldde 19 deelnemers of groepen. Hiervan
bleken er 2 niet te zijn opgekomen.
De deskundige jury, gevormd door de heren G. H.
van Aken, Hengelo (G.), D. Wolters, Vorden en J.
B. G. van Aken, Keijenborg, stond voor de moeilijke
taak over de dikwijls zeer uiteenlopende program-
ma-onderdelen een oordeel te vellen. Hoewel er aar-
dige prestaties geleverd werden, was het toch te
merken dat de meeste groepen te veel op eigen hout-
je werken, in plaats van zich onder goede leiding te
stellen.
De pas opgerichte band uit Vorden „The black and
whites" speelde onder luide bijval van een uitge-
breide supportersschare; zelfs voorzien van span-
doeken.
Dank zij de vlotte afwerking der jury kon vlug tot
de prijsuitreiking worden overgegaan, waarbij alle
deelnemers meteen de schriftelijke opmerkingen
van de jury overhandigd werd.
De gedetailleerde uitslagen zijn:
1. The black and whites, 119Vz p.; 2. Willie Buunk,
Wilp 117 Va p.; 3. Romeo Sons, Keijenborg en The
Hurricanes, Hengelo (G.), ieder 117 p.; 4. Hannie
Boerman, Hengelo (G.), HGVa p.; 5. The gay whist-
ler, Wilp, 115 p.; 6. Janny Hoevers, Eefde, 114 p.;
7. Duo „Arja", Zelhem, 113 p.
De heer Jansen, die als enige met een declamatie
kwam, werd een lauwertak toegekend.
De deelnemers ontvingen alle een ere-lint met op-
druk „Teenagershow Vorden 1962", als aandenken.

nLodeshoiu

Op donderdag 11 oktober

houden wij een grote

confectie- en breishow

Aanvang 8 uur in zaal hotel Bakker.

Gratis koffie Entree f 0,75
Kaarten in de zaak verkrijgbaar.

fa. H. Luth
NIEUWSTAD - VORDEN

VOETBAL
Vorden I heeft zondag een benauwde 2—l over-
winning behaald op het bezoekende S.C.S. I uit
Laag-Soeren. Het is nu niet bepaald een wedstrijd
geworden om over naar huis te schrijven. De Vor-
denaren kwamen blijkbaar met de gedachte het veld
in, het „varkentje" eens even te wassen. De geel-
zwarten zijn wat dat betreft bedrogen uitgekomen
want de bezoekers speelden een frisse partij voet-
bal waaraan de, vooral voor de rust, nonchalant
spelende Vordenaren de handen vol hadden.
In de eerste helft deden beide ploegen niet veel voor
elkaar onder. Rechtsbinnen Buunk gaf de thuisclub
een i—o voorsprong toen hij met een ver schot doel
trof. Vyf minuten later profiteerde de Soerense
rechtsbuiten van een aarzeling in de Vorden-defen-
sie l—1.
Na de thee was Vorden voortdurend in de aanval
en werd er hard voor de overwinning gevochten.
Het duurde toch nog ruim een half uur alvorens
Nyenhuis Vorden een, naar later bleek beslissende,
2—l voorsprong gaf. Zowel de Soerense keeper als
doelman Wissels verdedigden hun doel op bekwame
wijze.
Vorden II leed in Zutphen tegen Zutphen III een
3—2 nederlaag. Vorden III moest in Hengelo met
4—l het loodje leggen tegen Pax IV.
Vorden A behaalde zaterdagmiddag haar eerste
overwinning in de hoofdklasse door met 3—2 te
winnen van Sportclub Dieren A. Vorden D won in
Zutphen met 4—2 van De Hoven E.

A.s. zaterdag speelt Vorden a thuis tegen het sterke
Roda a uit Deventer. Het c-elftal gaat naar Bic b en
het d-elftal speelt thuis tegen Zutphania d.
Het b-elftal is vrij.
Zondag a.s. gaat Vorden I op bezoek bij Brummense
Boys I. Willen de geelzwarten deze wedstrijd win-
nen dan dient er beslist beter gevoetbald te worden
dan zondag.
Vorden II gaat op bezoek bij Gorssel II, terwijl Vor-
den III op eigen veld bezoek ontvangt van Sport-
club Doesburg VI.

GESLAAGD
De heer B. J. Aalderink behaalde te Arnhem het
diploma Aanleg en onderhoud van tuinen.
Onze plaatsgenoot J. G. Gosselink slaagde te
Utrecht voor Belastingconsulent.

Onrustige Zenuwen?
Mi j hhardfs Zenuwtabletten

35-JARIG DIENSTVERBAND
Op l oktober was het 35 jaar geleden dat de heer
G. J. Klein Selle bij de fa. Visser in dienst trad. In
intieme kring werd dit feit aan de zaak gevierd;
namens directie en personeel werden verschillende
cadeaus aangeboden. Mevrouw Klein Selle werd
met een bloemetje bedacht.

KERKDIENSTEN zondag 7 oktober.

Herv. Kerk.
8.30 uur Ds. J. J. van Zorgt.
10.05 uur Ds. A. Klamer. Jeugddienst.

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

Zondagsdïenst 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.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277, b.g.g. tel. 06735-400.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 105 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45,— tot f 55.—' per stuk.
Handel was vlug.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand v. 26 sept. t.e.m. 2 okt.
Geboren: d. van W. L. Bouwmeister en
W. M. Kasteel; z. van H. W. A. Schepers
J. M. C. Haverkate.
Ondertrouwd: C. R. Jolij en M. H. Wol-
tering.
Gehuwd'. Geen.
Overleden: Geen.

A.s. zondag 7 oktober

Voorganger:
Ds. A. Klamer

Onderwerp van de preek:
„Waar is uw God?"

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

Over enkele weken zal de biljartcompetitie weer een
aanvang nemen. Evenals het vorige jaar zal ook dit
seizoen de Vordense Biljartvereniging K.O.T. weer
met 4 teams aan de competitie deelnemen. Er zal
gespeeld worden in de verschillende afdelingen van
het district „Doetinchem & Omstreken" van de
Kon. Ned. Biljartbond.
Het eerste drietal van K.O.T., bestaande uit de
heren W. Pardijs, J. KI. Hekkelder en J. Wijnber-
gen, is ingedeeld in Klasse C I. Jn deze afdeling zijn
verder ingedeeld: Biljartver. 't Anker, Biljartver.
Martin I uit Didam; B.V. P. v. d. Pol uit Zeddam;
B.V. 't Averenck; B.V. Trefpunt bij de Kruisberg en
de B.V. Harrie I.
K.O.T. II, bestaande uit de heren G. Hellewegens,
S. Huizinga, H. Zieverink en H. Meyerman, komt
uit in Klasse D I.
De derde en vierde uitgave van K.O.T. zijn beide
ingedeeld in Klasse E I. K.O.T. III zal uitkomen
met de spelers B. Seesink, Joh. Jansen, W. Zuurveld
en A. Boers. Het vierde team zal worden gevormd
door H. Zweverink, J. Arendsen, J. Vriezékolk en
J. v. Dijk.
Op 13 en 14 oktober zullen in de clublokalen van
de B.V. „Concordia" te Hengelo en de B.V. „Tref-
punt" bij de Kruisberg te Doetinchem de voorwed-
strijden gespeeld worden voor de persoonlijke kam-
pioenschappen 5e klas libre. Hieraan zullen van
K.O.T.-zijde deelnemen de heren: J. Arendsen, J.
Vriezékolk en A. Boers. De Vordenaren zullen hun
wedstrijden in Hengelo spelen.
Bij de gehouden „zomercompetitie" van K.O.T. is
de heer G. Hellewegen als overwinnaar uit de bus
gekomen, terwijl B. Seesink de tweede plaats voor
zich opeiste.
Zaterdagavond hield K.O.T. voor haar leden een
feestavond in café Uenk. Er heerste hier een echt
gezellige sfeer.

HUISVUILOPHAALDIENST KRANENBURG
Op vrijdag 5 oktober a.s. zal de Huisvuilophaal-
dienst op de Kranenburg officieel starten.
's Morgens om 7 uur dient men de tonnen met vuil
etc. aan de weg te hebben staan, zodat de verzorger,
de heer H. Gal, op vlotte wijze langs de route kan
gaan.

SUCCES VOOR MANNENKOOR
Zaterdag behaalde het Vordens Mannenkoor, onder
leiding van de heer D. Wolters, op het zangconcours
in Nijmegen in de superieure afdeling een eerste
prijs met 336 punten.
Als verplicht nummer werd gezongen „De Schal-
mei" van Kees Kef, terwijl als vrij nummer werd
gezongen Psalm 137 van Ch. Gounod.

VOLKSFEEST LINDE
Het jaarlijkse volksfeest werd woensdag en donder
dag weer door de bewoners van de buurtschap Linde
met grote saamhorigheid gevierd.
De inzet was reeds dadelijk raak. In de grote feest
tent werd, nadat de voorzitter van het feestcomité
de heer H. Weenk, de ruim 400 aanwezigen een wel
kom had toegeroepen, het woord verleend aan de
toneelclub „De Lofstem" uit Steenderen, welke hè
mooie toneelstuk „Um den olden Beernschot" var
de Achterhoekse dialectschrijver Herman van Vel
zen, ten tonele bracht.
Het stuk werd prachtig vertolkt.
Donderdag werden de eigenlijke volksspelen gehou
den terwijl voor de kinderspelen weer aardige prys
jes beschikbaar waren.
Nadat de voorzitter de loco-burgemeester, wethou
der Lenselink, een hartelijk welkom had toegeroe
pen, sprak de heer Lenselink een openingswoord
Hy was verheugd om namens de burgemeester di
Lindense feest, welk zich altijd kenmerkt door een
prima organisatie, te mogen openen. Tevens wees
spreker op het feit dat de verstandhouding tussen
gemeentebestuur en de buurtschappen steeds van
aangename aard is.
De uitslagen van de diverse volksspelen waren als
volgt:
Vogelschieten: 1. G. Ruiterkamp (koning) romp
2. J. Roeterdink, kop; 3. F. Lichtenberg, rechtei
vleugel; 4. A. Goossens, linker vleugel; 5. J. Koning
staat.
Belschieten: 1. H. Menkveld; 2. E. Gotink; 3. H. An
tink; 4. H. Vrogten; 5. G. Ruiterkamp.
Ringsteken: 1. Jan Roeterdink; 2. J. Pardijs; 3. H
Bogchelman; 4. H. Bargman; 5. J. Koning Jr.
Geluksbaan: 1. D. Pardijs; 2. B. Groot Jebbink; 3
B. Enzerink; 4. H. Vrogten; 5. T. Bosch; 6. H. Menk-
veld; 7. Jan Pardijs; 8. F. Meijerman.
Doel trappen: 1. H. Langeler; 2. mevr. H. Jansen—
Norde; 3. mej. Eijkelkamp (Weert); 4. mevr. Grooi
Jebbink—Memelink; 5. mevr. Bekken; 6. mej. D
Toonk; 7. mevr. Korenblik (BoshoeJcje).
Dogcarryden: 1. mevr. Hietbrink—Groot Jebbink
2. mevr. Pelgrum—Rietman; 3. mej. H. Beumer; 4
mej. D. Toonk; 5. mej. J. Weenk; 6. mevr. Eggink—
Bijenhof; 7. mevr. Toonk—Woerts; 8. mevr. Grooi
Jebbink—Memelink; 9. mevr. Vliem—Wensink en
10. mej. A. Gosselink.
Kegelen: 1. M. Smeenk; 2. H. Vrogten; 3. B. Hel-
mink; 4. W. Lenselink; 5. P. v. Asselt; 6. B. Enze-
rink; 7. Harren; 8. G. Brandenberg.
Briefposten: 1. mej. D. Eggink; 2. mevr. Lichten-
berg-—Hilderink; 3. mej. N. Eijkelkamp; 4. mevr
Pelgrum—Rietman; 5. mej. A. Lichtenberg; 6. Her-
man Bosch en 7. Willy Lichtenberg.
Touwtrekken (amateurs): l.^jj;oep 7, Roeterdink
2. Groep B.O.G.; 3. Groep 4,
Lenselink; 6. Groep 5 fees
Groep 6 „Ons Belang" Lind
De loco-burgemeester reikt
prijzen uit, waarna de heer
zwaaide.
De heer Lenselink dankte ook de heer Lichtenberg
voor zijn prestatie en hoopte dat deze nog menig
jaar het vendel mocht zwaaien.
De avond werd gevuld met een groot dansfestijn
onder de vrolijke tonen van „De Roodjasjes" uil
Brummen.

SCHAPENFOKDAG
„VORDEN EN OMSTREKEN'

Zaterdag werd bij café „De Boggelaar" de jaarlijk-
se schapenfokdag gehouden van het district „Vor-
den en Omstreken". In de rubriek: Rammen, ge-
boren in 1959 behaalde de fokvereniging „Vorden'
een eerste prijs. In de rubriek ramlammeren, ge-
boren in 1962 Klasse III behaalden de fokkers A
W. Bargeman, Warnsveld, T. Rietman, Wansvelc
en A. Schieven, Doetinchem, een eerste prys.
In de rubriek Klasse IV, Ooien geboren voor 1958
beste rubriek, behaalden M. H. Gotink, Warnsveld:
Oude en Nieuwe Gasthuis, Warnsveld en H. Pijnen-
burg, Warnsveld, een eerste prijs.
Verdere prijzen werden behaald door: H. J. Riet-
man, L. Hupkes, M. H. Gotink, B. J. Peters, J. Koop
H. Pynenburg, Oude en Nieuwe Gasthuis, D. Par-
dijs, A. W. Bargeman en A. J. Langwerden, allen te
warnsveld; L. Gotink, H. Tjoonk en G. Klein Gel-
tink te Vorden; H. G. Nijenhuis te Wichmond; G. J.
Memelink, Steenderen; F. Wiegman en T. Rietman
te Zutphen.
De districtsvoorzitter, de heer G. J. Harkink uit
Lochem merkte op dat van de drie distiïctsf okdagen
te Vorden, Apeldoorn en Borculo, het district „Vor-
den & Omstreken" de beste was.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er al weer een film, die gewijd
is aan roerige tijden, n.l. de opstand van de Hin-
does in Brits Indië in het jaar 1856. Het is een ver-
haal van moed en verraad, eer en jaloezie.
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AVONDDROPPING
De Carnavalsvereniging Kranenburg—Vorden or-
ganiseerde voor de leut en de gijn een avonddrop-
ping voor voetgangers.
Zaterdagavond waren een 40-tal jongelui present.
Via diverse omwegen werden de deelnemers per
auto naar de plaats der dropping gebracht, welke
gelegen was in de bossen van het Galgengoor.
Men moest een afstand afleggen van 6 km, met een
gemiddelde snelheid van 4 km per uur. Verschillen-
de deelnemers misten de controle nabij Kreunen
aan de Lochemseweg (er waren 2 controleposten),
zodat er nogal straf punten moesten worden uitge-
deeld. Na afloop reikte de voorzitter, de heer J.
Hartman de prijzen uit, die vielen als volgt:
1. Groep M. Berendsen, L. Berendsen en L. Hors-
tink 78 strp.; 2. Jan Woltering, 't Hoge, 82 strp.;
3. Groep J. Flerix, mej. Thea Woltering, 86 strp.;
4. Dames Ria Takkenkamp en Henny Sessink, 87
strp.; 5. Groep J. Bleumink en W. Berendsen, 90
straf punten.
De poedelprijs voor de laatst binnenkomenden werd
toegekend aan de heren Jan Schoenaker, Theo
Schoenaker en Stef Smit.

RATTI-NIEUWS
f]et eerste elftal heeft zondag in Dieren een goede
wedstrijd gespeeld, welke hen tegen G.S.C.D. een
2—2 gelyk spel opleverde.
Er werd nu veel beter samenspel vertoond, terwijl
ook de wijziging in de opstelling kennelijk dit betere
resultaat heeft gegeven. Na een nogal aarzelend
begin zag een der Ratti-spelers zich genoodzaakt de
bal uit het doel te slaan. De penalty ging feilloos in
het doel (l—0). Ratti liet het er niet bij zitten en
uit een corner van rechts was het linksbuiten Rut-
gers, die voortreffelijk inkopte (l—1). De Kranen-
burgers bleven nu sterker en er werd uitstekend
gecombineerd. Dank zij een goed opgebouwde aan-
val lukte het J. Dostal Ratti de leiding te geven
(1—2).
Na de rust was Ratti voortdurend in de meerder-
heid. Vier minuten voor tijd forceerde de thuisclub
een doorbraak, waarbij de snel naar voren gekomen
midhalf vanaf de rechtervleugel een lage bal in-
zond, buiten 't bereik van keeper Hartelman (2—2).
Met iets meer geluk had er zeker een overwinning
voor de Ratti-ploeg in gezeten.
De reserves gingen naar Keyenborgse Boys III en
wisten 'n l—O zege te behalen. B. Borgonjen scoor-
de het enigste doelpunt in deze ontmoeting.
Ratti III spealde op eigen terrein, maar verloor van
het bezoekende De Hoven VII uit Zutphen met 4—1.
Ratti A verloor op het nippertje van Harfsen A met
2—l, terwijl Ratti B met 3—O sneuvelde tegen
A.Z.C. F.
Zondag speelt het eerste weer thuis en wel de be-
langrijke ontmoeting tegen S.C.S. I uit Laag Soe-
ren. Deze ploeg beschikt over snelle en actieve spe-
lers. Ratti zal dan ook alles moeten geven om hier
succes van te behalen.
Ratti II is vrij. Ratti III speelt om 12 uur tegen
Zutphen IV.
Van de junioren speelt Ratti A zaterdagmiddag
tegen A.Z.C. B en Ratti B eveneens thuis tegen
Socii B.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

DAMMEN
Voor de onderlinge competitie van de damclub
D.C.V. werden deze week de volgende wedstryden
gespeeld: Hulshof—Van Dijk 0—2; Hiddink—Es-
selink O—2; Oukes—Nijenhui» 0—2; Bello—Klein
3rinke l—1; P. v. Ooyen—Harmsen afgebr.; C. v.

Ooyen—Wildeboer O—2; Lede—Bosch 2—0; Breu-
:er—Ter Beest 2—0; Geerken—Wansink af gebr.;

Brinkman—Derks afgebr.; Wiersma—Klein Bra-
mel 0—2; Wentink—Woltering 1—1; Wiersma—
Ter Beest 2—0.



Weekend Wónder-Koopjes

Zuiver wollen

dekens

150x200 f 29.75
180x220 f 39.75
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nylon
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ffl. 21.—
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VISSER - VORDEN

Hoe oud
is uw stofzuiger?

Zuigt hij werkelijk nog wel zo best?

Probeert u

het verschil

eens met

de NIEUWSTE MODELLEN

Vraag vrijblijvend demonstratie
en folders.

6. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon H91

OG-

1EMERINK
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR U KLPfiR STORT.1

ZutpLw. 15 Tel. 1505

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

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

Ook uw
schilderwerk

wordt mooier met

Alleenverkoop:

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

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Beter
dan goed!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aaxfsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

(3iV ddivin

pullovers
Heren- en juniormaten

Fa* MARTENS
wapen- en sporthandel

Bond voor Staatspensionnering
afdeling Vorden

Leden,
BEZOEKT DE

TONEELAVOND
op vrijdag 12 oktober a.s.

om 7.30 uur in zaal Hotel Bakker

Opgevoerd wordt het toneelstuk.

„Moeder gevraagd"
door toneelgroep D.E.V.

Leden vrije toegang! Zaal open 7 uur.

Het Bestuur.

De VIVO jubileert en U krijgt de cadeaux!

Van 4 t/m 10 okt. 1962

100 VIVO-WAPENTJES GRATIS
bij aankoop van één der volgende artikelen

1 busje

CANDIDAOPLOSKOFFIEvoor

RICORDO VERMOUTH

onder gelijktijdige inlevering van

cheque no. k uit het „VIVO" Jubileum-
Chequeboekje

VIVO kruideniers:

óteed* <,af*er: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch

(^HOENAKER, Kranenburg - FRANS KRUIP, 't Hoge

SPAR- Zelf bedieflingsbedrijf
REMMERS

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

EXTRA VOORDEEL
l potje/busje Poeder kof f ie van 188 voor

165 et - 16 et zegel voordeel
l grote pot Poederkoffie van 680 voor

590 et - 59 et zegelvoordeel

Geld. Rookworst ± 225 gr. van 82 voor
65 et - 6 et zegelkorting

500 gr. v.v. bel. Kaas 169 et - 17 et zegel voordeel
*/4 jonge Edammer i 450 gr.

119 et - 12 et zegelvoordeel

Dubbel zegelvoordeel
l blik Soepballen en l pak Vermicelli

samen 98 et - 20 et voordeel
200 gr. Rumbonen 84 et - 17 et voordeel
l fles Koffiemelk Y2 Itr. 95 et - 19 et voordeel
l fles geconc. Pronto 95 et - 19 et voordeel

Gratis guldens
l pot prima Jam
l pot Jam I
l pot Jam II
150 gr. Snijlunchworst
l pak Amandelspeculaas
200 gr. St. Nicolaasschuim

130 et - 26 et voordeel
99 et - 20 et voordeel
76 et - 15 et voordeel
50 et - 10 et voordeel
76 et - 15 et voordeel
52 et - 10 et voordeel

Volop verkrijgbaar
Sinaasappelen, Citroenen, Appelen enz.

Wij hebben een uitgebreide sortering
IGLO DIEPVRIES

zoals: Zomergroenten, Visfilets, Braadkuikens enz.

Zie ook de Spaivadvertenties

in de dagbladen!

Nog meer extra voordeel

Bij aankoop van:

1 doos Theebuiltjes 98 et
en 10 et zegelvoordeel

l tablet a 100 gr.
Chocolade (melk of puur)

van 75 et voor 65 Ct - 6 et zegelvoordeel

Bij aankoop van:

3 pakjes Sparmargarine 111 et
en 11 et zegel voordeel

1 Ontbijtkoek
van 45 et voor 39 Ct

- 4 et zegel voordeel

3 blik It. Tomatenpuree 49 et
en 5 et zegel voordeel

l flacon Zelfglanswas
van 115 et voor 105 - 10 et zegelvoordeel

10% korting
l busje Noot 64—109 et en 10% zegelkorting
l busje Witte Peper 49—80 et en 10% zegelkorting
l blik Doperwten fijn 69—118 et en 10% zegelkorting
l pot Spinazie 52 et - 5 et zegelvoordeel
200 gr. Trekwerk gr. Speelgoed 50 et

- 5 et zegelvoordeel
l Banketstaaf, 150 gr. 59 et - 6 et zegelvoordeel
200 gr. Kermiswafels 68 et - 7 et zegelvoordeel
200 gr. Vikrokant 59 et - 6 et zegelvoordeel
250 gr. Margrietsprits 49 et - 5 et zegelvoordeel

Prijswijzigingen voorbehouden.
Weekreklame van 4 t.m. 10 oktober 1962.

Zondag 7 oktober

Groot Touwtrekkerstournooi
om het

kampioenschap van
Gelderland
onder auspiciën A.T.B.

bij café Eijkelkamp, Medler
Aanvang 2 uur

Voor het
K I E M V R I J B E W A R E N

van uw

consumptie-aardappelen

neo-conserviet
verkrijgbaar

Drogisterij „De Olde Meulle"

I. M. v. d. Wal
gediplomeerd drogist

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

f 7.65 per fles
KEUNE

KOOPJES VAN DE WEEK:

Zware keper-flanelen
gestreepte heren-pyama

Normale prijs f 10,90 Maten 48—58

Nu slechts ff 8,95

Pracht dames-pyama
Gebloemd jasje - Effen broek

Normale Prijs f 10,95 Maten 40—48

Nu slechts ff 8,95

Deze aanbiedingen gelden vanaf

vrijdag t.e.m. donderdag a.s.

L. Schoolderman -Vorden
P.S. Denk om uw voordeel

Bij bezoek aan onze zaak klantenboekje meebrengen



Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij U kennis van de
geboorte van ons
dochtertje en zusje

Marijke

A. Enzerink
M. Enzerink-

Weenk
Gerard en José

Vorden, 2 okt. 1962.
Berend v. Hackfortweg 43

Voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden ter gelegen-
heid van mijn 80ste
verjaardag, betuig ik,
mede namens mijn echt-
genote mijn hartelijke
dank.

A. Ruitenbeek

Vorden, oktober '62
H. v. Bramerenstr. 15

Gevraagd zelfstandige
HULP voor de huis-
houding of huishouding
en winkel. Fa. Visser
Vorden.

Gevraagd een net
MEISJE voor de win-
kel en huishouding.
Boekhandel Fa.

Hietbrink

Te koop een g.o.h.
KINDERWAGEN m.
afneembare bak. Enk-
weg 18.

Te koop jongensfiets-
je, i5jr.cn 2 steppen
op luchtbanden (moe-
ten opgeknapt worden)
tevens gevraagd weck-
flessen, na 6 uur. J.
Gotink bij zwembad,

Vorden

„GEHA" N.V.
Vorden

aandeelhouders-

VERGADERING
op donderdag 11 okt.
1962 n.m. 6 uur ten
kantore Burg. Galleé-
str. 48, waar de agen-
da ter inzage ligt.

De Direktie

Te huur gevraagd l
ha. of meer BOUW-
LAND. Brieven onder
no. 12 Bur. Contact.

Manchester BROEKEN
Wij hebben ze in verschillende
kleuren en prijzen voorradig!

Speciale aanbieding!
Donkere manchester broek

oersterk genaaid Ie klas manchester
soliede zakken slechts . . . 18,5O

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Zaal Langeler - Hengelo-GId.
A.s. zaterdg 6 oktober

DANSEN
Orkest: „The Woodpeckers"

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 7 oktober, 8 uur

Bengaalse Brigade
met: Rock Hudson - Arlene Dahl

Van Malakai tot Diwanpur trilde
heel Brits Indië door de hevigheid

van een grote opstand.

Toegang 14 jaar

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

niet op zondag.

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

4—1.

Dat zit nog wel in het geheugen. Nederland
heeft het er lelijk bij laten zitten. De DE-
NEN hebben alle reden om trots te zijn.
Wat zeggen cijfers? Wat zegt een prijs?
De OVERWINNING is toch aan het
GOEDE, het BETERE, het KWALITEITS-
PRODUKT. En in GAZELLE FIETSEN
treft U bij TRAGTER de KOOP die U
ook na de KOOP zult prijzen. De UITSLAG
is tot aller tevredenheid.

TELEVISIE
RADIO

VLOT GEPLAATST
SNELLE SERVICE

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

Burgemeester en Wethouders van Vorden

brengen ter openbare kennis, dat op
dinsdag 9 oktober a.s.

geen zitting voer woningzoekenden
zal worden gehouden.

De eerstvolgende zitting
zal worden gehouden op

dinsdag 13 november 1962
des namiddags van half acht tot half negen.

Vorden, 4 oktober 1962.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,1

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Als uw vrouw niet thuis is
is ze in ALBERS' zelfbedieningszaak.

Geen wonder ook . . . het scheelt te veel.

ER IS WEER ZUURKOOL.
Bij elke rookworst 500 gram zuurkool voor 9 et
500 gram Siam rijst en l grote fles bessensap

nu samen voor 98 et
Hotel Goud koffie per pak 148 et
hierbij 2 grote stukken gevuld speculaas voor 49 et

Wij hebben nog 1000 flessen slaolie te verkopen.
Slechts per fles 98 et

Volledig gevitamineerde margarine
4 pakjes voor 100 et. Deze week het 5e pakje gratis.
IN KAAS ZIJN WIJ BAAS BOVEN BAAS!

Kwart Edammer zoet of komijn slechts 98 et
Bij elk litersblik perziken of ananas

l pakje pudding GRATIS
Rode of witte vruchtenwijn per fles 195 et

hierbij l grote fles kersen op sap voor 69 et
Bij elk litersblik aardbeien op sap a 149 et

l blik slagroom van 87 et voor 59 et

Vandaag is het dierendag!
Verwen uw hond of poes eens extra 11

Steeds voorradig alle soorten honden- en kattenvoer.
Florita met groente, blikjes vis en vlees.
Complete maaltijden voor uw dier.

r\
Reductiecoupon

500 gram BISCUITS Normale prijs 78
OP DEZE BON 20 et GOEDKOPER.

Geldig tot 10 oktober.
'̂ ^^^^^^^^^^•^^^^•^^^*~^fa"*^»A^«»^w—^—^y~^"~yy ***jh*~™*^""""^y—^y—^^~™*^v'—^^^*BOK

Een reeks extra koopjes:
3 flesjes RAAK limonade
Grote pot pindakaas
5 pak driehoek soda
Bruine bonen (kant en klaar) per pot
Leverpastei 2 blikjes
Kleutertaai 500 gram
Schouderham 150 gram
Boerenmetworst 200 gram
Volop volsappige sinaasappelen.

=«
X

"i

69 et
59 et
69 et
49 et
99 et
89 et
79 et
79 et

Wij hebben ze weer:
PLASTIC EMMERS voor slechts 5 et
bij 2 pak Castella Parels of Actief wit

Ze komen altijd van pas.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zaterdags om S uur is onze zaak gesloten.

Verbouwings-Opruiming
van a,s. zaterdag 6 okt. t.m. zaterdag 1 3 okt. a.s.

Enorme koopjes.
Diverse restanten en coupons.

Nooit kocht u uw winterkleding en dekens zo voordelig.

Op alle goederen buiten de opruiming 10 pCt. korting.
Koopt nu uw Huwelijks- of Babyuitzet.

Woninginrichting Manufacturen



Eet nu goedkoop
Geen diepvries

Kippen f 1.—
Hanen f 1.50

kg
kg

W. Rossel, Tel 1283

Te koop roodb. WEI-
DEPINK, 10 maand
oud. Ab. vrij bedrijf
J. Lievestro, E 60.
Linde, Vorden.
s'avonds na 6 uur, za-
terdags thuis.

Te koop 3 goed bevl
WEIDESTIERTJES
G. Oortgiesen. D 157

Te koop vierdels van
een vette KOE, Gr.
Jebbink, Gr. Jimmink
Telf. 6678.

Eetaardappels te koop
D. Pardijs, C 31.

BROMFIETS te
koop, Magneet-Sach
snelbrommer. 1958.
v. Heeckerenstraat IC
Vorden.

Prima HAARD te
koop, convector,

Gebr. Barendsen

Te koop een kleine
pompinstallatie.Stork
Dorpsstraat 7.

Haard te koop, f 50
Molenweg 15.

Te koop jonge koni[
nen. H. Walgemoed
E91.

Te koop eetaardap
pels. Pimpernel en
Surprice. H. Hogeslag
C 44.

Te koop drag. zeug-
jas, a.d. teil. en par-
kieten, G.J. Pelgrum,
Delden.

Zwaar r.b. STIER-
KALF, te koop, J. W.
Wesselink 't Elshoff.

Toom mooie BIGGEN
te koop. G. J. Wues-
tenenk, Koekoekstr. 25.

Te koop een toom
BIGGEN. W. Roel-
vink, Kranenburg.

BIGGEN te koop, J.
G. Wassink, bij den

Bramel

Toom zware BIGGEN
te koop. Joh. Wesse-
link, Kranenburg.

Te koop 2 tomen
zware BIGGEN en 3
b.b. ZEUGEN bijna
aan de teil. J. W. Ab-
bink, C 47. Vorden.

Te koop 2 tomen
beste BIGGEN, M.
Helmink, Delden.

B 105a.

Te koop r.b. VAARS-
KALF, 14 d. oud en
een nuchter roodb.
STIERKALF. T. Roe-
terdink. B 21.

touwtrekwedstrijden
MEDLER

Nylon
JACKS
Warm en gevoerd
Moderne winterkleuren

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Overalls

Manchester kleding
Witte vakkleding

Stofjassen

Kinderoveralls

A.8. Zondag 7 oktober

Ratti l - S.C.S. l
(Laag Soeren)

Terrein Kranenburg Aanvang: 2 uur

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 90 et

500 gram rookworst 180 et
200 gram plockworst 78 et

200 gram ham 90 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Vrijdag 5 oktober

NAJAARS- tevens

Verlotingsmarkt
Altyd een bezoek waard!

Trekking van de verloting

n.m. 3 uur in Hotel Bakker

IN

dames
jucht-
mollières

hebben wij dit najaar
een

bijzonder mooie
kollektie

voorradig*

WULLINK's
Schoenhandel

„Onbetwist de Schoenenspecialist"

GEVRAAGD per 1 nov. of eerder

een net kamer-werkmeisje
voor dag of dag en nacht

HOTEL DE KAP
Warnsveld Tel. (06750) 4323

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

Groot en klein
grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Winters-
Warme-

Weelde
1962-1963

Stijlvolle Mantels

Mantels voor de
„Young Timers'

Modieuze Japonnen

Ontdek de mode bij

AUTO-
VERHUUR

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

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand een
SPECIALE AANBIEDING:

Japonnen
Chemisch reinigen f 2,95
Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook veiven wij lederwaren
in elke gewenste kleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

R.K. BOERINNENBOND
De r.k. Boerinnenbond „St. Martha" heeft dezer da
gen haar eerste bijeenkomst van het winterseizoen
gehouden, waarbij o.a. het winterprogramma ter
sprake kwam. éj^
Mevrouw Schoenaker—Smit leidde in haar ope
ningswoord eerst mevrouw Bar.esse v. Dorth to
Medler in, die namens het Oorlogsgraven-Comité
een beroep kwam doen op de dames om te helpen
collecteren voor de a.s. KUprooscollecte in de week
van 5—10 november, flk
Mevrouw van Dorth verduidelijkte het gesprokene
door een aandoenlijke film. Vele dames gaven zich
spontaan op. Daar lang niet alle leden aanwezig
waren, werd nog een dringend beroep op de afwezi-
gen gedaan zich als collectante op te geven bij mej
L. Wolbert, D. 136b, de secretaresse van de af-
deling.
Vervolgens vertoonde de heer Velthuizen van de
fa. Brinkmann & Niemeijer uit Zutphen een filmpje
over de demonstratie van „Massey Ferguson" trac-
toren en machines e.a., deze zomer gehouden nabij
kasteel Vorden, hetwelk grote bijval oogstte.
Hierna werd het winterprogram besproken. Dit be-
looft weer zeer attractief te worden. In oktober
komt er waarschijnlijk een spreekbeurt over „Het
Vaticaans Concilie", in november een lezing over
„Moeder en de grote kinderen", december „Kerst-
avond", januari, de feestavond.
De afdeling heeft dezer dagen 12'Vz jaar bestaan,
doch i.v.m. het nog niet gereed zijn van de nieuwe
zaal Schoenaker, wordt dit feit in januari gevierd.
In februari volgt de jaarvergadering, in maart een
avond over het „Ned. Zuivelbureau", in april een
verkeersavond en in mei het jaarlijkse uitstapje.

Voor hel ter*
Baby-huidje

* BABYDERN OLIE - ZEB»

BOND VOOR STAATSPENSIONERING

Volgende week vrijdag wordt door de af d. Vorden
van bovengenoemde bond een propaganda-avond
belegd, waar de toneelvereniging D.E.V. zal opvoe-
ren: „Moeder gevraagd".
Voor bijzonderheden leze men de advertentie.

het warmste vuur geeft

haardbrandolle
• intense verbranding
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

Flamazur, de haardbrandoile van n.v. Purfina Nederland

BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, Ruurloseweg 47, Vorden, Tel. 06752-1217

Pluimveebedrijf
„De Driesteek"

Aangeboden 2000 W.
L. hennen, 4 mnd.oud,
500 W.L. HENNEN
met bijpassende hanen
voor V.B., aan de leg
A. Blikman Driesteek
l. Leesten, Warnsveld,

Tel. 06750-4765.

Te koop een roodb.
VAARS bijna a.d. teil.
en een toom Zware
BIGGEN. H. Steege,
Boggelaar 7,

Warnsveld

Adverteer regelmatig
in "

CONTACT

R.K.S.V. „RATTI" HIELD BELANGRIJKE
JAARVERGADERING

De jaarvergadering, welke de r.k. sportvereniging
Ratti hield in het clubhuis „De Bezige By", ken-
merkte zich door de zeer geanimeerde sfeer, waarin
weer diverse zaken en problemen werden besproken
en opgelost.
Voorzitter, de heer A. J. A. Hartelman, kon 'n groot
aantal leden verwelkomen, benevens de nieuwe
Geestelijk Adviseur, pastoor Bodewes o.f.m.
Na de opening gaf de G.A. een korte uiteenzetting,
waarom hij de functie van het Geestelijk Adviseur-
schap, dat aanvankelijk tot de taak van de kapelaan
der parochie behoort, had overgenomen van da
nieuwe kapelaan pater Wienk, i.v.m. drukke werk-
zaamheden van laatstgenoemde.

Pracht handen
Tube 95« Hamea-Gelei
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

Na een dankwoord van de voorzitter werd 't woord
gegeven aan de secretaris, de heer H. J. Hartman,
die zijn laatste jaarverslag uitbracht. Zoals steed*
was dit weer keurig verzorgd en kunnen we hieruit
vermelden, dat de vereniging per l augustus 1961,
80 leden telde en per l augustus 1962, 85, te weten
62 senioren en 23 junioren, waarbij niet inbegrepen
de 13 pupillen onder de 12 jaar.
Het afgelopen seizoen was niet zo succesvol ge-
weest wat betreft de wedstrijden.
Vervolgens deed de voorzitter belangrijke mede-
delingen betreffende de reorganisatie der vereni-
ging. In verband met het feit, dat het Ratti-bestuur
de laatste jaren niet voldoende aandacht kon schen-
ken aan. de vereniging o.m. doordat het aantal be-
stuursleden te gering was om deze taak naar be-
horen te vervullen en deze werden belast met werk-
zaamheden, die normaal gesproken door speciaal
daartoe aangewezen personen moeten worden ver-
richt, zocht men naar een afdoende oplossing. Dit i»
gevonden door meer bestuursleden en commissies
aan te trekken, waardoor er voor elke functie vol-
doende personen zijn en er ook betere resultaten
kunnen worden tegemoet gezien. Velen verklaarden
zich bereid en zyn vol goede moed om Ratti nieuw
leven in te blazen.
De voorzitter was zeer erkentelijk voor de toege-
zegde medewerking der commissieleden en hoopte
dat Ratti met hun medewerking een goede toekomst
tegemoet zou gaan.
Een der belangrijkste agendapunten was het af-
scheid van 2 bestuursleden, t.w. de heer H. J. Hart-
man, D. 127a, die ruim tien jaar het secretai'iaat
heeft verzïorgd en de heer P. Eykelkamp, Medler.
Er werden 3 leden bereid gevonden deze zware ta-
ken op zich te nemen. Als 1ste secretaris zal fun-
geren de beer W. B. J. Lichtenberg, D. 165 en als
2e secretaris de heer A. B. G. Lichtenberg, 6. 165.
Tot penningmeester werd gekozen de heer B. Ron-
deel, Ruurloseweg D. 24.
Nadat de penningmeester nog een verslag omtrent
de financiële toestand der vereniging had uitge-
bracht, werden mededelingen gedaan omtrent de
inning der contributies.
De training zaJ in de komende competitie weer
krachtig ter hand worden genomen.
Besloten werd om de heer H. J. Hartman i.v.m. zyn
grote verdiensten v-oor de vereniging te benoemen
als ere-lid, hetgeen onder applaus plaats vond.
By de rondvraag werden nog verschillende zaken
Dehandeld betreffende het terrein, de ijsbaan, het
trainen etc., welke allen de aandacht hebben van
Destuur en commissies.
Pastoor Bodewes isprak tot slot nog een opwekkend
woord.


