Den Heer E.Brumiaalman
W i j k B 46
VORDEN.
Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

CONTACT

HET

NIEUWS-

EN

Donderdag 5 oktober 1961

23e jaargang no* 27
Verschijnt éénmaal per week

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
GOUDEN BRUIDSPAAR
KERKDIENSTEN zondag 8 oktober
Vandaag is het 50 jaar geleden dat het echtpaar
Hervormde kerk
G. Robbertsen—Hendriksen in de echt werden ver
8.30
en
10.15
uur Ds. J. J. van Zorge.
bonden. Zij genieten beiden nog een goede gezond
heid en doen hun werkzaamheden nog met lust en
Medlerschool.
liefde, hoewel de bruidegom 82 en de bruid 78
10
uur
Ds.
P.
H. Borgers van Warnsveld
jaar is.
De bruidegom vertelt graag over het verleden. In
Zondagsdienst Doktoren
zijn jonge jaren werkte hij 17 jaar in Duitslam
(alleen
voor spoedgevallen)
tot zelfs in Warschau toe en dit alles om een
Van
zaterdagmiddag
1.30 uur tot zondagboerderij te kunnen verdienen. Ook werkte hij op
de Krupp fabrieken en in de kolenmijnen. Op avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
30 jarige leeftijd was hy melkknecht bij de heer S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus
Sneltink in de Grutstraat te Doetinchem. Na zijn
sen half tien en tien uur 's morgens.
huwelijk ging hij wonen in de buurtschap Delden
Zondagsdienst dierenartsen.
te Vorden. Al deze 50 jaar heeft het echtpaar deVorden — Steenderen — Hengelo (G.)
zelfde boerderij bewoond. Thans gaat de jubilari
byna nog alle weken per fiets naar de markt te Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagDoetinchem en werkt alle dagen op het aardappelavond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
land.
De bruid breit graag en doet lichte huishoudelijke Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot maandagwerkzaamheden, hoewel haar het lopen niet zo morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
best meer afgaat. Het echtpaar heeft 4 kinderen
en 24 kleinkinderen.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
De receptie die vanmiddag in zaal Eskes wordt Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
gehouden zal wel niet ongemerkt voorbij gaan.
(Bureau Rijkspolitie)
NIEUWE E.H.B.O. CURSUS
Maandag is in het gemeentehuis een aanvang gemaakt met de derde achtereenvolgende E.H.B.O.
cursus.
De voorzitter van de Vordense afdeling, de heer
Joh. van Dijk, was in zijn openingswoord zeer verheugd dat er zich 28 kandidaten voor deze cursus
hebben aangemeld, wat een vry goed aantal is.
Hij heette verder in het bijzonder welkom de cursusleider, Dr. W. N. Lulofs, welke het theoretische
gedeelte en mej. Post uit Eibergen, die het praktische gedeelte der cursus zal verzorgen. Hij hoopte tenslotte, dat van de cursisten ook ditmaal een
hoog percentage het einddiploma zal mogen behalen.
ORIëNTERINGSRIT ZUIVERFABRIEK
Begunstigd door mooi weer, hield de personeelsvereniging van de Zuivelfabriek een oriënteringsrit voor wielrijders. Gezien de ervaringen by vorige ritten, was deze keer een andere taktiek gevolgd, welke verschillende deelnemers voor onoverkomelijke moeilijkheden plaatste, waardoor enkelen dan ook niet de finish bereikten. Door de deelnemers werd het zeer op prijs gesteld, dat de direkteur, de heer M. Groen, ook onder de deelnemers was en na afloop de prijzen met een geestige
speech uitreikte. De uitslag was als volgt:
1. M. Groen, 60 straf punten; 2. J. Oukes, 61 s.p.;
3. H. O. Eggink, 81 s.p.; 4. W. Huetink, 85 s.p.;
5. L. v. Olst, 152 s.p.; 6. H. Wansink, 192 s.p. terwijl de poedelprijs ten deel viel aan G. J. Gotink
met 291 s.p.
BIOSCOOP
Zondagavond draait een film vol tempo en pittige
schlagers in het Nutsgebouw. Marina, met in de
hoofdrollen Renate Holm, Rex Gildo, Rudolf Platte
en de bekende Deense zangertjes Jan en Kjeld.
Het is een film vol vrolijke complicaties en onzinnige verwikkelingen en natuurlijk spreekt ook de
liefde een woordje mee.

Al lijkt het er tijdens onze verbouwing meer op dat wij puin verkopen
inplaats van schoenen, toch vindt U
bij ons

de allernieuwste

modellen
op moderne carré-leest in donkere
herfstkleuren ruim voorradig.

Kijk ook nu eerst bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

P.s.

Tijdens verbouwing ingang
achterom

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 82 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 48,— tot f 60,— per stuk.
Handel was traag.
Burgelijke stand van 27 sept. t.m. 3 okt.
Geboren: d. v. G. H. Huiskens en E. M.
Kemmer; z. v. D. A. Lenselink en J. W.
Norde; d. v. H. J. Maalderink en B. J. Jansen.
Ondertrouwd: J. H. Harmsen en J. H. KI.
Lebbink; J. W. Winkel en A. B. Berenpas;
G. J. Grootbod en W. J. H. Pongers.
Gehuwd: C. G. Vliem en R. J. Wensink.
Overleden: Geen.

Voor beteF Woninginrichting

VOETBAL
Het begint er op te ly'ken dat Vorden over een
buitengewoon produktieve voorhoede beschikt. In
de drie gespeelde competitiewedstrijden werden
niet minder dan 20 doelpunten gemaakt, dus een
gemiddelde van bijna 7 doelpunten. Zondag j.l.
werden de Brummense Boys met een 8—l nederlaag naar huis gestuurd. De Boys lieten zich in de
eerste vijf minuten overrompelen door de Vordenaren, die door Buunk, Besselink en Nyenhuis de
stand op 3—O brachten. Hierdoor was de aardigheid er een beetje af. Wel bleven de Brummenaren
goed partij geven, doch veel gevaar zat er niet in.
Met rust was de stand reeds 5—O voor de Vordenaren. In de tweede helft bleven de gasten onvermoeibaar doorvechten en het dient gezegd te
worden, dat dit elftal qua techniek zeker niet minder was dan Vorden. Helaas beschikte het niet
over een schotvaardige voorhoede. Zij wist het
niet verder te brengen dan één doelpunt. Vorden
maakte er nog drie, zodat de eindstand 8—l werd.
Vorden II doet het in de 2e klasse lang niet slecht.
Nu werd er weer met 4—2 van A.Z.C. IV gewonnen. Mogelijk speelt het tweede hier straks nog
een rol in de bezetting der bovenste plaats. Een
kampioenschap zou te mooi zijn!
Vorden III kreeg in Doesburg geen voet aan de
bal. Zij ging tegen Doesburg VI met 8—l ten onder. Vorden IV verloor in Zutphen van Zutphen IV met 4—0.
Bij de junioren behaalde Vorden A een 1G—O
monsterzege op Ruurlo B. Vorden B verloor jammer genoeg van A.Z.C. C met 4—2 en Vorden C
speelde met 2—2 gelijk tegen A.Z.C. F.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij S.C.S. in
Laag Soeren. Dit elftal heeft de laatste tijd nogal
succes geboekt in de competitie, zodat Vorden deze
tegenstander beslist niet onderschatten moet. Het
zal er ongetwijfeld spannen.
Vorden II ontvangt op eigen veld Oeken II. Wanneer de reserves zich de gehele wedstrijd volop
geven en daarbij een snel tempo aan de dag leggen, dan kunnen de beide puntjes thuis blijven.
Vorden III ontvangt bezoek van Drempt Vooruit II, welke door het^erde gewonnen kan worden. Vorden IV gaat J^fclotte by Steenderen III
op visite. Bij de juniMp speelt alleen Vorden C
thuis tegen Almen B.

naar

Het Binnenhuis1
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f

Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen/
ACADEMISCH EXAMEN
Aan de Rijksuniversiteit te Groningen slaagde
voor het kandidaatsexamen wis- en natuurkunde
de heer B. C. van Zorge.
FA. VISSER IN EEN NIEUW KLEED
Na wekenlange arbeid door bekwame vaklieden
is de afd. manufacturen en confectie van de fa.
Visser geheel gemoderniseerd. Men zal dit gedeelte der zaak niet weer terugkennen. Deze afdeling
is als 't ware veel groter geworden. De oude inventaris is geheel verdwenen en vervangen door
een nieuwe, die zich aanpast bij het zelfkeuzesysteem dat deze firma nu voert. De winkel is n.l.
zo ingericht dat de klanten praktisch alle artikelen
of kledingstukken kunnen bekijken, vergelijken en
hieruit een keus doen. Het is beslist geen zelfbedieningssysteem, zoals men mogelijk zou denken. Bij het keuze-systeem kan het personeel de
klanten bovendien met raad en daad ter zijde
staan. Hiermede is deze zaak weer een stapje
nader gekomen tot het ideaal, een prettige, vlotte
en tevreden bediening der klanten.
De winkel heeft door de restauratie twee vernieuwde open etalages gekregen. Een fi'aaie glazen deur verschaft toegang tot de winkel, waarin
men geen toonbanken meer zal aantreffen. Zy
hebben plaatsgemaakt voor verplaatsbare gondola's, die elk weer een aparte sortering manufacturen bevatten. Ook langs de wanden vindt men
deze gondola's. Een nieuw snufje is toegepast by
de herenoverhemden, waarbij het lastige en ongemakkelijke vakkensysteem vervangen is door
een heel wat praktischer.
De confectie-afdeling heeft thans de beschikking
over 3 keurige paskamers. Ook aan de verlichting
is veel zorg besteed.
Het geheel ziet er zeer gezellig uit en het lijkt
ons er prettig winkelen, vooral by avond wanneer
de gehele zaak baadt in een zee van licht.
Kortom in alle opzichten kan deze zaak wedijveren met die in de grote steden en is deze op
velerlei gebied zelfs vooruit. Woensdagavond 4 oktober heeft de opening plaats.
Vanaf donderdag 5 oktober t/m zaterdag 14 ok;ober heeft de fa. Visser een feestelijke openingsattractie in de vorm van kopen met belangrijke
kortingen, waaraan een „grabbelton" te pas komt.
Een buitengewoon originele attraktie!

ZEER GOEDE KWALITEIT OP SCHAPENFOKDAG TE VORDEN
De jaarlijkse Schapenfokdag van de Schapenfokvereniging „Vorden en Omstreken" welke zatfrdagmorgen werd gehouden bij café „De Boggelaar" is in alle opzichten weer een succes geworden. Er was een behoorlijke aanvoer (108
stuks), terwijl de jury over de kwaliteit van het
aangevoerde materiaal buitengewoon tevreden
was.
Het weer werkte buitengewoon mee en mede hierdoor hadden de keuringen een vlot verloop.
Bij de ooien werd kampioen 1961 No. 9137 S fokker eig. H. Pijnenburg te Warnsveld, in de rubriek ooien geboren in 1959, terwijl in de rubriek
ooien geboren in 1960, reserve-kampioen 1961
werd no. 2657 l.o. fokker-eig. Oude en Nieuwe
Gasthuis te Warnsveld.
Als keurmeesters fungeerden de heren A. Blikman te Arnhem, G. H. Jansen Venneboer uit Arnhem, als arbiter de heer H. Oortgiezen, Velp en
als vertegenwoordiger van het Gelders Rijksveeteeltconsulentschap Ir. de Jong te Arnhem.
De jury was van oordeel, dat er buitengewoon
mooie schapen vielen te bewonderen, dikwijls goed
soortige groepen met beste kopnummers.
De eerste prijzen werden gewonnen door: H. Pynenburg, Warnsveld, M. H. Gotink, Leesten, L.
Hupkes, Warnsveld, Oude en Nieuwe Gasthuis,
Warnsveld, B. J. Peters, Leesten, A. L. Langwerden, Warnsveld, T. Rietman, Warnsveld, H. W.
Heesen, Doetinchem, D. Pardy's, Leesten, F. Wiegman, Zutphen, A. Schieven, Doetinchem, A. W.
Bargeman, Warnsveld, Erven Ruys de Beerenbrouck, Vierakker, G. J. Memelink, Steenderen.
Verder werden nog prijzen gewonnen door: G. J.
Pelgrum, Vorden, H. J. Berenpas, Vorden, H. J.
Rietman, Warnsveld, A. Tjoonk, Vorden, G. Lasonder, Zutphen, G. Klein Geltink, Vorden, A. W.
Mullink, Keyenborg, G. J. Breukink, Keyenborg.
DE POLITIEKE TOESTAND
Prof. Diepenhorst uit Amsterdam, een zeer bekende en gevierde spreker, hoopt a.s. dinsdag naar
Vorden te komen en te spreken over de algemene
politieke toestand. Vooral in deze spannende tijd
is dit onderwerp zeer actueel. Een opwekking om
naar deze spreker te gaan luisteren, lijkt ons welhaast overbodig. Voor bijzonderheden verwijzen
wij u naar de betreffende advertentie.
RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor Vorden en het daaronder behorende ambtsgebied werd gedurende de maand
september 1961 ingelegd ƒ 104.612,93 en terugbetaald ƒ 74.277,29.

woensdag 11 oktober

's avonds 7.30 uur
in hotel Bakker.
Entree f 1.25.

Gratis thé-complet.

Visser - Vorden
Kaarten in onze zaak verkrijgbaar.

RATT1-NIEUWS
Met liefst 6 invallers trok het Ratti-team j.l. zondag naar Winterswijk, waar men de strijd aanhoud tegen Vosseveld I. Het was dan ook niet te
verwonderen, dat de Rattianen deze ontmoeting
verloren; het werd 2—l voor de thuisclub.
Niettemin had er zeker nog een gelijkspel in gezeten, maar de Kranenburgers hadden weinig geluk.
Ratti liep hard van stapel en wist enkele gevaarlijke aanvallen te lanceren, waarbij evenwel geen
enkel schot raak was. De tegenpartij wist het initiatief later over te nemen en maakte het eerste
doelpunt.
Ook na de rust wogen de partijen goed tegen elkaar op. Na 10 minuten scoorde de rechtsbinnen
van Vosseveld het 2e doelpunt, een vrij tam schot*
dat langs de uitvallende Ratti-doelman in het net
rolde (2.—0). By een goede tegenaanval over links
werd Rurgois ongeoorloofd aangevallen en wist
Wentink de elfmeterschop onberispelijk in een
doelpunt om te zetten (2—1). Met Ratti in het
offensief verliep het verdere deel der wedstrijd
vol spanning, maar de tijd was te kort om nog
gelijk te maken.
De Ratti-reserves bonden in hun eerste competitiewedstrijd in eigen home de strijd aan tegen Zelhem III. Dit werd een goede wedstrijd, echter met
weinig hoogtepunten, maar wel bijzonder spannend.
Een foutieve dekking in de eerste helft werd de
Rattianen noodlottig, want de gasten scoorden
hiermee hun eerste en ook enige doelpunt.
Na de thee pakte Ratti energiek aan, maar het
samenspel was nogal eens zoek. H. Mombarg verrichtte in de 2e helft een mooie prestatie door een
snelle doorbraak te forceren en de stand gelyk te
maken (l—1), waarmee het einde kwam.
Ratti A boekte een fraaie 7—l zege op het bezoekende Socii A uit Vierakker, Ratti B won zaterdag thuis van Cupa A met 4—l en Ratti C verloor in Zutphen met 7—l van Be Quick E.
Komende zondag krijgt het eerste een thuiswedstrijd te spelen met als tegenstander Lochuizen I,
een oude bekende. Hopenlij,k kan het Ratti-team nu
volledig zijn en zal er toch eens getracht moeten
worden om enkele puntjes in de wacht te slepen.
Ook de reserves komen in aktie en wel om 12 uur
tegen Baakse Boys II, hetgeen een pittige strijd
kan worden, met zeker een overwinningskans voor
de Rattianen. Van de junioren speelt alleen Ratti B zaterdagmiddag tegen A.Z.C. E.
SINT-NICOLAAS-AKTIE
Ook dit jaar zal door de Vordense Winkeliersvereniging weer een attractieve Sint-Nicolaas-aktie
worden gevoerd, met het doel dat het Vordense
publiek in de eigen gemeente zijn Sint-Nicolaasaankopen zal doen. In verband met het 12% jarig
bestaan der vereniging is men nu van plan de
zaken nog grootscheepser aan te pakken dan voorgaande jaren.
Er wordt een bedrag van ongeveer ƒ 7000,— aan
prijzen beschikbaar gesteld, zodat menigeen een
prijs te beurt kan vallen.
Tijdens de vergadering, welke maandagavond werd
gehouden, werd het bestuur gemachtigd de plannen nader uit te werken. Men zal hierover binnenkort wel meer horen.
BILJARTVERENIGING K.O.T.
K.O.T. heeft na lang wikken en wegen de moed
vergaard om tot de Ned. Biljartbond af d. Doetinchem toe te treden.
K.O.T. heeft voor het eerst deelgenomen aan de
afdelingkampioenschappen. De heer H. Zweverink
legde in klasse V beslag op deze titel. Een mooi
succes!
Het persoonlijk kampioenschap van K.O.T. werd
behaald door de heer H. Meyerman. Eveneens een
mooie prestatie.

Voor

Enige flinke werkkrachten

dameshoeden

kunnen direct geplaatst worden bij

Kronenian-Jörissen

I.V.

Pracht kollektie
natuurzijden sjaals
met bijpassende
handschoenen

te Almen

c. vast werk (ook in de winter)
d. premievrij pensioen
e. rijwiel- en bedrijfskledingvergoeding
Aanmelden dagelijks aan de fabriek,
Scheggertdijk 5, Almen, tel. 06751-250
of na 18 uur Schim melpennincklaan 83
te Zutphen, tel. 06750-4336.

Firma J. W. Albers
Nu is het weer

Levertraanweer
Neem de echte

Lofodinsche „Goudzegel"

Overalls
Manchester kleding

BON
Vanaf zaterdag 7 okt. t.xn.
21 okt. a.s. ontvangt U
tegen inlevering van deze bon 2 flessen van 400
cc. voor f 1.10 per fles.

Witte vakkleding
Stofjassen
K/'nderoveraJ/s

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
C. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Zojuist ontvangen

Dames!
Wij brengen weer een geheel
nieuwe kollektie in:

bedrukte blouses
ICiHco,

Oerdegelijke

jonpsschoenen
met gevulcaniseerde

Rupax
Zwarte werk- en kuitlaarzen

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

Looman - Vorden

rubberzolen

Bama
haarsloffen en inlegzolen voor
warme en droge voeten
Janus
hét Noorse merk voor:
kousen, sokken en wanten
Deze merkartikelen vindt U bij

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

AUTOVERHUUR

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Weulen Kranenbarg
en

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

en lederen binnenzool

voor school
Let U speciaal op de prijs:
maten 28 t/m 31 f 13.95
maten 32 t/m 35

f 14.95

maten 36 t/m 40

f 16.95

vuur met

AUTO-VERHUUR
Natuurlijk bij

Haardbrandolie
van N.V. Purflna
Nederland. Intense verbranding -behaaglijke warmte-heldere
Flamazur
vlam

haardbrandolie
Brandstoffenhandel

G. WEULEN-KRANENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1212 - VORDEN

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram bloedworst 30 et
200 gram hoofdkaas 55 et
500 gram rookworst 160 et
500 gram spek 90 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

f 7.65 per fles

KEUNE

Het beste

Superga

Italiaanse laarzen
in bruin en groen, ook in kuitlaarzen

naar
KEUNE

Vesten

J. M. v. d. Wal
Viking
Noorse laarzen
lichtlopend, zeer soepel in bruin
en groen

Serviezen

H. Lijftogt 't Hoge 57

Drogisterij „De Olde Meulle"
Gediplomeerd drogist

Voor

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

A. J. A. HELMIHK, VORDEN, TEL 1511

in poplin, flanel en terlenka
Verder Sanostol (met sinaasappelsmaak). Bevat vit. A-D-C en B complex. Heerlijk van smaak.
Davitamon A-D.
Halitran (druppels en capsules).
Bevat de natuurlijke vit. A-D uit de
lever van de heilbot.
Davitamon 10. Een 10 voor gezondheid.
Vit. C. Verhoogt uw weerstand.
Sanostol Vitamine pellets. Met 6 belangrijke maximaal-actieve vitamines.
Voor teenagers die liever niet van
een lepeltje likken.

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

m.en zonder chauffeur

In de handel gebracht door
Drogisterij „De Olde Meulle"
Scheikundig onderzocht en
door Doctoren aanbevolen.

Ziekenfondsleverancier

b. hoog loon

BORSTIVAL
is hiertegen een afdoend middel
Verkrijgbaar bij

ïamm
Zutph.w. 15 Tel. 1505

a. 5-daagse werkweek

vreten wel, maar groeien niet.

-Lr

VOOR U KLflfiP STflflT.'

Wij bieden U

Hoestende biggen

MONTUREN |

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist'

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
HAANTJES
f. 1.50 per 500 gr.

"Nutsgebouw™
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer
Zondag 8 oktober 8 uur.

MARINA
met: Renate Holm - Rex Gildo
Silvio Francesco - Rocco Granata
Jan en Kjeld
Een wervelwind van rhythme,
humor en jeugdig vuur.
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.

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

Keukenuitzetten
naar

Keune

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijksfeest ondervonden, betuigen wij onze hartelijke dank.
J. G. Arfman
j. H. Arfman-Rietman
Vorden, Almensew. 57

JAN WILLEN WINKEL

en

naar onze prachtige sortering

ANNA BERENDINA BERENPAS

Allen, die iets te vorderen hebben van, of
verschuldigd zijn aan
wijlen de heer
G. Zweverink
C 28 Vorden, worden
verzocht
hiervan opgave te
doen voor 15 oktober
aan G. H. Gerritsen.
Zutphenseweg 58,
Lochem

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op
woensdag 11 oktober om 11 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Herv. Kerk te Vorden door de Weieerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen.
Vorden, ,,'t Gazoor"
oktober 1961
Vorden, ,,Prinsenhoeve'
Toekomstig adres: Oltmansstraat 15,
Steenderen.
Receptie van 3-4 uur in Hotel Brandenbarg te Vorden.

Gevraagd een flink
zelfstandig

Afhalen dagbladen Postkantoor

meisje

Komt U ook eens kijken

Winterstoffen

Als U het werkelijk goed bekijkt . . . .
dan zegt U evenals honderden andere zuinige en practische
huisvrouwen

Ik word ook klant bij ALBERS
dat scheelt mij te veel.

in draion, mousseline, jaquar en wol

Deze week een regen van 5 ets. artikelen.

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

LOOMAH-VORDEN
Lego Bouw-wedstrijd!!
Met prachtige prijzen

voor de huishouding In verband met de nieuwe dienstregeling
der Spoorwegen, is de tijd voor het
voor dag en nacht.
Café Restaurant
afhalen van dagbladen
„De Pauw"
op zaterdagmiddag aan het Postkantoor geWarnsveld
wijzigd en wordt nu
Wie kan helpen met
van 14.30 - 1 5 uur.
kantoorwerk
op woensdag en vrijdag, (event. woensdagNed. Chr. Vrouwenbond
middag en avond, in
Afdeling Vorden
nader overleg.
Adres te bevr. bur.
De drie plaatselijke predikanten hopen
Formulieren halen bij Uw
Contact
gezamenlijk op
Lego-winkelier
Wegens huwelijk der
12 oktober, half acht
tegenw. voor zo spoein Irene
dig mogelijk gevraagd
vele actuele vragen op verschillend
een net
meisje
gebied te bespreken.
v.d. huish. voor dag
Alle kerkelijke vrouwenverenigingen
of dag en nacht.
verwachten we als gast.
Aanmelden tussen 7
Verdere belangstellenden ook hartelijl
en 8 uur 's avonds.
boven de 18 jaar
welkom.
Mevr. Stoffels
die nog geen bepaald beroep gekozen
Raadhuisstr. l Vorden
Het Bestuur
hebben en voelen voor één van de
verzorgende beroepen, worden uitgenodigd eens te komen kijken in de
De eerste zittingen tot Gevraagd
psychiatrische inrichting
inning der kerkelijke
„Het Groot Graffel" te Warnsveld
bijdragen worden getegen vergoeding van reiskosten.
houden op
Wanneer zij besluiten daar te gaan
voor rioleringswerk te Vorden.
vrijdag 6 okt.
werken, worden zij gedurende 6 weken
van 9 tot 11 uur
Aanmelden dagelijks, Directiekeet te Vorden
geplaatst in het Vooropleidingsinstituut
of Fa. J. C. Bouwmeesters, Deldensestraat 13,
„Parkzicht", behorende bij deze inen
richting.
zaterdag 7 okt. Goor. Tel 2491 en 2812.
Het onderwijs gedurende deze 6 weken
van 2 tot half 4
bestaat
uit:
in de consistorie der
sociale psychologie, elementaire verHerv. Kerk.
pleegkunde, maatschappijleer, expresGevraagd gehoorap—
sieve handenarbeid, algemene ontwikopgericht 1818
paraat. Brieven met
keling, bewegingsleer volgens methode
prijsopgaaf bureau
Cesar, diëetleer en koken. Daarnaast
Ie Nutsavond op
Contact
sport en spel.
donderdag 12 oktober a.s.
Men wordt 15 uur per week ingeschakeld
Tekoopg.o.h.BROMin het Nutsgebouw.
bij
eenvoudige verzorgingsarbeid t.b.v.
FIETS Zündapp. H.
Aanvang 8 uur precies.
de
patiënten.
Men ontvangt al salaris.
J. Bouwmeester, „KI.
Windenberg"
Na
deze
zes
weken
kan men besluiten
Op deze bijzondere Nutsavond zal onder
of men leerling-verplegende wil worleiding van de bij velen zeer bekende
Te koop g.o.h. heteden. Het salaris van een leerling-verluchtkachel en vier
plegende is f 155.— tot f 200.— per
mevr.
Aafje
Top
jonge GANZEN.
maand, benevens kost, inwoning en beWachtpost 21,
een
wassing.
Kranenburg
De weekenden zijn voorlopig vrij. Ruime
Rollenspelavond
vacantie.
Te koop gevraagd een
KOLENFORNUIS.
gehouden worden
De voorkeur wordt gegeven aan meisA. J. Wentink, E 2.
jes, die Ulo of huishoudonderwijs hebVoor bijzonderheden zie men ons Nutsben genoten.
EET AARD APPELS
blad, dat a.s. donderdag 12 oktober
Belangstellenden voor een bezoek aan
te koop. Pimpernel en
bij u in de bus ligt.
de inrichting kunnen zich opgeven bij
Surprise. M. A. Helde Geneesheer-Directeur van de Psychiamink, Delden B 105a
Nieuwe leden zijn van harte welkom
trische Inrichting ,,Het Groot Graffel"
en kunnen zich bij het Bestuur melden.
te Warnsveld.
Te koop een toom
beste BIGGEN. H.W.
Houdt dus allen de avond van 12 okMullink, D 155.
tober vrij I

R+ J+ Koerselman

Meisjes en Jongens

Voor 5 et, 500 gram heerlijke blanke zuurkool,
bij elke extra lange rookworst a 89 et
Voor 5 et, l pak margarine bij elke fles slaolie a 129 et
Voor 5 et, 5 lolly's, bij elke 250 gram elite toffee's ó 79 et
Voor 5 et, l grote rol Zaanse eierbeschuit,
bij elke fles limonadesiroop a 110 et
Voor 5 et, l kg suiker, bij elke literskruik zw. bessen a 295 et
Voor 5 et, 250 gram knappende biscuits,
bij elk litersblik aardbeien a 159 et
Voor 5 et, l grote pot pruimen op sap,
bij elke fles zoete Spaanse wijn a 295 et
Voor 5 et, 3 zware repen chocolade,
bij elke 250 gram Hotel Goud koffie
Voor 5 et, l fles puddingsaus, bij elk dubbelpak custard
Voor 5 et, l grote spons, bij elke bamboebezem a 170 et
Voor 5 et, 3 kussentjes shampoo,
bij elke oersterke rode dweil a 110 et
Voor 5 et, 5 zakjes vanillesuiker,
bij elke 250 gram cacao de Zaan a 98 et
Voor 5 et, l blik haring in tomatensaus,
bij elke fles superslasaus 50% olie a 98 et
Voor 5 et, l pakje pudding, bij elke pot jam naar keuze
Voor 5 et, l potje framboosjes,
bij elk litersblik perziken op sap a 159 et
Voor 5 et, 250 gram Krijenbroeks speculaas,
bij elke 500 gram kaas en 200 gram vleeswaren

Als extra reclame . . . .
Voor 5 et, l grote gezinsfles shampoo, bij aankoop van
minstens 10 van bovengenoemde artikelen.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Herv. Gemeente

flinke grondwerkers

Nutsdepartement Vorden

4 mooie BIGGEN
te koop J. L. Klein
Brinke,C45 Hackfort.

Leden vrije toegang.
Niet-leden a f 1.25 p.p.

Te koop 2000 kg.
versgedorst ROGGE- A. s. zondag 2.30 uur
STRO, gebaald. A.
Meenink, Zutphensew.
Vorden II C 72, Tel. 1573.

Oeken II

Zondag 8 oktober

Grote Touw t rek wedstrijden
aan de Medlertol
om het

Kampioenschap der Gelderse Achterhoek
georganiseerd door de T.C. Medler
Deelname plm. 15 ploegen.

Aanvang 1.30 uur

Dropping
op a.s. zaterdag 7 okt.,
georganiseerd door
B.O.L.H. en B.O.G.
Vertrek 's avonds 7.30
uur vanaf hotel Brandenbarg.
Ook niet-leden kunnen deelnemen.

Moeten Uw
meubelen
opnieuw gestoffeerd
worden?
Zend ons even bericht,
wij komen geheel vrijZondag 8 oktober a.s.
blijvend prijsopgave
competitiewedstrijd
verstrekken.
Ratti l - Lochuizen l Eigen s tof f eerderij,
Aanvang 2 uur
Terrein Kranenburg dus meer scrvicel!

Ratti II - Baakse B. II
Aanvang 12 uur

Terrein bij café Eykelkamp

A. J. A. Helmink
Telefoon 1514

Prof. Mr. Dr. J. A. Diepenhorst
Lid der Eerste Kamer
hoopt*
dinsdag 10 oktober a.s.
in zaal Eskes te spreken over:

„Hachelijke situatie"
Aanvang half acht.

Toegang vrij.

Bestuur A.R. Kiesver.

Speculaas
natuurlijk van uw Bakker!
Want dat is echte speculaas.
De Vordense Bakkers

RAADSVERGADERING
Bij het begin van de vorige week gehouden raadsvergadering deelde de voorzitter mede, dat wethouder Lenselink, wegens een sterfgeval in diens
familie, de heer Aaten wegens ernstige ziekte in
zijn gezin en de heer H. Wesselink, wegens ziekte
deze vergadering niet konden bijwonen.
De raad had b« de vaststelling van de begroting
voor 1961 besloten de werkman B. J. Aalderink te
bevorderen tot werkman eerste klas en de voorwerker, de heer W. A. Wonnink, te bevorderen tot
onder-opzichter
Voorts dienen in de salarisverordening de rangen
van gemeenteschilder en tuinman te worden opgenomen.
Op voorstel van B. en W. wordt z.h.s. hiertoe besloten.
Benoeming gemeente-schilder
B. en W. hebben op de voordracht tot gemeenteschilder geplaatst de heer Joh. Harmsen alhier,
aangezien de heer H. van Heerde zijn sollicitatie
heeft ingetrokken.
Baron van Westerholt zegt dat één man op de
voordracht z.i. geen voordracht is.
Na uitleg van de voorzitter waarom een en ander
is geschied besluit de raad over te gaan in besloten zitting.
Na heropening van de openbare vergadering volgde stemming, waarbij de heer Joh. Harmsen met
7 stemmen en een van onwaarde tot gemeenteschilder werd benoemd.
Benoeming werkman in vaste dienst
De voordracht hiervoor door B. en W. opgemaakt
luidde als volgt:
1. A. J. Zweverink en 2. B. H. Bulten, beiden te
Vorden.
Na gehouden stemming bleek dat de heer A. J.
Zweverink met 7 stemmen werd benoemd, terwijl
de heer Bulten één stem verkreeg.
Openbaar verklaring van een weg
N« de transportakte is gepasseerd van meerdere
stroken grond en de Ned. Heide Mij. het bestek
voor de verbetering en verharding van de weg
langs de Kapel in de Wildenborch heeft opgemaakt, dient aan deze weg de bestemming van
openbare weg te worden gegeven.
De heer Norde vraagt of dit jaar nog tot verharding zal worden overgegaan.
De voorzitter antwoordde dat eerst de Wierse
Broekdij k aan de beurt is, zodat dit jaar de verharding wel niet zal kunnen plaats vinden.
Verkoop grond
Voor de verbetering van de Zutphenseweg en van
de spoorwegovergang in de Ruurloseweg dient het
Rijk de beschikking te hebben over enige gedeelten
van percelen in eigendom van de gemeente. Het
betrof hier vijf strookjes grond. De schadeloosstelling werd door drie onpartijdige deskundigen
geschat op ƒ 538,—.
In verband hiermede deelde de voorzitter nog mede, dat dezer dagen met de riolering in de Stationsweg zal worden begonnen terwijl met de riolering in de rijksweg door het dorp de volgende
week een aanvang zal worden gemaakt.
Bezwaarschriften i.z. aanslagen Baatbelasting.
Tegen de aanslagen Baatbelasting Electrificatie
1961—II was een 6-tal bezwaarschriften ingekomen t.w. 4 van Mr. A. Baron van Westerholt van
Hackfort, l van G. H. van der Peijl en l van Joh.
Boers.
Aangezien deze aanslagen op grond van de verordening zijn opgelegd, stellen B. en W. voor deze
ongegrond te verklaren. (De heer van Westerholt
van Hackfort verliet bij dit punt de vergadering).
Nadat de voorzitter een uiteenzetting van de verordening had gegeven, vroeg de heer Heerink of
hier geen oplossing voor te vinden is dat de eigenaar van de grond dit op de pachter kan verhalen.
De heer Wuestenenk (wethouder) merkt op dat het
hier gaat om „los" land. Elke boer weet wel, aldus
spr., dat los land ook bij zijn bedrijf behoort.
De raad verklaarde hierop z.h.s. de bezwaarschriften ongegrond.
Benoeming nieuw raadslid
In de vacature van lid van de raad ontstaan door
de ontslagname van de heer R. Aaten werd dooide voorzitter van het Centraal Stembureau voorzien door benoeming van de heer H. Bouwmeester,
E. 80, alhier.
De voorzitter dankte de heer Aaten voor hetgeen
hij in zijn zittingsperiode in het belang |ran de gemeente heeft verricht en wenste hem veel goeds
toe.
Rondvraag.
De heer Schurink vroeg of met de afbraak van
het onbewoonde pand Nieuwstad 21 spoedig zal
worden begonnen.
De voorzitter deelde mede dat het slopingswerk
spoedig zal worden aanbesteed.
Ook merkte de heer Schurink op dat de straatverlichting in de morgenuren niet meer brandt. Tevens wees hij op de doodlopende weg bij het Industrieterrein waar de auto's zich vastrijden. Spr.
vroeg in dit verband om plaatsing van een bordje
„doodlopende weg". Verder zou spr. gaarne een
lichtpunt zien aan de Deldense Broekweg bij Slagman.
De heer Heerink wenste overleg tussen het rioleringsbureau en het waterleidingsbedrijf om tijdige
legging van de waterleidingsbuizen.
De heer Baron van Westerholt van Hackfort bepleitte invoering van een maximum snelheid op
de wegen buiten de bebouwde kom. Volgens spr.
wordt daar onverantwoordelijk hard gereden.
De heer Z. Regelink bracht het lawaai van de
bromfietsen op het Dorpsplein ter sprake. Volgens
de voorzitter zal hierover met de rijkspolitie contact worden opgenomen.

ACTUELE VRAAGSTUKKEN
Over dit onderwerp zullen de drie plaatselijke predikanten volgende week donderdag met elkander
van gedachten wisselen, op uitnodiging van de
Ned. Christen Vrouwenbond. Ook de andere kerkelijke vrouwengroepen zijn voor deze avond als
gast gevraagd. Mochten niet-aangesloten vrouwen
interesse hebben voor dit onderwerp, dan zijn ook
zij van harte welkom.
FRAAI RESULTAAT VORDENSE
ZUIVELFABRIEK

Op de onlangs voor het gehele land gehouden
kaaskeuring werd de Goudse kaas van de Vordense Zuivelfabriek bekroond met een zilveren medaille.
R.K. BOERINNENBOND STELDE WINTERPROGRAMMA VAST
In een in café Schoenaker gehouden bijeenkomst
werd door de R.K. Boerinnenbond „St. Martha"
alhier, het programma voor het komende winterseizoen samengesteld. De vergadering was druk
bezocht.
In haar openingswoord sprak mevr. Tr.S choenaker-Smit de hoop uit, dat de komende avonden
weer veel vrucht zouden mogen afwerpen. Zij
deelde voorts mede, dat door het bestuur werd
voorgesteld om een groep van dames te vormen,
die op bepaalde tijden zijn medewerking zal verlenen voor het verstellen, naaien, borduren etc.
van Mis-paramenten en kerksieraden. Dit spontane
voorstel werd door allen goedgekeurd, terwijl ook
pastoor Bodewes o.f.m. met enkele hartelyke
dankwoorden dit loffelyk initiatief onderstreepte.
Aan mej. Eykelkamp zal i.v.m. haar vertrek naar
het klooster een aardige attentie worden aangeboden voor haar trouwe lidmaatschap. Hierna
werd het winterprogramma onder de loupe genomen. Er werd een zeer attractief programma
samengesteld t.w. voor iedere maand een ontwikkelingsavond.
In oktober komt er een lezing over „Gevaren op
de weg voor het jonge meisje" met van te voren
een korte uiteenzetting over de Bijbel.
In november: lezing over „Bekende gerechten op
minder bekende wijze klaar gemaakt".
In december zal dit keer geen St.-Nicolaasavond
worden georganiseerd, maar een Adventsavond,
terwijl in januari de jaarvergadering wordt gehouden met eventueel nog een lezing.
In februari volgt een interessante avond, waarby
mej. Merkx vertelt over haar belevenissen in Amerika, eventueel met lichtbeelden, in maart een lezing door onze oud-plaats^noot, de heer J. Mombarg, te Didam over „D^^miw in de tegenwoordige samenleving". In apr^^vordt de laatste avond
gegeven met een „bak- en braaddemonstratie".

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman

tel. 1314

Vorden

Ga in een warm bed de koude
winter tegemoet
en maak nu reeds keus uit onze grote
kollektie

Bedden
Divanbedden
l en 2 persoons met of zonder
houten zijkanten

Matrassen
Epeda binnenvering
Schuimplastic matras
Kapokmatras
Kernmatras
De zeer bekende Engelse Slumberland binnenvering met een
unieke veerconstructie

Dekens
100% wol
Halfwol
Maasdekens(gevuld 100% wol)
Verkrijgbaar in verschillende
maten en prachtige moderne
dessins

Tijdens de oktobermaand ontvangt een
ieder bij aankoop van een matras

een moltondeken cadeau
Zie onze

speciale etalage

n Goede
raad
Als U
manchester

nodig hebt;

eis dan
met klem

merk KLM,

Kranenbarg Brandstoffenltandel

KLM
MANCHESTER-KLEDING

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12

want:

Vorden

Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Vorden

HOUTVBSTBK
manchester

Verkrijgbaar bij:
FA. VISSER - VORDEN
Wij ontvangen weer

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 14 oktober

DANSEN
Orkest „The Spitfires'

Het resultaat is:
lager voedergebruik
snellere groei
gezondere varkens
minder achterblijvers
gemakkelijke overschakeling
dezelfde of betere slachtkwaliteit

Dus meer winst

Firma J. W.

Albers

Telefoon 1232

N.V.V. Bestuurdersbond - VARA
Toneeluitvoering
op vrijdag 20 oktober in het
Nutsgebouw te Vorden.
Medewerking van de toneelver. D.E.V met
het stuk

Aanvang half acht.

Zaal open 7 uur

Toegang f 1.20 (bel. inbegr.)
Kaarten in voorverkoop bij Sigarenmagazijnen Eijerkamp en Hassink en bij de bestuurders.

eveneens op vrijdag 20 oktober
in het Nutsgebouw.
Aanvang 4 uur.
Medewerking jeugdafdeling D.E.V.

Poerlepotje
Deze kaarten alleen bij de bestuurders

werkkleding

Goede beloning

Ondertrouwbrieven

biggen- en varkensmeel Speciaal

Entree 25 et

of arbeider

Wij maken graag uw

Doe er iets tegen en voedert ons

Opgevoerd wordt:

flinke jongen

Trouwlustigen!

Stijgende kosten
Dalende prijzen

Jeugdmiddag

Gevraagd

—

Let op Uw saeck

Als de poorten opengaan

ATTRACTIE

WANDELTOCHT K.O.G.
J.l. zondag stond een gedj^te van Vorden in het
teken van de wandelspc^BOnder zeer gunstige
weersomstandigheden stame n.l. in Ruurlo de
laatste K.O.G. Wandeltocht en leidde een gedeelte
van het parcours door de schone omgeving van de
Wiersse en het Medler.
Er liepen ruim 30 groepen mee, zowel meisjes,
jongens, adspiranten, dames en heren uit diverse
plaatsen van de Gelderse Achterhoek.
Vanzelfsprekend trokken de wandelaars ook hier
veel beky'ks en deed velen zelfs de verzuchting
slaken „wanneer ook in Vorden een wandelclub?"

Ruurloseweg 45

H.H. LANDBOUWERS

Amerikaanse
en

Hollandse eikels
tegen 8 et per kilo
op woensdag 11 oktober 's middags na l uui

G. Remmers

3 zware BIGGEN te
koop. G. W. Nijhof.
D 66.
Te koop een partij
gebr. stenen en een kozijn met raam. H. G.
Stapper, Burg Galléestraat 15.
Houten schotjes te
koop, 4 voor f l.—
Drukkerij Wolters
Nieuwstad
VATEN te koop geschikt als buitentank
voor oliekachels 200
1. inhoud.
N.V. Chroomlederfabriek,v/h H. A. Albers.
Te koop neurende en
versgekalfde FRIESE
KOEIEN.Bestemelkl.,
ab.vrij bedrijf G. Vlogman, Hackfort.
Vrijdagavond en
zaterdag

De Wehme vraagt
een flink

meisje
voor hulp in de huishouding.
Intern of extern
Aanmelden bij de directrice.
Te koop BIGGEN
G. H. Winkel,
't Joostink
Te koop slachthaantjes, Weenk op
„Weenk"
Telef. 6659.
Z.ga.n. PICK-UP te
koop merk Philips m.
3 snelh. en wisselaar
voor 45 t. met platen,
klassiek en modern,
te bevr. v. Eijkeren,
Ruurloseweg D 128.

Adverteer regelmatig
in
CONTACT

op alle vesten, pullovers, blouses, rokken
en terlenka herenpantalons dubbele Animozegels.

hét blad van Vorden

A. J. A. Helmink

KEUNE

Voor
Bijouterieën
naar

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

