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HET POLITIEBUREAU IS GEREED
De wnd. groepscommandant der rijkspolitie
maakt bekend dat het bureau van politie, ver-
moedelijk in het laatst van de volgende week,
wordt verplaatst van Zutphenseweg 14, naar
Raadhuisstraat 5. Het telefoonnummer 230 blijft
gehandhaafd.
De opperwachtmeester/postcommandant B. Bolt,
verhuist omstreeks die tijd van Ruurloseweg 35
naar Raadhuisstraat 7. Diens telefoonnummer
461 komt dan te vervallen, doch hij is nadien te
bereiken onder nummer 230.
Het telefoonnummer 461 wordt opnieuw uitger
geven aan de wachtmr. Ie kl. J. W. Masselink,
Enkweg 22.
De telefoonnummers van het overige politie-
personeel blijven onveranderd.

VOETBAL
Vorden I heeft ook de tweede wedstrijd in de
seriewedstrijden in Steenderen gewonnen. Dit-
maal werden de Baakse Boys met 2—l versla-
gen. De overwinning is zeker verdiend en was
de Baakse doelman niet in zulk een uitzonder-
lijk goede vorm geweest, dan was de overwin*-
ning zeker groter geweest. Baakse Boys I nam
in deze wedstrijd vrij spoedig de leiding, doch
kwam er nadien niet meer aan te pas. Vlot com-
binerend volgde aanval op aanval van Vorden,
doch van de vele schoten waren er maar 2 raak.
De voorhoede speelde heel wat beter dan vorige
week. Door deze overwinning is Vorden I al ver-
zekerd van de 2e prijs. Om half zes speelt zij
a.s. zondag in Steenderen in de finale tegen de
winnaar A.Z.C. IV—de Graafschap IV.

Vorden II speelt om half twaalf tegen Steen-
deren II en indien deze wedstrijd gewonnen
wordt, moet zij nogmaals, doch dan om de Ie of
2e prijs.

VISSUCCESSEN
Op het te Brummen gehouden nationale hengel-
concours, waaraan liefst 1058 hengelaars deel-
namen, hebben enkele Vordense vissers succes
gehad. Het lid van „De Snoekbaars" J. J. v. d.
Linden kreeg de tweede prijs, bestaande uit een
Pick-up; E. Wentink kreeg de 21e prijs en J.
Besselink de 73e prijs. l

LEDENVERGADERING
VOETBALVER. „VORDEN"

Onder voorzitterschap van de heer W. Kuijper
hield de voetbalver. „Vorden" in zaal Bakker
haar najaarsledenvergadering.
In zijn openingswoord dankte de voorzitter in |
het bijzonder die leden, welke hun beste krach-
ten gegeven hebben voor het in orde maken van
de nieuwe kleedgelegenheid. Ook de spelers van
het 3e elftal kregen een compliment voor hun
prestatie om na het kampioenschap ook nog te
promoveren naar de 2e klasse. De wintertraining
zal straks in het nieuwe gymnastieklokaal ge-
houden worden. De woensdagavond kwam voor
de leden het meest geschikt uit. Zolang het nog
in verband met de invallende duisternis kan,
zullen de trainingsavonden nog op het terrein
gehouden worden. Mocht het gymnastiekgebouw
nog niet gereed zijn, dan zal weer zolang van
zaal Bakker gebruik gemaakt worden. Nu zo-
wel het eerste als het gepromoveerde 3e elftal
in de 2e klasse uitkomen werd besloten om uit
beide elftallen een zo sterk mogelijk Ie samen
te stellen en niet het voormalige derde elftal in
haar oude samenstelling te laten, zoals aanvan-
kelijk in de bedoeling lag. In verband met de
verhoogde portokosten voor de spelerskaarten,
we-rd besloten dit op te vangen door de contri-
butie maandelijks te verhogen met 5 cent voor
leden van 16—18 jaar en met 10 cent voor leden
boven de 18 jaar. Besloten werd om de dona-
teursbijdrage met ƒ!.—- te verhogen voor die
donateurs, welke aan de voetbalpool wensen
deel te nemen, daar'deze ƒ!.— ook weer aan
de bond afgedragen moet worden.
Tenslotte kwam nog de medische sportkeuring
ter sprake, waaraan elk werkend lid verplicht
is zich te onderwerpen.
In zijn slotwoord had de voorzitter goede hoop
dat het ver jongde eerste elftal dit jaar een goed
resultaat zal bereiken, temeer omdat de geest in
het elftal momenteel uitstekend is. Ook de ove-
rige elftallen wenste hij veel succes in de ko-
mende competitie.

LEDENVERGADERING
CHR. BESTURENBOND

Donderdagavond werd in het gebouw Irene een
ledenvergadering gehouden van de Afdeling
Vorden—Hengelo (Gld.) van de Chr. Besturen-
bond onder leiding van de heer A. J. Klein Ik-
kink.
Er werd besloten de a.s. propaganda-avond op
een nader te bepalen datum, zo mogelijk eind
oktober a.s., in Hengelo (Gld.) te houden.
De secretaris gaf een overzicht van het t.b.c.-
fonds „Draagt Elkander Lasten" mede in ver-
band met de te houden t.b.c.. collecte in deze ge-
meente in de week van 9 tot en met 14 septem-
ber a.s.

KERKDIENSTEN zondag 8 september.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat
10.30 uur Ds. J. Langstraat en Ds. J.H.Jansen
„De godsdienstige vorming van jong en oud"

Medlerschool.
9 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 7 sept. van 5 uur tot en met
zondag 8 sept. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsd}enst dierenartsen.
Zondag 8 seoJ/Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 95 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 46.— tot f 5 4 . — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 30 aug. t.m. 5 sept.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: H. C. Bosch en L. J. Wes-
selink; J. W. Wagenvoort en G. H. Seesink.
Gehuwd: H. van Zuilekom en M. Week-
hout; G. Sipma en G. J. Brouwer.
Overleden: Cornelia Zweverink, oud 59 jr.,
echtgenote van H. J. Ruesink.

Blijf meester
* over Uw zenuwen. Neem °

Mijnhardt's Zenuwtabletten
Zij schenken de rust tot herstel

WAT MIJNHARDI±!AAKT 15GOED

GESLAAGD.
De heer G. J. van Roekei, oud-hoofd van
de Bijz. Lagere Landbouwschool alhier,
slaagde dezer dagen voor het te Utrecht ge-
houden examen Economie M.O.
Onze plaatsgenoot Herman Jansen behaalde
op de vaktentoonstelling te Amsterdam een
3e prijs voor schoenreparatie.

ZONDAGSDIENSTEN DIERENARTSEN.
De dierenartsen Reichman van Steenderen,
van Soest van Hengelo-G. en Wechgelaer
van Vorden hebben een zondagsdienst inge-
steld. Voor verdere gegevens zie zondags-
dienst dierenartsen bij onze wekelijkse ru-
briek.

BIOSCOOP.
Zondagavond draait er een fi lm, die weer
eens laat zien hoeveel gevaren de geallieer-
de vliegers zich hebben moeten getroosten
om tot de bevrijding van Europa te komen.
Het geeft de belevenissen van een groep
Engelse parachutisten die bij de invasie in
Frankrijk achter de Duitse linies terecht ko-
men. Hoeveel tact, moed en opoffering er
voor nodig zijn om de gegeven opdracht
uit te voeren wordt hier getoond in een
film, die spannender is dan de grootste ac-
tiefilm.

DEMONSTRATIE OLIESTOOK.
De demonstratie van oliestook-haarden en
-kachels, welke woensdagavond in café de
Zon door de fa. Gebr. Barendsen was ge-
organiseerd, was druk bezocht. Er waren
verschillende modellen van diverse fabrieken
te bezichtigen en men toonde zich zeer en-
thousiast over de werking van deze kachels.
Het blijkt dat ook in Vorden deze wijze van
verwarming steeds meer de aandacht trekt.

In blijde Verwachting
Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor
Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm
Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie
zeep - shampoo, è f 5.90. Weten is gerust zijn.

COLLECTE T.B.C.-BESTRIJDING.
Evenals andere jaren wordt ook nu weer
een collecte gehouden voor de sanatoria
Sonnevanck, Zonnegloren en Draagt elkan-
ders lasten. Het plaatselijk comité hoopt dat
allen doordrongen zullen zijn van de nood-
zaak om deze verenigingen te blijven steunen,
opdat ze ook in deze dure tijden hun zegen-
rijk werk kunnen voortzetten.

GESLAAGD VOOR ZILVER.
Onder auspiciën van de Ned. Bond v. Dans-
leraren werd door dansschool M. J. Krone-
man in Hotel Bakker een medaltest gehou-
den voor het zilveren insigne, waaraan door
11 leerlingen werd deelgenomen. Het was
voor de heer Kroneman een grote voldoe-
ning dat allen slaagden, waarvan 6 met lof,
t.w, Jansje Zweverink, Gerrie Weenk, Ineke
Morde, Jenny Norde, Harry Hilferink, en
Albert Kroneman.

NAAR DE CENTRALE FOKVEEDAG.
Voor de centrale fokveedag te Zutphen zijn
zes dieren aangewezen van A. J. Zweverink,
„de Steenkamp". Een mooi succes voor deze
nog pas begonnen F.H.-fokker.

JONGVEEKEUEING
Op initiatief van de stierenvereniging en melk-
controlevereniging in de buurtschap „Delden",
werd op het bedrijf van de heer J. Eggink een
jongveekeuring gehouden. De uitslagen waren:
Rubriek I, dragende en melkgevende Vaarzen,
geb. voor l jan. 1955: la. pr. G. Jansen, op
„Hammink"; Ib. G. J. Rossel; 2. B. Rossel.
Rubriek II, dragende Vaarzen, geb. tussen l jan.
en l april 1955: la. B. Rossel; 2b. W. Steenbik;
3. Th. Nijenhuis.
Rubriek III, Vaarzen geb. tussen l april en l
sept. 1955: la. F. Mullink; Ib. J. Eggink; 2a. B.
Rossel; 3. eo 4. A. C. Gotink.
Rubriek IV, Pinken geb. tussen l maart en l
sept. 1956: la. F. Mullink; Ib. en 2b. A. J. Maal-
derink; 3a. A. J. Vruggink JWzn.; 3b. Th. Nijen-
huis; 4. J. Eggink; 5. A. C. Gotink.
Rubriek V, Pinken geb. vóór l jan. '57: 1. B.
Rossel; 2. J. Eggink; 3. W. Steenblik; 4. R. Groot
Nuelend.
Rubriek VI, Kalveren geb. na l jan. '57: la. en
2a. G. Jansen op „Hammink"; Ib. A. J. Vrug-
gink JWzn.; 2., 4. en 5. M. H. Gotink; 3. J. Eg-
gink; 1. J. Eggink; 3. A. C. Gotink; 4. A. J.
Maalderink.
Als keurmeesters fungeerden de heren B. H.
Koning (Linde) en H. J. Pardijs „Meulenbrug-
ge" (Mossel). Naar het oordeel der jury was
uitstekend materiaal aangevoerd.

OKIENTEBINGSRIT
De oriënteringsrit, die de V.A.M.C. „De Graaf-
schaprijders" te Vorden heeft georganiseerd en
die tevens meetelde voor het provinciaal club-
kampioenschap van de K.N.M.V. telde 59 deel-
nemers: 49 motoren en 10 auto's. De route voer-
de over Wichmond, Baak, Steenderen, Rha,
Luur, Drempt, Hummelo, Hengelo en de Keijen-
berg weer naar Vorden. Zij was 72 km lang en
werd onder uitermate slechte weersomstandig-
heden verreden.
Bij de auto's vielen de prijzen ten deel aan: 1. te
Loo, Eefde, 55 str.p.; 2. Maalderink, Colmschate,
60 str.p.
Bij de motoren waren de winnaars: 1. Rexwin-
kei, Almen, 53; 2. Bats, Warnsveld, 55; 3. Blanr
kespoor, Apeldoorn, 55; 4. Zweverink, Hengelo
(Gld.), 56; 5. Brands, Zutphen, 59; 6. Bakker,
Zutphen, 61; 7. Aalderink, Vorden, 61; 8. Hart-
man, Zutphen, 62; 9. Plagman, Zutphen, 62; 10.
Muijtstege, Vorden, 62.
De prijs voor de beste individuele prestatie ging
naar Rexwinkel, Almen. De beste clubprestatle
werd voor de derde achtereenvolgende maal door
Zutphen geleverd.

KQU en pijn wég-
w r i j v e n m e t
D AM PO

OOSTELIJK ZWEMKAMPIOENE TE VORDEN
Wederom heeft de Vordense Zwem- en Water-
polovereniging V.Z.V. een prachtig succes ge-
boekt. Mej. Joke Brandenbarg, die in Zutphen
j.l. zondag deelnam aan de Oostelijke Zwemkam-
pioenschappen in het Graaf Ottobad presteer-
de het om op de 100 m borstcrawl dames de
eerste prijs te behalen. Zij legde hiermee be-
slag op het kampioenschap van het Oosten.
Deze afstand werd door haar afgelegd in de
zeer scherpe tijd van 1.14.3, waarmee zij ruim
4 seconden eerder aantikte dan haar concurr
rente T. de Wilde van A.Z.C. Apeldoorn.

Contact brengt het belangrijkste nieuws voor
ruim 5 et. per week. Geen wonder dat dit
blad in 95 procent der Vordense gezinnen
gelezen wordt l



Best brood
dat brood van

SCHURINK

geeft Privé-lessen aan
huis.

Dealer:

Henk v. Ark
SUCCESSEN VABKENSFOKDAG

DOETINCHEM
Op de Districtsvarkensfokdag van de N.L. te
Doetinchem behaalden onderstaande plaatsge-
noten mooie successen met hun inzendingen.
Type Ned. Landvarken, Groep. I, Klasse Cb.,
Beren geb. tussen 31-8-'56 en 1^2-'57: 3c. D. Let-
tink, Vorden.
Groep I, Klasse D., Beren geb. na 31 jan. .1957
en vóór 25 mei 1957: 2e. W. Rietman, Vorden.
Groep I, Klasse Dd., 2. en 3. Joh. A. Eykelkamp,
Vorden.
Groep III, Klasse A.A., Sterzeugen met biggen
geb. voor l sept. 1955: 3c. M. A. Helmink, Del-
den, Vorden.
Groep IV, Klasse B.b., Loopvarkens geb. na 31
jan. 1957 en vóór 25-4-1957: 3. Joh. A. Eykel-
kamp, Vorden.

CENTRALE RUNDVEE FOKDAG TE
VORDEN

In de weide nabij het KlVO-station werd vrij'
dag de centrale rundveefokdag gehouden, zowel
voor het M.R.Y. als voor het F.H. veeslag.
Na een kort openingswoord door de voorzitter,
de heer A. J. Oltvoort, kwam burgemeester van
Arkel aan het woord, die er op wees dat de be-
langstelling voor de rundveeverbetering in Vor-
den steeds toeneemt. Vrijwel door elk bedrijf
wordt er aan de melkcontrole deelgenomen. Spr.
zag de fokdag ais lesdag voor de melkveehou-
ders, want er valt veel te leren. Hij hoopte dat
de fokdag mocht slagen en het aangevoerde vee
de toets met dieren uit de andere gemeenten kon
doorstaan.
Door een achttal keurmeesters werden vervol-
gens de aangevoerde runderen gekeurd. De uit-
slag voor het M.R.Y. vee is voor zover het Vor-
dense eigenaren betreft:
Stieren van 2 jaar en ouder: Fokver. „Mossels
Belang", Vorden.
Koeien met een produktie van tenminste 30.000
liter melk voor de 10-jarige leeftijd: 1. G. Ruiter-
kamp.
Melkgevende koeien geb. na l jan. '50: 1. D.
Tiesink; Ib. idem; 2. J. W. Abbink; 4. G. Ruiter-
kamp; 4. G. J. Rossel.
Melkg. koeien geb. voor l jan. 1951: 3. G. J.
Arfman, Wildeborch.
Melkg. koeien geb. na l jan. 1951: la. G. J.
Zweverink, Wildenborch; Ie. J. W. Abbink; 2c.
F. Mullink; 2d. B. Rossel; 3a. G. J. Rossel; 3d.
G. J. Rossel.
Droogstaande, kennelijk drachtige koeien, geb.
na ll-'5l: i. F. Mullink; 2a. G. Lenselink.
Droogst, kenn. drachtige koeien geb. na 1-1-'51:
1. A. Wassink; 2. idem; 3. J. W. Abbink; 4. B. G.
Lichtenbarg.
Droogst, kenn. drachtige koeien geb. vanaf 1-1-
'54: l, A. J. Maalderink; 2. J. W. Abbink; 3. G.
A. Regelink.
Melkg. Vaarzen: 1. B. J. Schoenaker; 2. G. J.
Rossel; 3a. idem; 4a. A. J. Maalderink.
Drachtige Vaarzen geb. voor l-9-'55: ld. J. W.
Abbink; 2f. A. Wassink; 3a. A. Termaten.
Drachtige Vaarzen geb. van 1-9—1-12-'56: la.
Gebr. Lindenschot; Ib. A. Wassink; 2b. A. J.
Vruggink; 2c. G. J. Arfman, Wildenborg; 3a.
Wed. F. H. Bennink; 3c. B. Rossel.
Pinken geb. vanaf 1-1—1-3-'56: 3b. G. Berenpas,
Mossel, Vorden.
Pinken geb. vanaf 1-3—1-5-'56: Ib. G. Ruiter-
kamp; 2a. F. Mullink; ld. G. J. van Ark; 3c.
Wed. F. H. Bennink; 3d. A. J. Maalderink.
Pinken geb. vanaf 1-5—1-9-'56: la. W. Bouw-
meester; Ib. G. Berenpas; 2a. A. J. Maalderink;
2b. G. J. Arfman.
Kalveren geb. vanaf l-9-'56—l-l-'57: ld. G. J.
Arfman; 2a. A. Wassink; 2c. D. Tiessink; 3a. en
3c. G. Berenpas.
Collecties van l eigenaar melkgevende koeien:
la. J. W. Abbink; Ib. G. Ruiterkamp; 2a. G. J.
Rossel.
Afdeling Fries-Hollands veeslag:
Stieren, ben. l jaar: 2. A. J. Zweverink.
Koeien, die voor de 10-jarige leeft, tenminste
30.000 kg melk hebben geprod,: 2b. A. J. Zweve-
rink.
Melkg. koeien geb. voor 1-V50: Ie. A. J. Zweve-
rink.
Melkg. Koeien geb. na 1-1-'50: Ib. G. J. Groot
Jebbink; Ie. A. J. Zweverink; 2b. D. Tiessink;
2 x 3. D. Tiessink; 3a. A. J. Zweverink.
Melkg. koeien geb. voor 1-1-'51: la. en 2c. A. J.
Zweverink.
Melkg. koeien geb. na 1-1-'51: la. A. J. Zwever
rink; Ib. J. W. Weenk; 3c. J. M. Wuestenenk;
3f. D. Tiessink.
Droogst, kennelijk drachtige koeien geb. na 1-1-
1951: 2b. B. Wagenvoort.
Droogst, kennelijk drachtige koeien geb. vanaf
l-l-'54: 3. B. G. Lichtenberg.
Melkg. Vaarzen: 1. A. Ruiterkamp; 2a. A. J.
Zweverink.
Pinken geb. vanaf 1-1—1-3-'56: Ib. A. J. Zweve-
rink.

Kalveren geb. van l-9-'56—1-7-'57: 1. en 2. B.
Wagenvoort.
Kalveren geb. van 1-1—1-3-'57: 3. J. M. Wueste-
nenk.
Collecties van één eigenaar, jonge dieren: 2. A.
J. Zweverink.
Bij de M.R.IJ. werd tot kampioen verklaard
„Doortje" van D. Tiessen, B 32, Vorden en tot
reserve-kampioen „Willie" van G. J. Zweverink,
Wildenborch.
Deze centrale fokveedag ging uit van de aange-
sloten verenigingen uit Vorden, Eefde, Laren,
Harfsen, Brummen en Hengelo. Er bestond een
zeer grote belangstelling voor deze keuringen.

SUCCESSEN OP SCHAPENFOKDAG
Op de Centrale Gelders Schapenfokdag, welke
verleden week te Doetinchem werd georgani-
seerd behaalden enkele leden van de Vordense
Schapenfokvereniging e.o. met hun ingezonden
dieren mooie successen. De prijzen waren o.a.:
Klasse L, Rammen geboren in 1954 of vroeger,
zeer beste klasse: Ib. Fokver. Vorden; ld. idem;
2a. Fokver. Vorden.
Klasse II, Rammen geboren in 1955: 3a. H. Riet-
man, Warnsveld.
Klasse Vla, Ooien met l Ramlam, geb. na 14
maart 1957: 3b. G. J. Pelgrim, Vorden.
Klasse Vila, Ooien met l Ooi en l Ramlam, geb.
tussen 9 en 25 maart 1957: 2e. M. H. Gotink,
Warnsveld; 3b. Alb. Tjoonk, Vorden.
Klasse VIII, Ooien met minstens 2 Ooilammeren
geb. voor maart 1957: Ie. M. H. Gotink, Warns-
veld; 2a. H. Rietman, Warnsveld.
Klasse XIV, Eenlingen 1-jarige Ooien: 2a. H. J.
Berenpas, Vorden; 2b. Alb. Tjoonk, „Garmel",
Vorden; 3. H. Pijnenburg, Warnsveld; 3. H. J.
Beren pas, Vorden.
Klasse XV, minstens 5 afstammelingen van één
Ram: la. Fokver. Vorden; Ie. Fokver. Vorden.

RUNDVEEKEURING FOKVER. WARKEN
Zaterdagmiddag j.l. werd op de boerderij „Groot-
3tarink" van de heer H. J. Rietman een rund-

'veekeuring gehouden, uitgaande van de fokver-
eniging „Warken". Het was een zeer geslaagde
keuring, waarbij als keurmeesters fungeerden
de heren E. W. Makkink uit Warken en G. Par-
dijs uit Eefde. De uitslag was:
Stamboekkoeien tot 5 jaar: I. H. Gosselink; 2.

|en 3. Gebr. Voskamp.
Stamboekkoeien boven 5 jaar: la., Ib. en 3b.
H. J. Heuvelink; Ie. en 3a. H. R. Leunk; 2a.
Gebr. Voskamp; 2b. H. Leunk.
Melkkoeien tot 5 jaar: 1. H. J. Bulten; 2a. H.
Gosselink; 2b. en 3a. H. Leunk; 3b. B. J. Schoe-
maker.
Melkkoeien boven 5 jaar: 2. H. J. Bulten; 3a.
B. J. Schoemaker; 3b. H. J. Rietman.
Pinken geboren in 1955: 2a. en 3a. Gebr. Vos-
kamp; 2b. Joh. Broyl.
Pinken geboren van l jan. tot l juli 1956: 1. B.
J. Schoemaker; 2a. H. Gosselink; 2b. Gebr. Vos-
kamp.
Pinken geboren van l juli 1956 tot l jan. 1957:
1. H. J. Bulten; 2a. H. J. Rietman; 2b. H. J.
Heuvelink Dzn.; 3. A. Poterman.
Kalveren geboren van l jan. 1957 tot l mei 1957:
1. H. Gosselink; 2. H. J. Heuvelink Dzn.

RATTI-NIEUWS.
In verband met het overlijden van Wim Hart-
man konden j.l. zondag de vriendschappelijke
ontmoetingen tegen Wivos I en II uit Arnhem
niet doorgaan. Ook werd besloten om het jaar-
lijkse uitstapje naar Oldenzaal uit te stellen.
A.s. zondag zal Ratti ter voorbereiding van de
a.s. competitie enkele vriendschappelijke wed-
strijden spelen en wel op eigen terrein tegen
Ruurlo I en II. Ruurlo is voor Ratti altijd een
lastige tegenstander gebleken en zo zal er ook
zondag wel de nodige spanning te beleven zijn.
Over enige weken zal de competitie weer een
aanvang nemen en kunnen deze wedstrijden een
goede oefening hiervoor zijn. Vermoedelijk zal
men enkele nieuwe opstellingen willen proberen.

IN MEMORIAM W. HARTMAN
Zondagmorgen bereikte ons het droevige be-
richt, dat Wim Hartman na een kortstondige
ziekte, toch nog vrij plotseling in het R.K. Zie-
kenhuis te Enschedé was overleden. Velen zal
dit droeve nieuws diep hebben geschokt Ook
voor de leden van de R.K. Sportvereniging „Rat-
ti" betekent het heengaan van Wim, die vanaf
de oprichting lid was, een gevoelige slag. Im-
mers Wim was jarenlang hun trouwe en actieve
sportmakker en speler van het eerste elftal, een
voetballer in hart en nieren, die voor de belan-
gen van Ratti op de bres stond.
Donderdagmorgen vond de uitvaart en begrafe-
nis plaats, waarbij zeer velen van hun meder
leven getuigden. Om half tien droeg kap. Ruigt
een plechtige Uitvaartmis op, waarna de over-
ledene door zijn sportmakkers naar de laatste
rustplaats werd gedragen.

DROPPING MEDLER.
Op zaterdag 14 september zal in het Medler
weer een dropping worden gehouden. Gezien
de grote deelname van vorig jaar zal het er
ook nu wel weer een gezellige boel worden.
Het volksfeest is vastgesteld op 20 en 21
September. Vrijdagavond wordt door de
toneelgroep V. O. P. uit het Medler een
blijspel in 3 bedrijven opgevoerd: „Vader
Vrijgezel". Naar de titel te oordeelen be-
looft het inderdaad een blijspel te worden.
Zaterdag wordt het eigenlijke volksfeest ge-
vierd met de traditionele volksspelen.
's Avonds is er gelegenheid tot dansen op
muziek van de bekende band „The Spit-
fires".

BENOEMD
Tot leerkracht aan de Bijz. Lagere Landbouw-
school alhier is benoemd de heer E. Snoeyink
uit Hardenberg in de vacature H. W. Ellenkamp.

VOLKSFEEST TE LINDE
Woensdag en donderdag j.l. vierden de bewoners
van de buurtschap Linde wederom hun jaarlijk-
se Volksfeest. Woensdagavond trad in de grote
feesttent op het cabaretgezelschap „The Jolly
Jokers" uit Apeldoorn. De voorzitter kon hier
enkele honderden aanwezigen welkom heten.
„The Jolly Jokers" kwamen hierna op de plan-
ken met een zeer gevarieerd programma van
schets, muziek, toneel etc.
Doordat er met vaart en verve werd gespeeld
viel het gebodene zeer in de smaak. Na afloop
ontvingen zij dan ook een spontaan en langdurig
applaus. De voorzitter dankte hen voor hun uit-
stekende spel en hoopte dit gezelschap nog
meerdere malen in Linde te zien.
Donderdag werd het eigenlijke Volksfeest ge-
vierd. In de morgenuren vond het vogel- en
belschieten plaats, 's Middags werd het feest
geopend door de voorzitter de heer H. Groot-

I Roessink, die speciaal Burgem. van Arkel ver-
welkomde. Spr. dankte allen, die door hun steun
en medewerking dit feest deden slagen. Hierna
werden de koning en koningin gekroond. Dit-
maal viel de eer te beurt aan de heer Chr. Vliem,
die Mej. Gerrie Knoef als koningin verkoos.
Vervolgens werd door de heer Th. Lichtenberg

| het vaandel gezwaaid.
De volks- en kinderspelen namen hierna een
aanvang. Er was veel deelname en er waren
prachtige prijzen. Speciaal voor de zieken en
ouden van dagen ging ook deze dag niet onop-
gemerkt voorbij. Als sympathieke geste ontvin-
gen allen een aardige herinnering namens de
commissie.
Als speciale attractie voor de jeugd was er een
poppenkastvoorstelling, hetgeen zeer in de
smaak viel.

De prijswinnaars zullen we volgende week
bekend maken.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Waarom zou u meer
betalen ?
A 250 gram gracia's prima koekje 52 et
^ 250 „ romeo's heerlijk koekje 65 „

250 „ heerlijke thee biskwie 35 et
l grote pot appelmoes, goudreinetten

69 et
l beker prima appelstroop 43 et
l pot choc. pasta 59 et
l pot prima pindakaas 69 et
l groot pak gestampte muisjes 39 et
3 pak pudding div. smaken 49 et
l pak gevulde biskwie 55 et
l pak verpakte spritsstukken 49 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

+

•

+

EMPO
rijwielen

hebben
voorrang

(bij wlelrijdend Nederland)

EMPO een fiets voor je leven!



Inplaats van kaarten

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij u kennis van de
geboortevan ons zoon-
tje

Jan
G. J. Tichelman
J. G. Tichelman-

Groot Wassink

Almen, 2 sept. '57.
Bakkersteeg 4.

Bij deze betuig ik mijn
oprechte dank aan
Doktoren, Zuster,
Geestelijken, Familie,
Buren, Vrienden en
Bekenden voor de be-
wezen hulp en be-
langstelling bij het on-
geval en tijdens mijn
herstel ondervonden.

J. A. H. Waarle

Vorden, D 153.

B.z.a. net MEISJE,
v. huish. werk, voor
dag of dag en nacht.
Adres te bevr. bur.
Contact.

Mevr. Jannssens-von
Heyden, Joppelaan 68,
Gorssel, zoekt in ge-
zin m. 4 kind. van
7-1 jr., HULP voor
dag en nacht. Dag-
meisje aanw.

Woningruil.
Wie ruilt een grote
tegen een kleine mo-
derne woning in Vor-
den. Inlichtingen bur.
Contact.

Te koop gevraagd :
KlPPENHOK.allege-
wenste maten. Op-
gave van prijs, groot-
te enz. aan W. Wol-
bert, Adv. Bureau,
Kranenburg D 131.

Wegens verhuizing te
koop eikenhouten dres-
soir, 4 huiskamerstoe-
len, 2 keukenstoelen,
eet., l werkbank met
laden, 't Hooge 43.

Goede HAARD te
koop. Insulindelaan 14

A.s. woensdag
11 september de ge-

hele dag

gesloten.

Nico Keune

BIJVERDIENSTE!
U hangt biljet voor
't raam en geeft aan-
vragers een boekje.
Wij doen de rest en
betalen goed voor Uw
bemiddeling. Alleen
beneden woningen.
Ned. Talen Instituut,
Rotterdam(naderadres
overbodig).

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
G. W. Nijhof, Wil-
denborch, D 66.

Te koop BIGGEN
met met B.B. ZEUG-
JES, tevens jonge
KALKOENEN.
H. J. Rietman, War-
kenseweg 6, Warns-
veld.

Te koop EET AARD-
APPELEN, ijsselster.
W. Regelink, Wilden-
borch, D 73.

y
Jan Albert Berenpas Q

K
X

Maria van de Kamp X

hebben de eer U, mede namens Q
wederzijdse ouders, kennis te ge- n
ven van hun voornemen in het X
huwelijk te treden op D,V. vrij- ^
dag 13 september a.s. ten Ge- M
meentehuize te Vorden om 11 w
uur.
Kerkelijke bevestiging om 2 uur
in de Geref. Kerk te Vorden
door de Weieerwaarde Heer Ds.
E. J. Duursema.

Vorden, D 111
- 30 augustus '57.

Vorden, Smidsstr. 7
Receptie van 3.30-5 uur in „Het
Wapen van Gelderland" te Vor-
den.
Toekomstig adres: D 111, Vor-
den.

Met diep leedwezen geven wij ken-
nis van het overlijden van onze trouwe
en beste sportvriend

Wim Hartman

in de leeftijd van 29 jaar.

Zijn nagedachtenis zal bij ons
onvergeeflijk blijven.

Bestuur, spelers 1ste
elftal en leden der
R.K.S.V. „Ratti"

Heden behaagde het de Heer uit ons
midden weg te nemen onze lieve vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

Johan Antonie Bloemendaal

in de ouderdom van ruim 84 jaar.

H. E^Roemendaal
fam. A. A. C. Wagenvoort
fam. H. Klein Brinke

Vorden, 6 september 1957.
Veld wijk C 122^

De begrafenis zal plaats hebben op
dinsdag 10 september om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

MEVROUW!
Ook voor u een gratis
pudding kant en klaar,
met slagroom en ananas
voor 4 a 5 personen.

Bij aankoop van een
pakket pudding

inhoud 6 pak vanille pudding, l
groot pak export custard, 200 gr.
vruchtengries, totaal voor f 2.28,

dan ontvangt U de slagroom-
pudding en ananas geheel
gratis, keurig verpakt in tas,
op een nader te bepalen dag,
afgehaald in de winkel.

Profiteer van deze wel zeer bijzondere
nog nooit vertoonde aanbieding.

Smit, Zulphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

Oud-cursisten van
'56~'57 kunnen hun
kaarten afhalen voor
het komende slotbal,
t«m« 14 sept. en inschr,
n» leerlingen»

Dansstudio HOUTMAN

r Nutsgebouw
Telefoon 500

V O R D E N
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 14 sept., 8 uur

De vrolijke en romantische film

Bei dir war es immer soschön
met: Willi Forst, Kirsten Heiberg,
Margot Hielscher. Zarah Leander,
Sonja Ziemann.

Heerlijke muziek, schitterende zang,
vrolijkheid en spanning.
Hoort de populaire melodiën:
Eine Frau wird erst schön durch die
Liebe, Bel Ami, Frauen sind keine
Engel.

Toegang alle leeftijden |

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Kleutercursus.
't Groene Kruis is voornemens een kleuter-
cursus te geven, te beginnen a.s. dinsdag-
avond om half 8 in het Wijkgebouw.
Deelname gratis.
U kunt zich opgeven maandagmiddag van
l — 2 uur in het Wijkgebouw.

Het Bestuur.

Wilt u een nieuwe haard of
Wij leveren alle merken zowel voor
olie als voor kolen.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij

HENK N ARK

Te koop 4 royale
HAARD-
FAUTEUILS, z.g.a.n.
en een BOEKEN-
KAST. Na 18 uur.
Ruurloseweg D 24.

Te koop een NAAI-
TAFEL met schragen,
3 m. lang, 6 eiken
KRUKJES, DROOG-
REK en een STOF-
ZUIGER. Pr. Bern-
hardweg 19.

Te koop 2e hands
DAMESRIJWIEL.
Zutphenseweg 45.

N.o.z.

Te koop een g.o.h.
KINDERWAGEN.
Molenweg 30.

Te koop een WEN-
TELPLOEG, z.ga.n.
bij W. Blikman, Den-
nendijk2, Leesten.

Te koop EET AARD-
APPELEN, noorde-
ling, f 6.75 per mud en
SPIRAALMATRAS,
l m. breed. G. Dijk-
man, Zutphenseweg
C 67 c.

Te koop EETAARD-
APPELEN, noorde-
lingen en ijsselstar.
R. Wesselink, „Hoog-
kamp", C 3.

Te koop 5 zware
BIGGEN bij J. H.
Nijenhuis, Kranengoor

91.

Een leren jas voor
f 125.—

Een regenpak voor
f 24.75

Een plasticjas voor
f 61.75

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Te koop EETAARD-
APPELEN, bintjes en
noordelingen bij J. W.
Heijenk, B 103.

Te koopEETAARD-
APPELEN, rode star
en noordelingen.
W. Klein Bramel,
Galgengoor, C 112.
Tel. 534.

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Neem toch

POLY-GAS
't Is beter.

Nico Keune
Begin vandaag

nog met ons uniek
Yivo spaarsysteem

Vivo jubileum-
aanbiedingen :

250 gram koffie
(paasmerk), van goede
kwaliteit

1.29

2 rollen beschuit voor
34 et.

250 gram margarine
vanaf 32 Ct*
per 250 gram

Nu kunt u eens royaal
met vlees zijn.
Gehakt, puur vlees, 2
blikken a 425 gram

voor 2.04

Ie soort slaolie, het
bekende merk „Locar-
no"
I. T o en 20 punten
t.m. 11 september 30
punten extra

100 gram luxe bon-
bons
GO Ct en 5 punten
t.m. 11 september 15
punten extra.

Grote ontbijtkoek
51 Ct en 10 punten
t.m. J l september 10
punten extra

Toiletzeep (goudzegel)
3 stukken voor
• 2 Ct en l O punten

t.m. 11 sept. 10 pun-
ten extra

250 gr. koekjes van
bijzondere gekozen sa-
menstelling
T9 Ct en 10 punten
t.m. 11 september 5
punten extra

Grote chocoladerepen
6 voor 98 Ct

t.m. H sept. 20 pun-
ten extra

Aardbeien op sap, in-
houd 425 gram p. blik
1.25 en 5 punten
10 punten extra

Voor uw kinderen
een feest.

Bij aankoop van 200
gram jubileum kinder-
snoepjes Confetti de
Luxe voor

49 et
Gra'tis een feesttocter
met franje en mond-
stuk of 2 fluitende
ballonnen of straalja-
ger-sirene.

Let ook op onze unieke
puddingaanbieding in
Contact van vandaag

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat goedsl



REGELING

Bakkersvakantie
a.s* week van 9 tot en met 16 sept.
zijn gesloten t
Schuppers en Schurink.

Zoals u ziet zijn ook maandag 16 september de zaken
nog gesloten, dit is in verband met de verplichte snipper-
dagen voor het personeel, daar door personeelschaarste de
snipperdagen niet op een willekeurige dag kunnen worden
gegeven, worden deze dagen bij de vakantie aangelast.
Van 19 t.e.m. 26 aug. wordt door de werkende bakkerijen
GEEN BROOD BEZORGD, dus wordt u beleefd ver-
zocht het brood zo mogelijk vooral des ZATERDAGS
VROEGTIJDIG TE HALEN, dit voorkomt wederzijdse
teleurstelling.
Voor uw aller medewerking zeggen wij bij voorbaat dank.

Bestuur Vordense Bakkersvereniging.

l
l

' Manchester Werkbroeken
l drab en olijf f 19.85, 19.95 en f 24.50, 24.65

Manchester Sportbroeken
• rood, bruin, grijs, groen, drab, olijf vanaf f 21.50 •

Manchester Sportjassen

•
drab en olijf f 34.15, 34.45 •
roodbruin f 36.30

•
Manchester Klettervesten •

drab-, olijf- en roodbruin f 30.60 en 32.20 '

• Manchester Vesten drab en olijf f 11.— •
Manchester Sportjackets roodbruin f 36.80

| Manchester Plusfours vanaf leeftijd 6 jaar, grijs,
roodbruin, groen.

| Manchester lange jongens broeken |
grijs, roodbruin, blauw, groen vanaf leeftijd 6 jaar.

| Manchester Werkbroeken |
olijf, zwart, extra aanbieding f 16.50

| Zie onze grote sortering Werkhemden, Overalls, Stofjassen, |
Korte werkjasjes, Witgoed en Kamgaren pantalons.

| Al meer dan 50 jaar het adres van vertrouwen.

onuis ii Fa. K. Bodde & Zn., Bedrijfskleding
Groenmarkt l, Zutphen, Telefoon 2595 (K 6750) _

' M •* • Bi *• •• • • • • ̂  J

Middenstandscursus Vorden
Erkend door het Instituut voor Middenstandsontwikkellng

te 's Gravenhage.

Volgt een officiële opleiding voor het

MIDDENSTANDSDIPLOMA
met reduktie op het examengeld.

Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij de leraren

J. J. van Dijk, Jul ianalaan 2,
J. W. Klein Lebbink, Dorpsstraat 40.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenharg
W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Seesing

voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

CONTACT
hét blad voor Vorden

Aanvang
danscursus

rn a.s. donderdag
S 12 sept. in café

tink om 7 uur.
Vervolgens op

Let-

zaterdag.

Dansschool
M. J. KRONEMAN

Sonnevanck
Zonnegloren

Draagt elkanders lasten
De jaarlijkse collecte ten behoeve van

deze verenigingen voor t.b.c.-bestrijding
wordt ditmaal gehouden in de week van

9 t.m. 14 sept. Hartelijk aanbevolen!

De plaatsel. commissie.

WOLLEN

T
•
•
•
•
•

I VISSER - VORDEN - TELEFOON 381

RUITEN
Zeer mooie ruitstoffen.

Beschaafde pasteltinten.

130 breed f 8.60 en f 8.35

|

•
•

Wist u dat uw goede kolen-
haard of -kachel omgebouwd
kan worden tot oliekachel?

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij

HENK VAN ARK

„HET BINNENHUIS"
Meubileerinrichting

Vorden, Telefoon 314
A. POLMAN

Voor het najaar
grote keuze cocostapijt

cocoskarpetten
cocoslopers
cocosmatten
cocosband

in verschillende breedtes, maten en
prijzen.

ZIE DE ETALAGE.

Dropping Medlertoi
op 14 sept. 's avonds
7.3O uur bij café Eykel
kamp.

60 bij 60 cm. is onze

DWEIL.
Zij is sterk en neemt goed op.
Kost slechts 75 cent bij

NICO KEUNE

Harren, de goederen chauffeur v.d. G.T.W.
en Wiltink de bezorger, zijn onze dagelijk-
se vrienden. Praktisch elke dag komen ze
met hun vrachtwagen en bakfiets hier.
Ze constateren de snelle groei van onze
zaak, in meubelen, matrassen, kinderwagens,
enz. enz. Goed zo jongens, wij zullen U
wel laten sjouwen, hoe vaker U komt, des
te beter.

fa* G. W. Luimes, Tel. 421, Vorden

Voor hoge kwaliteit naar Krijt!
500 gram Berner Braadworst 175 et

500 gram spek 90 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram leverworst 30 et
200 gr. bloedworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Regelink voor uw Rijbewijs

Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

VOOR UW

kerfstsckoenen
NATUURLIJK:

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Ook voor dit najaar
kochten wij de
meest moderne
modellen en kleuren
voor U in.

J

Concordia Hengelo-GId.
Zaterdag 14 september

Dansmuziek
Orkest „The Moodchers"

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

11 sept.

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

VISITEKAARTJES nodig?
Dan naar Drukkerij Wolters.

Als gevolg van zeer hoge investeringen
zien wij ons genoodzaakt reparatie
en goederen uitsluitend a contant
af te geven.

fa. MARTENS,
Horlogerie, Opticien, Wapen- en Sport-
handel

sport-

Neem voor bijverwarming
een Clarus vergasser.
Reukloos.

Aanbevelend,

HENK VAN ARK

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van maandag 16 sept. t.m. donderdag

19 sept.
Sigarenmagazijn en Kantoorboekhandel

„JAN HASS1NK"


