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Abonnementsprijs f 2.— per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
KERKDIENSTEN zondag 27 sept.
LAATSTE GELEGENHEID!!
Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad f 2.00
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. D. Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving vóór l oktober in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven kwitanties bij u worden aangeboden.

Herv. Kerk
8.30 uur Ds. M. G. Sterringa, Zutphen
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge
Kapel Wüdenborch
10 uur Ds. H. Y. Talens van Warnsveld
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel
R.K. Kerk Kranenburg

7.30 en 10 uur H. Mis.
UTD-PLUIMVEECONFERENTIE 1964
Op donderdagmiddag 8 oktober, de openinsdag van de
tentoonstelling „Ornithophilia", zal de N.V. Mengvoeder U.T.-Delfia een landelijke bijeenkomst organiseren voor pluimveehouders.
De conferentie wordt gehouden in de Grote Zaal van
het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op de
Mariaplaats te Utrecht en duurt van kwart voor twee
tot kwart voor vijf.
Als eerste spreker zal de heer H. H. Garrelds, de voorzitter van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren,
het woord voeren over de toekomst van de Nederlandse
Pluimveehouderij.
De tweede spreker is Drs. A. C. Voeten, dierenarts,
verbonden aan de Gezondheidsdienst voor Dieren in
Noord-Brabant, die zal spreken over de gezondheidszorg op de grotere pluimveebedrijven.
Na de pauze zal een forum, onder voorzitterschap van
Ir. M. G. Wagcnaar Hummelinck en waarin behalve
de sprekers ook zitting hebben de heren Ir. E. F. Geessink, inspecteur van de pluimveeteelt en B. W. Hilferink, directeur van de N.V. Holland Ringen te Groenlo,
vragen uit de zaal beantwoorden.
Als sluitstuk van deze middag wordt de première vertoond van een diaserie, getiteld „De kip en ons ei", die
tot stand is gekomen in samenwerking met de N.V. Holland Ringen.
Deze diaserie is bedoeld als voorlichting aan de consument. Het leek UTD interessant om de praktische
pluimveehouder te laten zien op welke wijze de zelfstandige eicrhandel het nierkei bij de huisvrouw introduceert.
De lezers van dit blad kunnen zolang de voorraad strekt
op aanvraag een gratis toegangsbewijs verkrijgen bij de
N.V. Mengvoeder U.T.-Delfia te Maarssen.

Mode in
molières
Mode in molières
wil deze herfst
zeggen:

suède
suède, in prachtige
herfstkleuren, maken
ook uw makkelijke
schoenen tot
,.zondagse" schoenen.
Kies uw eigen snit uit
de grote kollektie van

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de Schoenenspecialist

LEDENVERGADERING SURSUM CORDA
De Chr. muziekvereniging hield een buitengewone vergadering voor werkende en niet-werkende leden. De
vergadering stond onder leiding van de heer M. H.
Gotink en was goed bezocht. Hoofddoel van deze bijeenkomst was te spreken over het besluit van de Vordense gemeenteraad, de subsidie voor het muziekleven
te verdubbelen, indien op vrijwillige basis tot een fusie
zou worden besloten.
Na zeer uitvoerige besprekingen werd besloten te proberen de vereniging te handhaven en uit te breiden,
door middel van huisbezoek bij de oud-leden. Hiervoor
werd een tijdslimiet van een maand vastgesteld, waarna opnieuw een ledenvergadering zal worden gehouden.
P.V. „DE LUCHTBODE"
J.l. zondag nam de Vordense Postduivenvereniging „De
Luchtbode" deel aan de wedvlucht vanaf Mons in
België over een afstand van 244 km. In concours waren
30 duiven. De uitslagen waren als volgt: H. Doornink
l, 2, 4 en 6; A. Lauckkart 3; G. J. Jansen 5 en 7.

In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
R. K. Kerk dorp
7.30 en 10 uur H. Mis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmorgen 9 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
(Bureau Rijkspolitie]

WORDT HET MEDLER TOUWTREKK AM PIOEN
1964?
Het touwtrekseizoen loopt snel ten einde. Nog één toernooi en de mannen uit de Achterhoek kunnen weer
uitblazen van het zware seizoen dat achter hen ligt.
Onder auspiciën van de A.T.B., de Achterhoekse Touwtrekkers Bond, worden a.s. zondag 27 september de
laatste touwtrekwedstrijden van dit jaar georganiseerd
door de touwtrekvereniging „Heure" op het terrein nabij café Kerkemeyer (Dijkhoek-Borculo).
't MedIer I, dat de hoogste papieren heeft in de A-klasse
en de titel bijna in haar bezit heeft, zal nu alles in het
werk stellen om haar grote rivaal Bruil uit Ruurlo voor
te blijven. De Vordenaren die 39 punten hebben, behoeven slechts 3 puntjes te halen uit de 4 wedstrijden
die ze moeten trekken om de kampioensvlag te kunnen
hijsen; theoretisch heeft Bruil, dat 6 punten achterstand
heeft, nog een kleine kans, maar deze is wel uiterst gering.
Warken zal in de A-klasse kennelijk haar 4de plaats
met succes kunnen verdedigen, terwijl Medler II vijfde
blijft.
In de C-klasse zullen de Warkense reserves, die nu
tweede staan met 28 punten zeer zeker proberen om
koploper Hannink van haar eerste plaats te verdringen.
Gemakkelijk zal dit niet gaan want de Winterswijkers
hebben een voorsprong van liefst 4 punten. Medler III
blijft in deze klasse 3de op de ranglijst.
COMPETITIEINDELING DAMCLUB D.C.V.

GROTE MODE
IN DE
KLEINE MATEN
MEISJES

9/10 coats in flatteus flausch mohair
extra wollen voering
voor 10 jaar
48,5O
(kleine stijging per maat)
MEISJES EN JONGENS
Jacks van nylon, doorgestikt, nylon
tussenvoering, weegt niets, 2 kanten te
dragen, warm voor strenge winters
voor 10 jaar
32,25
(kleine stijging per maat)
JONGENS
Echte leuke jongensjassen die tegen een
stootje kunnen. In sportieve vlotte tweed
en behaaglijk warm mohair. Van 6 tot
17 jaar, in de prijs die u lijkt
voor 10 jaar
38,5O
(kleine stijging per maat)

Dezer dagen is de competitieindeling voor de Vordense
damclub D.C.V. bekend geworden. Het eerste tiental
speelt tegen de navolgende teams: A.D.C. II (Aalten);
WEEKMARKT.
D.C.L. I (Lochem); L.D.C. I (Lichtenvoorde); D.V.D. I
.Vrijdag waren 82 biggen op de markt aangevoerd. (Doetinchem); Z.D.V. I (Zutphen); V.A.D.A.C. I (VarsPrijzen van f 5 5 . — tot f 65. —. Er was kalme handel. seveld); D.S.O. I (Sinderen); D.E.Z. I (Laren); D.E.Z. I
(Dinxperlo).
BURGELIJKE STAND van 16 t.m. 22 scpt.
Het tweede tiental is bij de volgende ploegen ingedeeld:
Geboren: d. v. W. M. Wassink en B. J. Wolsheimer. W.D.V. I (Winterswijk); D.C.R. l (Ruurlo); D.C.H. I.
Ondertrouwd: Geen
Modehuis
(Hengelo); D.E.Z. II (Dinxperlo); W.D.V. II (WintersGehuwd: H. W. Harmsen en J. W. Zuurveld.
wijk);
D.V.T.
l
(
l
ei
borg);
B.D.V.
l
(Brummen);
Ons
Overleden : E. J. Kreunen, m. 58 jr., echtg. v. T. C.
Genoegen l (Almen); D.V.D. II (Doetinchem).
Grundman, overleden te Lochem.
Het wedstrijdprogramma voor D.C.V. I ziet er als volgt
uit: 5 oktober A.D.C. II—D.C^I; 16 oktober D.C.V.
BRANDWEERLIEDEN ONDERSCHEIDEN
I—D.C.L. 1; 3 november L.I^fcl—D.C.V. I; 13 noVOE
vember D.C.V. I—D.V.D. 1; miovember Z.D.V. I—
Vrijdag herdachten de heren W. A. Wonnink, brandVorden I schijnt de weg naar herstel gevonden te heb- D.C.V. I; 27 november D.C.V. I—V.A.D.A.C. I; 7
meester en B. J. Aalderink, brandwacht bij de Vordenben door zondag het toch zeer sterk geachte Keyen- december D.S.O. I—D.C.V.; IX december D.C.V.—
se Vrijwillige Hrniidweer dat /,ij op 18 september 1939
burgse Boys een 2—l nederlaag toe te brengen. In het D.E.Z. (Laren; 4 januari D.E.Z. I (Dinxperlo)-D.C.V. I.
toetraden tot bovengenoemde brandweer en nu dus 25
veld wogen beide partijen instekend tegen elkaar op en Voor het tweede tiental ziet het wedstrijdschema er als
jaar in dienst waren.
had een gelijkspel de verl^»ng beter weer gegeven. volgt uit: 9 oktober D.C.V. IL^V.D.V. I; 20 oktober
Nadat vooraf een oefening bij de Vujlhisstortplaats en
Dat neemt niet weg dat de^iuisclub enorm hard ge- D.C.R. I—D.C.V. II; 3Ü okt^B D.C.V. II—D.C.H.
de gemeentewaag was gehouden, waarbij het college
werkt heeft en dat er geducht werd geschoten.
I; 6 november D.C.V. II—D^Z. II (Dinxperlo); 16
van B. en W. tegenwoordig was, ging het gezelschap
R. Eggink was deze middag wegens militaire dienst af- november W.D.V. II—D.C.V. II; 24 november D.V.T.
naar zaal Eskes ter uitreiking van de oorkonden, bewezig. Hij werd echter op prachtige wijze op de stopper- I—D.C.V. II; 11 december D.C.V. II—B.D.V. I; 28
horende bij dit zilveren jubileum.
plaats vervangen door D. Besselink. De vrijgekomen december Ons Genoegen I-D.C.V. II; 8 januari D.C.V.
De burgemeester sprak namens het gemeentebestuur
plaats in de voorhoede werd nu ingenomen door Hols- II—D.V.D. II.
zijn grote erkentelijkheid uit voor de wijze waarop beide
beke, die eveneens op een goede wedstrijd kan terug
functionarissen hun dienst hadden verricht, zowel bij
zien.
dag als bij nacht en geheel vrijwillig klaar hadden geNadat de bezoekers in het begin van de strijd doelman
staan om uitslaande branden te blussen.
Wissels enkele malen op de proef hadden gesteld was
Hierna speldde de burgemeester het ereteken van de
het de Vordense linksbinnen Buunk die de thuisclub
Ned. Ver. van Brandweercommandanten voor 25-jarige
in de twintigste minuut de leiding gag, l—0. Een fraai
trouwe dienst de beide jubilarissen op de borst en wensschot van linksbuiten Janssen werd even later op het
te hen hartelijk geluk met deze welverdiende ondernippertje door doelman Van Aken gestopt.
scheiding.
Bij een scrimmage voor het doel van Wissels veroorDe commandant, de heer v. d. Broek, sprak hierna
zaakte D. Besselink een strafschop die door Lichtenop woensdagavond 7 okt.
waarderende woorden tot de jubilarissen.
berg zuiver werd benut, l—1. Vijf minuten voor de
Na afloop van de plechtigheid bleven B. en W., comin hotel Bakker
rust nam Vorden opnieuw de leiding toen een kopbal
mandant en leden van de vrijwillige brandweer nog geaanvang 8 uur
van Buunk ineens door E. Eggink op de slof werd geruime tijd gezellig bijeen.
nomen, 2—1. In de tweede helft was Vorden over het
algemeen het meest in de aanval doch verder dan een
grote brei- en
GROTE OPKOMST VAN DONORS
tweetal schoten van Nijenhuis en Janssen tegen de lat
kwamen de geelzwarten niet.
modeshow
Maandag hebben plm. 330 personen bloed afgestaan
Vorden II had zondagmiddag op een gegeven moment
voor de afd. Bloedplasma van het Roode Kruis. De
in de uitwedstrijd tegen Dierense Boys II de overwinopkomst was zo groot, dat men op een gegeven moment
Gratis koffie,
ning voor het grijpen, want na een half uur hadden de
geen flessen genoeg had en een nieuwe voorraad gegeelzwarten een volkomen verdiende O—3 voorsprong
entree 0,75
haald moest worden. Voor het comité was deze goede
opgebouwd. Helaas kwam Dieren toen aan bod en werd
opkomst een grote voldoening.
de eindstad 3—3.
kaarten in de zaak
Vorden IV leed zondag in Baak een 2—l nederlaag
verkrijgbaar
DADER INBRAAK AANGEHOUDEN
tegen Baakse Boys II.
Bij de junioren behaalde Vorden B in Voorst een verDezer dagen is ingebroken bij mej. U. aan de Almensedienstelijk 3—3 gelijkspel tegen Voorst A. Vorden C
weg. De dader forceerde een ruit in de keuken en vermoest op eigen terrein met l—5 de meerdere erkennen
schafte zich toegang tot de winkel, waar hij een bedrag
in Wilhelmina S.S.S. A.
aan klein geld wegnam.
A.s. zondag gaat Vorden I in Hall op bezoek bij S.H.E.
In verband met deze inbraak is gearresteerd E. W., zondat tot één van de kanshebbers voor de bovenste plaats
der vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt voor de
behoort. Vorden II zal trachten haar ongeslagen rekord
officier van justitie te Zutphen geleid.
in de thuiswedstrijd tegen Steenderen II te handhaven.
Nieuwstad
Vorden
Verder staat er op het programma Vorden III—Warnsveld II; Sportclub Brummen A—Vorden A; Ratti A—
Vorden B; Warnsveld A—Vorden C; Vorden D—
A.Z.C. D; Almen D—Vorden E; Vorden F—Steenderen C.

oiv

H. LUTH

SCHOOLNIEUWS NUTSKLEUTERSCHOOL
PREMIEKEURING
Uitgaande van het Ned. Fjorden Paarden Stamboek
werd op een terrein bij café Eskes een premiekeuring
gehouden.
Als juryleden fungeerden de heren J. Hoving te Hardenberg, W. van Helden te Maassluis, G. J. Bouwhuis
te Hardenberg, H. Stadman te Beilen en H. Smit te
Zwolle. Als ringmeester trad op de heer F. Groot Bramel te Vorden.
De volgende Vordenaren kregen een prijs: G. Dijkman,
G. van Ark, H. E. Gotink en B. Rouwenhorst.

De hoofdleidster van de Nutskleulerschool, mej. L.
Schekman, welke in het huwelijk is getreden met de
heer J. Pardijs, (de leerlingen zijn met de bus naar
Lochem geweest om het feest mee te maken), is benoemd aan de Kleuterschool te Doetinchem, waar zij
met haar werkzaamheden op 31 augustus is begonnen.
Tot 10 september nam mej. Kroeskop uit Zutphen het
hoofdleiderschap waar. In de vakature is thans voorzien door benoeming van mej. v. d. Broek uit Wolvega.
De gebruikelijke feestmiddag van de school werd op
16 juli gehouden.

Toneelavond

op zaterdag 26 september
a.s. in Irene.
T.A.O. voert op:

„De Tante van Charly"
Aanvang 19.30 uur.
Entree r 1,50
Herv. Jeugdraad

Door gezamenlijke inkoop van
ruim 2000 VIVO winkeliers
kunt U wekelijks profiteren
van talrijke VlVO~koopjes!

MEVROUW FEITH
„de Belten" D 44 Wildenborch, telefoon 6607
Zoekt per l november een

huishoudelijke hulp
in- of extern. Meerdere hulp
aanwezig

GRATIS 1 -i BESCHUIT
bij 2 pak BONUTO-KOFFIE

Siemerink

met bovendien 60 wapentjes

FANCY BISCUITS

O.79

ERWTEN
WORTELEN

O.49

500 gram . . . .

literblik

JUS D' ORANGE

Kindersamenkomsten
op de boerderij.
Ouders brengt uw kinderen reeds jong onder de klanken van het Evangelie. We vertellen de kinderen van de Here Jezus, door
middel van flanellograaf en lichtbeelden.
Toegang vrij.
Met vriendelijke groeten,

B. VERKERK
a/h Station

-t

per hele fles . . . .

Paarden- en
Entermarkt

l»

HELE
EDAMMERper KAAS
p fc»V*J
QQ
stuk . , . .
GEBRADEN
GEHAKT

(St. Michielsmarkt)

op woensdag 30 september te
HENGELO GLD.

BEKENDE VIVO WINKELIERS

van de afd. Gelderland van
het Ned. Trek paard op het
parkeerterrein.
Aanvang 10 uur, grote deelname.

Naast „ravot maar raak"-schoen
thans ook „bagger maar raak"schoen: de ganse lieve dag in
natte sneeuw en nóg droge voeten. Bovendien met medisch-verantwoorde buigzaamheid,
die de voeten „gezond'
houdt.

Orkest: „The Moodchers"

et
et
et
et
et

GEEN REPARATIE
KOSTEN VOOR
FUT SCHOENEN

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

de schoen met
volledige garantie

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

,,
ct •--• ]0
i\j ei zeoeiK.

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

DRAAG FUT
VRAAG FUT
bij

119 c t — 12 ct zegelkorting

150 gram Pariserworst
100 gram gekookte ham
l rol choco-marie
Vz Itr koffiemelk
l Itr koffiemelk
l bl. erwten-wortelen
l bl. rode kool

78
69
115
106
190

ct
ct
ct
ct
ct

16 ct
14 ct
23 ct
21 ct
38 ct
van 65 ct voor 55 ct
van 75 ct voor 69 ct

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

KOPEN BIJ DE SPAR

IS SPAREN BIJ DE KOOP

ENTERKEURING

dansen

Bij aankoop van: 3 pakjes pudding 78 ct
l fles puddingsaus van 67 ct voor 59 ct

DE SPAR

Bezoekt tijdens de markt de

A.s. zaterdag 26 september

Zegelkorting
51
47
35
45
176

Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Hoveniersbedrij f
Zutphenseweg 54
Telefoon 1508

Gratis deelname, mooie prijzen.
Aanvang der keuringen 9 uur

Concordia Hengelo-G.

pakjes Spar margarine
potje Spar poeder koffie
stuk toiletzeep
blikken Spar-soep
grote pot Spar poederkoffie

Gebr. Ketlelerij

De Marktvereniging

wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen

l
J

van warm- en koudbloedpaarden en
Shetlandse pony-enters.

Depot: Fa. R. LOENEN
Kerkstraat 13, Vorden, Telef. 1385

Een advertentie in Contact

l pak griesmeel
l flesje bessensap

Grote Enterkeuring

B.A.BOR60NJEN

VIVO kruideniers:
óteed*«af**,: KISTEMAKER- OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg . FR, KRUIP, 't Hoge

l
J

gesloten.

Kanariezangzaad
Parkietenzaad
Tropische vogelszaad
Torteldui venzaad
Duivenzaad
Vogelartikelen
Konijnenvoer
Hondenbrood

DE

100 gram musketflikken
100 gram choc. sinasschijfjes

zaterdagmiddag s

VORDEN

O.43

VERKRIJGBAAR BIJ

6
l
4
2
l

gesloten. Nadien alleen

L Schoolderman

Deze aanbiedingen Jzijn geldig van 24 t. m. 30 sept. 1964

Bij
Bij
Bij
Bij
Bij

A.s. zaterdag zijn wij

de gehele dag

Nu nylons van het vertrouwde merk met
de twee honden extra voordelig bij:

^ -_

100 gram

Vorden

Kinder-evangelisatie
elke dinsdag van 430 - 5 30 uur

«s

l

i syntraciet
**
**

l B R A N D S C H O N EW
WA
ARMTE
Rijk vuur, schoon en sfofvr//'/

fjj

Voordel/0-Nu uit voorraad leverbaar door;

£

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45 - Telefoon 1217

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

N.V. PROVINCIALE GELDERSCHE
ELECTRICITEITS-MAATSCHflPPIJ
•

Wegens werkzaamheden aan 't elektriciteitsnet zal de stroomlevering aan de
buurtschappen 't Jebbink en de Bramel
op zondag 27 september 1964

ONDERBROKEN
zijn van ± 7.00 tot

d= 18.00 uur
De directie

De befaamde
stoeisterke schoolbottine van
prachtig juchtenleder nu in de
e x c l u s i e v e , echte jongenskleur
red-moresco met zandkleurige
s n e e u w t o n g of in zwart met
dahliakleurige
sneeuwtong.
Maten 28-43.
'n Zeer sportieve dracht met die
nikkelen haken en zo gewilde
„wir war"-veters. En kwalitatief zó
voortreffelijk, dat ze zonder zooireparatie 2 paar andere schoenen
glansrijk overleven.
('n Zorg minder, moeders!).

6

M A A N DEN
„Ravot maar raak"

GARANTIE
ook op 't lostrappen

A. JANSEN.
't Schoenenhuis
Let vooraf op het zoofnümmer498S&(Ned. Patent).

x

Met grote vreugde geven wij kennis van de
geboorte van ons
X
X
dochtertje
Hendrika Carolina

(Karin)
W. A. KI. Lebbink
H. KI. Lebbink-

\
X
X
W
/

Johannes Nieuwenhuis
Johanna Meijerman

X

y

hebben de eer u kennis te geven van '
hun voorgenomen huwelijk, waarvan X
de voltrekking zal plaats hebben vrijdag X
9 oktober om 2.30 uur ten Gemeente- W
huize te Brummen.

Vruggink
X Brummen, Gasfabriekstraat 11
Wichmond, 16sept.'64
X Vorden, H. K. v. Gelreweg 12
Baakseweg 3
X September 1964
Mede namens onze
ouders zeggen wij hartelijk dank voor de
vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk

X
H
N

Receptie van 4 — 5 uur
in café Molenricht te Brummen.

Modellen
waar u van
droomde

Het regent koopjes!!
in ALBERS' zelfbedieningszaak

Nu is de tijd om te kiezen uit de nieuwe
Setterlaineicollectie
Droommodellen
in Wol, Draion,
Astralon en
Terlenka.

Op verzoek nog één keer!
Zolang de voorraad strekt!!
150 gram De Heer's Bonbons voor
500 gram Brusselse Kermis
2 rol koffiekoeken voor
l rol grote Prins fouree voor

69
89
89
69

Kies nu

Litersblikken sperziebonen voor
Literspotten augurken voor
Jampotten knakworsten (8 stuks) voor
3 jampotten appelmoes voor

65 et
89 et

0 Op zaterdag 26 september hopen onze Q
J. A. Bosch
A >geliefde ouders
un
H. W. Bosch-Pongers u
Vorden, sept. 1964
v. Heeckerenstraat 5

X
X

en
H. Woltering-Takkenkamp

Te koop prachtige
jonge Airedale TER- n hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
RIËRS met stamboom
u Dat ze nog lang gespaard mogen blijven
D. ]. Weustenenk,
Molenw. 21, Vorden Q is de wens van hun dankbare kinderen:
Leny - Jan
Te koop een Miele H
Ans - Jan
WASMACHINE met X
Mary-Willy
ingebouwde centrifuge X
Thea-Han
4 jaar oud. En een
X
£°
GIERKAR. D. J. Jansen, Schoolhuis
X
Te koop eetaardap- y Vorden, september 1964
pelen Noordelingen en X Onstein E 86
Surprise, tevens een
g o h . Sparta BROM- X Uit dankbaarheid zal 's avonds 6.30
FIETS ook geschikt X uur een H. Mis worden opgedragen
voor dames. H. Broyl W in de Kerk van de H. Antonius van
Rietgerw. 4, Warken w Padua te Kranenburg.

x

Te koop een KIPPLOEG en een
STORTKAR. Gebr.
Heuvelink, Vierakker
Te koop zeer mooi
bewerkte houtenóarms
KROONLAMP, tevens te koop mooie
BABYCOMODE
Raadhuisstraat 12.
Vorden
Te koop 2 LEREN
JASSEN, v. Heeckerenstraat 17, Vorden
Gelegenheid tot het
dekken van SCHAPEN bij Harmsen
Schimmel
Te koop BIGGEN
W. A. Kreunen, D 40
Te koop 8 BIGGEN
Poorterman bij Buitenzorg
Te koop toom zware
BIGGEN. T. Roeterdink, B 2 1 , Vorden
Toom zware BIGGEN
te koop. Th. Leisink,
Vierakken
4 zware BIGGEN te
koop. A. J. Oltvoort,
Wildenborch

P;k

Heden overleed in het Ziekenhuis te
Lochem, mijn lieve man
Engbert Johan Kreunen
op de leeftijd van 58 jaar.

Q
X
X
X

x

X
X
X
X
X
X
u

Bejaardenkring
donderdag 1 oktober a.s. te H 15 uur
in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
De directrice van ,.Huize Baank" mevr.
Hardenberg, zal vertellen over haar
werk.

Ant. H u n i n k ' s vleeswaren, 't neusje van de zalm!
Gebraden gehakt
150 gram 55 et
Haagse leverworst
150 gram 49 et
Fijne snij worst
150 gram 69 et
Zoute pinda's 300 gram
Vruchtengries, met veel vruchten, -400 gram

79 et
79 et

Deze week op elk pak Hotel Goud Koffie 35 et reductie
dus geen 194 et, maar 159 et per 250 gram

De stunt van de week!!

Reklame-aanbieding
Heren-weekenders nu maar

O,5O

Keuken-baddoek nu maar

0,95

Bij elke kilo suiker:
250 gram heerlijke knappende biscuits voor 49 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

H. Luth

Fa. J. W. ALBERS

Nieuwstad - Vorden

Nieuwstad 5

Zij, die de overledene de laatste eer
wensen te bewijzen, worden verzocht
op de Begraafplaats aanwezig te zijn.

van maardag 28 september t.e.m.
maandag 5 oktober

Heden overleed in het Ziekenhuis te
Lochem, onze lieve broer, zwager en
oom
Engbert Johan Kreunen
echtg. van T. C. Kreunen-Grundman
op de leeftijd van 58 jaar
fam. W. A. Kreunen
f a m . G. Kreunen
fam. H. Kreunen
Neven en nichten.
Vorden, 21 september 1964
D 76

GESLOTEN

KLUMPER

A. Staring
J. H. M. Staringde Mol van Otterloo

vrijdag 25 sept. van 7-10 uur en
zaterdag 26 sept. van 4-10 uur
Entree 35 cent per persoon, kinderen onder
de 14 jaar vrije toegang.
De zaal is een grote bloementuin, gedeeltelijk
Japans ingericht, met vijver, inzending van
het bestuur en van het Hoveniersbedrijf
Kettelerij te Vorden.
Om 9.30 uur is zaterdag de prijsuitreiking.

Vorden

RflTTI1 - CUPA 1
AANVANG 2 UUR

donderdag
niet meer
bezorgd

De invoering der 5-daagse
werkweek noodzaakt ons
één dag per week minder
te venten. Met ingang van
de week, beginnende op 27
september, wordt op

Tevens attenderen we u er
op. dat ons bedrijf en de
kantoren voor afgifte van
melk en m e l k p r o d u k t e n
's zaterdags de gehele dag
en de andere dagen na 3
uur 's middags gesloten zijn

SIGMA
kwaliteitsdiepvriezer
voor

INDIANQ RUBBERSTALMAÏTEN

nadere inlichtingen

folders en
demonstratie:

Vorden ,,De Wildenborch"
21 september 1964

Zondag 27 september

Vordense
Coup.
Zuivelfabriek

Bloemententoonstelling
van Nutslloralia te Vorden

Verloting maandag 28 september
om 7.30 uur in het Nutsgebouw

A.s. zaterdag

van 2-3.30 uur

U
u

Wegens vakantie

Engbert Johan Kreunen

OPENING
C.J.V.-bibliotheek

VORDEN

De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 25 sept. op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

is met vakantie

Dr. de Vries neemt
waar.

L. SCHOOLDERMAN

Vorden, 21 september 1964
D 76

DR. LULOFS

van dinsdagavond 29
sept 22 uur tot woensdagavond 14 oktober
22 u u r .

XX

98 et
99 et

Grote potten meikersen op sap
Frambozen, per pot, nu
Jus d'Orange, per fles
Zuivere appelsap per 2 flessen
Litersflessen chocolademelk
2 blikjes ananós

T. C. Kreunen-Grundman

Heden overleed tot ons groot leedwezen
onze trouwe chauffeur en hulp

AFWEZIG

bij:

Th. B. Woltering

et
et
et
et

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Wees zuinig op het beenwerk van uw
koeien en zet ze niet op een keiharde vloer.

Zojuist ontvingen wij
een nieuwe zending

maillots

De Indiana Rubbervloer ook onmisbaar met
drijfmest. We hebben alle lengten in voorin wol-mousse en crêpe
raad. Brouwers hangkettingen, hangnylon,
gegalvaniseerde gruproosters met opgelaste
en ingelaste spijlen van torstaai voor drijfmest. Profiteer van onze grote voorraad

**

A. R. Wagenvoort, Stalinrichting, Vorden
Telefoon (05752) 1259 b.g.g. 1798

LOOMAN
VORDEN

Cursus spreken
in het openbaar

Zaterdag 26 september

wedstrijdmiddag jongeren
B.O.G., J.BT.B., C.J.B.T.B.

Doel van de cursus: spreekangst of verlegenheid overwinnen; spreekvaardigheid vergroten; leren onvoorbereid, dus
voor de vuist weg spreken,
verwar dit echter niet met
redenaar.

Wedstrijden in veebeoordeling,
varkensbeoordeling, trekkerbehendigheid etc.
bij H. Tjoonk „'t Garmel"

Aanvang 1.30 uur

Afd. Vorden

op woensdag 30 september om
7.30 uur in zaal Eskes.
De heer Bannink, hoofd Bijzondere
Landbouwschool hoopt te spreken over

Maximaal 15 leden per cursus.
Aanvang dinsdag 6 oktober
8 uur

„De positie van onze varkenshouderij in de E.E.G."

et
et
et
et
et
et
et
et

Niet leHen zijn eveneens hartelijk
welkom.
Het Bestuur
Te koop eetaardappelen. Pimpernel.
G. Klein Lebbink,
Brandenborch
Te koop g.o.h. zwaar
em. kolenfornuis, „küpersbüsch" 60x90 cm.
en kippenhok 3x3 m
Muytstege „Jachtlust"
A 342, Vorden.

et
et

Levensmiddelenbedrijf

Wed. TEN BRINKE
- Tel 1415

f 7.65 per fles

KEUNE
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram

plokworst
lunchworst
tongeworst
vet spek

100
70
70
100

et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
Bestel nu reeds dat wat u nodig hebt
voor de winter in

maatwerk of confectie
Ook in leren of suède jassen voor dames en heren.
Wij zijn gaarne tot uw dienst

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41, Vorden
Telefoon 05752-1478

Te koop brandhout
kachelklaar, consumptie aardappelen

Noordelingen en Pimpernel. W. Steenblik
Delden

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,
Hanen f 1.60 per % kg
Zutphen
Kippen f l .25 per % kg
Zoekt u voor uw geld
Poeliersbedrijf „R O V O"
een
Rosscl
tel. 1283
Robbertsen tel. 1214
Obligaties v. het N.V. Verhuur van gelegenBouwfonds Ned. Gem. heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
5'/ 2 % rente
Willems, kleermakerij,
Inlichtingen: W.ter Haar Rozenhofl. l , Z itphen
Telefoon 2264.
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

Bestel vroegtijdig
uw

AUTO-VERHUUR

Bupro-gas

Het gas uoor iedereen
(zonder chauffeur) Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Groot Jebbink,
Staringstraat 9 Vraagt inlichtingen.
Het adres: Tel. 1306

Weulen Kranenbarg

A.s. woensdag
de gehele dag
gesloten

Wullink's Schoenhandel

Ruurloseweg 45
Huur Philips televisie
voor f 25.95 p. mnd
Tel. 1217
zonder vooruitbetaling
en
maar met recht van
H. Lijftogt 't Hoge 57
koop. Morgen al bij u
thuis? Bel dan 0830050087 (ook 's avonds) Assurantiekantoor
VOOR41 UW

Voor uw kinderen
brengen wij een geheel
nieuwe kollektie

truien en pullovers

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen
hypotheken
en financieringen
Wij hebben weer volop voorradig:

in wol en draion.

regenkleding

Komt u eens geheel vrijblijvend kijken

o.a. regenpakken,lange
jassen en fietscapes

LOOMAN
VORDEN

GEEF HUN EEN

KOEDEK

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

VOLKSFEEST TE LINDE
Druk en gezellig

cm

Ledenvergadering

H. F O L M E R
Zutphenseweg 38, Vorden
telefoon 1563

Reklame vrijdagavond en zaterdag

M.i.v. l oktober a.s.
KAPITALEN IS U W is er een plaats beVEESTAPEL
schikbaar.
WAARD
Nieuwstad 45 Vorden
Behandel uw dieren
met zachtheid

Vorden ~ Tel. 1421 hét blad voor Vorden

Opgave te.m. zondag 4 oktober bij
de docent

Zutphenseweg C 63a

AUTOSTflLLING

Fa. G. W. Luimes CONTACT

Ook voor DAMES heeft deze
cursus grote levenswaarde.

l pot aardbeienjam
99
Hierbij l pot abrikozenjam voor 84
l litersfles koffiemelk
148
3 blikjes aardbeien
175
l pot appelmoes
49
Vacuüm verp. Geld. rookworst 130
250 gram koffie
194
Het 2e pak voor
154
1 pot vruchtengelei en
l pot perengelei samen 98
2 rol beschuit
55

H.H. Veehouders

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Fa. Luimes-Lammers
Telefoon 1421

De ingezetenen van de buurtschap Linde hebben woensdag en donderdag hun jaarlijks Volksfeest weer gevierd.
Zoals gebruikelijk werd 's woendags een toneelavond
gegeven. De feestcommissie had een goede keuze gedaan, door de Lochemse Toneelvereniging „T.O.P." te
inviteren, die een bijzonder geslaagde opvoering gaf
van het blijspel „Haar Laatste Wil", waarbij voorzitter,
de heer H. Weenk, in zijn openingswoord meer dan
400 belangstellenden kon verwelkomen. Het dankwoord
van de voorzitter en het daverende applaus na afloop
was dan ook wel verdiend.
Donderdags was het de dag van de Volks- en Kinderspelen. Om het middagprogramma iets te ontzetten, begonnen in de morgenuren reeds het vogel-, schijf- en
geluksbaanschieten, waarvoor weer veel belangstelling
bestond. Bij het vogelschieten gaven zich een 70-tal
deelnemers op. Het koningsschot was voor de heer H.
Havekes, ,,de Weert", die zijn echtgenote, mevrouw R.
Havekes-Eykelkamp als koningin koos.
's Middags om l uur opende de heer Weenk het feest
en was verheugd burgemeester Van Arkel en echtgenote weer te kunnen verwelkomen. De heer F. Lichtenberg „Waarle", zwaaide hierna traditiegetrouw het
vaandel.
Ondanks de regen, die tegen 4 uur begon neer te plensen, was de deelname voor de volks- en kinderspelen
behoorlijk goed. De Kindei commissie o.l.v. de heer G.
Weenk, had voor de jeugd weer een geslaagd programma samengesteld. Voor de leeftijden van 6 t/m 14 jaar
waren diverse spelletjes uitgezet, waarvoor mooie
prijzen beschikbaar waren. Voorts werd elk kind getrakteerd en mocht men van l—6 uur gratis draaien
in de mallemolen.
Hij de volksspclen bleek het korfballen, dat de gehele
dag duurde, wel in trek. Veel belangstelling ging er ook
uit naar de touwtrekv^fcjrijden waaraan een 5-tal
teams deelnamen. De urS^en hiervan waren: 1. Bierploeg 8 punten; 2. Warken (Warnsveld) 6 punten; 3.
Viersprong, Vorden 4 punten; 4. Feestcommissie 2 punten; 5. Velswijk O punten. De Bierploeg kwam hierdoor
voor de tweede maal ii^fcpcessie in het bezit van de
beschikbaar gestelde wwWSbeker (evenals in 1963).
(3 maal achtereen of 5 maal totaal). De overigen ontvingen een enveloppe met inhoud.
Om 6 uur reikte burgemeester Van Arkel als ere-voorzitter de prijzen uit.
Met betrekking tot de verbeteringen in Linde, was spr.
verheugd dat door de prachtige medewerking der ingezetenen in de Lindense Enk een vrijwillige ruilverkaveling (56 ha) tot stand was gekomen. Ook is men
thans druk doende om de buurtschap aan te sluiten op
het drinkwaternet der W.O.G., terwijl meerdere wegen
dit jaar van een nieuwe deklaag waren voorzien. Helaas
moesten de wieken van de oude Lindense molen onlangs worden verwijderd wegens toenemend verval. De
burgemeester hoopte dat na diverse besprekingen van
gemeente en de eigenaar (C.L.V. „Ons Belang") de
restauratie 't volgend jaar doorgang kan vinden.
De prijzen der Volksspelen waren:
Vogelschieten: 1. Koning: H. Havekes (romp); 2. J.
Lenselink („Vosheuvel") kop; 3. H. Menkveld, r. vleugel; 4. Joh. Broekman, 1. vleugel; 5. Henk te Veldhuis,
staart.
Schijfschieten: 1. W. Zweverink; 2. J. Bosch „Leopoldshoeve"; 3. H. Ruiterkamp; 4. B. Enzerink; 5. J. Koning.
Geluksbaansehieten: 1. J. Harren; 2. Tonnie Bosch;
3. H. Klein Winkel; 4. J. Harren; 5. G. J. Brandenbarg;
6. R. Ruiterkamp.
Dogcarrijden voor dames: 1. Gerrie Wentink; 2. mevr.
Smietink-Weenk; 3. mevr. Van Ingen-Bats; 4. mej.
Dinie Toonk; 5. mevr. Mombarg-Pardijs; 6. mevr. Pelgrim-Rietman; 7. Annie Lichtenberg; 8. Willie Lichtenverg (Kieftskamp).
Ringsteken per rijwiel dames en heren: 1. M. Smeenk;
2. Henk Groot Roessink; 3. Harrie Groot Roessink; 4.
H. Maalderink; 5. J. Roeterdink.
1. Jan Roeterdink; 2. mevr. Te Bokkel-Wissels; 3. mevr.
Hilderink-Eykelkamp; 4. mej. Jopie Weenk; 5. B. Lenselink; 6. mej. B. Bats; 7. mej. Dinie Toonk.
Doeltrappen: 1. mevr. Mombarg-Cornegoor; 2. mej.
Dinie Toonk; 3. mevr. Hietbrink-Groot Jebbink; 4.
mevr. Smeitink-Weenk 5. mevr. Zweverink-Gosselink;
6. mej. G. ten Bokkel.
Korfballen voor dames en heren: 1. G. Dimmendaal;
2. B. Klein Winkel; 3. H. Buemer (Noordink); 4. H.
Bouwmeester; 5. mej. D. Toonk; 6. H. Klein Winkel;
7. J. Harren.
Door de heer Fons Lichtenberg „Waarle" werd hierna
het vaandel gezwaaid waarna allen gezamenlijk het
„Wilhelmus" zongen.
Radio Kootstra uit Ruurlo had weer voor een doelmatige geluidsinstallatie gezorgd.
s Avonds heerste er in café Van Asselt en de grote
danstent een gezellige drukte. Al met al een bijzonder
geslaagd feest.

RATTI-NIEUWS
Ratti kreeg zondag een 5—O nederlaag te incasseren
van Socii I; men kan in een wedstrijd praktisch lange
tijd de meerdere zijn van zijn tegenstander, maar doelpunten beslissen uiteindelijk en dat gebeurde ook in
Vierakker. Ratti bood goed partij, was overigens in de
meerderheid maar Socii greep tenslotte de overwinning.
Deze 5—O stand was dan ook geflatteerd wanneer men
de krachtsverhoudingen in het veld onder de loep
neemt. Een handicap in deze ontmoeting was het door
de regen spiegelgladde veld, waarop de thuisclub zich
kennelijk beter thuis voelde.
Na een wisselend spel in de eerste helft kon Socii de
leiding nemen door een fraaie kopbal van linksbinnen
B. Krijt, die naar later bleek ook de grote man bij
Socii was, die de doelpunten scoorde. Ratti trachtte
gelijk te maken en kreeg enkele goede kansen; de Sociiverdediging bleek echter voor haar taak berekend.
In de tweede helft was Ratti veel sterker en geregeld
in de aanval, maar het doel bleek moeilijk te vinden.
Er werd onzuiver geschoten en in laatste instantie
bracht doelman Bouwmeister vaak redding. De gastheren bleken produktiever en bij een uitval kon Krijt
de sland verhogen (2—0). Suelers bracht de stand op
3—O, waarna Krijt "met een kopbal nummer vier inschoot. Even later moest doelman Doslal, die bij een
botsing met een tegenstander zijn linkerpols blesseerde,
door H. Lichtenberg worden vervangen. Socii kon de
stand tenslotte op 5—O brengen.
Ratti II was thuis niet gelukkig tegen het bezoekende
Hercules II uit Zutphen. Veel krachtsvei schil was er
niet; de gasten konden in de tweede helft eenmaal doelman Baakman passeren en wonnen daardoor (O—1).
Ratti III kon het in eigen home tegen Steenderen III
niet bolwerken en verloor met l—8. Zaterdagmiddag
bleek Be Quick B uit Zutphen ook te sterk voor Ratti A,
dat met l—10 verloor.
A.s. zondag krijgt het eerste bezoek van een nieuweling in de 2de klasse, CUPA I uit Busloo (Voorst).
Hopelijk kan Ratti nu een beter resultaat boeken; een
redelijke kans zit er zeker in.
De reserves gaan naar CUPA II. Ratti A speelt in eigen
home tegen plaatsgenoot Vorden B en Ratti B mag het
opnemen tegen Socii B.
MIVA-KOLLKKli:
Naar wc vernemen heeft de alhier gehouden kollekte
ten bate van de Missie-Verkeeisiniddelen-Actie
(M.I.V.A.) de mooie som van ruim ƒ 175,- opgebracht.
GESLAAFD
Aan de r.k. Kweekschool te Hilversum slaagde onze
plaatsgenoot, de lieer H. A. A. Mullink, Medlcr, voor
de hoofdakte onderwijzer.
SPREKKN IN HET OPENBAAR
Wat is het praktisch en wat geeft het een zelfvoldaanheid als men in het openbaar durft spreken; als men
op een familiefeestje enige minuten staande, zonder
angstzweet en trillende knieën, de gasten voor de vuist
kan toespreken; als men op een jubileum of bij een afscheid onbevreesd zijn gedachten durft te uiten.
Welnu, dit kan ieder in 10 mondelinge lessen leren, met
ontwikkeling heeft dit niets te maken.
Voor nadere bijzonderheden leze men de advertentie.

Ruim 1350 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd,
Daarbij komen er steeds meer in
Warken, Leesten. Wichmond,
Vierakker, Barchem en Noordink.

Geen wonder, dat de aktieue zakenman zo
trouw adverteert.
Hij benut zijn kans!

Want waar vindt hij een krant
waarin hij tegen zo'n lage prijs
kan adverteren en daarmee zoveel mensen in zijn direkte omgeving bereikt?

CONTACT
nét hlad van

l/orden

