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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld h
ƒ 1,60 weer worden gegireerd op No. 934120
t.n.v. Drukkerij Wolters, Vorden.
We hebben een vriendelijk verzoek. Wilt U
vooral zorgen dat de overschrijving VOOR
l oktober in ons bezit is? Het gebeurt telkens
weer dat er nog betalingen binnen komen als
de kwitanties al de deur uit zijn. Dan moeten
wij de incassokosten betalen! Ook zijn er enke-
len die nog gireren als de kwitantie al is aan-
geboden. Dan kunt U natuurlijk wel doen, maar
weest U dan zo sportief de incassokosten er bij
te betalen. Wij doen ons best het abonnements-
geld zo laag mogelijk te houden; jaagt U ons
dan niet op extra kosten.

GOED GESLAAGD MEDLERFEEST
Op prettige wijze hebben de bewoners van het
Medler vrijdag en zaterdag hun jaarlijkse volks-
feest gevierd.
Vrijdagmiddag werden er kinderspelen gehou-
den, waarbij de kinderen bovendien rijkelijk ge-
trakteerd werden.
's Avonds werd voor een talrijk publiek door
de Medler toneelvereniging V.Ö.P. het blijspel
„Papa mag het niet weten" opgevoerd.
De voorzitter, de heer Aaten, opende deze avond
en dankte aan het slot de leden van V.O.P.
voor hun uitstkend spel, waardoor het stuk een
prima vertolking kreeg. Ook de regisseur, de
heer Hazekamp, werd in zijn dankwoord betrok-
ken.
Zaterdagmiddag werden de volksspelen gehou-
den, terwijl ook de kinderspelen werden voort-
gezet.
Bij het vogelschieten werd koning de heer J. B.
Mulderije, die zijn echtgenote tot koningin koos.
Verder waren de prestaties 1. vleugel R. Norde;
r.vl. J. W. Wesselink, kop A. Memelink en staart
Boersbroek.
Schijf schieten: 1. G. Meenink; 2. H. Weenk; 3.
W. Voskamp; 4. H. Lenselink; 5. F. Lichtenbarg.
Ringsteken per dogcar, dames: 1. mevr. Bogchel-
man; 2. mevr. Mulderije-Heyink; 3. mevr. Meu-
lenbrugge; 4. mevr. te Veldhuis; 5. mevr. Arf-
man-Maalderink.
Stoelendans dames: 1. mevr. van Ingen; 2. Dinie
Walgemoed; 3. mevr. Hanskamp-Gotink; 4. An-
nie Lichtenberg; 5. mevr. Neerlaar; 6. Reinie
Wenslnk.
Autoped-race heren: 1. Arie Ribbers; 2. Gerrit
Eggink; 3. Gerrit Norde; 4. Geert Ribbers; 5. G.
Meenink.
Briefposten dames: 1. mej. R. Dimmendaal; 2.
mej. Willie Wesselink; 3. mevr. Kettelarij; 4.
mej. B. Weenk; 5. mej. A. Kamperman.
Het hoogtepunt van de zaterdagmiddag werd ge-
vormd door de wedstrijd in het touwtrekken,
waaraan de sterkste ploegen uit de omgeving
deelnamen.
Er werd .getrokken in 2 klassen A en B. In klas-
se A behaalde Broek I (Ruurlo) de eerste prijs
met 5 pt; 2 en 3. Medler I en Bruil I (Ruurlo)
elk 3 pt; 4. Heurne 11 pt.
Afdeling B: Ie prijs Hengelo (G.) I met 6 pt;
2. Broek II met 4 pt; 3 en 4. Borculo I en Heur-
ne II elk met l pt.
De beide prijswinnaars kwamen in het bezit van
een fraaie beker, terwijl bovendien alle deelne-

' mende ploegen een geldprijs ontvingen. Er be-
stond voor deze touwtrekwedstrijden een grote
belangstelling. Als intermezzo trokken de heren
van de feestcommissie een wedstrijd, welke door
de oude garde gewonnen werd, terwijl tenslotte
ook nog de leden van de muziekvereniging
„Concordia", welke deze middag muzikaal op-
luisterden, tegen de feestcommissie in het
strijdperk traden, welke wedstrijd na veel span-
ning door de heren van de feestcommissie on-
der groot gejuich gewonnen werd. Burgemees-
ter van Arkel reikte aan het slot van het feest
de prijzen uit.
In de grote danstent bestond 's avonds gelegen-
heid tot het maken van een dansje, waarvan
een druk gebruik werd gemaakt.

BINDINGSAVOND BURGER BESCHERMING
Dinsdagavond heeft de heer Krijger uit Lo-
chem, assistent van het kringhoofd, in zaal Bak-
ker een bindingsavond gegeven, waarvoor een
verheugend grote belangstelling bestond.
De heer Krijger was nog niet tevreden over de
toestand van de B.B. in Vorden. Er ontbreekt
nog een Hoofd Zelfbescherming, een Dienst
Sociale Verzorging, terwijl ook het vereiste aan-
tal leden nog niet compleet is.
Vorden met haar knooppunt van verbindings-
wegen neemt bij de B.B. een belangrijke plaats
in, zodat het zaak is hier de zaak goed voor
elkaar te hebben.
Hij deelde nog mede dat er deze winter een
cursus individuele zelfbescherming gehouden
zal worden.
Er werden enkele films vertoond o.a. een film
over zelfbescherming bij atoomaanvallen.

KERKDIENSTEN zondag 27 sept.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. Herdenkingsdienst.
Woensdagavond 30 sept. 8 uur, herdenking
ambtsjubileum Ds. Jansen.

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

R.K. Kerk
7uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mi».

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag^
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420, en
Wechgelaer.Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 136 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 54, — tot f 60, — per stuk.
Handel was kalm.

Burgelijke stand van 18 t.m. 24 sept.
Geboren: d. van G. H, Huiskens en E. M«
Kemmer; d. van G. E. L Makkink en R.
H. Riefel; d. van G. J . Ain Ikkink en J.
A. Klumpenhouwer.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: V. H. A. Eykelkamp en H. J. P.
Bokstart.
Overleden: G. Woessink, vr., wed. van J.
Bargeman, 91 jr.
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HENGELWEDSTRIJD
VORDEN ALMEN-LAREN

Zondag hebben leden van de hengelaars verend
gingen uit Almen, Laren en Vorden in „Het
Groene Kanaal" hun tweede hengelwedstrijd
van dit seizoen gehouden, waarbij ditmaal Al-
men definitief in het bezit kwam van de wissel-
beker. Er waren 80 deelnemers totaal. Over
beide wedstrijden gerekend werd er door Almen
met 84 deelnemers 2270 gram vis gevangen of
gemiddeld 27.92 gram; door Vorden met 54 deel-
nemers 915 gram of gemiddeld 16.94 gram en
door Laren met 28 deelnemers 330 gram of ge-
middeld 11.79 gram.
Op 11 oktober wordt er tussen de drie genoem-
de verenigingen een snoekwedstrijd gehouden
als sluitstuk van dit seizoen.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er een echte familiefilm
in het Nutsgebouw. „De familie Trapp in Ame-
rika" geeft de belevenissen van vader en moe-
der Trapp met hun zeven kinderen, die naar
Amerika zijn gegaan om daar als zingende fa-
milie aan de kost te komen. Ze krijgen met veel
moeilijkheden te kampen, doch eindelijk krijgen
ze naam en dan is hun succes verzekerd. Het is
een film met veel frisse kinderzang.

4 OKTOBER, WERELDDIERENDAG
Deze dag doet een beroep op de mens, om zich
bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid te-
genover het medeschepsel, het dier, dat vaak
geheel van hem afhankelijk is.
De mens heeft de dieren dienstbaar gemaakt
aan zijn doeleinden. Dikwijls groeit daaruit een
verhouding, waarin de aard van het dier tot zijn
recht komt en waarbij het de mens een trouwe
metgezel wordt. Er is echter helaas van de zijde
van de mens ook heel wat gevoelloosheid tegen-
over dieren, die zich niet te weer kunnen stel-
len.
Hiertegen te waarschuwen en te waken is een
taak die de Nederlandse Vereniging tot Be-
scherming van dieren" bij voortduring vervult.
De Werelddierendag moge er toe bijdragen daar-
voor in brede kring belangstelling en begrip te
wekken.
Het vele werk dat door de vereniging gedaan
wordt kost echter geld en daarom doet zij dan
ook dit jaar weer een beroep op u in de vorm
van een collecte, welke van 23 september tot
3 oktober gehouden zal worden. Geeft goed en
11 helpt.

CONCORDIA 90 JAAR!
Naar wij vernemen zal de muziekvereniging
Concordia op zaterdag 10 oktober een muzikale
rondgang door het centrum van het dorp mar
ken ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan.
De officiële herdenking zal in het winterseizoen
plaats vinden. Het ligt in de bedoeling om dan
een uitvoering te geven voor donateurs en ge-
nodigden, met een programma van muziek en
cabaret.

VOETBAL
Het is Vorden I zondag gelukt om een kost-
baar puntje mee te nemen uit Lochhuizen.
Dit puntje kwam in de laatste minuten toen
Vorden met een 2—l achterstand een penalty
wegens hands kreeg toegewezen, welke door
Velhorst in een doelpunt werd omgezet. De
overige doelpunten vielen vooj^te rust.
Er werd door Vorden de eerste^Rntig minuten
uitstekend spel vertoond. ToenTiit echter geen
doelpunten opleverde, kwamen de gastheren
aan bod. Uit een voorzet vafi links maakte Loch-
huizen van dichtbij het eerste doelpunt. Bij een
Vordense aanval snelde Nijenhuis tussen de
backs door en deponeerde de gd^cmaker in het
net. Nog voor de rust maak^Jf,ochhuizen er
2—l van toen een Vorden-back miste en de mid-
voor van de thuisclub maar voor het inschieten
had.
In de tweede helft was Lochhuizen bijna steeds
in de aanval, doch wist niet te doelpunten, dank
zij goed werk van de Vordense achterhoede.
Vorden B speelde thuis tegen De Hoven A een
minder gelukkige wedstrijd. Hoewel zij in het
veld niet veel minder was, leverde dit geen doel-
punten op. De Hoven had meer succes en won
tenslotte geflatteerd met 5—0. Vorden C deed
het beter en won — ondanks dat zij maar met
10 man speelde — na een uitstekende wedstrijd
met 3—2 van B.I.C. D.

A.s. zondag krijgt Vorden I bezoek van de
kampioen van vorig jaar Erix I. Gezien de laat-
ste uitslagen is Erix van plan om opnieuw ho-
ge ogen te gooien. Of Vorden haar zondag daar-
bij de voet dwars kan zetten, moeten we be-
twijfelen. Misschien komen de Vordenaren met
een verrassing voor de dag.
Vorden II heeft vrijaf. Vorden A gaat op bezoek
hij Ratti A en zal het hier lang niet gemakke-
lijk krijgen. Vorden B krijgt Zutphen A op be-
zoek en Vorden C krijgt zaterdagmiddag visite
van Brummense Boys A.
Tenslotte treedt voor het eerst een d-elftal van
Vorden binnen de lijnen. Haar eerste wedstrijd
gaat in Wichmond tegen Soccii B, lang geen ge
makkelijk tegenstander.

GROTE ANIMO VOOR MEISJESKOOR
Het initiatief van het Vordens Dameskoor om
een afdeling Meisjeskoor op te richten, heeft
wel ingeslagen. 65 meisjes gaven zich reeds op,
zodat er voldoende zijn voor twee groepen.
Voor de eerste repetitie worden allen donderdag
l oktober in het Nutsgebouw verwacht. Het is
te hopen dat de jongelui zo enthousiast zullen
blijven, opdat het meisjeskoor een lang leven
beschoren mag zijn.

DAMMEN
De Vordense damclub heeft weer een aanvang
gemaakt met haar onderlinge competitie.
De uitslagen van de eerste wedstrijden luiden
als volgt: Oukes—Uenk 2—0; Geerken—Breu-
ker 2—0; C. v. Ooyen—Hesselink O—2; Hoe-
vers—Lammers 2—0; Wansink—KI. Bramel
0—2; Wasseveld—Wentink 0—2; A. v. Ooyen—
Woltering 2—0; P. v. Ooyen—Rozendaal 2—0;
Sloet j es—Woltering O—2; Breuker—A. v. Ooyen
2—0; Uenk—C. v. Ooyen 0—2; Wentink—P. v.
Ooyen 2-0; Rozendaal—Hesselink 2—0; Oukes
—KI. Bramel l—1; Lammers—Wentink 2—0;
Wijen—Uenk 2—0; Wansink—Hoevers 2—0.

Modeshow

fa* Visser, Vorden
op a.s. DINSDAG 29 sept.
's avonds 8 uur
in zaal Bakker.

Toegang f 1.25
Gratis Koffie-complet

Tassen
Byouterieën
Hoeden

fa. Koeraelman
fa. Koerselman
fa. Kroneman

G. JANSZEN 25 JAAR SCHEIDSRECHTER
Vrijdag 25 sept. herdacht de heer G. Janszen,
Ruurlose weg, de dag dat hij 25 jaar geleden
als scheidsrechter bij de onderafdeling Gelder-
land van de K.N.V.B. werd aangesteld,
Dit feit is voor de jubilaris niet onopgemerkt
voorbij gegaan. In een speciale bijeenkomst in
De Poort van Kleef te Zutphen werden de heer
Janszen en diens echtgenote maandagavond ge-
huldigd.
Hierbij waren naast officiële personen uit de
Bond tal van scheidsrechters aanwezig. Namens
de afdeling voerde de heer Joh. Jansen, be-
stuurslid van de bond, het woord, waarbij hij
terugging naar de tijd toen de heer Janszen nog
actief voetballer was De jubilaris was niet al-
leen een goed scheidsrechter, doch ook een uit-
stekend voetballer, die meermalen in een ver-
tegenwoordigend elftal uitkwam.
Wegens het bereiken van de leeftijdsgrens (55
jaar) treedt de jubilaris dit seizoen voor het
laatst op als scheidsrechter. Hij overhandigde
hem een prachtige mand met bloemen.
Namens de landelijke scheidsrechtersvereniging
sprak de heer Cor Nijhuis te jubilaris toe. Hij
overhandigde hem'het bondsvaantje, dat slechts
bij hoge uitzondering wordt uitgereikt. De heer
H. J. Laar, voorzit tor van de afd. Zutphen der
scheidsrechters memoreerde dat de jubilaris
behalve tal van jaren lid van de afdeling, ook
bestuurslid is geweest. Hij bood hem een kistje
sigaren aan terwijl mevr. Janszen bloemen
kreeg.
De competitieleider, de heer A. Albers uit De-
venter, sprak eveneens zeer waarderende woor-
den en roemde de goede samenwerking. Ook hij
overhandigde een attentie.

JAARVERGADERING R.K.S.V. „RATTI"
In zaal Schoenaker hield de R.K. Sportvereni-
ging „Ratti" haar algemene ledenvergadering.
In zijn openingswoord heette de voorzitter spe-
ciaal welkom de nieuwe pastoor, de Z.E. heer
A. Bodewes o.f.m. In het jaarverslag van secre-
taris H. Hartman kwam tot uiting, dat het af-
gelopen seizoen voor de vereniging niet erg best
was geweest. Waren er voor enkele jaren nog
3 senioren-elftallen in de competitie, in het voor-
bije seizoen waren dit er slechts 2. Gelukkig
stond de vereniging er met de junioren heel
wat gunstiger voor.
In het verslag werd dank gebracht aan de heer
B. Bekker, die als leider der elftallen zich zeer
verdienstelijk had gemaakt. Bijzonder gewag
werd gemaakt van het uitstekende werk van de
jeugdleider, de eerw. Br. Canutus o.f.m.
De penningmeester, de heer P. Eykelkamp, gaf
hierna een uitgebreid verslag van de financiële
stand van zaken. Er bleek een batig saldo te
zijn. Vooral de inkomsten uit de voetbaltoto
hadden een belangrijke bijdrage geleverd tot
het instand houden van de vereniging.
In verband met drukke werkzaamheden was de
voorzitter, de heer A. J. Wopereis niet meer in
staat zijn functie langer uit te oefenen. Na een
gehouden stemming werd de heer A. Hartelman
als nieuwe voorzitter gekozen, terwijl in de va-
cature ontstaan door hét bedanken van de heer
Borgonjen nog zal worden voorzien. De aftr.
heer J. L. Jansen werd herkozen. Het bestuur
werd verder uitgebreid met een 2e secretaris,
de heer Paul Wolbert.
Aan de scheidende bestuursleden bracht de voor-
zitter hartelijk dank voor hun jarenlange werk-
zaamheden. De heer Borgonjen, die vanaf de op-
richting in het bestuur zat, werd op voorstel van
het bestuur als lid van verdienste benoemd.
De nieuwe voorzitter, de heer A. Hartelman,
richtte zich tot de heer Wopereis. Hij dankt o
hem voor zijn onvermoeibare werken. De secre-
taris, de heer Hartman, stelde hierna voor, de
heer Wopereis te benoemen tot erelid, waartoe
werd besloten.
De donateursactie zal dit jaar met kracht ter
hand worden genomen.
Pastoor Bodewes o.f.m. hield hierna een korte
toespraak, waarin hij enkele woorden sprak ter
kennismaking en de leden aanspoorde om de
vereniging sterk te maken.



Uit de Gemeenteraad.
In een vlot tempo heeft de voltallige raad donr
derdagavond een vrij omvangrijke agenda af-
gewerkt.
Wat de elektrificatie van onrendabele gebieden
betreft, werd medegedeeld dat in de loop van
deze maand de 2 percelen op het net aangeslo-
ten zijn De P.G.E.M. heeft nu weer 38 an-
dere percelen op haar programma staan, lig-
gende in diverse buurtschappen. Hiervoor moe-
ten de belanghebbenden ƒ 27.180,— bijdragen.
Hiervan neemt de gemeente ƒ 4.750,— voor haar
rekening, zodat de rest ƒ 22.530,— door middel
van een baatbelasting over de 38 belangheb-
benden moet worden omgeslagen. De opdracht
tot uitvoering moet voor l okt. a.s. gegeven
worden aan de P.G.E.M., hetgeen volgens de
voorzitter wel mogelijk is.
In de bouw van de nieuwe Nutskleuterschool
komt schot. Deze zal gebouwd worden op het
terrein Dr. Lulofsweg^hoek Berend van Hack-
fortweg. Bestek en tekening van deze 2-klassige
school moeten voor advies aan de Inspectrice
gezonden worden. De grond welke door de ge-
meente aan het Nut in eigendom wordt overge-
dragen, zal door drie deskundigen getaxeerd
worden. Voor de gemeente treedt op de heer
Koning uit Almen.

Gemeente koopt molen.
Van Mr. A. Baron van Westerholt van Hack-
fort werd ten behoeve van het uitbreidingsplan
gronden gekocht gelegen tussen de Berend van
Hackfortweg en Het Hoge, totaal 13140 m".
Hieronder valt ook de molen en de woning van
molenaar Gerritsen. Bij de koop werd de voor-
waarde gesteld dat de heer Gerritsen en diens
echtgenote gedurende hun leven hier mogen
blijven wonen. De raad keurde goed dat alles
gekocht wordt tegen de door deskundigen ge-
taxeerde prijs van ƒ 55.888,—.

Overweg-misère.
De geprojecteerde parallelweg naar het indu-
strieterrein en de Kerkhofweg aan de Ruurlose
zijde van de spoorlijn, moet opschuiven en zal
nu 90 meter van de spoorlijn komen te liggen.
Ook achtte Ged. Staten de weg te smal. Zij zal
nu 6 meter breed worden. In dit verband vroeg
de heer Wesselink wanneer de Ned. Spoorwegen
eens een einde maken aan de noodtoestand bij
de overweg aan de Ruurlose weg. Hij voorzag
hier, vooral in de komende wintermaanden, on-
gelukken. De voorzitter deelde mede dat B. & W.
hier onlangs nog naar hadden geïnformeerd,
doch ten antwoord hadden gekregen dat het

materiaal, o.a. de nieuwe spoorbomen, er nog
niet was, hetgeen na al die maanden de raads-
leden wel vreemd voor kwam.
De gratificatie, welke de raad aan werklieden
beloofd had vanwege het werken met de wég-
schaaf bij nacht en ontij, in de zgn. „onaange-
name" uren in 1957, was door Ged. Staten af-
gewimpeld. Wel zal met ingang van l januari
j.l. hiervoor een vergoeding gegeven worden. De
raad vond dat niet billijk en verzocht B. & W.
deze gratificatie nog eens aan te vragen.

Rondvraag.
De heer Schurink deelde mede dat er geen kans
is op vergunning voor een kampeerterrein ach-
ter Huize Vorden. Hij vroeg of de mogelijkheid
bestond om hiervoor het gemeentelijk sport-
terrein naast het zwembad te bestemmen. De
voetbalvereniging zou dan aan een ander ter-
rein dichter bij het dorp gelegen, geholpen kun-
nen worden.
De heer Aaten vroeg o.a. hoe het zit met het
uitbreidingsplan. Voorzitter antwoordde dat het
Ingenieursbureau nu hierover onderhandelt met
de vaste commissie. De heer Wesselink vond
dat B. & W. dit bureau nog maar eens moest
aansporen tot meer spoed. Zo kan het nog wel
jaren duren voor het in kannen en kruiken is.
De heer Aaten bracht het kasteel Vorden nog
eens ter sprake. Hij meende dat er toch wel een
mogelijkheid zou zijn om van de eigenaar, de
heer Veere, een stuk bouwterrein te kopen en
eventueel ook het kasteel zelf. Dit zou een mooi
terrein zijn voor villa's. Voorzitter deelde mede
dat de heer Veere hem had medegedeeld dat
deze wel plannen had met het landgoed, maar
welke dat waren wilde deze niet mededelen.
Wethouder Lenselink vond er alles voor te zeg-
gen dat de raad een commissie benoemt om een
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden
tot koop.
Baron van Westerholt merkte daarbij op dat bij
aankoop het uitbreidingsplan gewijzigd moet
worden, hetgeen weer enkele jaren vordert.
De heer Wesselink bracht nogeens de Almense
en de Ruurlose weg ter sprake. Eerstgenoemde
weg is langs de kanten zeer slecht en levensge-
vaarlijk en aan de Ruurlose weg in de Enk is
ook nog niets gedaan. Elders worden deze we-
gen direct helemaal afgewerkt. De voorzitter
deelde mede dat hij dit laatste onderwerp reeds
met de heren van de Rijkswaterstaat had opger
nollen doch hier is men het nog niet eens wat
ei^fceuren moet.

RATTI NIEUWS
Het eerste elftal begon de competitie niet erg
hoopvol, want op eigen terrein leden zij een
3—0 nederlaag tegen Witkampers I uit La-
ren (G.). Dat het een nederlaag werd is hoofd-
zakelijk te wijten aan het gebrek aan uithou-
dingsvermogen bij de thuisclub, zodat een se-
rieuze training ter hand zal moeten worden ge-
nomen.
Er werd in hoog tempo gestart. Beide voorhoe-
den kregen enkele scoringskansen maar verr
zuimden die te benutten, zodat de rust met O—O
inging.
Vijf minuten na rust slaagde de Witkampers-
middenvoor er in om zijn club de leiding te
geven (O—1). Qua spel en uithoudingsvermo-
gen waren de gasten de meerdere en zij toonden
dit wederom door nogmaals te doelpunten. Een
kwartier voor het einde verlieten Sessink en
Lichtenberg het veld wegens een blessure, en
speelde de thuisclub geruime tijd met 9 man
verder. Hoewel invaller J. Steenbreker verdien-
stelijk werk verrichtte kon Ratti de eer niet
meer redden. In de laatste minuten kon Wit-
kampers de stand op O—3 brengen, waarmee
het pleit was beslecht.
Ratti b speelde in Baak tegen Baakse Boys b
en het 3—3 gelijke spel, wat zij hier behaalden
was een goede bekroning van hun mooie spel.
A.s. zondag gaat het eerste naar Vios te Bel-
trum. Hoewel de gastheren niet tot de sterk-
sten der afdeling behoren zal het Ratti niet
meevallen een behoorlijk resultaat te behalen.
Zij zullen zich allen voor de volle 100% moeten
geven.
Ratti a speelt haar eerste competitiewedstrijd,
ditmaal in de hoofdklasse der junioren. Het is
direct al raak, want thuis ontvangen zij zon-
dagmiddag bezoek van Vorden a. Dit kan een
spannend duel worden, gezien het plaatselijke
karakter van de strijd. Ratti b speelt een thuis-
wedstrijd tegen Hummelo en Keppel b.

MOOI SUCCES
P

De heer H. Bruggink, Wientjesvoort, wist te
Hengelo-G een mooi succes te behalen in de

Xlcompetitie van de Hengelose Hengel-
ereniging H.V.V. Hij werd kampioen 1959
>0 punten.

BEKROONDE DIEREN F.H. VEESLAG
Op de districtsfokdag te Varsseveld behaalde de
heer A. J. Zweverink „Steenkamp" 6 eerste prij-
gen en l tweede prijs. Een mooi succes, aange-
zien hier 359 dieren waren ingezonden.

Verkouden?

GEFELICITEERD
De heer J. Oplaat behaalde op de vakwedstrijd
in Groningen een 2e prijs met cake en een eer-
volle vermelding met gevulde koeken.

GESLAAGD
De heer G. H. J. Bonke slaagde te Rotterdam
voor het textielbrevet en voor woningtextiel.

BENOEMD
Aan de Arrondissementsrechtbank te Zutphen
is tot rechter-plaatsvervanger benoemd Mr.
J. Rombach, alhier.

WINTER-
Mantels en Japonnen

in een nieuw assortiment.

er* et*

in leuke modellen
en nieuwe modekleuren.

*KOMT U EENS KIJKEN!

LOOMAN
VORDEN TELEF. 1231

Geboortekaartjes
kunnen we u leveren in verschillende

aardige soorten. Ook voor Katholieken.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden. Telef. 1404

Henk van Ark
Insulindelaan 8, Vorden. Telef. 1554

voor haarden en kachels
in olie- en kolenstook.

Wij kunnen u leveren:

Frisia
Jaarsma
Inventa
Calmix

Faber
Coleman
Beckers
Etna

Pelgrim
Siegler
Brandaris
Viking

kortom, alle merken!

Brood vao Schurink
Altijd goed!

PARDIJS
heeft uoor u

Grote pot
Appelmoes 49 et

Extra lange
Rook worst 109 et

5 repen Venz
Chocolade 74 et

Grote bus
Vim van 48 v. 38 et

500 grams pak
Speculaas 95 et

250 gram
Kokosmoppen 65 et

250 gram

v. genbroek 65 et

10
Kokoskoeken 85 et

10
Bot^oeken 89 et

10 Eierkoeken 75 et

150 gram
Hamkaas 59 et

*

Ontvangen:
onze bekende
Blanke Zuurkool

Retexturingsbedrtjf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Bist u kwaliteitswerk?

Laat dan

Chem. reinigen, Drij-
mastern, Verven, on-
zichtbaar Stoppen en
Plisseren bij

„ACCURAAT"
Binnen 3 dagen terug.

Depot Vorden:

H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Esso Speciaal
bij olieverwarming
de betere haardolie

Alleenverkoop:

Oliehandel A. de JOiige
Telefoon 13-46

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

en
Prima pasvorm.

B.H. vanaf f 1,95.

H. &W.
Telefoon 1514

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-Q.
Telefoon 561

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphbi)
Laarstraat 5

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Gal l «os tr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Te koop een toom
zware BIGGEN.
G. ƒ. Wuestenenk,
Koekoekstraat 25

Vierakker

Een toom BIGGEN te
koop. B. Verkerk,
achter 't station.

Een toom BIGGEN te
koop. H. J. Heuvelink
Oude Borculoseweg 8
Warken

Een toom BIGGEN te
koop. T. Roeterdink

B21

Toom BIGGEN te
koop bij J. Arfman,

M Den Bramel"

Toom zware BIGGEN
te koop.
G. J. Eijerkamp, B 35

2 tomen BIGGEN ta
koop. J* G. Wassink,
bij „De BrameP C 132

BIGGEN te koop.
Vruggink, „Riethuis*
Delden

Te koop 2 dr. M.R.IJ.
vaarzen met li jsten, aan
de telling begin okt.
J. A. Woestenenk,
Vordenseweg 23

Warnsveld

Te koop een mooi
getekend MERRIE-
VEULEN v. Udo.
4 w. b. en kol. Tevens
jonge hennen, WxR
J. W. Wagenvoort,
achter Buitenzorg,

tel. 06752-1378

•Werkers
zijn ENTHOUSIAST
over de oersterke

Fort
BULLDOZER

D» Idesl» w»rk«choen dia
r«par«titzorfan grondig

opruimt

Hier i* dit
warkwonderl

In uwt iMTttn
v«Ü4*»r én m «t

6 MAANDEN
G A R A N T I E

«oh op 't lMtr«pp*n v«n

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Let bij a a n k o o p
op 't zooinummer
49855 (Ned. Patent)



Maandag 28 sept. is

de Herensalon

gesloten
Kapper BEERHIHG
Twentenaar, die regel-
matig Achterhoek be-
reist, zoekt contact m.
eenvoudige land-
bouwer. Bedoeling is
in ledige uren tochtjes
te maken en daarvoor
paard te gebruiken.

Gewoon landbouw-
paard of pony gewenst
Geen vaste verplich-
ting, geen overlast.
Condities mondeling
regelen. Brieven onder
letter W. of adres op-
geven aan Drukkerij
Wolters.

Gevraagd HULP v.d.
morgenuren.
H. L.Dirkze,

Julianalaan 19

Bz.a. flinke werkster
voor 3 of 4 middagen
in de week, of 's avonds

Inlichtingen bureau
Contact.

Gevraagd voor enkele
dagen of avonduren in
de week een
TIMMERMAN-

MEUBELMAKER,
tegen hoog loon.
Brieven onder nr. 12
bureau Contact.

Te koop Lambretta
scooter 1957; Heinkel
scooter 1957. Beidein
zeer goede staat en
geheel compleet.

Garage KUYPERS
Telelefoon 1393

Te koop wegens over-
compleet, prima
KACHEL, f35,-.
Sigarenmagazijn

Eijerkamp

Te koop gevraagd
6 KNOPSTOELEN,
matten mogen stuk zijn.
Brieven onder letter
Z bureau Contact.

TE KOOP:
haard, wasfornuisje,
linnenrek, keukentafel
en 2 stoelen, traploper
2 damesstoeltjes, weck-
stander, weckflessen,
inmaakpot, 2 pers. op-
klapbed, kapokmatras
T.V.-antenne.

Zutphenseweg 17

Te koop een goed
onderhouden KOLEN-
FORNUIS, maat 56 X
82 cm, bij j. Lievestro
E 60, Linde, Vorden

Te koop Best zwart
geëmailleerd KOLEN-
FORNUIS, 85x 60 cm,
wegens plaatsgebrek,
goedkoop, te bevragen
adv. bureau te Slaa.

Te koop 2 PETRO-
MAXLAMPEN en
BENZINEMOTOR
Villier, zeer geschikt
voor melkmachine.
Wed. Klein Bleumink
C101

SEoe&t een

centrifuge of
wringer?

U slaagt goedkoper
BIJ

N. J. Keune

i i

X

JAN WAGENVOORT
en

ROELI W. H. BAKKER

hebben de eer u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking is bepaald, D. V., op
vrijdag 2 oktober a.s. des namiddags
om H. 1 5 uur ten Gemeentehuize te
Warnsveld.

Amsterdam, Admiralengracht 198m

Warnsveld, Lochemseweg 18
September 1959.

Gelegenheid tot feliciteren van 15. — tot
16.30 uur in hotel „Het Jachthuis
Warnsveld.

Bejaarden-kring
Woendagavond

om 7 uur in de kerk.

ot ^
t e K

Heden overleed na een langdurig
smartelijk lijden in haar Heer en Hei-
land, onze inniggeliefde dochter, zuster,
schoonzuster en tante

Hendrika Gerda Bouwmeester
echtgenote van Joh, Brummelman

in de leeftijd van 47 jaar.

ROMEINEN 8 : 18

Vorden: W. Bouwmeester
H. J. Bouwmeester
G. Bouwmeester-Hakkert

Ruurlo: G. G. Zoerink-Bouwmeester
H. Zoerink

Vorden, 20 september 1959.

Heden overleed na een langdurig
gedragen lijden onze geliefde moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

GRIETJE WOESSINK
weduwe van J. Bargeman

in de gezegende ouderdom van 91 jaar.

F. A. Steenblik-Bargeman
H. A. Steenblik

J. G. Nijhuis-Bargeman
B. Nijhuis

klein- en
achterkleinkinderen

V O R D E N , 20 september 1959.

Deteraardebestelling heeft plaats gehad
op donderdag 24 september op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Marktvereniging, Vorden
Vordense neringdoenden,
die voor de najaarsmarkt op 9 oktober
de beschikking willen hebben over
een kraam met zeil, kunnen zich daar-
toe in verbinding stellen met de markt-
meester, de heer A. J. Klein Ikkink.

De Marktcommissie

MEISJESKOOR
A.s. donderdag 1 oktober

Eerste Repetitie
ALLE meisjes die zich opgaven worden
om half zeven verwacht in de koffie-
kamer v. h. Nutsgebouw. Contributie
per kind 25 et, 2 kinderen uit één ge-

zin 40 et en 3 kinderen 50 et.

Zaal Langeler Hengelo-G.
HEDEN zaterdag 26 sept. en 3 okt.

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest Boerboom.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Heeft u oud papier ?
Heden zaterdag komen we graag uw
oud papier ophalen. Zet u het even
klaar? Gezamenlijke leiders

Knapenvereniging

Nieuwe leden voor deze vereniging zijn
hartelijk welkom:

Herfst-aanbieding
Damesvesten en Pullovers
hooggesloten moderne kleuren

vanaf f 10.75

HAAST U!
Flanellen Lakens
effen zware kwaliteit
Zolang de voorraad strekt.

f 5.50

WOL — BREI — WOL

Vanaf 98 Cent per bol

Breipatroon gratis.

Ook in Kinderkleding
ruim gesorteerd.

Kom keuren en passen bij

H. en W.
Ons telefoonnummer is 1514

Laat uw schoorsteen
Electrisch vegen
minimum stof.

G. WeulenKranenbarg, Tel. 1217
Ruurloseweg 45-47, Vorden

j EMPO RIJWIELFABRIEK - VORDEN
heeft plaats voor

^Administratieve kracht (vr.)

^Wkt is beslist noodzakelijk, dat sollici-
tanten één of meerdere jaren kantoor-

ervaring hebben.
Reiskosten worden vergoed.

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties
aan afd. Personeelszaken.

Event. inlichtingen worden na kantoor-
tijd ook gaarne verstrekt door de heer
D. Luichies, Insul indelaan 29, Vorden

Adverteert in Contact.

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12 - Tel. 1364

A.s. zondag 2 uur,

VORDEN l - ERIX l

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

Vergelijk de prijzen
en u zegt ... È

fllbers is heter en goedkoper /
Speculaas, heerlijk gekruid, 500 gr*

(l pond) 79 et

Tulbandjes, heerlijk gesuikerd.koekje. 250 gr. 55 et

Ovenverse eierbeschuit, 2 rol voor 32 et

Gestoomd gehakt, Ant.Hunink, groot blik 98 et

Volledig gevitamin* margarine, 3 pakjes 95 et

Reklamepot pindakaas 59 et

Literspot augurken, zeer voordelig 89 et

Nieuwe dadels 250 gram 28 et

Alleen deze week:

5 heerlijke gevulde koeken voor 39 et
bij elke 250 gr. Hotel Goud Koffie a 162 et

Let op de dubbeltjes! Zolang de voorraad strekt:
elke bus Vim 1O et goedkoper!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Waarom

voor lakens en slopen
vraagt u?

Imdat een Cinderella laken is:

Het fraaiste laken van glandende zachtheid.
Een laken zonder pap.
Het witste laken, door toepassing van optisch wit.
Het langste laken, n.l. 2.50 meter lang.
Een krimpvrij laken, door toepassing van Sanfor.
Het volledig gegarandeerde laken, voorzien van een
genummerd garantiebewijs.

* Komt onze collectie eens zien,

* ook in tafelgoed en baddoeken.

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

Marktvereniging Vorden
Bezoekt de

Grote Najaarsmarkt
Aanvoer van rundvee, biggen, schapen, huishoudelijke*

en tal van andere artikelen.
Ruime sortering. Altijd een bezoek waard.

Speciale aanvoerpremie's v. rundvee, biggen en schapen
TIJDENS DEZE MARKT:

Speciale verloting voor Vordense ingezetenen
evenals vorig jaar geheel gratis.

Ter gelegenheid van deze markt tevens een

Grote Verloting
t.b.v. de markt- en andere agrarische belangen in Vorden.

Hoofdprijs EEN RUND, ter waarde van f 600.—
2e prijs EEN BROMFIETS

Verdere prijzen: Vee, Huishoudelijke artikelen, Landbouw-
gereedschappen, e.d. Trekking vrijdag 9 oktober '59, nam.

3 uur in hotel Brandenbarg.

Loten verkrijgbaar bij de wederverkopers in diverse plaatsen
en bij de penningmeester, Stationsweg 18 te Vorden.

Prijs per lot f 1,— Uitgifte 7500 loten

Verloting goedgekeurd d.d. Min. v. Jus. d.d. 8 aug. '59,
afd. 10, 560-126-327.



MEISJES van

Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij
een passende werkkring»
Wij vragen:

MODINETTES
en leerling modinettes

Wij bieden:

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie + 2 Va snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen lopende bandsysteem
N.B. gehuwde modinettes komen ook

in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

ORCON KLEDING
INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268

Zaterdag 3 oktober
DANSEN

in het Nutsgebouw te Vorden
Muziek; „The Rhythm Stars". Aanv. 7.45 u.

Die moet u zien . . .
WAT??

Die japonnen bij Luth!
Fantastisch mooi

van kleur en model.

Komt u vandaag eens passen
en u is de dame van morgen!

- N

Moderne

l Rokken en Vesten .

H. LUth •.«*

A.s. woensdagmiddag na l uur

ontvangen wij weer

alle soorten Eikels

G. Remmers

Alleen vandaag:
100 gram rosbief 70 et

200 gram leverworst 36 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
100 gram rauwe ham 60 et

500 gram gesmolten vet 40 et
500 gram rookworst 200 et

Voor ieder een diepvriescel te huur
vanaf f 30.— per jaar voor het

bewaren van groenten, fruit en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat

ERNSTIOfe WAARSCHUWING!
Door bijzondere omstandigheden ben ik mo-
menteel in staat zeer HOGE PRIJZEN te
betalen voor opgelegde gebogen kabinetten,
antieke schrijfbureau's, en ladenkastjes, ma-
honie stoelen^upnde tafels en canapé's, oude
kisten en om^fdoeken, kristallen en koperen
kronen, Friese staart- en stoeltjesklokken,
staande klokken, schilderijen uit de 17e eeuw,
romantische en Haagse school, kristal, koper,
tinwerk, tegels en alle andere voorkomende
antieke goederen. Contante betaling

ROEMERMAN
Polsbroek 45

ZUTPHEN
Telefoon 3701

Paarden- en Entermarkt
St. Michielsmarkt

op a.s. woensdag 30 september
TE HENGELO-G.

Grote Enterkeuring
van warm* en koudbloedpaarden en

Shetlandse pony-enters.

Gratis deelname Mooie prijzen
Aanvang der keuringen om 9 uur.

Bezoekt tijdens de markt

de Enterkeuring
v. de afd. Gelderland van het

Nederl. Trekpaard

op 't Parkeerterrein. Aanv. half elf.

De Marktvereniging

NIEUW!
De Graan-automaat
ideaal voor uw pluimvee
slechts f 3.90 per stuk
voorkomt veren pikken

Gebr* Barendsen

Steunt de collecte van

Dierenbescherming
welke gehouden zal worden van

28 september tot 3 oktober a.s.

Doe de was de deur uit!
Maar . . .

Doe naar den vreemde niet,
wat eigen plaats u biedt.

Dus .

Wasserij Brandenbarg
voor al uw wasgoed; ook overhemden
en boorden.

Hertog Karel v. Gelreweg 30. Tel. 1270

rNutsgebouw"^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 27^rept«, 8 uur

het sprankelende 2e deel van de
„Familie-Trapp-film", in kleuren,

De familie Trapp
in Amerika

met Ruth Le((èrik. Hans Holt, Josef
Meinrad en 8 schatten van kinderen.

Een zingende Oostenrijkse familie ver-
overt Amerika.

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

Telefoon-abonné's !
1554 1554

Wij maken u er op attent, dat
onze naam verkeerd is opgenomen

in de nieuwe telefoongids, n 1. als Van Arkel.
Dit moet natuurlijk zi jn:

Henk van Ark Telef. 1554

ROMIKA
PANTOFFELS

Wij ontvingen vele nieuwe modellen
allemaal bijzonder geslaagd.

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

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, HengeloG. ,Tel.06753-573

elke
september-dag

h bij DE SPAR
een voordeeldag!

Geldig van 24 september tot l oktobtr

bij l pot Spar-liuishoud-
ja.nt (div. smaken) i 93 et p. pot - 10%

rol EIERBESCHUIT v a n 3 0 v o o r 15-10%

bij 230 gram carré's
heerlijk koekje voor 64 et - 10%

lOOgr DROPTOFFEES van 32 voor l Q-10%

bij elk pakje Spar-marggarine
& 41 ctper pakje- 10%

CHOC. REEP van 10 voor 5 10'/«

bij 2 blikjes Spar-tomaten-
puree i 28 et per blikje - 10°/i

Pak VERMICELLI van 29 voor 14-10%

bij 3 pakjes Spar-pudding;
m. of 2. suiker £ 30 of 21 et p. pakje - 10%

flesje LUXE PUDDINGSAUS
van 58 voor 29 10%

elk 26 doosje
SPAR-SCHOENCRÊME

van 30 voor 15-10%

bij 100 gram heerlijke
ham è 59 et - 10%

i üu g[ BOTERHAM WORST
van 30 voor 15-10';,

10V. KORTING - 100V, KWALITEIT

Sparkruideniers
ESKES-REMMERS

Kolen Olie
Gas

voor huisbrand en centrale verwarming

•G. Weulen Kranenbarg
Speciaalzaak

Ruurloseweg 45-47 Telef. 1217

oC01!onneker overalls
•~**

beroemd om hun

pasvorm l

Overal waar gewerkt word»,

hoort U de roem verkondi-

gen van lonneker overalls.

De oerdegel'tjke overalls,

die 'n man zo goed „staan"

bij zijn werk, en die U bij ons

In zo'n ruime keuze vindt.

Kom» U eens overtuigen l é


