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AFSCHEID DS. E. J. DUURSEMA
Wegens vertrek naar Maassluis werd donder-
dagavond in het gebouw Irene afscheid genomen
van Ds. E. J. Duursema, Geref. predikant al-
hier, alsmede van zijn echtgenote. De belang-
stelling hiervoor was uitzonderlijk groot. Be-
houdens de leden van de kerkeraad en een groot
aantal gemeenteleden, merkten wij op Burge-
meester en mevr. van Arkel, de beide wethou-
ders, de gemeentesecretaris met zijn echtgenote,
de beide plaatselijke Hervormde predikanten Ds.
Jansen en Ds. van Zorge, meerdere kerkeraads-
leden van de Herv. Gemeente, alsmede de heer
Zeevalkink, hoofd van de Chr. school in het
dorp.
De avond werd geopend door de heer J. W. Lui-
ten, wrnd. voorzitter van de kerkeraad, die in 't
kort een resumé gaf van hetgeen Ds. Duursema
in de afgelopen 7% jaar voor de kerk gedaan
heeft.
Spreker wees in het bijzonder op de gemoede-
lijke omgang tussen de predikant, mevrouw en
gemeenteleden. Hij wenste tenslotte de schei-
dende predikant en zijn echtgenote in zijn nieu-
we gemeente Gods zegen toe.
Hierna werd het woord verleend aan burgemees-
ter van Arkel, die namens het gemeentebestuur
Ds. Duursema dankte voor de prettige omgang
tussen de burgelijke en de kerkelijke gemeente.
Hij wenste hem en mevrouw alles goeds toe in
Maassluis.
Ds. Jansen sprak namens de Herv. Gemeente.
Ook deze spreker dankte Ds. Duursema voor de
aangename samenwerking in de afgelopen ja-
ren. De heer Zeevalkink sprak woorden ten af-
scheid als hoofd van de Chr. school in het dorp
en namens de Wildenborch.
Namens de Geref. Mannenvereniging werd het
woord gevoerd door de heer W. Slob. De heer
A. J. Lenselink alsmede de heer J. Groot Enze-
rink spraken enige persoonlijke woorden tot de
scheidende predikant. Mevr. te Paske voerde het
woord namens de Geref. Zendings- en Evangeli-
satiecommissie en bood namens deze commissie
een blijk van waardering aan. Ook de jeugd liet
zich niet onbetuigd. Deze nam in een zangstukje
afscheid en bood bij monde van de heer J. Brum-
melman een mooie vaas aan.
Na de pauze vond bij monde van de heer Luiten
de aanbieding plaats van het cadeau, zijnde een
mooie bureaustoel alsmede een tekening van de
Geref. Kerk bestemd voor zrjn nieuwe flatwo-
ning in Maassluis.
Ds. Duursema sprak tot slot enige afscheids-
woorden en dankte alle sprekers ieder persoon-
lijk voor de tot hem en zijn vrouw gesproken
woorden alsmede voor de ontvangen cadeaus.
Van de gelegenheid om persoonlijk van Ds. en
mevrouw Duursema afscheid te nemen werd
een druk gebruik gemaakt.

KERKDIENSTEN zondag U oktober.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. H. Jansen.
Bediening Heilig Avondmaal.
Medlerschool.

10 uur de Heer F. Eenshuistra, van Barchem.
Geref. Kerk

9.30 uur Ds. E J. Duursema.
3 uur Ds. E. J. Duursema. Afscheid.

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

Zondagsdlenst 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 zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

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)

Verlotingsmarkt.
Op de vrijdag gehouden verlotingsmarkt waren
aangevoerd 133 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f50 ,— tot f58 ,— per stuk,
Handel was vlug.
Er waren 26 stuks rundvee aangevoerd,
waarin maar weinig handel was.
Op de markt stonden verscheidene kramen
met galanterieën, textiel, bloemen, groente,
vis, enz. Door de marktcommissie werden
veel prijzen aangekocht voor de verloting,

ede door net prachtige weer was er veel
bezoek, zodat er een gezellige drukte heerste.

Burgelijke stand van 2 t.m. 8 oktober.
Geboren: z. van H. J. Bijenhof en R. H. G.

JHfishink; z. v.T, A. Duistermaat en B. G. H.
pTakkenkamp.
Ondertrouwd: B. G. W. Hulleman en H.B.
M. Horsting; T. J. Rondeel en H. T. Siemes
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. J. Mennnink, 76 jaar, weduw-
naar van A. Visschers.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

UM=*>J^
Puistjes verdrogen door Purol poeder

BIOSCOOP
Vanavond draait in het Nutsgebouw de prach-
tige Duitse kleurenfilm „Und Abends in die
Scala, met Catherina Valente in de hoofdrol.
Aan komische misverstanden ontbreekt het in
deze vrolijke muzikale geschiedenis niet. Het is
een film voor alle leeftijden.

FILMAVOND
Dinsdagavond verzorgt de Esso-filmdienst een
avond voor de Vordense Motorclub en de Ver.
voor Veilig Verkeer. Het zijn alle kleurenfilms,
o.m. het bussen van oliebranden, ruimtevaart
en de prachtige film van Bert Haanstra „...En
de zee was niet meer". Wie de vorige Esso film-
avond heeft bijgewoond, zal stellig nu ook willen
gaan. Men wordt aangeraden zo spoedig moge-
lijk gratis toegangsbewijzen te halen. Zie de ad-
vertentie.

EERSTE NUTSAVOND
Woensdagavond 14 oktober begint voor 't Nut
weer het winterprogramma. De Toneelgroep
„Jonge Maskers" uit Zwolle verzorgt de eerste
Nutsavond. De „Jonge Maskers" zijn voor de
Nutsleden geen vreemden. Herinnert u zich nog
de openingsavond van verleden jaar, toen zij
optraden met het mysterieuse toneelspel „Het
Chinese Landhuis"? Weet u nog hoe adembe-
nemend dit stuk gespeeld werd? Nu komen zij
met „Liefde in de mist", een Engels blijspel vol
humor, dat zeer zeker een avond vol genot zal
geven. Laat dus de Nutszaal stampvol zijn en
wie nog geen lid is, laat die zich bij mevr. van
Mourik als lid opgeven. In de folder hebt u kun-
nen zien, wat u de hele winter door 't Nut voor
interessante en mooie avonden geboden wordt
en welk financieel voordeel u het lidmaatschap
geeft.
In de pauze kunt u gratis een heel interessant
en merkwaardig boekje van de bekende schrij-
ver Anthony van Kampen „Een sprong in 't
duister..." krijgen, dat uitgegeven wordt door
de Nederlandse Emigratiedienst, een keurig ge-
bonden boekje, geestig geïllustreerd door Geor-
ges Mazure.

^fcive
W

IEDEREEN
LOOPT
WEG
MET

BOSSCHER
BESCHUIT

bros en beter

GOED MATERIAAL OP DE SCHAPEN-
FOKDAG

Op de jaarlijkse schapenfokdag van de fokver.
Vorden e.o., welke ditmaal gehouden werd na-
bij café De Boggelaar, was over 't algemeen goed
materiaal aangevoerd. Vooral de heer Pijnen-
burg uit Leesten behaalde opmerkelijke succes-
sen met zijn inzendingen. Hij behaalde hiermede
dan ook het kampioenr en reserve kampioen-
schap.
Prijzen werden behaald door: G. J. Pelgrum, H.
J. Berenpas, W. Rietman, D. J. Harmsen, F. A.
Baron v. d. Borch, G. Klein Geltink, H. Tjoonk,
H. M. Helmink, L. Emsbroek allen te Vorden.
M. H. Gotink, O. & N. Gasthuis, D. Pardijs, H.
Pijnenburg, B. J. Peters te Leesten, Huize Suide-
ras, A. W. Bloemenkamp, H. Smeenk, allen te
Wichmond-Vierakker; T. Rietman, G. A. Gotink,
J. W. Greutink, J. Lang werden, mevr. van Has-
selt-Scheltens, W. H. Bruil, allen te Warnsveld-
Warken.
Als keurmeesters fungeerden de heren A. Buk-
man, Velp, H. Rietman, Apeldoorn, H. Oort-
giesen, Roosendaal en ir. E. Ketelaar, Arnhem.
Aanwezig was voorts ook de voorzitter van de
provinciale bond, de heer G. J. Harkink uit
Lochem.
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MOOIE PRIJS IN TOUWTREK-
WEDSTRIJDEN

Tijdens de grote Touwtrekwedstrijden om de
Grand Prix van Gelderland, welke j.l. zondag-
middag en -avond werden gehouden bij café
Kerkemeyer in de Dijkhoek te Borculo slaag-
de de Touwtrekploeg van Medler I er in om
in Klasse A een 2e prijs te bemachtigen, ter-
wijl 't Medler 2 als eerste werd geklasseerd
in Klasse 2. Er namen hier in totaal 17 ploe-
gen aan deel. Voor de Vordene teams dus een
opmerkelijk succes!

MOOI SUCCES
De heer W. H. Rouwenhorst uit Zutphen, lid
van de Vordense auto- en motorclub ,,De
Graafschaprders" is bij de j.l. zaterdag ge-
houden oriënteringsrit voor motoren van de
K.N.M.V. landskampioen geworden in de
klasse solorijders. De heer Rouwenhorst was
reeds kampioen van Gelderland



J. LAMMERS ERELID VAN DE
KON. NED. DAMBOND

De nestor van de Vordense Damvereniging, de
heer J. Lammers, is in een bijzondere bijeen-
komst vrijdag gehuldigd, wegens het feit dat hij
60 jaren lang zich ingezet heeft voor de dam-
sport en daarbij de stoot heeft gegeven tot de
oprichting van 4 damverenigingen. n.l. Zutphen,
Winterswijk, Lichtenvoorde en Vorden. De heer
Lammers werd door de heer Busch, voorzitter
van de afd. Gelderland, tijdens deze huldiging
toegesproken, waarbij deze hem mededeelde dat
hij benoemd was tot erelid van de Kon. Ned.
Dambond, en hem hierbij een door hem zelf ge-
tekende oorkonde overhandigde.
Deze feestelijke bijeenkomst vond plaats in hotel
Brandenbarg. De voorzitter, de heer Hesse-
link, opende deze vergadering waarbij hij
wees op ,de goede verstandhouding en de vriend-
schap tussen de leden. De donateursactie is uit-
stekend geslaagd en dit aantal bedraagt thans
75. Er zullen dit seizoen 2 teams aan de compe-
titie deelnemen, n.l. één tiental en één achttal.
De verloting, waarvan de trekking later op de
avond plaats vond in het bijzijn van de groeps-
commandant der Rijkspolitie alhier, ,de heer van
Ooyen, is uitstekend geslaagd. Van de opbrengst
zal nieuw dammateriaal worden aangekocht.
Speciaal de heer P. Hoevers werd door de voor-
zitter genoemd als de man, die de meeste loten
verkocht had.
Nadat de heer Geerken in een kort overzicht
het wel en wee van de vereniging vanaf de op-
richting in 1945 had gegeven, kwam de heer
Busch aan het woord, die in het kort het verloop
van de damsport in ons land en speciaal in Gel-
derland schetste. Hij noemde de heer Lammers
een der pioniers, die de damsport steeds een
goed hart heeft toegedragen. Hij memoreerde
het werkend aandeel van de heer Lammers in-
zake de opbouw van nieuwe verenigingen en
van de afd. Gelderland en bood hem, zoals reeds
in de aanvang vermeld, de onderscheiding aan.
De heer Lammers toonde zich ten zeerste ver-
rast met zijn benoeming tot ere-lid en was zeer
erkentelijk voor de oorkonde. Hij dankte de heer
Busch voor de onderscheiding en hoopte nog
vele jaren zijn krachten te kunnen geven aan de
damsport.
De voorzitter van de Vordense Damclub over-
handigde een kistje sigaren aan de heer Lan>
mers, vergezeld van een hartelijke toespraak,
waarin hij hem feliciteerde met zijn onderschei-
ding en dankte voor diens steun aan de vereni-
ging. Mevr. Lammers ontving een bloemenhul-
de.
De heer Lammers is 11 jaar voorzitter van de
Vordense Damclub geweest en toen hij 3 jaar
geleden zijn plaats meende te moeten inruimen
voor een jongere, werd hij tot ere-voorzitter be-
noemd. Hij gold steeds als een sterk speler en
kwam al eens uit voor het kampioenschap van
Nederland. Thans staat hij nog aan bord l van
het eerste tiental en is een grote steun voor de
jongeren, die van deze vitale dammer nog heel
wat kunnen opsteken.

GEFELICITEERD
De heer J. Florijn had het geluk om bij een
zoekwedstrijd, uitgeschreven door de Rijwiel-
en Bromfietsfabriek Batavus, een eerste prijs
te winnen, n.l. een prachtige bromfiets.

LEDENVERGADERING G.M.v.L.
Onder voorzitterschap van de heer A. G. Men-
nink werd in hotel Brandenbarg een leden-
vergadering gehouden van de afd. Vorden van
de G.M.v.L. Zoals gebruikelijk bij de eerste
najaarsvergadering gaf de voorzitter een
korte terugblik over de afgelopen zomer. De
droge zomer heeft voor de boer enige ver-
lichting van de werkzaamheden gebracht. Van
grote schade kan in deze gemeente gelukkig
niet gesproken worden. De opbrengst van de
melk en granen is goed. De wortelgewassen
zullen wel iets minder zijn.
De resultaten van de z.g. gezinsbedrijven zijn
vrij goed, toch baart het inkomen t.o.v. het-
geen op de bedrijven van de werkkrachten
gevraagd wordt wel enige zorg, n.l. de „leef-
baarheid" op deze bedrijven. Spr. verstond
hieronder verlichting van de arbeid, beter en
goed wonen, ontspanning.
Verlichting van de arbeid, vraagt veel in-
vestering voor machines. Beter en goed wo-
nen, vraagt een goede woning voor het gezin
bij overname van het bedrijf. Nieuwbouw
vraagt echter ook grote lasten. Ontspanning
is er practisch niet op gezinsbedrijven. Een
werkelijk vrije zondag kent men er niet, laat
staan vakantie.
De secretaris, de heer G. J. Wuestenenk, hield
vervolgens een korte en zakelijke beschou-
wing over het landbouwschap. Hierbij kwam
nog eens duidelijk naar voren welk een ruim
arbeidsterrein dit heeft.
Wegens trouw vergaderbezoek werd aan de
leden J. H. Voskamp, R. Wesselink, D. Par-
dijs, G. J. Wunderink, J. W. Weenk, L. Gotink,
Z. Regelink, J. Burkink. D. Norde en H. Ban-
nink, een blijk van waardering uitgereikt.
De voorzitter deelde mede dat de heer H.
Bouwmeester door het bestuur is belast met
het penningmeesterschap. Jonge boeren die
interesse hebben om in de Flevopolder te gaan
werken kunnen dit opgeven bij het bestuur.
De secretaris deelde nog mede, dat leden die
wildschade hebben zich allereerst met de
jachtgerechtigde in verbinding dienen te stel-
len en pas daarna zich dienen te wenden tot
de wildschadecommissie.
In plaats van de heer Ruiterkamp, werd tot
bestuurslid gekozen de heer H. Pelgrum.
De voorzitter vertoonde tenslotte een groot
aantal dia's van de aonleg en verbetering van
de Barchemse- en Wildenborchse veengoot.

MODE- EN HUISHOUDSHOW
Onder auspiciën van de Nederlandse Huisvrou-
wen-voorlichtingsdienst werd woensdagavond
een mode- en huishoudshow gehouden, welke
was georganiseerd door de winkeliers A. Luth
en R. J. Koerselman. Er bestond voor deze show
een zeer grote belangstelling.
Na een kort welkomstwoord van de heer R.
Koerselman droeg hij de leiding over aan mevr.
Wilke en haar assistente, die op prettige wijze
tal van bijzonderheden vertelde over de Kat
emaille huishoudvoorwerpen, waaronder fraaie
keuken-uitzetten, welke trouwens op het toneel
geëtaleerd stonden, evenals verschillende To-
rnado-artikelen. Deze laatste artikelen hebben
de laatste jaren enorme opgang gemaakt en zijn
vaak uiterst praktisch en met veel vernuft be-
dacht. Beide artikelen worden door de Fa. Koer-
selman gevoerd.
Voor de Fa. Luth bracht een viertal manne-
quins de nieuwste breimodellen, vervaardigd
van Van Wijk Spoeltjeswol, o.a. fleurige truien,
vesten en jumpers.
Na de pauze werden verschillende fraaie en
vlotte modellen japonnen van „Drie Boompjes"
Tinneroy/Corduroy geshowd, evenals rokken,
sportkleding, mantels, house-coats e.d. eveneens
uit deze stof. Iets aparts vormden de gebloem-
de en de Picasso-dessins. 't Geheel was voor de
dames zeer interessant en leerzaam. Enkele kor-
te films zorgden voor prettige afwisseling,
evenals de in de pauze aangeboden consumpties.
Er was voorts nog een gratis verloting. De
heer Luth sprak het slotwoord, waarbij hij de
medewerkende dames een aardige attentie aan-
bood.

Kou en p ij n wég -
w r i j v e n m e t
D AM PO

WINTERPROGRAMMA VERENIGING
VEILIG VERKEER

Op een dezer dagen gehouden bestuursverga-
dering van de Vereniging voor Veilig Ver-
keer te Vorden werd de eerste helft van het
winterseizoenprogramma vastgesteld.
Ook dit jaar zal in de buurtschappen weer
een verkeersavond worden gehouden. Op 13
oktober zal de Esso-filmdienst in samenwer-
king met de motorclub een filmavond ver-
zorgen in zaal Bakker.
Bij goed weer zal er op zaterdag 24 oktober
op drie plaatsen in de gemeente gelegenheid
zijn tot het wit-verven der achterspatborden
van rijwielen, 's middags van 2 — 4 uur, in de
Wildenborch, de Kranenburg en op het
Marktplein.
De jaai^kse ledenvergadering zal in novem-
ber w^Bpn gehouden. »
Ook zaTer weer een verkeerscursus worden
gegeven, terwijl aan verenigingen die voor
hun leden een verkeersavond willen houden
alle mogelijke medewerking zal worden ver-
leend.

E OVER KUNSTMANEN
Voor de gecombineerde bijeenkomst van de
B.O.L.H. en B.O.G. heeft de heer Kamperman
uit Olst in café Eskes een causerie gehouden
over kunsmanen en wat daar alzo aan vast zit.
Op boeiende wijze vertelde deze spreker het een
en ander over het lanceren van kunstmanen en
over de ruimtevaart. De kunstmanen zijn over-
dag niet waarneembaar. De ontdekkingen zijn
vooral uitingen van nieuwsgierigheid. Wij staan
wat de ruimtevaart betreft aan het begin van
een geheel nieuwe periode. De vraag is, wat
brengt ons deze periode en wat heeft het voor
zin? Na nog een aantal vragen behandeld te
hebben, bracht de voorzitter van de B.O.G., de
heer Wuestenenk de spreker dank voor zijn in-
teressante causerie.
Er werden voorts nog enkele mededelingen ge
daan.
De gecombineerde feestavonden zullen dit jaar
op 27 en 28 november gehouden worden. In
afwijking van andere jaren zal het eerste ge-
deelte van de tweede avond niet worden ver-
zorgd door een spreker, maar met een spel.
Voorts zal getracht worden begin 1960 een win-
ter-excursie te houden.

handen

GESLAAGD
De heer G. Beerning behaalde te Arnhem het
vakdiploma herenkapper.

OPBREGST COLLECTE
De collecte voor de Dierenbescherming heeft
hier ƒ 178,13 opgebracht.

HET NUTSPROGRAMMA IS WEER
WELVOORZIEN

Het winterprogramma van de Vordense afdeling
van d,e Mij. tot Nut van 't algemeen bevat dit
seizoen 6 avonden. De eerste avond zal verzorgd
worden door de toneelgroep „Jonge Maskers".
Zij brengt ons dit jaar het Engelse blijspel
„Liefde in de mist" (Love in the mist) van Ken-
neth Horne.
In november komt de heer G. J. Kamperman uit
Olst hier een lezing houden over „Kunstmanen
en ruimtevaart". Daar de heer Kamperman over
een prettige verteltrant beschikt, belooft dit een
interessante avond te worden.
Het kerstprogramma wordt ditmaal verzorgd
door Aafje Top', de bekende voordrachtkunste-
nares. Zij brengt „De vierde Wijze uit het Oos-
ten" van H. van Dijke en „Kerstverhalen en poë-
zie".
Dsr. Langstraat was dit jaar verhinderd om te
komen, doch hoopt in het volgende seizoen weer
het kerstprogramma te verzorgen.

Wordt volgende week voortgezet.

VLIEGENPLAAG IN DE GEREF. KERK
De Gereformeerde kerk blijkt een invasie van
duizenden vliegen te hebben. De zolderingen za
gen zwart van de vliegen. Men is deze insecten
met een verdelgingsmiddel te lijf gegaan, waar-
door de indringers met duizenden tegelijk naar
beneden vielen. Ruim drie emmers1 vol werden
bijeen geveegd. Voorlopig is men van deze vlie
genplaag verlost.

IN HET STAMBOEK F.H. VEESLAG
Bij de gehouden inspectie van het Ned. Rundvee
Stamboek werden door de inspecteur, de heer
Terlouvv uit Velp, de dieren van de volgende
eigenaren in het rundveestamboek Fries-Hol
lands Veeslag ingeschreven:
Jeugdgevangenis „Het Warkse Veld" b—77; G
J. Bargeman b—77, b—76, b—77; G. W. Winke:
b—78, bc + 75, b—76; Zw. Regelink met bc-f-76;
bc + 75; J. W. Weenk met bc + 75, b—76, b 79
H. Lenselink met b—77, bc + 76; E. J. Wasse
veld met b—77; H. Boumeester met b—76
b—77, b—78, b—76, b—77; G. Klein Jebbink
b 80, b79KS, b—78; E. J. Klein Geltink, b—76-
J. M. Wuestenenk C 17 met bSOKS; b—78, bc
-f 76, bc + 75, b—76; M. J. Wuestenenk met bc
+ 76, bc + 75, b—77; W. Rietman met b—76
b—77; B. Wagenvoort met b—78, b + 81KS, al-
len te Vorden.
D. Wesselink met bc -f 76, b—77; Groot Graf f el
met b + 82 en ab 87 KS; G. Addink, bc + 76; G
Berenpas, Bogchelaar met b 79; B. R. Cornegoor
met bc + 76; M. Bruggink, b—78; M. H. Gotink
met b—78; W. A. Eskes met bc + 75 en b—77;
J. J. M. Holtslag met b—77, allen te Warnsveld.

LANDBOUWSCHUUR DOOR BRAND
VERWOEST

Op de Kranenburg is in de nacht van woensdag
op donderdag de grote landbouwschuur van de
heer Waarle op „Groot-Helleger" door brand
totaal verwoest.
Tegen 11 uur ontdekte de knecht van de heer
W, die juist van een vergadering in Vorden naar
huis terugkeerde de brand en waarschuwde on-
middellijk de heer W., zijn echtgenote en de
kinderen, die reeds ter ruste lagen. De brand
greep snel om zich heen en in een ommezien
stond de gehele schuur in lichtelaaie. De Vor-
dense brandweer was spoedig ter plaatse. Voor
dien hadden omwonenden door het vormen van
een emmerketting het woonhuis, dat slechts op
enkele meters van de schuur is gelegen, weten
nat te houden, welke poging echter na enkele
minuten door de grote hitte moest worden op-
gegeven. Hun taak werd door de brandweer
overgenoten, die met twee tankwagens ter
plaatse was.
Men slaa^^er in het woonhuis te behouden.
De Vorderare brandweer kreeg tegen 12 uur as-
sistentie van de brandweren van Hengelo-G., en
Ruurlo, waardoor de brand spoedig bedwongen
was. Behalve een drietal dragende varkens en
150 mestkuikens werd een grote hoeveelheid
hooi en sü» en diverse kleinere landbouwwerk-
tuigen eJ^Brooi der vlammen. De oorzaak der
brand is tot nu toe onbekend, maar is vermoe-
delijk te wijten aan kortsluiting.

RATTI-NIEUWS
De A-Junioren trokken zondag naar K.D.C
in Lochem. Aan spanning ontbrak het hier
niet. Toch moesten de junioren het onderspit
delven en werd het een 2—l zege voor de
thuisclub. Jammer was het dat na rust een
der voorhoedespelers wegens een blessure
moest worden vervangen.
Ratti b stelde in eigen home niet teleur en
won met 4—O van Sportclub Doesburg d. Een
prachtig resultaat voor de b. jeugd.
Zondag a.s. komt het eerste elftal weer in
actie en wel thuis tegen K.S.H. I uit Harre-
veld. Zo zachtjes aan zullen de Rattianen
toch aan de puntjes moeten gaan denken om
niet helemaal achterop te geraken. Met 100
procent enthousiasme en een grote dosis uit-
houdingsvermogen zal men veel kunnen be-
reiken!
Ratti a is vrij, terwijl het b team een uitwed-
strijd speelt tegen Drempt Vooruit a, waar
ze danig op proef zullen worden gesteld!

K.A.B. STELDE WINTERPROGRAM VAST
Onder voorzitterschap van de heer J. C. van
Langen hield de Kath. Arb. Beweging haar
eerste seizoenvergadering. Na een kort ope-
ningswoord werd de samenstelling van het
winterprogram bekend gemaakt.
In oktober wordt gestart met een gespreks-
avond, terwijl in november een grote propa-
ganda-avond zal worden gehouden, waaraan
een feestelijk tintje wordt gegeven. Het hoog-
tepunt van deze avond zal zijn, de huldiging
van de heer J. Krauts, die dan 45 jaar lid
is van de R.K. Houtbewerkersbond ,,St. An-
tonius".
In december volgt op Tweede Kerstdag het
kinderkerstfeest, eventueel met films etc., in
januari worden twee gespreksavonden gege-
ven, een voor oudere en een voor jongere
leden, welke beide onder leiding staan van
de Geestelijk Adviseur. Tot besluit van het
seizoen volgt in maart de eindvergadering met
de jaarverslagen etc.
Bij de hierna gehouden bestuursverkiezing
werd inplaats van de heer Th. Bijen, die zich
niet meer herkiesbaar stelde, als Ie secretaris
gekozen de heer H. Steenbreker. De heer T.
Garritsen werd als 2e secretaris herkozen, ter-
wijl de heer Th. Bijen als bestuurslid werd
gekozen in de vacature ontstaan wegens het
bedanken van de heer P. Eykelkamp. De heer
J. Krauts gaf nog een kort overzicht van de
stand der kas, waaruit bleek, dat er een flink
batig saldo was.

IVerko

Blouses en
Over-

hemden
IN DIVERSE
STOFFEN EN
MODELLEN

ALLEEN BIJ

LOOMBN
VORDEN

Gevraagd voor 2 a 3
dagen per week een
ARBEIDER of

JONGEN voor
boerenwerk. Brieven
onder letter A Nieuw-
stad 57, Vorden.

TE KOOP:
Opel Kapitan, 1955;
Opel Rekord, 1956.
Beide in prima staat.
G. A. Seesing,
Burg. Galléestraat 14,

Te koop wegens ziekte,
een N.S.U.-bromfiets
Garage Zeevalkink,

Wichmond.
Te koop goed onderh.
MOTOR (Geijer),
123 c.c., loopt prima.

Insulindelaan 16
Te koop een lange

LEREN JAS, z.g.a.n.
A. Menkveld,
p.a. J. Flamma, B 68.

Te koop Vroling hete
lucht kachel, z.g.a.n.

Gebr. Barendsen

Te koop prima
HAARDKACHELen
een Etna KACHEL,
geschikt voor grote
kamer of zaaltje.
H. v. Bramerenstr. 11

Ter overname
AANGEBODEN:

l dressoir (O.F.);
l uittrektafel (O.F.);
4 huiskamerstoelen.
Te bevragen:

Insulindelaan 11
Vorden

TE KOOP wegens
\ ertrek, kippenhok 2 X
3 m; en een gasstel.
Wed. Neng» rtnan,
Berend van

Hackfortweg 28

Correspondentie-club

Zoekt U vrienden of
een huwelijkspartner?

U slaagt bij ons!
Inlicht: : Postbus 421
Den Haag.

INMAAKANDIJVIE
:e koop.
K. Hoetink, 't Hoge 9

Te koop 10 mud rode
ster EETAARD-

APPELEN
H. Besselink, E 73
de Boese.

R.b. STIERKALF te
coop. H. Memelink,
Hiergeloseweg B23

Vorden
J e koop toom zware
BIGGEN. A. A. C.
Wagenvoort, C 122.

Te koop 2 dragende
B.B. ZEUGJES, half
oktober aan de telling.
j. J. Wuestenenk,
Coekoekstr. Vierakker

Te koop 4 mooie
3IGGEN bij Wed.
Marsman, Zutphense-
weg C 67.
Toom zware BIGGEN
e koop. G. J. Eijer-
camp, B 35.



J. Dekker
en
C. Dekker-

Achterberg

zeggen, mede namens
wederzijdse ouders,
hartelijk dank voor de
vele bewijzen van be-
langstelling, bij hun
huwelijk ondervonden.

Vorden, oktober 1959.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor het medeleven,
ondervonden tijdens
de ziekte en het over-
lijden van onze geliefde
vrouw, moeder, en
grootmoeder

Gardina Hendrika
Klein Bramel

echtgenote van
H. A. Greutink

In het bijzonder aan Dr.
Lulofs en Zr. Stoop.

Uit aller naam:
H. A. Greutink

Wichmond, okt. 1959.

Voor de blijken van
medeleven en belang-
stelling, ons betoond
bij het overlijden van
onze lieve moeder, be-
huwd-, groot- en over-
grootmoeder

Tonia Gerritdina
Uenk

wed. van E. J. Lettink
betuigen wij langs deze
weg onze hartelijke
dank.

fam. Lettink
Vorden, okt. 1959.
Almenseweg

Gevraagd een ervaren
CHAUFFEUR; be-
kendheid met vee ge-
niet voorkeur.
Woltering, Het Hoge
Vorden.

Biedt zich aan voor
zaterdags net MEISJE
met Mulodiploma, ook
in winkel. Inlichtingen
bur. Contact.

Mevrouw Nienhuis,
Wilhelminalaan 24,
telefoon 1376, Vorden,
vraagt een net meisje,
niet beneden 21 jaar,
voor dag en nacht, of
een huishoudster.

Wegens huwelijk der
tegenw. gevraagd een
FLINK MEISJE v d.
huishouding.
Smit's levensmiddelen-
bedrijf, Zutphenseweg
Vorden.

Gevraagd in dorp
Vorden gemeubil. zit-
slaapkamer m. stook-
gelegenheid, m. of zon-
der pension. Brieven
onder nr. 14

Drukker i j Wolters

Weggelopen:
een donkere BOXER,
luisterend naarde naam
Bonzo. Gaarne bericht
aan Haring, Buiten-
zorg, Vorden.

Te koop goed onderh.
huishoudkachel, met
pijp. A. Dieks,

Kranenburg

Te koop prima

Andijvie
voor weck en inmaak .

Gebr. Kettelerij
Zutph.w, 54, tel. 1508

Jonge HENNEN te
koop; 25 Reds en 120
WLxRI. E. Brummel-
man, Kruisweg B 46.

telefoon 1576

BIGGEN te koop.
waaronder ook B B.-
zeugjes. G. Vliem,
Linde E 32.
BIGGEN te koop. G.
W. Winkel, 't Gazoor

Heden overleed zacht en kalm, na een
langdurig doch geduldig gedragen lij-
den, onze lieve broer en oom

Hendrik Jan Mennink
weduwnaar van A. Visschers

in de gezegende ouderdom van 82
jaar.

Uit aller naam:
Wed. A. Bloemendaal-Mennink

V O R D E N , 3 oktober 1959.
Het Hoge 44

De begrafenis heeft plaats gehad woens-
dag 7 oktober op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden overleed, nog geheel onver-
wachts, onze lieve vader, behuwd- en
grootvader

Hendrik Jan Mennink
weduwnaar van A. Visschers

in de ouderdom van ruim 82 jaar.

Barneveld:
Wed. W. v.d. Brink-Bargeman

Borculo:
L. H. Bargeman
W. Bargeman-Eggink

Vorden:
W. Eggink-Bargeman
A. J. Eggink

Vorden, 3 oktober 1959.

Bejaarden-kring
op woensdag 14 oktober a«s.

om half 3 in het Nutsgebouw*

'ineroy £
voor dames- en meisjes-

japonnen, overgooiers

enz. enz. ^
in effen en gebloeWd,

prachtige kleuren.

*90 breed, p.m. 5.95 -
6.95.

H. LUTH
VORDEN

Denken alle Jonge Kerkers er aan, donder-
dag 15 oktober a.s. naar Irene te gaan
voor de eerste J.K.-avond in het nieuwe
seizoen? Ds. Bannink spreekt over:

„NOZEMS" (DAT IS ACTUEEL!)

Verder een bont p rogramma: Tot as.

„Voor elk wat wils". donderdag!

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 j a n u a r i 1818

1e Nutsavond
op woensdag 14 oktober 1959

in het Nutsgebouw.

Toneelgroep ,,De jonge Maskers"
uit Zwolle.

„Liefde in de mist"
Blijspel van Kenneth Home

Toegang Nutsleden (2 pers ) f 0.90 p.p.
Niet-leden f 1.75 per persoon.

Aanvang 8 uur precies.
Zaal open 7.30 uur.

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Scheepjes Wol
bollen

mohair
wol

Moderne kleuren.

Gratis patronen.

H. Luth-Vorden

ATTENTIE! ATTENTIE!
JL<eest dit vooral l

Als extra reklame!
Koop nu, dit komt nooit weer.
Bij elke pot boerenjongens op sap a f 1.35
een grote pot abrikozen op sap geheel

gratis

Bespaar 31 et.!
Nu ook Maxwell poederkoffie in glas*
Tijdelijk van 205 et. voor 174 ct+
Beperkte voorraad»

Nog zo'n voordelige aanbieding!
200 gram vruchtengries (met veel vruchten)
en een flesje puddingsaus, dit samen voor
slechts 59 et.

Grote malse ontbijtkoek, klasse A,
slechts 39 et

Droptoffee's, 200 gram 49 et

Vers gebrande pinda's, 250 gram 59 et

Bloedworst Ant. Hunink* 150 gram 32 et

Bij elke 250 gr. allerhande koekjes a 59 et
een prachtige dropballon voor de kinderen
gratis.

Voor iedere klant een receptenvouwblad
gratis.

Bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie een
grote banketstaaf voor slechts 25 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Ver, voor Veilig Verkeer Voitlen

Jilmavond ^
door de Esso filmdienst op
dinsdag 13 oktober a.s.
's avonds 7.45 uur
in zaal Bakker.
Toegangsleeftijd 14 jaar.

Gratis toegangsbewijzen te verkr i jgen
bij Politiebureau en Sig mag. Ha:sink.

Voor studerende kinderen is een

Oliekachel
op hun kamer een uitkomst.
Reeds vanaf f 149.50
bij

Henk van Ark
Insulindelaan 8, Telefoon 1554

Alleen vandaag:
200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram plockworst 100 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram bloedworst 36 et

In de wintermaanden is onze Diep-
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Te koop zware houten
SCHOTJES , o.a. te
gebruiken op varkens-
schotvloeren (droge,
warme l igging) .
Komen ook voor andere
doeleinden a l t i jd van
pas en kosten slechts
één gulden per stuk.

* Beltman
Boslaan 13,
Warnsveld

Neveda Wol
in vele KLEUREN

en SOORTEN.

Bij aankoop van
5 knotten een

kluwenhouder gratis

Gratis patronen.

H. Luth-Vorden

Enorme koopjes!!

Coupons en Restanten

Flanels

Tinnetoy

Schortebont

Japonstoffen

Manchester

Melton

Overgordijn-
stoffen

Deken-
overtrekken

Vitrage

Vloerbedekking

Kokos

Viltzeil

H. 6 W.
Manufacturen Woninginrichting

VOETBAL
Zoals te verwachten was heeft Vorden II zon-
dag haar beide eerste puntjes weten binnen te
halen. Tegenstander was Ruurlo III, welke aan-
vankelijk nog wel voor behoorlijke tegenstand
zorgde en zelfs1 een voorsprong had. Tegen het
einde van de wedstrijd kwamen de Vordenaren
sterk opzetten en maakten toen liefst 4 doel-
punten, waardoor de eindstand 6—3 werd voor
Vorden II.
Vorden A heeft het in Neede tegen Neede B niet
al te moeilijk gehad. Vooral voor de rust was al-
les Vorden wat de klok sloeg en had Vorden een
5—O voorsprong. Na de rust deden de geel-zwar-
ten het wat kalmer aan. De einduitslag werd
6—3, waardoor Vorden A de bovenste plaats in-
neemt in deze hoofdklasse.
Vorden B kon het in Zutphen tegen het sterke
Be Quick B niet bolwerken en verloor met 8—2.
Vorden C had zaterdag bezoek van Voorst B.
Er werd zeer goed gespeeld, doch het schieten
liet nogal eens te wensen over. Het werd hier
maar een 3—O overwinning. Vorden D deed het
al wat beter en verloor van Voorst C met slechts
4—l, waarmee zij op de goede weg is.
A.s. zondag zijn Vorden I en Vorden A vrijaf.
Daarom zullen beide elftallen in de morgen-
uren een wedstrijd tegen elkaar spelen, wat zeer
interessant kan worden. Een gemakkelijke over-
winning wordt het voor de jongens van het
eerste zeker niet.
Vorden II ontvangt 's middags Fax III en krijgt
liet tegen deze sterke tegenstander lang niet
cadeau. Vorden B is vrij, Vorden C speelt in de
Hoven tegen De Hoven B en kan tonen wat zij
waard is. Vorden D gaat op bezoek bij De Ho-
ven C, hetgeen wel geen overwinning zal wor-
den.



Thans . . . .
zijn wij in staat, U het aller-
nieuwste op het gebied van

DAMES-, HEREN-
EN KINDERSCHOENEN
te laten zien, in onze geheel
veranderde etalage.

De winterschoenen en pantoffels zijn
niet alleen warm aan de voeten maar
ook een lust voor het oog.
Komt u ze eens bezichtigen!

A. JANSEN
't Schoenenhuis

PEDICUREN VOLGENS AFSPRAAK

Uw reddend Bloed
Dinsdag 20 oktober afname bloed.

Leden afd. „Bloedplasma", houdt die
avond vrij.

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 10 oktober, 8 uur

de veelbesproken film
(in prachtige kleuren)

... imd Abends in die Scala
met: Catherina Valente - Gerhard

Riedmann - The Tiller Girls
en het orkest van Kurt Edelhagen.
Een kleurenfilm, die oog en oor betoverd.
Chaterina Valente als nooit tevoren.

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

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 10 oktober

DANSEN
Aanvang 7 uur. Orkest: ,,De Favorita's'

Nieuws van de Nieuwstad
Amandel Banketstaaf

van zuivere P.G.-amandelen,
heerlijk, werkelijke prijs 90 et.
vandaag voor 79 et

*
5 Moscovis

U weet wel, die kleine tulbandjes
geen 75 maar 69 cent.

*
Spijssloffen

een speciaal model rozijnenbrood
met een pil banketspijs er in.
Geen f 1.25 maar 99 cent.

*
Fries Roggebrood

per pakje 32 et.,
reclameprijs vandaag 28 et.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

A.s. zondag competitiewedstrijd

Ratti l - K.S.H, l
(Harreveld)

Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg

Bestrijding
van Tapijtkevers en
hun Larven.

Nouricid Extra
Spuitvloeistof voor kleren enz.

Nouricid Extra
Poeder, onder kleden enz.

Nouricid Rooktabletten
Dringt in alle kieren en naden
en doodt de hier aanwezige lar-
ven onherroepelijk.

Vanaf heden verkrijgbaar
bij

Drogisterij ^Dc Oldc Meulle"

T. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Concordia 90 jaar.
De route der muzikale rondgang van heden-
middag door de Muziekver. „Concordia":
vertrek marktplein 16.30 uur, Dorpsstraat,
Stationsweg, Burg. Galléestraat, Raadhuis-
straat, Nieuwstad, Raadhuisstraat , 't Hoge,
Hendrik van Bramerenstraat , Berend van
Hackfortweg, Zutphenseweg tot Villa Nuova
terug naar Marktplein.

-Moeilijkheden bij het onderwijs!-

Leerlingen van Middelbare, U.L.O. en
Kweekscholen, zo gij moeite hebt met
WISKUNDE, REKENKUNDE of
BOEKHOUDEN, laat dan uw ouders
eens komen praten met

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

Prc&tige kollektie

vesten - pullovers - Twinsets

Moderne kleuren, en
valt U zeker mee!

de prijs

H. LUTH
VORDEN

School met de Bijbel
Het Hoge 42

LEDENVERGADERING
met daarop aansluitend

OUDERAVOND
op dinsdag 13 oktober in Irene.

Aanvang half acht.

Meester van Kempen komt spreken over
Nieuw Guinea.

Het Bestuur

Huislioiidkaciiels
reeds vanaf f 94.—
bij

Henk van Ark
Insulindelaan 8, Telefoon 1554

Hotel „DE PRINS"
Marspoortstraat 19 - Zutphen

V R A A G T voor zo spoedig mogelijk

dienstbode voor d. Of d e n .
Zich aan te melden aan het HOTEL.

In grijs en beige

slechts f 4.50

Dit is één van onze vele modellen die wij voor

U in voorraad houden.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

f. W: RAIFFEISEN
7818-7888

Raiffeisen was burgemeester van enkele
plattelandsgemeenten. Hij heeft zijn gehele
leven gewijd aan het streven om betere
levensomstandigheden te scheppen voor
de bevolking van het platteland.
Hierdoor kwam hij tot de stichting van de
eerste onderlinge spaar- en leenbank, die
spoedig door vele andere werd gevolgd.
Naar het voorbeeld dezer Raifleisenbank
werden in vele landen ter wereld Boeren-
leenbanken (Raiffeisenbanken) op coöpera-
tieve grondslag opgericht.

Het voorbeeld van T. V.'. Kaif'eisen bracht miljoenen mensen, overal
ter wereld tot groter welvaart. Hun spaargeld werkte mede tot de
ontwikkeling van het platteland. Spaar met méér profijt I Spaar op de

of in de Raiffeisenweek van 12 t/m 17 oktober 1959

Zij, die in de Raiffeisenweek sparen ontvangen
een aardige verrassing.

Coöp. Boerenleenbank
„VORDEN"

aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht

S P A A R B A N K V O OR IEDEREEN

Voor onze militairen

Steunt de kollekte voor 't

P.I.T.
Protestans Interkerkelijk Thuisfront
van

12t.m. 17okt.
Regelink voor uw Rijbewijs

Synagogestr. 6, Hengelo G.,Tel.06753-573

^ Pedicure
•A- Voetonderzoek

^ Steunzolen

G. WiÉË-Lebbink
Dorpsstraat 4, Telefoon 1342

Behandeling volgens afspraak.

Speeltjes Wol
Prachtige

KLEUREN

en vele SOORTEN.

Gratis patronen.

H. Lulh-Vorden
Adverteert in

Contact


