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RAADSVERGADERING
De lieren A. J. Lenselink en G. J. Wuestenenk tot Wethouder herkozen

Aan het begin van de dinsdagavond gehouden
raadsvergadering deelt de voorzitter mede dat de
heer KI. Brinke afwezig is, wegens verbly'f in
het buitenland. Spreker vestigt er de aandacht
op dat dit de eerste maal is in Vorden dat de
gemeenteraad 13 leden telt. Hij hoopt dat de
raadsleden het onderling goed met elkaar zullen
kunnen vinden.
Van de nieuwe raadsleden hebben de heren Al-
bers, Gotink, Koerselman en Mey'er reeds eerder
zitting gehad in de raad, terwijl de heer Hartel-
man als nieuweling zy'n intrede doet.
Alle leden legden hierna de vereiste eden af.
Alvorens tot de benoeming van de wethouders
over te gaan, zegt de heer Wesselink het niet
juist te vinden dat er in Vorden twee wethouders
zy'n die overwegend agrarisch zy'n georiënteerd.
De heer Koerselman ziet er het nut niet van in
dat er andere wethouders komen. De heer Albers
stelt eveneens voor de beide wethouders te hand-
haven. Bij de gehouden stemming worden de
heren Lenselink en Wuestenenk beide weer tot
wethouder gekozen.
De heren bedanken de raad voor het in hen ge-
stelde vertrouwen en zijn voornemens het werk
in dezelfde geest voort te zetten, zoals is gedaan
in de afgelopen periode. De voorzitter feliciteert
beide heren met hun herbenoeming en spreekt de
hoop uit dat de goede sfeer die er altijd geweest
is in het college van B. & W. ook de komende
vier jaar bewaart zal blijven.
In de raadscommissie van advies worden hierna
benoemd: de heren G. Koerselman, A. J. Meijer
en G. J. Schurink.
In de agrarische raadscommissie worden gekozen
de heer G. J. Wuestenenk, als voorzitter en rap-
porteur en de heren W. Norcle en Z. Regelink als
leden.
De heren H. Klein Brinke, Z. Regelink en H.
Wesselink worden benoemd in de raadscommissie
voor het uitbreidingsplan in onderdelen.
Tot leden van de Raad van Bestuur van de Hum-
nu-lo—Enschedese-Kunstweg benoemt de raad de
heer A. E. van Arkel (aftredend) en in plaats
van de heer Mr. Baron van Westerholt van Hack-
fort wordt benoemd de heer A. J. Lenselink. De
voorzitter brongt de raad dank voor het gestelde
vertrouwen.
B. & W. stellen verder voor in de commissie van
onderzoek van de gemeentebegroting 1963 te be-
noemen de heren: A. J. A. Hartelman, Z. Rege-
link en H. Wesselink. De heer Wesselink zou
wegens drukke werkzaamheden gaarne van deze
taak worden ontheven en stelt voor de heer Al-
uci's in zijn plaats te benoemen. Zowel B. & W.
; ' ; de raad kunnen zich hiermee verenigen. De
beide andere lieren nemen hun benoeming aan.
I V heer Wesselink zou ook gaarne zien dat er een
CUll nissie voor het Bejaardencentrum wordt be-
noem'I . De voorzitter deelt mee dat dit op de e.v.

i lering van de raad nader zal worden be-
keken.

Gedeeltelijke gesloten-verklaring voor het
verkeer van de Kerkstraat

Verschillende bewoners in de directe omgeving
van de lunchroom „De Rotonde" hebben geklaagd
over het lawaai, veroorzaakt door bromfietsen en
het plegen van a l le r le i baldadigheden nabij deze
lunchroom in de Kerkstraat.
Om aan deze klachten, die volgens B. & W. ge-
grond zy'n, een einde te maken stelt bovenge-
noemd college voor, om de Kerkstraat vanaf de
woning van de heer Rozie, richting Burgemeester
Galléestraat en het plein, voor de toren van de
Herv. Kerk, waar de GTW bussen staan, gesloten
te verklaren voor het verkeer met ry'wielen met
hulpmotor.
B. & W. stellen verder voor het gedeelte van de
Kerkstraat vanaf de Burgemeester Galléestraat
tot aan het kantoor van de GTW gesloten te ver-
klaren voor het verkeer met alle voertuigen, rij-
en trekdieren en vee in één richting met uitzonde-
ring van rijwielen zonder hulpmotor.
Eén en ander is volgens voorzitter besproken met
de rijkspolitie ter plaatse en met de Verkeers-
politie te Doetinchem.
De heer Norde is bang dat het lawaai nu meer
naar elders wordt verschoven, deze mening is de
heer Wesselink eveneens toegedaan.
De heer Koerselman stelt voor een wachtverbod
aan te brengen voor het gedeelte van het GTW-
station tot aan de Burg. Galléestraat. Hij vraagt
B. & W. of er niet hier of daar een braakliggend
terrein voor de jeugd beschikbaar is, waar ze
naar hartelust kunnen „uitrazen".
Wethouder Wuestenenk merkt op „Hoe dichter
we de jeugd bij de „Rotonde" houden, hoe minder
ze gaan racen". De heer Bannink vraagt of het
niet wenselijk is dat de raad wordt uitgebreid
met een jeugdcommissie, want hij is bang dat
wanneer de bovengenoemde weg wordt afgesloten,
dit bij de jeugd gaat werken als een rode lap op
een stier. „Wij moeten deze jeugd, die toch al zo-
veel vrije tijd heeft, trachten op te vangen en hen
niet voor dwangmaatregelen plaatsen". De voor-
zitter ontraadt het ten zeerste het voorstel van

de heer Bannink i.z. de jeugdcommissie te onder-
steunen.
Wethouder Lenselink is het eens met de heer
Koerselman en zou graag zien dat het sportter-
rein wat dichter bij het dorp zou komen.
Op een vraag van de heer Gotink of er contact
met de eigenaar van de „Rotonde" is opgenomen
antwoordt de voorzitter ontkennend.
Uiteindelijk wordt het voorstel van B. & W.
z.h.s. aangenomen.

Rondvraag
De heer Koerselman vraagt of de gemeente ook
medewerking kan verlenen met b.v. het behangen
van de gemeentewoningen (dat dus om de vier of
vy'f jaar opnieuw moet gebeuren). Dit zou de be-
woners veel kosten besparen.
De voorzitter zegt dat hieraan moeilijk kan wor-
den begonnen „dit hakt er te veel in". „Als er
geld is kan het wel" aldus wethouder Wuestenenk.
Hij voegt eraan toe dat slechts in uitzonderings-
gevallen wel eens medewerking van de gemeente
wordt verleend.
De heer Koerselman zou gaarne zien dat er een
lichtpunt wordt aangebracht aan de Burg. Gallée-
straat op de afweg naar het Herstellingsoord.
„Dit wordt nader bezien," aldus voorzitter.
De heer Wesselink vraagt of B. & W. al eens
gedacht hebben over een taakverdeling van beide
wethouders. Verder zegt de heer Wesselink dat
in sommige gemeenten in de Achterhoek de riool-
waterzuiveringsinstallatie niet deugt. Omdat Vor-
den binnenkort ook zo'n dure installatie zal krij-
gen, adviseert hij B. & W. hierover by' de desbe-
treffende gemeenten (Winterswijk en Lichten-
voorde) eens een lichtje op te steken.
Verder is het de heer Wesselink ter ore gekomen
dat {femeéntearbeiders het gazon bij het bejaar-
dencentrum met de gazonmaaier van de geineen!"
schoon houden. „Dit gaat tegen betaling" zegt
voorzitter.
„Ik vind het niet juist dat gemeentearbeiders
zich op par t icul ier ter^Jn hegeven" aldus de heer
Wesselink. Weth-uide^^-nsclink zegt dat de ge-
meente zich indertiM^^irant heeft gesteld voor
rente en aflossing van het bejaardencentrum.
„Ik vind het dan ook geoorloofd ten opzichte van
het bejaardencentrum het gazon door de gemeen-
teai'beiders te laten maaien," aldus de heer Len-
selink. De heer WesscJlMv noemt het een verkapte
subsidie en vindt het^^; juist tegenover de par-
ticulier. De heer Bannink zegt op een vraag van
de heer Wesselink inzake de kosten van het be-
jaardencentrum, dat deze kosten nu normaal zy'n,
hoewel in het begin toen het bejaardencentrum
nog niet geheel was volgeboekt de kosten hoger
waren , l >e heren Bannink en Wesselink kunnen
het echter niet eens worden met elkaar.

VERGADERING CHR. BESTURENBOND
Ter bespreking van het winterprogramma kwam
de Afd. Vorden-Hengelo (Gld.) van de Chr. B.B.
in hotel „Het Wapen van Vorden" in vergadering
by'een onder leiding van de heer B. Bekman.
Na het welkomstwoord van de voorzitter gaf deze
gelegenheid tot het naar voren brengen van sug-
gesties e.d. voor het a.s. winterseizoen.
Na een langdurige discussie werd besloten de z.g.
november-actie in te zetten met het organiseren
van een toneelavond met een spreker, terwijl in
het laatst van januari of begin februari eon kleu-
renfilm uitgaande van het C.M.B. (Chr. Metaal-
hewerkers Bond) met vooraf een kindervoorstel-
ling zal worden gedraaid. Eind februari of begin
maart zal getracht worden een praatavond of iets
dergelijks te organiseren.

WINTERWERK HERV. JONGEREN
Ter opening van het winterjeugdwerk werd in
het gebouw Irene een vergadering gehouden. De
heer A. J. Smeenk, jeugdouderling, sprak een
kort openingswoord waarna Ds. J. J. van Zorge
een inleiding hield over het komende winterwerk.
Het verdere van de avond werd gevuld met op-
voering van het toneelstuk „De Bungalow" door
enkele jongeren uit de buurtschap Delden, wat
zeer in de smaak viel. Het was weer een echt ge-
zellige en leerzame avond.

HUISVUILOPHAALDIENST OOK OP DE
KRANENBURG

Binnenkort zal ook op de Kranenburg de Huis-
vuilophaaldienst in werking treden. Hiermede zal
dan een van de vurigste wensen van de bewoners
dezer buurtschap werkelijkheid zy'n geworden. Tot
nu toe werd dikwijls noodgedwongen het huisvuil
op minder geschikte plaatsen, sloten e.d. gedepo-
neerd. Deze toestand was langzamerhand onhoud-
baar geworden, temeer door de gestadige uit-
breiding van de Kranenburg.
Uitgaande van het onlangs opgerichte comité
„Kranenburgs Belang", is er contact opgenomen
met de plaatselijke Vereniging voor Huisvuilop-
haaldienst, die haar volle medewerking heeft toe-
gezegd. Reeds hebben zich een 20-tal belangheb-
benden gemeld en hoopt men binnen afzienbare
tijd te starten met het wekelijks ophalen van het
huisvuil.

KERKDIENSTEN zondag 9 september.

Herv. Kerk.
8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Medlerschool
10 uur Ds. J. }. van Zorge.

Oeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
A'.A Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-H20.

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgeiijke stand v. 29 aug. t.e.m. 4 sept.
Geboren: d. v. J. W.^j*denschot en G. E.
Oldenboom; d. van jj^B. M. de Vrught en
J. P. Gradussen; z. van^ri. Bouwmeester en
E. Harmsen; d. van J. Slagman en D. H.
Roenhorst.
Ondertrouwd : G. Ribbers en A. Camperman.
Gehuwd: J. Bruil en an Tuyl.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN
BIOSCOOP

Zondagavond kunt U een episode mee beleven
uit de strijd van de banken tegen de Sioux In-
dianen. Hun hoofdman Sayapi is een arrogante
en wrede kerel, die niets en niemand ontziet.
Twee Indianen en twee blanken worden verliefd
op hetzelfde^meisje en dat maakt de situatie nog
moeilijker.
Clint Walker, Edward Byres en John Russel zijn
sterke spelers en weten wat van hun rollen te
maken. Verder kunt u genieten van prachtige
natuuropnamen.

25 JARIG KLOOSTERFEEST
GARDIAAN MINDERBROEDERSKLOOSTER
Op vrijdag 7 September a.s. hoopt de Weleerw.
Zeergel. Heer Dr. Valentinus van der Heyden
o.f.m., gardiaan van het Minderbroedersklooster
op de Kranenburg alhier de dag te herdenken,
dat hij voor een kwart eeuw geleden zijn intrede
deed in de Orde der Franciscanen te Hoogcruts.
De jubilaris (Martinus Johannens Maria v. d.
Heyden) werd geboren te Amsterdam op 9 febr.
1919 en deed na de inkleding op 7 sept! 1937,
de Eenvoudige Geloften te Venray op 8 septem-
ber 1938, waarna hy' op dezelfde datum van het
jaar 1941 te Alverna bij Wijchen de Plechtige
Geloften aflegde. Hij werd te Weert priester ge-
wijd op zondag Laetare 19 maart 1944.
Pater Valentinus studeerde kort na zijn priester-
wijding te Leuven (België) Theologie en was
eveneens enkele jaren student in de Theologie te
Parys. Hij behaalde de Doctorstitel in deze facul-
teit. Op 15 november 1961 werd hij benoemd tot
gardiaan te Vorden.
Pater Valentinus heeft zich in de slechts korte
tijd, dat hij hier als Overste is benoemd, leren
kennen als een geziene persoonlijkheid; hy is een
hard werkende zielzorger, die in het bijzonder de
belangen van de kloostergemeenschap behartigt.
Naar we vernemen zal deze herdenking slechts
op intieme wijze worden herdacht, terwijl op een
latere datum deze dag door de kloostercommuni-
teit zal worden gevierd.

AFSCHEID RAADSLEDEN
Wegens plaatsgebrek is vorige week het af-
scheidswoord van burgemeester Van Arkel tot de
drie scheidende raadsleden wat besnoeid. Hier-
door kwamen enkele passages wat in de knel. Op
verzoek van de burgemeester komen we hier nog
eens op terug.
Na de staat van dienst van de heer Baron van
Westerholt gememoreerd te hebben, sprak de bur-
gemeester als volgt:
U heeft zich in de 23 jaar dat u de gemeente
Vorden als raadslid en wethouder heeft gediend
doen kennen als iemand die op originele en vaak
scherpzinnige en humoristische wijze uw mening
over gemeentezaken kenbaar maakte. In het col-
lege van Burgemeester en Wethouders en tijdens
de raadsvergaderingen vlogen de spaanders er
wel eens af, maar gelukkig zorgde uw nimmer
aflatende humor in vele gevallen voor de zo nood-
zakelijke ontspanning.
Heer van Westerholt, ik heb u eens de lastigste
man van Vorden genoemd, daarbij citerende zo-
als u zichzelf eens aandiende. In sommige geval-
len was u dat werkelijk in my'n ogen. Dat neemt
niet weg, dat ik u hier vanavond hartelijk dank
wil zeggen voor datgene, wat u in de loop der
jaren, door uw stem eraan te geven, mede tot
stand hebt willen brengen, hetgeen strekte tot
groter bloei en vooruitgang onzer gemeente.
Ik hoop en verwacht, dat u straks als ambteloos
burger de gemeentezaken zult blijven volgen en
wanneer de gemeente op u als particulier een be-
roep zal moeten doen ter vervulling van nu en in
de toekomst in het belang der gemeente tot stand
te brengen werken, de gemeenteraad by u een
gewillig oor zal vinden.
Al die jaren heeft u ook als afgevaardigde van
de Hummelo—Enschedesche kunstweg uw beste
krachten gegeven. Hiervoor zeg ik u namens het
gemeentebestuur hartelijk dank. Persoonlyk be-
waar ik aan deze H.E.K.-vergaderingen de aan-
genaamste herinneringen, niet in het minst om-
dat u altyd voor een gezellig nap raat j e zorg
droeg.
Thans wil ik graag oc-n kor t afscheidswoord tot
de heer Heerink richten. De heer Heerink maakte
van 20 november 1945 tot 20 augustus 1946 even-
eens deel uit van de noodgemeenteraad i-n werd
vervolgens in cli- nieuwe gemeenteraad geko/.cn
en is sedertdien raadslid gebleven. Zeventien jaar
heeft u dus deel uitgemaakt van Vordens gemeen-
teraad. U behoorde nogal eens tot de oppositie,
maar ik moet er direct bijzeggen, dat wij vele
malen opbouwende kritiek van u mochten be-
luisteren. Hartelijk dank heer Heerink, voor al
hetgeen u in de loop van uw raadslidmaatschap
in het belang der gemeente mede tot stand hebt
helpen brengen.
Tot slot een kort woord tot de heer Bouwmeester.
De heer Bouwmeester is van l september 1953 tot
2 september 1958 en van 8 november 1961 tot
4 september 1962 gemeenteraadslid geweest. Hy
heeft dus nagenoeg 6 jaar de gemeentezaken mede
helpen behartigen. Ook hem wil ik gaarne dank-
zeggen voor het mede door zy'n stem tot stand-
brengen van belangrijke besluiten, die ty'dens zy'n
zittingsperiode zy'n genomen.
Met de wens, dat het de 3 scheidende raadsleden
in hun verdere leven goed moge gaan, wil ik my'n
afscheidswoorden besluiten.

Tevens willen wij even een fout recht zetten waar
het drukfoutenduiveltje schuldig aan is.
De heer Norde vroeg n.l. niet om een nieuw
sportterrein, maar om een ander stortterrein.

PKV TE VORDEN
Leden van de PKV te Vorden namen deel aan de
tafelkeuring te Hengelo (G.), onder leiding van
de heer van Kampen te Doetinchem. De volgende
resultaten werden behaald:
H. Kleyn Winkel, VI. Reus ZG; D. J. Goldenbelt,
VI. Reus ZG; J. Hekkelman, VI. Reus 3xZG; D. J.
Goldenbelt, Wit VI. Reus IxZG; H. Kleyn Win-
kel, Lotharingen Zwart 2 x Z G ; G. W. Tragter,
BI. Wener l x ZG 3 x GG; W. Tragter, W. Wener
I x Z G IxGG lx G; G. J. Beumer, W. Wener
3xZG 3xGG lx G; H. Doornink, Alaska Zwart
l xZZG 4 x G G ; H. Doornink, mooiste Alaska,
l beker; H. Kleijn Winkel, mooiste Lotharing
l medaille; H. Doornink, op l na mooiste Alaska
l medaille.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal, dat de laatste tijd al geregeld
heeft deelgenomen aan seriewedstry'den e.d. zal
a.s. zondag weer starten met de nieuwe competi-
tie 1962—'63. Ratti gaat dan naar Socii te Wich-
mond, een oude bekende, maar niettemin een
zware opgave. De groen-witten zullen in hun
sterkste opstelling in het veld verschijnen en
zullen van meet af aan zich voor de volle 100%
moeten geven.
De Ratti-reserves, die zijn ingedeeld in de vierde
klas G.V.B, zullen nog even kunnen uitrusten en
kunnen zich door een intensieve training nog
beter in conditie brengen. Ook voor de junioren
zy'n er nog geen wedstrijden vastgesteld.



Met ingang van 5 september
hebben wij het levensmiddelenbedrijf van de heer F. SMIT overgenomen.

Vanaf die datum heropenen wij het bedrijf als

SPAR-Zelf bed ieningsbed rijf

FA. REMMERS

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

NIEUWSTAD 58
Telefoon 1379

VORDEN ZUTPHENSEWEG 41
Telefoon 1281

J — Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor U vele extra aanbiedingen

Als openingsattraktie
stellen wij deze week

40 prijzen
geheel GRATIS beschikbaar.

Daarom, vergelijk het nummer van de folder
met het nummer in de etalage!

10 flessen
Andalinowijn

10 flessen
Limonadesiroop

10 3|4 pot
Rozijnen op sap

10 Rubber opblaas beesten

Ook even snoepen!
1 zak, 400 gram TOFFEES 98 et en 20 zegels

1 zak, 500 gram ZUURTJES 85 et en 17 zegels

10 Vruchten KNOTSEN 45 et en 9 zegels

8 grote SPAR REPEN voor 100 et en 20 zegels

Grote sortering

„IGLO" Diepvriesproducten
3 blikjes

Tomaten Puree
59 et en 10 zegels

W~*\ fflUHN •IR™ D i
Nylons, Kindersokjes en Herensokken

BON BON
Tegen inlevering van deze bon en bif aankoop ^

\ van tenminste i 5.— aan boodschappen ont-
j vangt U l pak roodmerk

j SPAR-KOFFIE "TA
j voor halve prijs •

XBON
X

en
15 zegels

BON

SPAR EIERBESCHUIT
DE BESTE

bij 2 rol de 3e rol gratis
en . . . . 10% korting

THEE van de SPAR
bij aankoop van l pak

250 gr. gemengde Bisl̂ ie
35 et en 7 zegels

r o te sortering KAAS
500 gram jonge volvet 1.29
500 gram half belegen 1.49

2 pakjes a 100 gram Smeerkaas volvet 0.59
en 12 zegels

Voor de kinderen in de winkel

een extra attraktie

GROTE SORTERING

VINOLIA artikelen

Dubbel zegels
= 20 korting

l pak 500 gram Speculaas 1.0O en 40 zegels

l fles Limonadesiroop 1.4O en 56 zegels

l beker Appelstroop 0.62 en 24 zegels

l fles Slasaus 50% olie 1.00 en 40 zegels

1 fles Slasaus 25% olie 0.97 en 38 zegels

2 blikken Soep (kip - tomaat -
bouillon - erwten) 1.84 en 74 zegels

2 blikken Soepballetjes 1.24 en 50 zegels

200 gr. zachte' Caramels 0.74 en 30 zegels

l grote pot

Abrikozen op sap
0.98 en 4 zegels

BON BON X
X

Bij aankoop van f 7.50 boodschappen

250 gram
van de fijnste KOEKJES

GRATIS

X
X
X

BON

X
BON X

X

VLEES-
WAREN
Alléén kwaliteits-
artikelen
met altijd 10% zegelkorting

Deze week

150 gr. Schouderham O.69 en 14 zegels
150 gr. Snijworst O.59 en 12 zegels
150 gr. Ontbijtspek O.65 en 13 zegels
250 gr. Haagse Leverworst

0.55 en 11 zegels
200 gr. Boterham worst 0.49 en 10 zegels

HUISVROUWEN,
Op alle SPAR-KOFFIE

en SPAR-PUDDING

Deze week 20 zegelkorting!
Bij 3 pakjes

MARGARINE
met altijd 10% korting

plastic ruiter te paard GRATIS

Op alle honderden
SPAR-ARTIKELEN

altijd 10% korting!



Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze innig-
geliefde vrouw en
moeder

Maria Wahl-Nijland

betuigen wij u onze
oprechte dank.

J. H. Wahl
M. G. Smit-Wahl
F. P. Smit

Vorden, Dorpsstr. 44

W. N. Lulofs
Arts

zal met vakantie
AFWEZIG

zijn vanaf maandag-
avond 10 september
t/m zaterdagochtend 29
september. Dr. de Vries
neemt waar. Spreekuur
van 7.30-9.30 uur.

K. H. de Vries
Arts

alleen dinsdag
11 september

geen "spreekuur voor
a.s. moeders.

F. Toorneman
DIERENARTS
Vorden

Vrijdag 7 en zaterdag
8 september

afwezig
Boodschappen, die
deze dagen uitgevoerd
moeten worden,
opgeven aan dieren-
arts H. S. v.d. Meulen
te Ruurlo, tel. (06735)
200, bij geen gehoor
(06735) 308.

Wij gaan met

vacantie
van maandag 10 t/m.

vrijdag 14 sept.

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboek-

handel

Jan Hassink"
VERLOREN gouden
schakelarmband

Kranenburg-Medler
Huize Medler, Vorden

VOETBAL-
SCHOENENtekoop.
W. Golstein,

Nieuwstad 30

TEKOOP:huishoud-
kachel (crème) m. pijp,
wringerbok m. wringer
en kamerspiegel.
M. J. van Dijk, Graaf
v. Limburg Stirumstr. l

Te koop KACHEL, in
prima staat.
Bakker, Nieuwstad 44 j

Verkrijgbaar jonge
FOXHONDJES.
E. Hendriksen, Noor-
dink, Hengelo (Gld.)

BIGGEN te koop.
J. A. Berenpas, D 111
Mossel

Te koop toom beste
BIGGEN.
H. Ruumpol,
Zutphenseweg C 62.

Toom zware BIGGEN
te koop. J.W.Wagen-
voort. B 92. Delden

Toom mooie BIGGEN
te koop bij C. G.Vliem
„WensinkhoP E 52
Jonge KONIJNEN te
koop; keuze uit 20.

Almenseweg 24

Vorden, 5 september 1962.

Aan al onze geachte clientèle delen wij
mede, dat wij met ingang van 5 september ons
zelfbedieningsbedrijf hebben overgedragen
aan de Heer H. J. REMMERS, die dit
voortzet onder de naam

REMMERS

„CJpar - zelf bediening soed r ij f

Tevens wil ik mede namens mijn vrouw al
onze klanten zeer hartelijk dank zeggen
voor het in zo ruime mate genoten ver-
trouwen. Vele van onze klanten blijf ik
bezoeken, dit in verband met onze Eier- en
Meelhandel welke door mij normaal worden
voortgezet.
Hiermede wil ik tevens van deze gelegen-
heid gebruik maken om U mijn opvolger
van harte aan te bevelen.

Hoogachtend,
Groetend,

F. A. SMIT

Aansluitend op het bericht van de Heer
Smit, deel ik U mede dat ik met ingang
van 5 september het

Levensmiddelen-
Zelf bedieningsbedrijf

heb overgenomen.
Evenals door de Heer Smit, hoop ik door
vlotte en correcte bediening en kwaliteits-
artikelen Uw gunsten waardig te mogen
blijken.

Hoogachtend,
H. J. REMMERS
„Spar "-zelf bedieningsbedrijf
Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

Jucht-
sportmoliéres

Speciaal voor Heren en

Jongens brengen wij hierin

een bijzondere kollektie.

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Aanvang

\0anscursus
a.s. zaterdag 8 sept. half 8

in zaai Lettink
Aparte cursus voor

gevorderden (ZILVER)

Danssctiool M. J. Kroneman tei. HO?

L A N D B O U W E R S !

U bent de
Vordense biggenmarkt

toch niet vergeten?

Na een onderbreking van 8 maanden
wordt vanaf a.s. vrijdag 7 september

wekelijks de biggenmarkt weer
gehouden.

Koopt uw biggen op de Vordense markt.

De Marktkommissie.

Oranjefeest Wildenborch
vrijdag 7 en zaterdag 8 september

Beide avonden opvoering:

„Het verliefde trio"

7.30 uur in de kapel.

ALBERS" zelfbediening
roert de trom!!

Door onze massale inkoop kunnen wij U onderstaande artikelen brengen tegen
prijzen ver beneden de inkoopsprijs!

Ziet . ... en vergelykt U maar!

Italiaanse tomatenpuree, geen 3
maar 5 blikjes voor 69 et

Koek bretonne, normale prijs 1.25
deze week voor 100 et

Grote blikken haring in tomatensaus slechts 69 et

3 pakjes Mocca glacé voor 98 et

Pindakaas, grote pot 69 et

Grote Hes alcoholvrije likeur
(de kinderen zijn er dol op) slechts 79 et

Rode of witte land wijn, nu per fles f 1.69

Bij elk dubbel pak custard,
gratis pracht schaaltje, waarde 35 et

2 rol menthol gratis bij 200 gram droptoffee's 59 et
Tuc zoutjes nu 2 pakjes 79 et
Voor elke klant 250 gram dennekoekjes voor 39 et

Profiteer nu, dit komt niet weer!
Nieuwe oogst kersen en aardbeien!

Aardbeien, litersblikken f 1.19
Meikersen, grote pot f 1.19
Jus de Oranges, grote fles f 1.49

Bij elke litersfles koffiemelk a f 1.37
l kg suiker voor 79 et

Het biscuitje van de week
500 gram thee^fccuits 78 et

Super bier, 3 grote pullen voor 100 et
Limonadesiroop, grote fles 79 et

2 pakken soda 39 et - 2 pak lucifers 39ct
2 grote rollen beschuit 49 et - 4 rollen cloj^Bapier 49 et
2 grote ontbijtkoeken 78 et klasse A

Zeldzame mooie plastic emmers voor 5 et
bij 2 pak Castella parels of Actief wit

Bij elke tube Castella vaatwas
l pracht vaatdoek gratis

Lux af wasmiddel 14 et reductie

Volop Rexena Custard, 2 pakjes 59 et

Op veler verzoek nog één keer
l pak Petit Beurre, l rol Marie Biscuits en l pak
Zeeuwse Wafels, deze 3 tesamen voor 98 et

Het vleeswarenhoekje!
Schouderham, 150 gram 69 et
Snijworst, 200 gram 69 et
Boerenmetworst, 200 gram 69 et

Onze grote Margarine-stunt
4 pakjes volledig gevitamineerde margarine

voor 100 et

WAARDEBON

Tegen inlevering van deze waardebon ont-
X vangt U

1 grote stukken badzeep van 98 et
voor 69 et.

Profiteert hiervan!

Zoekt U maar uit!
250 gram koekjes voor 5 et
bij elke fles rode of witte belegen vruchtenwijn

a f 1.95

Het koekje van de week!
150 gram Apeldoornse meisjes
150 gram zoete stengels

300 gram voor 95 et

In kaas zijn wij baas boven baas!
Fijne volvette Goudse kaas, 500 gram f l 19
Fijne pikante belegen kaas, 500 gram f l 39

Litersblikken spinazie 49 et
Abrikozen, 2 pick-nick potjes voor 59 et

Zeer handig in de bowl

Doosjes met 12 zakjes vanille suiker 39 et

3 gevulde repen 75 et
1 rol Vict. Marie 46 et

samen 121 et nu voor 98 et

2 litersblikken appelmoes f 1.58
Bij elke 200 gram snoep

l prachtige blokfluit gratis
3 grote vruchtenrollen 19 et
Hotel Goud Koffie per pak f 1.48

hierbij l pakje zandtaartjes voor 39 et
Litersblikken Nasi-Goreng f 1.29

Ze is er weer:
v. Delfts taai-taai nu 45 et
Kreyenbroek's speculaas, 250 gram 59 et
Koopje!! Ponds pak speculaas 76 et

Waar is dit nog te koop!
Siam rijst per kg 89 et

U ziet het, heel Vorden kan niet 1 week, maar elke week
weer profiteren van onze daverende koopjes!!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger!

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5, Vorden, Telefoon 1232

Doe als zovelen en

adverteer wekelijks in Contact
U bereikt hiermede zo'n 1325 Vordense gezinnen, een aantal dat
door geen enkele krant wordt geëvenaard*



In ruil aangeboden
voor een burgerwoon-
huis in Vorden of
naaste omgeving een
huurboerderijtje van
i 2 ha. met goede
woning en primagrond.
Inlichtingen bureau

Contact.

EETAARDAPPELS
te koop. G. J. Hendrik-
sen, Medler, tel. 6764

Gratis verkrijgbaar 'n
vaalt MEST. J. J.
Woltering, 't Hoge.

BIGGEN te koop bij
W. L. Winkel,

Almenseweg 33.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Weekend Wónder-Koopjes
Plastic

deur- off
badmat

diverse kleuren

3.75

Nylon

Dames-
stretch-
broekje

diverse kleuren

1.95

Blauwe
lx.L.M.

overall

maat 38

9.95
Kleine stijging

per maat

Witte
Huishoud*

schort

2.95

VISSER - VORDEN

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

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Voor

prima
pasvorm

natuurlijk

korsetten

en . s

A. J. A. Helmink
Zutphenseweg 14

Met spoed gevraagd:
3 afzonderlijke werksters n.l.

l voor elke donderdag, 's avonds
totaal 51/2 uur

l voor elke vrijdag, 's avonds totaal 4% uur
l voor elke zaterdag, 's morgens

totaal 3l/2 uur
Nadere inlichtingen en aanmelding bij:
mevr. J. W. EMSBROEK

Zutphenseweg 5, Vorden

JEUGDVAARDIGHEIDSPROEVEN
GYMNASTIEKVER. „SPARTA"

Zaterdagmiddag werden door de jongens en meis-
jes van de turnver. „Sparta" onder ideale weers-
omstandigheden de proeven afgelegd die nodig
zijn om in het bezit te kunnen komen van het
jeugdvaardigheidsdiploma.
Nadat vorige week reeds door diverse deelnemers
het onderdeel de „wandeltocht van 10 kilometer"
met succes werd afgelegd, moesten ze nu enkele
turnoefeningen uitvoeren.
By de jongens slaagden voor Jeugdvaardigheid
A, 9 van de 12 deelnemers. De geslaagden zijn:
Harry Eggink, Gerard ter Beest, Wim Berenpas,
Bennie Aalderink, Bram van Zorge, Jan Wevers,
Gerrit KI. Brinke; Dicky KI. Bramel en Wim
Wassink.
Van de 16 deelnemende meisjes behaalden er 9
het diploma A t.w.: Marijke Schuppers; Adri
Waal, Joke Voorhorst, Gerdien Wuestenenk, Ger-
da Kamperman, Hannie Menink, Everdien Wue-
stenenk, Rietje Kreunen en Wilma Velhorst.
Voor de Jeugdvaardigheid B (waaraan door de
jongens niet werd deelgenomen) werden van de
21 meisjes er slechts l afgewezen. De namen van
de 20 gelukkigen zijn: Henny Vissers, Ineke Stok-
kink, Willy Eggink, Ina Voorhorst, Erna Braak-
hekke, Dedy Aalderink, Ine ter Beest, Diny Bog-
chelman, Marijke Beek, Janny Eskes, Hermien
Wagenvoort, Henny KL Bramel, Ria KI. Bramel,
Gerrie Kreunen, Ruth van Zorge, Anke Jansen,
Joke Schuppers, Ina Wesselink, Carla Gerritsen
en letje Rouwenhorst.
Het geheel stond ook deze keer weer onder leiding
van de heer Groot Wassink uit Doetinchem, ter-
wyl de heer de Weerd uit Ruurlo als jurylid fun-
geerde.

DRUKKE DAG VOOR DE G.T.W.
Morgen, vrydag, maken de leerlingen van de
school met de Bijbel op Het Hoge met 7 bussen
een uitstapje naar Arnhem. De O.L. Dorpsschool
staat die dag ook leeg, want deze kinderen gaan
met 5 bussen er op uit en wel naar Apeldoorn.
Wat zal het in Vorden stil zy'n!

VOETBAL
Vorden heeft de vrije zondag gebruikt voor het
spelen van een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Pax I uit Hengelo. Het is geen beste wedstrijd
geworden, hetgeen zijn oorzaak vond in het feit,
dat sommige spelers nogal last hadden van de
zomerse temperatuur. Bü Vorden was aanvoerder
Lindenschot vervangen door Lammers, terwy'l de
Hengeloërs drie invallers telden.
Voor de rust werd er nog wel behoorlijk gespeeld
en wogen de ploegen goed tegen elkaar op. Na
een half uur nam Vorden met l—O de leiding,
toen Nijenhuis een strafschop beheerst inschoot.
Enkele minuten voor de rust bleef de Pax-achter-
hoede bij een Vorden-aanval voor vermeend bui-
tenspel staan, waardoor Rothman, die goed was
doorgelopen, de stand op 2—O kon brengen.
Na de rust was het aan weerszyden een luste-
loze vertoning. Na drie minuten omspeelde Roth-
man op rustige wy'ze de Pax-verdediging en
scoorde het derde Vordense doelpunt. Uit een
goed genomen hoekschop van r.buiten Eggink
kopte Buunk op fraaie wijze nummer vier in de
touwen. Aan de andere kant verrichtte doelman
Wissels een prachtige safe bij een schot van
Lankhorst. Direct hierop verkleinde Besselink
voor Pax de achterstand tot 4—l, waarna Buunk
de vy'fde Vordense tvjjfei- op zijn naam bracht.
Vlak voor tijd scoord^Rnkhorst het tweede Hen-
gelose doelpunt en In^ht daarmee de eindstand
op 5—2.
Zondagmorgen speelde Vorden III op eigen ter-
rein een nuttige oefe^edstry'd tegen Zutphania
III. Deze wedstrijd ^^Bj verdiend met 4—l door
de thuisclub gewonnHr Middenvoor Oplaat had
met drie doelpunten het grootste aandeel in de
score.
Zondag a.s. zal de competitie voor de amateurs
weer een aanvang nemen. Vorden kan echter nog
een weel je wachten, want alle elftallen hebben
vry'af.

ACHTKASTELENTOCHT
Deze stond dit zomerseizoen in brandpunt der

belangstelling
De achtkastelentocht in Vorden mag zich in een steeds
toeneinenade belangstelling en bekendheid verheugen.
Niet alleen enkele vooraanstaande dag- en weekbladen
hebben er een reportage aan gewijd, doch ook de radio
heeft de luisteraars kennis laten maken met Vordens
achtkastelentocht. Bert Garthof heef er nl. in zijn zon-
dagmorgenprogramma „Weer of geen weer" al eens uit-
voerig aandacht aan geschonken.
Enkele weken geleden kreeg de V.V.V. zelfs bezoek
van de Duitse televisie die opnamen van de tocht wil-
de maken. Omdat Pluvius roet in het eten gooide moest
dit uitgesteld worden tot volgend jaar.
Het jaar 1963 belooft, wat betreft de Achtkastelen-
tocht, een bijzonder jaar te worden. He is dan vijftig
jaar geleden dat de tocht voor het eerst werd ge-
maakt. De heer W. F. van Mourik kwam in 1913 op
het idee deze tocht uit te stippelen. Ongetwijfeld zal
dit 50-jarig jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan.
Burgemeester van Arkel fungeert elke woensdagmiddag
in het toeristisch seizoen als gids bij de Achtkastelen-
tocht, waarbij hij van elk kasteel diverse bijzonder-
heden vertelt over de geschiedenis, de omgeving, be-
woners e.d. Dit doet hij reeds meer dan 13 jaar en
telkens met evenveel enthousiasme. De heer van Arkel
vertelde ons dat hij deze tocht ruim 90 keer gefietst
heeft. De lengte van de tocht is plm. 33 kilometer, het-
geen dus betekent dat hij in totaal zo'n 3200 kilometer
al fietsend heeft afgelegd.
Het volgend jaar zal dus ook voor hem een jubileum-
jaar worden want dan zal de heer van Arkel nl. voor
de honderdste keer deze sportieve prestatie op zijn
Fiets verrichten.
Dit jaar hebben in totaal 579 personen aan deze tocht
deelgenomen. Vorige week (de laatste tocht van dit
seizoen) heeft een groep van de Bond van Plattelands-
vrouwen uit Steenderen deze rit meegemaakt.
De avondwandelingen onder leiding van de heren
Norde en Bello trokken totaal 181 deelnemers.

ZELFBEDIENING
Dezer dagen heeft de heer Fr. Kruip, Het Hoge,

zy'n winkel heropend, welke thans op moderne
eest is geschoeid. Hij heeft er nu een zelfbedie-

ningszaak van gemaakt. Op de dag van herope-
ning gaven talrijke bloemstukken aan de her-
nieuwde winkel een feestelijk tintje.

ORANJEFEESTEN OP DE MEDLERTOL
Het traditionele Volks- en Schoolfeest aan de
Medlertol te Vorden, dat vrijdag en zaterdag j.l
werd gevierd, is ook dit jaar weer bijzonder ge-
slaagd, mede door de grote belangstelling en het
prachtige zomerweer, een unicum welhaast dit
jaar.
Voor de kinderen der O.L. School, Lande, begon
het feest vrijdag. De organisatie van dit feest was
bij de commissie in goede handen. Men had ge-
zorgd voor een draaimolen, terwijl ook voor de
verschillende leeftijdsgroepen aardige spelletjes
waren uitgedacht.
Vrijdagavond waren enkele honderden belangstel-
lenden aanwezig in de grote clanstent, waar het
Toneelgezelschap „Tot Nut en Genoegen" uit het
Ruurlosebroek de vrolijke klucht „Trouwen of be-
talen" voor het voetlicht bracht. Dit blyspel heeft
de bezoekers doen schateren van het lachen; het
werd goed gespeeld onder regie van de heer D.
Norde uit Ruurlo en de spelers mochten dan ook
telkens een spontaan applaus in ontvangst nemen.
Nadat de heer Aaten het gezelschap na afloop
dank had gebracht was er nó*g gezellig dansen.
Zaterdagmorgen begonnen de Volksspelen, zoals
het Vogelschieten, Vogeltjesschieten en het Schijf-
schieten. Het eerste schot werd hier gelost door
de koning van verleden jaar de heer H. Lichten-
berg, waarna Burgem^^ir van Arkel vei^volgens
zy'n geluk beproefde ^p de vogel. De deelname
voor deze spelen was weer zeer groot.
's Middags verrichtte de heer R. Aaten officieel
de opening, waarbij hij in het bijzonder de ver-
tegenwoordiger van d^^emeente de heer G. J.
Wuestenenk, wethoud^Bsvelkom heette (wegens
verhindering der burgemeester). Ook de "?ordensc
Muziekvereniging „Concordia" was weer present
en speelde na de opening het Wilhelmus, dat door
allen werd meegezongen. In optocht trok men
vervolgens naar het feestterrein, waar een begin
werd gemaakt met de Kinder- en Volksspelen.
De animo was weer groot, vooral bij de stoelen-
dans en de kegelbaan, die was opgesteld in de
houtzagerij van de fa. Eggink. Ook de commissie
van het Kinderfeest was bijzonder actief geweest
en organiseerde allerhande spelletjes m.m.v. het
onderwyzend personeel van de O.L. School Medler
en de R.K. School, Kranenburg.
Er was ook nu weer gratis draaien in de malle-
molen voor alle kinderen van l tot 4 uur, waar-
van gretig gebruik werd gemaakt.
Tegen vijf uur werden de prijzen uitgereikt door
wethouder G. J. Wuestenenk, die tot alle pry's-
winnaars(essen) een toepasselijk woord richtte.
Bij het vogelschieten was de heer H. Bannink
koning geworden. Nadat zy'n echtgenote tot ko-
ningin was gekroond en een prachtige taart in
ontvangst had genomen werden de verdere uit-
slagen bekend gemaakt:
Vogelschieten: 2. A. Vorentjes, 3. J. Kamperman,
4. J. Knoef Sr., 5. E. Eykelkamp.
Vogeltjes schieten: 1. Alb. Horstman, 2. Fr. Wol-
bert, 3. G. Schepers, 4. W. Wesselink, 5. J. Dim-
mendaal.
Schijf schieten: 1. J. Knoef Sr., 2. Fr. Wolbcrt,
3. E. Gotink, 4. J. Knoef Jr., 5. A. J. Vorentjes.
Dogcarryden voor dames: 1. Mej. Bertha Weenk,
2. Mej. A. Dostal, 3. Mevr. Nyenhuis—Klein Gel-
tink, 4. Mej. H. Hogevonder, 5. Mevr. Oortgiezen-
Eggink.
Doeltrappen voor dames: 1. Mevr. Gotink, 2. Ger-
rie Markvoort, 3. Mej. C. Plettenburg, Zutphen,
4. Mevr. Haneveld, 5. Mej. J. Weenk.
Doeltrappen voor heren: 1. Fr. Klein Brinke, 2.
Alb. Eykelkamp (Gaanderen), 3. G. Groot Roes-
sink, Ruurlo, 4. B. Eykelkamp, 5. Theo Eykel-
kamp.
Stoelendans: 1. Mej. J. Klein Lebbink, 2. Mej. R.
Dimmendaal, 3. Mevr. van Ingen—Bats, 4. Mej.
R. Muldery'e, 5. Mevr. Fokkink—Wensink.
Kegelbaan: 1. Gerard Woltering, 2. E. Eykel-
kamp, 3. Alb. Bouwmeester, 4. Joh. Eykelkamp,
Gaanderen, 5. Theo Eykelkamp.
Na de prijsuitreiking speelde „Concordia" het
Wilhelmus. Er waren diverse krameryen, een
schiettent, draaimolen etc. 's Avonds was er een
gezellige drukte in de grote danstent, waar velen
nog een dansje maakten onder muzikale bege-
leiding van „De Zwervers".

INSTALLATIE SCHOOLHOOFD
„PRINSES JULIANASCHOOL"

WILDENBORCH
Maandagavond vond in de Wildenborch.se Kapel
de installatie plaats van het nieuwe hoofd der
„Prinses Julianaschool".
De voorzitter der schoolver., ds. Jansen, heette
in zy'n openingswoord in het byzonder welkom
wethouder Lenselink, de heer en mevrouw Staring
van huize Wildenborch, Mej. Meinen thans waar-
nemend onderwy'zeres van genoemde school, als-
mede de afgevaardigden der verschillende scholen
en Herv. Kerk en Geref. Kerk.
Ds. Jansen had als uitgangspunt voor deze instal-
latie Rom. 13-10. Spr. wees erop dat ook by' de
opvoeding der kinderen de liefde de leiding
vraagt, waarby by' het toenemen der jaren de
ouders soepeler moeten worden. Vaak denkt de
jeugd te vroeg op eigen benen te kunnen staan.
Er moet tussen ouders en school een goede samen-
werking zy'n, ook de school moet het kind tot ont-
wikkeling en zelfstandigheid brengen. Ze moeten
leren zich te richten naar het betrouwbare kom-
pas van Het Evangelie, ze moeten Christus' lei-
ding aanvaarden. Moge God U de kracht geven
Uw werk aan de school te doen en leef met het
wel en wee der buurtbewoners mee, aldus be-
sloot ds. Jansen zy'n openingswoord tot het nieuwe
hoofd der school, de heer W. J. de Leeuw uit
Heilo.
Hierna sprak de inspecteur die er op wees dat de
onderwijzer zowel buiten- als in de school aktief
moet zy'n. Spr. wenste de heer de Leeuw Gods
zegen toe. Namens het gemeentebestuur voerde
wethouder Lenselink het woord. Hy' hoopte op
een goede vei'standhouding tussen het nieuwe
schoolhoofd en de gemeente Vorden.
Ds. van Zorge sprak namens de Herv. K#rk en
ds. te Winkel namens de Geref. Kerk. Als colle-
ga, mede namens de heer Hazekamp, hoofd van
de o.l. school te Linde, sprak de heer Zeevalkink,
hoofd der Chr. school op het Hoge. De heer Ban-
nink vertegenwoordigde de chr. landbouwhuis-
houdschool en de bijzondere lagere landbouw-
school.
Aan het slot bracht de heer de Leeuw, ook na-
mens zy'n echtgenote, de aanwezigen hartelijk
dank voor de prettige ontvangst en de hem toe-
gesproken woorden.
Ds. Jansen deelde mede dat de nieuw benoemde
onderwijzeres, mej. Weinants uit Zevenaar, thans
wegens ziekte nog verhinderd was haar werk aan
de school te doen. De heer Jansen wenste haar
een spoedig herstel toe. Hierna werd deze by'een-
komst gesloten met dankgebed.

REUZEKRENTEBROOD
Maandagavond trok het eerste elftal van de voet-
balver. „Vorden" naar de Wildeborch, naar het
huis van hun aanvoerder, de heer J. Lindenschot.
Het gezin van de heer Lindenschot heeft nl. een
uitbreiding ondergaan. Ter gelegenheid van dit
heugly'ke feit bood het eerste elftal de familie
Lindenschot een „krintenwegge" aan. Deze geste
werd zeer op pry's gesteld.

DE POSTDUIVENVER. „DE LUCHTBODE"
De postduivenvereniging de „Luchtbode" hield op
2 sept. 1962 een wedvlucht vanaf Heerlen met
Oude en Jonge Duiven, afstand 139 km. In con-
cours 104 duiven. De eerste duif werd geklokt
om 9-48-41 met een snelheid van 1004 mtr. 26ste
en laatste duif om 10-36-21 snelheid 747 mtr.
De prijzen werden behaald door:
1. G. J. Addink l, 5, 7, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 26;
2. H. Doomink 2, 3, 13, 14, 18; 3. A, Lauckkart
4; 4. G. J. Jansen 6, 9, 16, 17, 23, 24; 5. Th.
Berendsen 8, 11; 6. H. Zweverink 15, 22.

PLECHTIGE PROFESSIE
PATER BERTHULF MULLINK o.f.ni.

Op zaterdag 8 sept. a.s. het feest van Maria's
Geboorte, zal een zoon van de St. Antonius van
Padua-parochie op de Kranenburg, frater Bert-
hulf Mullink zy'n Plechtige Professie doen in de
Orde der Minderbroeders te Venray.
Frater Mullink (Antonius Wilhelmus Hendrikus)
geboren op 11 aug 1938, deed na zijn gymnasiale
studies te Megen (N.Br.) zijn intrede in de
Nederlandse Minderbroedersorde begin september
1958 te Hoogcruts, waarna hjj theologie en phi-
losofie studeerde te Venray. Hy' hoopt over enke-
le jaren de H. Priesterwijding te ontvangen.

LEDENVERGADERING BOLH
De B.O.L.H. afd. Vorden hield in Hotel 't Wapen
van Vorden een goed bezochte ledenvergadering
o.l.v. mej. M. Vruggink.
Er werd medegedeeld dat er een handwerkwed-
strijd zal worden georganiseerd.
Op de lustrumtentoonstelling van P.J.G.N. zal
een wedstrijd worden gehouden in vervaardigen
van halskettingen-corsages van natuurprodukten.
Op 12 sept. zal in de Harskamp de prov. wed-
strijddag worden gehouden. Op 19 september zal
n Hotel Ovink te Almen de ringvergadering wor-

den gehouden. Als afgevaardigden zullen fun-
•eren mej. J. Weenk en mej. H. Beumer. Voor de
r.M.v.L., de Bond voor Plattelandsvrouwen, de
B.O.G. en de B.O.L.H. zal de heer Knoop uit
Deventer a.s. november het onderwerp behande-
en „Spanning in het dagelijks gezinsleven".
3e aftredende bestuursleden mej. D. Brummel-
man en mej. D. Eggink werden herkozen. Het
verdere deel van de avond werd gevuld met spel
en muzikale omlijsting van de „Stubbekes".



Mededeling

Alle reklameartikelen
welke voorkomen op de U
toegezonden „Spar"-folder

zijn ook

bij ons verkrijgbaar.
Let speciaal op het nummer in de

rechterbovenhoek waarop prijzen

beschikbaar zijn gesteld, welke ook

door ons worden verstrekt.

Beleefd aanbevelend,

Spar-kruidenier ESKES

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder ''Hauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, teL 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

AL EENS TOTAL GETANKT?
NEEN?

Aarzel dan niet langer en
neem eens proef. Vraagt het
hen, die bij ons tanken.
Zij zullen het bevestigen.

TOTAL heeft extra trekkracht.

Daarom:
TOTAL rijden betekent zuinig rijden.

BARINK'S TOTAL-service

N»V* Houtbedrijf „Doetinchem
vraagt wegens uitbreiding van haar meubelfabricage:

geroutineerde fraiser en
machinale houtbewerker
ongeschoold personeel

ter opleiding in de machinale afdelingen

flinke kracht
voor intern transport in de machinale afdeling

Aanmelden dagelijks, Terborgseweg 106, tel. (08340) 3341
na 18 uur Wilhelminastraat 23, tel, (08340) 3940, Doetinchem

Cfc

Co

Gos-

Pr-
o
8-

Maar gezellige ouderwetse
én moderne mensen

kopen hun

haard
of

kachel
(hetzij kolen- of oliestook)

BIJ

HENK VAN ARK
Zie onze sortering. Wij leveren alle merken.

Wij komen geheel vrijblijvend bij U aan huis
om U bij uw aankoop te adviseren.

Telefoon 1554

GO

S
•8
.O

V I V O : U weet wel FRANS KRUIP biedt u deze week:

1 fles zoete wijn 150 et + 50 zegels
2 rol beschuit Arks 62 et -f l pak theebiscuits gratis
l fles Locarno siroop 120 et + 20 zegels
3 p. Vitella pudding, naar smaak,
3 pakjes Locarno margarine
1 fles Locarno slaolie

10 knotsen
2 blik soepballen
Bij f 10,— aan boodschappen nog eens 50 ZGQBlS GRATIS

Was u vorige week ook bij FRANS . . . .

Frans Kruip
GEZELLIG en ZELFBEDIENING

Een kinderoverall
nodig.. ?

Bs met
klem

merk

KLM

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Komt U hedenmiddag ook?

Wedstrijddag
C J.B.T.B en C.P B. bij J. W. Heijenk.

Hedenavond V.O.P. uit Doetinchem

om 7.30 uur in Irene

Ver. Vrijz. Hervormden
De zondagsschool begint a.s. zondag

9 september in de koffiekamer van het Nut.
De oudste groep om 10 uur.
De jongste groep om 11 uur.

Nieuwe leerlingen zijn welkom!

Het Bestuur.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

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

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

Opgave cursisten
voor eventuele nieuwe

E.H.B.O.-cursus
tot zaterdag 22 september a.s.

bij mevr. Te Slaa-v d. Kooi,
Schoolstraat 11

liefst na 's avonds 7 uur.

Wie

WOL
wil

welke de meeste voldoening geeft kiest
ze geheel naar eigen smaak uit onze
grote kollektie

% PRACHT KLEUREN

£ GRATIS PATRONEN

BREIPENNEN alle diktes.

Ook voor Uw breimachine hebben we vele soorten en nieuwe
kleuren.

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

MONTUREN

imnm
DE OPTICIEN DIE ALTUD L

VOOR U KLAAR STflAT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles
KEUNE

VOOR

VOETBAL BPTIKELEH

Fa. hartens
wapen- en sporthandel

Ook uw
schilderwerk

wordt mooier met

Alleenverkoop:

fa. G. Boerstoel £ Zn.
Insu l inde laan 5
Telefoon 1567

degelijk en sportief
met anti-slip

profielzooi,

gym. schoen
maten: 20 t/m 48

vanaf: 2.50

VREDESTEIN



Voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden bij ons hu-
welijk, zeggen wij har-
telijk dank.

J. Bruil
E. Bruil-van Tuyl

Zutphen, Wilgestr. 4.

Langs deze weg be-
tuigen wij aan allen
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijk
ondervonden.

B. Berenpas
A. Berenpas-

Eggink

Vorden, Prinsenhoeve.

Gevonden, op de Zut-
ph. w. een blauw da-
mesvest. Tegen adv.
kosten terug te bek.
bij G J. Lubbers,
Burg. Galléestraat 55.

Een toom BIGGEN
te koop. Joh. Wesse-
link, Kranenburg.

Toom BIGGEN te
koop. G. Vliem.

De Eersteling

Te koop een dragende
MAAL of een guste
KOE, een volbloed
STIERKALF, 11 mnd.
en genummerde b.b.
ZEUGJES. H. J.
Rietman, Warkensew.
6, Warnsveld,

Te koop een mooi
drag. VARKEN, a.d.
teil. H. J. Graaskamp.
D 30,

Nieuw Wenneker

Boekhouden
praktij kdiploma

Nutscursus Vorden
De nieuwe cursus
vangt aan op

vrijdag 14 september
in het Nutsyebouw.
Aanmelden :
B. de Bruijn, School-
straat l 3 - tel. 1516
W. Kuijper, Molen-
weg 19 - tel. 1569

Steeds goede resultaten.

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand
Speciale aanbieding:

WOLLEN JASSEN en
WOLLEN MANTELS

Chemisch reinigen f 3,95
Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Partij Ie soort

H A R D B O A R D -
platen en -stroken

Diverse maten.
GOEDKOOP!

Franco Vorden bij
aankoop boven f 10,—

B e l t m a n
Boslaan 13-Warnsveld

Wij ontvangen weer

kippen

voor de hoogste prijs

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Heden overleed onze lieve vader, be-
huwd- en grootvader

Hendrik Tragter
weduwnaar van C. Pasman

in de ouderdom van 81 jaar.

Uit aller naam:
G. W. TRAGTER

VORDEN, 4 september 1962.
Almenseweg 38

De begrafenis zal plaats hebben op
zaterdag 8 september om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

ilLodeuakscliool
M.I.L.V.

Vereniging v. modeleraressen in landelijk verband

Bij voldoende deelname begint er een
cursus

in zaal Eskes
voor degenen, die zin hebben in
knippen en naaien.

Kan ook eventueel voor costumiére en
coupeuse opgeleid worden.

Opgave zo spoedig mogelijk, uiterlijk
vóór 15 september bij:

mej. A. Bannink, C 161, Vorden
of telefonisch (06752) 1671

Melk zonder koe!
Volgens „Sunday express" hebben Britse
geleerden een methode ontdekt om melk te
maken langs synthetische weg. Van groene
blaadjes. Zelfs van onkruid. Zo hebben ze
dus iets meer in de melk te brokkelen .
Verder „melken" wij er niet over door. En
wij willen niet over koetjes of kalfjes praten
Kent u de kollektie in RIJWIELEN bij
TRAGTER? Zeer aantrekkelijk.
Wij halen echt geen oude koeien uit de sloot.
Kom maar kijken.

Sdioolschoenen
De grootste keus in

MODERNE
SNITTEN
en toch sterk.

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

A.s. zondag 9 september

D A N S E N
v.v. „Sociï" j

in het Ludgerusgebouw te Vierakker

Muziek: ,,De Reukersband"
Aanvang 7 30 uur.

Nutscursus ENGELS
(beginners en gevorderden)

Geeft u hiervoor zo spoedig mogelijk op bij
mevr. van Mourik (aan huis) of

mej. Scheltens, Molenweg 5

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 110 et

200 gram snijworst 67 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram tongeworst 50 et

's Zaterdagsmiddags zijn wij
na 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 september, 8 uur

Pelsjagers van de slangenrivier
met: Clint Walker - Edward Byrnes

John Russell

In de ruige pracht der wildernis
streden zij een strijd op leven en dood.

r Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
f. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

GESLOTEN
van 10 t.m. 14 september

Eskes, Delden
en dan weer het gehele jaar
T O T U W D I E N S T !

Kiest het goede!

Voor chemisch reinigen:

„Coupe-Safe" kwaliteit

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Nu reeds een mooie kollektie

dames-, meisjes, heren- en

truien,
vesten enz.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Zoekt u
een goede fiets
of bromfiets?

EN NIET DUUR?

dan naar
B A R I N K

Steeds ruime keuze!

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

(6 t.m. 12 sept. 1962)

Gehakt-
ballen

Geisha ananas
Extra voordelig.
2 blikjes

Volvette kaas
500 gram

Chocoladerepen
(smaak naar keuze)
per 9 stuks . . .

Noordster
Koffiemelk

«/a litersfles

Palingworst

l 50 gram

met 10 wapent es

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes

VIVO kruideniers:
pP/.s vat™,: KISTEMAKER * OPLAAT, Wildenborch
-SCHOENAKER, Kranenburg - FRANS KRUIP, 't Hoge

dverteert in CONTACT

het blad van Vorden

LANDBOUWERS
Hl VAN DE KLEINE BEDRIJVEN Hl

Waarom in deze voor Uw bedrijf slechte tijd nog

langer „ploegen op rotsen"?

Wij hebben

passend werk: voor U!
Ploeter niet langer voor niets,
maar schakel over op een
vast inkomen

met bijslag voor elk kind, bij een 45-urige werkweek!

Stuur onderstaande BON in en praat eens met:

6EMS METAALWERKEN N.V., VORDEN
Postbus 2 Telefoon 06752-1260

l

Gaarne vrijblijvend inlichtingen over bgn. aanbieding:

Naam:

Adres:

Plaats:

Ik ben thuis om uur v.m./n.m.


