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BEGRAFENIS MET MILITAIRE EEK
OP DE KRANENBURG

Onder grote belangstelling is donderdagmorgen
j.l. op de R.K. begraafplaats op de Kranenburg
het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de
dienstplichtig soldaat J. A. H. Haverkamp, die
op maandag 6 september j.l. tengevolge van een
noodlottig ongeval om het leven kwam. De be-
grafenis geschiedde met militaire eer.
Vanaf het ouderlijk huis van de overledene aan
de Ruurloseweg alhier begeleidden manschappen
van de Stafcie. Ie divisie 7 dec., waartoe soldaat
Haverkamp behoorde, het stoffelijk overschot
naar de St. Antonius van Paduakerk, waar de
Requiemmis werd gecelebreerd.
Met hetzelfde eerbetoon werd de overledene na
afloop van de kerkdienst ook grafwaarts gedra-
gen onder tromgeroffel van vier tamboers van het
tamboercorps 13 GBFPI. De plechtigheid besloot
op het kerkhof met het lossen van enkele salvo's
door een 12 man sterk vuurpeloton. Het gehele
militaire eerbetoon stond onder leiding van kapi-
tein P. de Rijk. Ook vele leden van de RKSV „Rat-
ti" waarvan de overledene speler was in het 1ste
elftal, begeleidden hun sportmakker naar zijn
laatste rustplaats.

GESLAAGDE FOKVEEDAG-
JONGVEEKEURING „MOSSELS BELANG"

Zaterdagmorgen werd op het bedrijf van de heer
G. van Ark alhier de jaarlijkse fokveedag-jong-
veekeuring gehouden, uitgaande van de fok- en
controlevereniging ,,Mossels Belang" in samen-
werking met de K.I.V.O. Vorden en Omstreken,
distrikt 4.
Dank zij een vlotte organisatie konden de keu-
ringen, die tegen 9 uur begonnen om half l wor-
den beëindigd.
Het werd een geslaagde dag, de aanvoer was be-
duidend goed en het weer gunstig. Arbiter was de
heer H. ter Meulen uit Almen, die werd geassi-
steerd door een aantal jongeren uit de landbouw-
organisaties. De aanvoer was groter dan in 1964.
Het oordeel der jury was dat er beste oudere
melkkoeien waren aangevoerd, een behoorlijke
groep jonge koeien en jongvee.
De wisselbeker van ,,Mossels Belang" voor de
beste bedrijfsgroep (3 stuks van l eigenaar) melk-
koeien, kwam evenals in 1964 in het bezit van de
heer W. A. J. Wissink met „Ineke", ,,Thea" en
„Margriet".
De prijzen bestonden uit loten van de Vordense
Marktvereniging.

NED. HERVORMDE KERK

A.s. zondag 10.15 uur

gezins- en bloemendienst
met kinderen van de zondagsschool.

Voorganger: ds. J. J. van Zorge

Muzikale medewerking
trompettisten.

JONG GELRE ONTPLOOIT AKTIVITEITEN
Tijdens een dezer dagen gehouden vergadering
van Jong Gelre werd de leden het programma van
de kamende maanden medegedeeld.
Op zaterdag 18 september vinden op het bedrijf
van de heer Eskes te Warnsveld de ringselektie-
wedstrijden plaats. Deze wedstrijden bestaan o.m.
uit ploegwedstrijden, veebeoordeling, trekkerbe-
hendigheid, een wedstrijd in het maken van een
plattegrond van een bedrijfsgedeelte van een
boerderij.
Voorts worden er dameswedstrijden gehouden zo-
als bloemschikken, schabloneren en een mode-
show. Leden van de afdeling Vorden die mee wil-
len doen kunnen zich nog opgeven, 's Avonds is
er een grote ringdansavond in de „Uitrusting" te
Eefde.
Voor zaterdag 25 september staat er de provin-
ciale wedstrijddag op het programma die in Eist
zal worden gehouden. Ook hiervoor kan men zich
nog opgeven.
Op zaterdag 9 oktober zal er voor de drie jonge-
renorganisaties in Vorden een wedstrijdmiddag
worden gehouden op het bedrijf van de heer
Tjoonk van 't Garmel.
Zaterdag 16 oktober houdt Jong Gelre Vorden
sportwedstrijden op het Werkse Veld, waaraan
ook de afdeling Hengelo (Gld.) zal meedoen,
's Avonds wordt er een dansavond gehouden.
De propagandafeestavonden van Jong Gelre met
de Bond van Plattelandsvrouwen en de Geld. Mij.
van Landbouw zullen plaats vinden op 26 en 27
november.
Door de leden van Jong Gelre zal dan een toneel-
stuk worden opgevoerd. Voor 27 januari staat er
een kulturele avond op het programma.

GRANOMATIC

STANDAARD molière

Heren.. 41-46

1695

Maat 28-31 ...10.95

Maat 32-35... 1 2.95

Maat 36-40... 14.95

Wullink's S c h o e n h a n d e l
Onbetwist, de schoenenspecialist

Betaling abonnementsgeld
Voor l oktober kan het abonnementsgeld
weer worden voldaan op girono. l 20 58 67
t.n.v. drukkerij Weevers v.h. Wolters Vor-
den.
Ook kunt u het natuurlijk zelf komen beta-
len aan de drukkerij Nieuwstad 12.
Wij hebben ditmaal het bedrag van ƒ 2,25
per half jaar kunnen handhaven.
Doch wordt u na l oktober een kwitantie
aangeboden dan wordt het ƒ 2,50 per half
jaar.
Voor kwitanties die per post worden ver-
zonden wordt het bedrag ƒ 2,75.
Voor buitenlandse abonnees ƒ 4,— per half
jaar.

De redaktie

BEROEP AANGENOMEN
Naar wij vernemen heeft ds. Th. P. van Belzen,
Geref. predikant te Mariënberg (O.) zijn beroep
naar de Geref. gemeente te Vorden aangenomen.

Ingezonden mededeling

40 JAAR NUTSFLORALIA

Vrijdagavond 24 september 's avonds om half acht
opent Nuts-Floralia zijn 35e bloemententoonstel-
ling zoals al eerder in het Nutsblaadje en Contact
vermeld werd heeft gedurende de oorlog Nuts-
Floralia 5 jaar stil gelegen, maar nauwelijks be-
hoorde de oorlog weer tot het verleden, of het
bestuur van Nuts-Floralia ging weer aan het
werk.
En zo zal dan 24 september de 35e tentoonstelling
door wethouder en plaatsvervangend burgemees-
ter, de heer Lenselink, de tentoonstelling openen.
Hij is zelf een groot bloemenliefhebber en zal
daarom gaarne in plaats van burgemeester van
Arkel, die met vakantie is, deze taak overnemen.
Ieder, die bij deze opening aanwezig is, zal een
kleine attentie ontvangen, terwijl de kinderen tot
14 jaar ook niet vergeten worden.
Na de opening zal de voorzitter van het Nut, de
heer Wesselink, de oude getrouwen die van het
begin af aan medegewerkt hebben aan Floralia,
toespreken en een kort overzicht geven van het-
geen in die jaren gebeurd is.
Het bestuur hoopt, dat de tentoonstelling alle
vroegere zal overtre'^n, maar het is met 'n bloe-
mententoonstelling ;^Hbj Nuts-Floralia die houdt,
altijd een moeilijk d^B want men weet niet van
tevoren wat er ingezomlen zal worden en hoe dat
zal zijn. Het is altijd afwachten en eerst als de
tijd van inzenden verstreken is, krijgt het bestuur
er een indruk van.
Het bestuur hoopt dat alle oud-leerlingen van de
cursus aan de wedsüMéden mee zullen doen en zo
hun erkentelijkheid ^Hen betuigen voor hetgeen
ze indertijd geleer i^^Pebben en waarvan ze nu
nog altijd de vruchten plukken en genieten.
De cursus bloemschikken wordt dit jaar door 36
leerlingen gevolgd, een mooi aantal en die hun
beste beentje wel voor zullen zetten. Ook hoopt 't
bestuur dat de bloemisten iets in zullen zenden,
want wat hebben ze aan Nuts-Floralia niet te
danken? Door het aankweken van liefde en ta-
lent, maken van de schoonheid van bloemen en
planten heeft het bestuur de liefde voor deze won-
deren der natuur bij kinderen en volwassenen
wakker geschud en hebben de kwekers en bloe-
misten hun omzet zien groeien. Laten zij hier nu
ook eens wat tegenover stellen en laten zien wat
er door vaklui gepresteerd kan worden.
Als u de advertentie van de wedstrijden leest, zult
u zien, dat er enkele wedstrijden uitgevallen zijn
en dat er een nieuwe voor in de plaats is gekomen.
De tuintjes in miniatuurvorm, de fantasiestukjes
als sprookjes, kampeerplaatsen en de inzending
paddestoelen zijn vervallen. Daarvoor is in de
plaats gekomen de wedstrijd in versierd klein
speelgoed, als autootjes, kruiwagentjes, paardjes
met karretjes, spoortrein, etc.
't Moet als 't ware 'n klein bloemencorso worden,
dat stilstaand op de rand van het toneel of op ta-
fels als het ware langs u heen trekt. Laat de fan-
tasie eens werken en uw moeite zal beloond wor-
den, doordat er iets te zien zal zijn, wat nog niet
in Vorden is geweest. En laat ook uw fantasie
werken voor wedstrijd no. 10, waarvoor verleden
jaar al enige inzendingen waren, maar wie van
prutsen houdt, kan hele leuke en geestige dingen
met weinig tijd in elkaar zetten.
Leest u vooral goed in Contact wat er voor de
wedstrijden gevraagd wordt. Het is voor het be-
stuur zo naar als ze moet zeggen tegen de inzen-
der dat het niet gevraagd is voor een wedstrijd.
De wisselbeker zal natuurlijk ook weer in het
geding komen, iedere inzender komt in aanmer-
king, want het is helemaal de vraag of degene,
die hem verleden jaar gewonnen heeft, nu weer
in aanmerking komt, er kan haar nog altijd een
ander overtreffen.
Vordenaren en liefhebbers in de naaste dorpen,
rondom Vorden, doe allen niet alleen mee, met
inzendingen te sturen, maar doe ook uw uiterste
best om dit 40-jarig bestaan van Nuts-Floralia tot
een waar bloemenfestijn te maken. En als u niet
meedoet, kom dan kijken op de tentoonstelling, 't
is de moeite waard.

ZILVEREN KLOOSTERJUBILEUM
GARDIAAN S. BIDDER O.F.M.

De tegenwoordige overste van het klooster op de
Kranenburg, de z.e. pater Servulus Ridder o.f.m.
die vanaf augustus 1964 gardiaan is, herdacht
eveneens op 7 september zijn 25-jarig klooster-
feest.
Pater Ridder trad op 7 september 1940 in het
klooster te Hoogcruts (Z.L.). Hij deed zijn tijde-
lijke professie te Venray op 8 september 1941 en
de plechtige professie te Sittard op 8 september
1944. Op 22 augustus 1947 werd hij te Maastricht
priester gewijd. De jubilaris wijdde zich meerdere
jaren als visitator aan het werk der Derde Orde
en verzorgde daarna de Ecclesia-groepen (ge-
spreksgroepen). Pater Ridder maakt zich in deze
streken o.m. bijzonder verdienstelijk t.a.v. de sa-
menwerking op oecumenisch terrein en gespreks-
groepen op regionaal niveau. Voor zijn benoeming
te Vorden was hij van 12 augustus 1961 tot 10
augustus 1964 gardiaan te Alverna.

KERKDIENSTEN ZONDAG 19 SEPTEMBER

Her v . K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.15 uur ds. J. J. van Zorge
Bediening Heilige Doop en Bloemendienst

G e r e f . K e r k
9.30 en 3 uur ds. H. van Minnen uit Eibergen

R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis

R.K. K e r k K r a n e n b u r g
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDBENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
(alleen spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot maandag, zuster
M. A. Stoop (telefoon 1487)

ZONDAGSDBENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 72 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 56,— tot ƒ 65,—.
Handel kalm.

BURGELIJKE STAND
van 9 september t.m. 14 september 1965

Geboren: zoon van H. J. Graaskamp en W. Norde.
Ondertrouwd: J. A. Gunnewijk en W. B. Huitink;
J. M. H. Wolbrink en H. J. M. Woltering.
Gehuwd: H. G. Lacet en G. Everhard; B. Bor-
deaux en J. C. Biekart.
Overleden: Geen.

„DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
HIELD ORIËNTERINGSRIT

De Vordense Motor- en Autoclub ,,De Graafschap-
rijders" organiseerde zondagmiddag een oriën-
teringsrit waaraan door 30 personen werd deelge-
nomen. De rit ging via Tjf&en, Warken, Leesten,
Wichmond, Baak en we^Rerug naar Vorden. De
lengte bedroeg 60 km. Stkrt en finish waren bij
café Bloemendaal. De gemiddelde snelheid voor
de auto's en motoren bedroeg 30 km en voor
bromfietsen 20 km. De rit was uitgezet door de
heren P. Bakker en G. Janssen.
De uitslag was als vol^^Bromfietsen:
l, G. J. Boltjes, Eefde^^strafpnt.; 2. B. Klein
Winkel, Vorden 30 straf pnt.; 3. G. Brandenbarg,
Vorden 31 strafpunten.
Auto's:
1. W. H. Rouwenhorst, Zutphen 12 straf pnt.; 2.
P. Bergsma, Almen 16 strafpnt.; 3. A. J. Weevers,
Hengelo 20 strafpnt.
Motoren:
1. B.H. Klein Gotink, Hengelo 62 strafpnt.

Herlststoffen
NIEUWE WEEFSELS —
NIEUWE DESSINS -
NIEUWE KLEUREN
TE KUST EN TE KEUR.

KOM NU KIJKEN NAAR DE
ETALAGE

KEUR EN KIES IN DE
WINKEL

KOOP HET VOOR STRAKS

„DE SNOEKBAARS" HAD FLINK BEET
De hengelaarsvereniging ,,De Snoekbaars" hield
zaterdagmiddag haar laatste onderlinge wedstrijd
in dit seizoen. Vanwege het weer werd deze wed-
strijd niet in de IJssel gehouden maar in de Beek
nabij ,,De Groene Jager".
Onder de 26 deelnemers bevonden zich 4 dames.
In totaal werden er 43 vissen gevangen met een
totale lengte van 713 cm. De uitslag was als volgt:
1. A. J. Jansen ,8 stuks 134 punten; 2. H. Golstein,
8 stuks 125 punten; 3. G. Sleurink, 7 stuks 108
punten; 4. G. J. Golstein, 4 stuks 75 punten; 5.
W. Sessink, 4 stuks 75 punten; 6. Mevr. Sleurink,
3 stuks 51 punten; 7. Th. Eykelkamp, 3 stuks 50
punten; 8. G. Hellewegen, 2 stuks 33 punten; 9.
Mevr. Fleming, l stuks 16 punten; 10. D. Wueste-
nenk, l stuks 16 punten; 11. J. Fleming, l stuks
15 punten; 12. H. Kip, l stuks 15 punten.
De resultaten van de vijf onderlinge wedstrijden
worden bij elkaar gevoegd waarna t.z.t. de eind-
uitslag over het seizoen zal worden bekend ge-
maakt.
Zondag a.s. wordt in het Groene Kanaal een ge-
kombineerde wedstrijd gehouden tussen Laren,
Almen en Vorden.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
In zaal Eskes werden vrijdagavond voor de onder-
linge damkompetitie van DCV de volgende wed-
strijden gespeeld:
A. Wassink—KI. Lenderink l—1; J. Leunk—
Mennink l—1; J. Dijkman—G. Geerken O—2;
Smeenk—W. Wassink 2—0; Van Dijk—Esselink
l—1; S. Wiersma—Wansink 2—0; Roozendaal—
Hulstijn l—1; Bargeman—Janssen O—2; Smeenk
—Hulshof 2—0; W. Wassink—J. Oukes O—2; Ter
Beest—Wentink 2—0; J. Wiersma—Sloetjes 2—0.

Bij de jeugd:
A. Bennink—Bannink O—2; W. Bos—Mokkink
O—2; Keune—R. Bos O—2; M. Dijkman—Kreu-
nen O—2; Mombarg—Van Langen O—2; A. Bos—
W. Geerken 2—0.

Geslaagd volksfeest in Linde
Het traditionele Volksfeest in de buurtschap Lin-
de is weer in alle opgewektheid door de buurtbe-
woners gevierd. Niet alleen was er grote belang-
stelling van de ingezetenen zelf, maar ook uit de
omliggende streek als Medler, Kranenburg e.a.
was jong en oud present.
Woensdagavond startte men in de grote feesttent
bij café van Asselt met een toneelavond, de to-
neelvereniging ,,De Eendracht" uit Gelselaar gaf
hier voor vele honderden belangstellenden een ge-
slaagde opvoering van het blijspel „Drie neemt
vakantie", een stuk in drie bedrijven (het vervolg
van „Drie is teveel").
Na een kort openingswoord van de voorzitter, de
heer H. Weenk, kwam „De Eendracht" voor het
voetlicht, men heeft onbedaarlijk gelachen om dit
kostelijke stuk vol kolder en humor. Een daverend
applaus was de beloning voor het goede spel van
de dames en heren uit Gelselaar.
Donderdag was het de eigenlijke dag van het
Volksfeest, het weer hield zich buitengewoon goed
alleen bij de prijsuitreiking 's avonds viel er enige
regen.
In de morgenuren begonnen reeds het vogel-,
schijf- en geluksbaanschieten, waarvoor een grote
deelname bestond. Nadat de koning van 1964 het
eerste schot had gelost, kwamen er velen aan bod.
De heer Fons Lichtenberg schoot tenslotte de vo-
gel er af en werd tot Koning 1965 gekroond, zijn
verloofde mej. Christa Sueters werd Koningin.
De verdere uitslag was: 2. H. Boersbroek; 3. E.
J. Groot Jebbink; 4. G. Vliem; 5. Joh. Broekman.
Veel animo was er ook voor het korfballen, waar-
voor de deelname de gehele dag openstond.
De officiële opening geschiedde 's middags om l
uur door de heer H. Weenk, die vooral burge-
meester van Arkel (ere-voorzitter) en mevr. van
Arkel van harte welkom heette. Hierna zwaaide
de heer F. Lichtenberg het aloude vaandel anno
1868, waarna men in optocht naar de grote f eest-
weide trok waar de diverse Volks- en Kinderspe-
len een aanvang namen. Vooral de touwtrekwed-
strijden, die onder leiding stonden van de bekwa-
me bondsarbiter, de heer Th. Eckhardt, trokken
veel bekijks. Het gelukte de „Bierploeg" om met
6 punten als winnaar te voorschijn te komen,
waardoor dit team (J. Weenk, G. Roeterdink, J.
Roeterdink, G. Dimmendaal, J. Knoef, A. Steen-
breker) tevens definitief de wisselbeker won, die
zij reeds in 1963 en 1964 veroverden.
Voor de jeugd was er weer een bijzonder goed
programma georganiseerd door de kinderkom-
missie o.l.v. de heer G. Weenk. Van 2-3 uur trad
de bekende goochelaar telepaat prof. Herbe Mai-
son (Grashuis) uit Eefde in de feesttent op en
wist hij hen diverse fantastische staaltjes van zijn
kunnen te tonen. Nadien kon de jeugd deelnemen
aan de kinderspelen waarvoor de deelname enorm
was en de prijzen zeer waardevol.

's Avonds om half zes vond de prijsuitreiking
plaats voor het gemoderniseerde winkelpand van
de fa. van Asselt. Burgemeester van Arkel dankte
hierbij de voorzitter mede namens zijn vrouw,
voor de hartelijke ontvangst in Linde en vooral
voor de prachtige fruitmand, die hij tijdens zijn
ziekte had ontvangen. Hij feliciteerde ook de
gebr. van Asselt met de heropening van hun
prachtige zaak en deelde mede, dat de aloude
Lindense molen thans weer geheel gerestaureerd
zal worden. Met de Prov. Molenkommissie is deze
zaak nu financieel rond, maar men wacht nu nog
op de molenmaker voor het bevestigen van de
wieken etc. Hij memoreerde hierna nog, dat deze
zomer 616 toeristen hadden deelgenomen aan de
Achtkastelentocht en vooral in deze buurtschap
hun hart konden ophalen aan het prachtige na-
tuurschoon. Hierna volgde de prijsuitreiking door
de burgemeester met een toepasselijk woord.
Schijf schieten:
1. J. Koning Jr.; 2. H. Ruiterkamp; 3. B. Enze-
rink; 4. H. Ruiterkamp; 5. B. Enzerink.
Geluksbaanschieten:
1. Fons Lichtenberg; 2. Karel Hietbrink; 3. idem;
4. B. Enzerink; 5. J. Roeterdink; 6. Joh. Broek-
man.
Dogkarryden voor dames:
1. Mevr. A. Vliem-Ruesink; 2. Mevr. J. Enzerink-
Mombarg; 3. Mevr. Berenpas- te Waarlo; 4. Mevr.
A. Bloemendaal-Nijland; 5. Mevr. Langeler; 6.
Mevr. M. van Asselt-Versteege; 7. Mevr. A. Groot
Jebbink-Memelink; 8. Mej. J. Weenk.
Briefposten voor dames:
1. Jo Walgemoet; 2. Mevr. Pelgrum; 3. Mej. J.
Bats; 4. Mevr. Wentink; 5. Mevr. van Ingen-Bats;
6. Mej. J. Lichtenberg; 7. Mej. G. Bloemendaal.
Doeltrappen:
1. Mej. Gerda Groot Jebbink; 2. Mej. Beumer; 3.
Mevr. Bekker; 4. Mevr. Mombarg; 5. Mevr. Let-
tink; 6. Mevr. Lichtenberg.
Korfballen:
1. J. Wentink; 2. J. Nekkers; 3. B. Lenselink; 4.
H. Beumer; 5. Mevr. A. Vliem-Ruesink; 6. Mej.
F. Smaling; 7. J. Knoef.
Ringsteken per rijwiel:
1. J. Steege; 2. Chr. Vliem; 3. B. Klein Winkel;
4. Mej. D. Smeenk; 5. M. Smeenk.
Tot besluit werd hierna het vendel gezwaaid door
F. Lichtenberg, waarna allen gezamenlijk het Ie
couplet van het Wilhelmus zongen.
Er werd hierna volop feest gevierd in de grote
danstent, waar jong en oud vertier zocht met mu-
ziek van „De Zwervers", ook de andere kermis-
vermakelijkheden, draaimolen, schiettent, e.a.
kramerijen deden goede zaken.
Het Volksfeest Linde is bijzonder goed geslaagd.



Oranjefeest
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 september a.s.
Ere-voorzitter de Edelachtbare Heer burgemeester A. E. van Arkel.

VRIJDAG
's Avonds 7.15 uur speelt de bekende toneelvereniging T.A.O. uit de Wildenborch het
bekende toneelstuk

„DRIE DOOIE DIENDERS"
klucht in 3 bedrijven geschreven door Maximilian Vitus.

ZATERDAG
's MORGENS 9.15 UUR: VOGELSCHIETEN, SCHIJFSCHIETEN, BELSCHIETEN
opgaaf bij de kommissieleden.

's MIDDAGS OM l UUR: OPENING DOOR DE VOORZITTER.

1.15 UUR: AANVANG DER SPELEN.

DOGKARRIJDEN VOOR DAMES.
DOELTRAPPEN VOOR HEREN.
KORFBALLEN VOOR DAMES EN HEREN.
BRIEFPOSTEN VOOR DAMES EN HEREN.
FIETSRIJDEN MET HINDERNISSEN
VOOR DAMES EN HEREN.
KEGELBAAN DE GEHELE DAG GEOPEND.
Opgaaf bij de kommissieleden.

OM 2 UUR KINDERSPELEN VOOR ALLE KINDE-
REN DER LAGERE SCHOOL GRATIS +
TRAKTATIE.

GRATIS 5 MAAL IN DE DRAAIMOLEN VOOR ALLE
KINDEREN VAN l TOT 4 UUR.

5.30 UUR: UITREIKING DER PRIJZEN DOOR DE EREVOORZITTER.

GROTE DANS- EN KONSUMPTIETENT
EN VERDERE VERMAKELIJKHEDEN
MUZIEK: „THE RYTHME STARS".

De muziekvereniging „Concordia" verleent haar
medewerking.

RIJWIELBEWAARPLAATS ONDER CONTROLE.
MILITAIREN IN UNIFORM HALF GELD.

Zegt het voort De kommissie

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

Oriënteringsavondwandeling
met verrassingen

Aanmelden om 7.30 uur bij café Eykelkamp, zaklantaarn meenemen.

TELEFUNKEN * NORD MENDE

TELEVISIE 'Serie 196fr RADIO

Wij hebben onze collectie uitgebreid met NORD MENDE radio en T.V. apparaten om u een nog grotere keuze te kunnen bieden

Merken van

TOPKLASSE

VOORAAN IN KWALITEIT

VOORAAN IN TECHNIEK

VOORAAN IN SERVICE

Bredeueld's Service is Ongekende Service
'S MORGENS VOOR 10 UUR BELLEN, 'S AVONDS KIJKEN

FA. EDEVELD
ZUTPHEN - WEG NAAR LAREN 56 - TEL. 3813



Gevraagd: flink meisje
voor 2 of meer dagen p.
week. Mevr. Mock, Oude
Warkensew. l Warnsveld

Te koop: eetaardappels
Noordeling en Pimpernel
en een i.z.g.st.z. geëmail-
leerde fornuispot tevens
een kinderdriewieler.
D. Pardys C 31

Te koop: kinderfietsje
4 tot 8 jaar. De Boonk 11
na 6 uur.

Te koop: een g.o.h. ko-
lenhaard Davo 's avonds
na 6 uur. Burg. Gallée-
straat 15

Te koop: accordeon.
Siebelink, H. K. v. Gel-
reweg 30

Naaiwerk gevraagd geen
verstelwerk.
Margrietlaan l

Te koop: 5 tomen zware
biggen. A. J. Vruggink
„Riethuis" Delden

Te koop: 3 tomen big-
gen. J. W. Wesselink.
,,'t Elshof"

Te koop: toom biggen.
H .Weenk B 20 Vorden

Te koop: 6 beste biggen
en fokshondjes.
B. Rouwenhorst ,,Op de
Kerkhof" C 22

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Het adres : tel. 1306

( l
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Op zaterdag 18 september a.s. hopen
D.V. onze geliefde ouders en groot-
ouders

L. J. RIETMAN
en

\V. RIETMAN-VAN TIL

hun 40-jarige echtvereniging te geden-
ken.
Dat ze nog lang gespaard mogen blij
ven is de wens van hun dankbare kin-
deren en kleinkinderen.

A

X
H
X
X
X
X
A

Vorden, september 1965i
„'t Tjoonk" Hackfort C 4

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 -
16.00 uur in hotel ,,'t Wapen van Vor-
den" (F. P. Smit).

Zaterdag 18 september hopen onze ge-
liefde ouders

f\

X
X
K G. DIJKMAN

nxx
X
X
X
X
X
X
X

n

K

H. J. DIJKMAN-MEENINK

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat ze nog lang gespaard mogen blij-
ven, is de wens van hun dankbare kin-
deren en kleinkinderen.

Vorden, september 1965
Zutphenseweg C 67 c

Receptie
Lettink.

van 3.30 - 5.00 uur in zaal

r i

*c

f 1

ati

BEJAARDENKRING
OP DONDERDAG 23 SEPT. om 14.15 uur

IN HET NUTSGEBOUW.
Dia's zullen worden vertoond.

Bloemententoonstelling

„40 jaar Nutsfloralia"
OP VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1965
IN HET NUTSGEBOUW

W e d s t r i j d e n :

1. Wedstrijd stekplanten schoolkinderen.
Wie beide stekplanten inlevert krijgt een bon voor een
gratis ijsje.

2. Wedstrijd stekplanten groteren.

3. Wedstryd eigengekweekte planten, bloemen en vruchten.

4. Wedstrijd voor cursisten: a. kleine vazen; b. grote vazen;
c. bakjes; d. schalen; e. fantasiestukjes groot; f. fantasie-
stukjes klein.

5. Wedstrijd voor groteren: g. kleine vazen; h. grote vazen;
j. bakjes; k. schalen; 1. fantasiestukjes groot; m. fantasie-
stukjes klein.

6. Inzending vaklieden.

7. Wedstrijd boeketten van droogbloemen.

8. Veldboeketten voor groteren.

9. Veldboeketten voor kinderen.

10. Wedstryd in het maken van voorwerpjes, kettingen,
broches, poppetjes, dieren, van natuurprodukten als eikels,
bloempitten, meloenpitten, maïs, enz. (Alle leeftijden).

11. Speciale wedstrijd in eigen-gekweekte dahlia's.

12. Inplaats van de wedstrijden in fantasiestukjes als
sprookjes, tuintjes in miniatuurvorm en paddestoelen
wedstrijd in versierd KLEIN speelgoed, b\jv.: autootjes,
kruiwagentjes, poppenwagentjes, poppenstoeltjes, ledi-
kantjes, paardjes met karretjes, spoortrein, enz., enz.

• Voor alle wedstrijden diverse mooie prijzen.

• Voor inzendingen vaklieden geldprijzen.

Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdag-
ochtend 23 sept. om 9 uur aan de scholen.
Inlevering stekplanten voor groteren donderdagmiddag
23 sept. van 3—5 uur in het Nutsgebouw (hoofdingang).

Voor ouders van de kinderen van de buitenscholen des
morgens om 9 uur aan de buitenscholen geiyk met de
kinderen.

Alle overige wedstrijden vrijdagmorgen 24 sept. in de
koffiekamer van 't Nutsgebouw, ingang koffiekamer van
9.30 tot 12.30 uur; n i e t l a t e r .

De tentoonstelling wordt feestelijk geopend VRIJDAGAVOND
om 7.30 uur. Open tot 10.00 uur.

Zaterdag 26 september geopend van 4.00 tot 10.00 uur.

Prijsuitdeling 9.30 uur.

• Entree 40 cent per persoon; kinderen tot 14 jaar vrij.

VERLOTING maandag 27 sept. om 7.30 uur in 't Nutsgebouw.

\\\\\ ^ Inzendingen kunnen ook al donderdagavond om 7.80 tot
9.00 u. in de Nutszaal ingeleverd worden; hoofdingang.

Tijdig kopen

betekent

tijdig dragen
WIJ BRENGEN EEN KEURKOLLEKTIE
EXCLUSIEVE

stoften
VOOR HET A.S. NAJAAR

O.A.

WOLLEN COMPOSÊ's

FANTASIE WEVENIT's

DRALON RUITEN

TERLENKA RUITEN

SCHOTSE RUITEN

EFFEN FLANNELS
(in modetinten voor rokken en
overgooiers)

ENZ. ENZ.

Komt u ook eens vrijblijvend kijken.

L Schooldennen

Vordense Winkeliersvereniging
LEDENVERGADERING
op maandag 20 september iu
hotel Bakker 's avonds 8 uur.

8ELANGRUK!

In verband met de belangrijke akties wor-
den alle leden verwacht, het is ook uw
belang.

Het bestuur.

GEVRAAGD PER l OKTOBER:

een monsternemer
voor de buurtschap Veldwijk.
Zich te melden:

Laboratorium zuivelfabriek.

FOK. EN CONTROLEVERENIGING

De Centrale

Keukenproblemen?
WIJ LEVEREN EN PLAAT-
SEN VOOR U ALLE
SOORTEN

k e u k e n s
EN IN ALLE PRIJSKLAS-
SEN.

Wij geven u vrijblijvend advies
en prijsopgave.

Bel even O 57 50 - 35 67
TIMMER- EN AANEMERSBEDRIJF

R. de Graat
Breegraven 77, Warnsveld

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Koopt uw levensmiddelen in
ALBERS'
zelfbediening.
dan spaart u wekelijks guldens!

1/2 liter NUTBOMA geen 108 et maar 99

NESTLÊ SLAGROOM geen 104 et maar 89

VITELLA INSTANTPUDDING 3 p. geen 117 et maar 99

MARGARINE 3 pakjes geen 117 et maar 99

GOUDGELE SLAOLIE per fles geen 132 et maar 119

ONGELOOFLIJK

UNOX smac, u weet de prijs 114 et bij ons per blik 89

Dubbele blikken LEVERPASTEI slechts 69

Pracht SCHOUDERHAM 100 gram 69

CERVELAATWORST 150 gram 79

CACAO de Zaan per pakje a 100 gram 55

zolang de voorraad strekt elk tweede pakje voor 19

GEMENGDE WAFELS 200 gram 59

TAAIPOPJES grote zak 49

4 GEVULDE REPEN 89

REKLAME SPECULAAS 250 gram 59

Volop KREIJENBROEKS SPECULAAS per zak 69

CHOCOLADERONDJES per pak nu 69

HAWAIIAN ANANAS per blikje 60
elk tweede blikje 49

Bij elke fles WIJN naar keuze l zakje CHIPS GRATIS

Alcoholvrije UKEUR per fles 89

JAFFA VRUCHTENLIMONADE 2 flessen 98

KARNEMELKZEEP, koopje, 3stukjes voor 89

Afwasbaar KASTPAPIER 2 rollen voor 98

% literpotten BRUINE BONEN kant en klaar nu voor 59

ERWTENSOEPGROENTE 2 zakjes voor 59

OP VERZOEK NOG EEN KEER

Bij elke KILO SUIKER 2 dikke brokken AMANDEL-
SPECULAAS voor 69

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W . A L B E R S
Nieuwstad 5 Vorden

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 20 september 1965
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes, Motor-
Overalls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Ma-
rine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroe-
ken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoe-
nen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Ameri-
kaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 12,—. Dekens v. £ 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 18,50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.'— tot f 32.50<
.Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed l Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ring-
en steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-
sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongens-
schoenen, voor de spotprijs van f 9.75, maten 32—38. Hoge brui-
ne Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 18,50.

Nieuw l Rubberlaarzen, iets speciaals f 12,—.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE



Siemerink
Vorden

ATTENTIE
wij zijn iedere vrij-
dag van 9-11 u. met

VERSE HAANTJES
op de markt.

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

De minister van Justitie

heeft by beschikking van 21 juli j.l. nr. L.O. 560-126-048 aan de
Vordense Marktvereniging vergunning verleend om 8500 loten

A ƒ l,— PER STUK

te verkopen voor het houden van een loterij, waarvan de op-

brengst is bestemd voor de bevordering van het Marktwezen

en andere plaatselijke belangen.

De loten kunt u kopen by de plaatseiyke wederverkopers ken-
baar aan de raambiljetten en zyn tevens verkrygbaar bij de
penningmeester, Stationsweg 18 te Vorden.

DE HOOFDPRIJS IS

een rund t. w. van f 900
TWEEDE PRIJS EEN BROMFIETS.
Verder tal van aantrekkelijk prijzen.

Trekking op vrijdag 8 oktober a.s. ter gelegenheid van de

najaarsmarkt.

GEVRAAGD NOG ENKELE WEDERVERKOPERS
provisie 10 % van elk lot dat wordt verkocht.

De Marktkommissie

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

D A N S E N
zaal Schoenaker
Aanvang 7.30 uur.

Muziek: „The Rocking Drifters"

Super Cleaning
Wij zijn a.s. zaterdag 18 sept.
de gehele dag wegens familie-
feest

g e s l o t e n
Theo Hartman
Bur. Galléestraat 44, telefoon 1670, Vorden

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG
18 SEPTEMBER

dansen
ORKEST: „THE WHITE COMETS"

Doe het nu
Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke ge-
wenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK.

fa. Benrie
Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

A.S. ZONDAG 14.30 UUR

V O R D E N 1 - ZELHEM 1

Welke nette jongedame
WIL KOMEN WERKEN IN
EEN MODERN ZELFBE-
DIENINGSBEDRIJF ?
Wij zorgen voor de eerste
bedrijfskleding en een
5-daagse werkweek.

Brieven onder no. 25-2 bureau van dit blad

Bij VIVO:
Wekelijks lage prijzen

met bovendien
Gratis VIVO-wapentjes

KLADBLOCS O.5O

PINDAKAAS
pot

JUS D' ORANGE
fles van 1,65 voor

O.79

1 29• •^.C/

N.V. WESSELINK
BOUWMATERIALEN — ZUTPHEN

ZOEKT U EEN

echte Hollandse keuken
d.w.z. degelijk afgewerkt en toch . . . LUXE

komt u dan eens naar onze modern inge-

richte toonzaal

C O E N E N P A R K S S T R A A T 6 - ZUTPHEN
Telefoon O 57 50 - 32 16 — 37 99
Geopend van maandag tot vrijdag 8-5 uur.

HARING IN
TOMATENSAUS

2 blik O.69

PORTUGESE
SARDINES

2 blik 0.79

PRIMA
THEEDOEKEN

MERK ,,ELIAS"
2 stuks
met 40 wapentjes

Deze aanbiedingen zyu geldig van 15-22 sept. '65

3.18

VTVO KRUIDENIERS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

STEEDS VAKER: KISTEMAKER — FR. KRUIP, 'T HOGE

Gemeente Vorden
Op de secretarie dezer gemeente is plaats voor een

mannelijke kracht
die zich wil bekwamen in de gemeente-administratie.

Het bezit van het U.L.O.-diploma is vereist, terwijl
een type-diploma, alsmede enige jaren kantoor-
ervaring tot aanbeveling strekt.

De dienstvervulling wordt gehonoreerd met een bruto wedde,
die (al naar gelang van bekwaamheid) bij 21-jarige leeftijd
geldt voor:

een typist: minimum ƒ 284,—, maximum ƒ 414,— per maand
een klerk: minimum ƒ 362,—, maximum ƒ 518,— per maand
(het maximum wordt bereikt na 5 c.q. 6 jaren, met één-
jaarlijkse periodieke verhogingen van ƒ 26,— per maand).

Aanstelling op een hogere wedde dan het minimum
is, bij gebleken geschiktheid, mogelijk.

Bij aanstelling op een jongere leeftijd dan 21 jaar
geldt een jeugdaftrek van ƒ 23,— per maand voor
elk jaar.

Direct van kracht is een zeer gunstige studietoelage-regeling
voor vakstudie.

»») > Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Sollicitaties te richten aan de Burgemeester van Vorden vóór
24 september 1965.

(Persoonlijk bezoek alleen na oproeping).

Nutsgebouw™^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 19 SEPTEMBER, 8 UUR:

ZORRO
de wreker der partizanen
met: Frank Latimore, Maria Luz Galica.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

l ontbijtkoek 59

l litersfles koffiemelk 135

l pot abrikozenjam 89

l pak rijst 95

l luxe blik speculaas 145

l pot aardbeienjam 89

l pak lange vingers 49

l fles appelsap 100

l blik soepballetjes 69

1 fles druivensap 169

2 kladblocs + ballpoint 145

Bij ƒ 5,— aan boodschappen een auto gratis

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Wed. TEN BRINKE
Zutphenseweg C 63 a — Telefoon 1415

WIJ ZIJN MET

vakantie
VAN ZATERDAG 18 SEPT.

T.M. 27 SEPT.

Foto Dolphijn
VORDEN

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 20 T.M. 25 SEPTEMBER

Sigaranmagazijn, Boek- an kantoorboekh.

JAN HASSIHK"
WEGENS VAKANTIE

ges lo ten
VAN 20 T.M. 26 SEPTEMBER

CAFÉ UENK

Spaarbusjes
Honderden spaarders hebben al
een gezellig spaarbusje van
onze bank in huis.

Onze voorraad is echter groot
genoeg om u ook van zo'n sier-
lijk busje te voorzien.

Zij hebben het model van een
bijenkorf en zijn uitgevoerd in
diverse kleuren.

Vooral voor jongelui die de school hebben
verlaten en niet meer met zegels sparen
zijn ze praktisch.

Neem de bank in huis.

ra
VERSTANDIG EN HANDIG!

COOP. BOERENLEENBANK
RAIFFEISENBANK
VORDEN
de spaarbank met volledige bankservlc»

Ruurloseweg 21



16 september 1965 Tweede blad Contact 27e jaargang no. 25

AFSCHEID DS. J. D. TE WINKEL

Nadat ds. J. D. te Winkel, predikant van de Ge-
reformeerde kerk te Vorden zondagmiddag met
een predikatie over Marcus 9 vers 50 b (Hebt
zout in uzelf en houdt vrede onder elkander) af-
scheid van zijn gemeente, wegens vertrek naar
Sassenheim, had genomen werd de scheidende pre-
dikant allereerst toegesproken door de heer Ad-
dink, ouderling, daarna door ds. J. H. Jansen,
Ned. Herv. predikant te Vorden, namens de Herv.
kerk, waarna de rij van sprekers besloten werd
door ds. Dondorp te Zutphen die sprak namens de
Classis Zutphen van de Geref. Kerken.
Na een kort dankwoord door ds. te Winkel aan
de sprekers, de kerkeraad, commissie van Beheer
en de organisten alsmede de koster der kerk, werd
het afscheid voortgezet met de genodigden in het
gebouw Irene.
Evenals in het kerkgebouw merkten ook wij hier
op pastoor Bodewes van de parochie Vorden-Kra-
nenburg, alsmede rector Pans van de R.K. kerk te
Vorden.
Pastoor Bodewes zowel als de rector spraken de
scheidende predikant op hartelijke wijze toe waar-
in zij de samenwerking tussen de diverse kerkge-
nootschappen tot uiting lieten komen.
Mevr. Rombach dankte ds. te Winkel voor zijn
arbeid gedaan ten bate en ten dienste van het
Groene Kruis (afd. Vorden).
In intieme kring werd maandagavond in Irene
door de gemeenteleden afscheid van ds. en mevr.
te Winkel genomen.
Als eerste spreker voerde het woord namens de
kerkelijke gemeente de heer A. J. Lenselink, na-
mens de Geref. Mannenvereniging de heer D.
Woudstra, namens de Geref. Vrouwenvereniging
mevr. Muis, namens de jeugd Benny Groot Enze-
rink en namens het kinderzangkoortje Hans
Schouten. Het koortje zong de scheidende predi-
kant enige geestelijke liederen toe. Als een der
oudste kerkleden sprak de heer Joh. Groot Enze-
rink woorden van afscheid, waarna de heer van
der Nol op geestige wijze en onder aanbieding
van een portret in toga van ds. te Winkel de rij
van sprekers besloot.
Gezamenlijk werd een zelf gedicht lied (gemaakt
door de heer J. W. Luiten uit Hengelo) (G.) en
die wegens verblijf in het ziekenhuis zelf niet aan-
wezig kon zijn, ds. en mevr. te Winkel toezongen.
Als blijk van waardering werd het predikanten-
echtpaar een door de heer Kost uit Vorden ge-
maakte schilderij, voorstellende het ambtelijk
werk in Vorden door ds. te Winkel t.w. het kerk-
gebouw een deel van de door hen bewoonde pas-
torie, een deel van het bejaardencentrum „De
Wehme" en het verpleeghuis „Het Enzerinck",
aangeboden.
Ds. te Winkel dankte op zijn eigen wijze de ver-
schillende sprekers (ster) en voor het ontvangen
cadeau.
Aan het begin van de bijeenkomst, welke onder
leiding stond van de heer J. W. Addink (ouderling
der kerk) werd door de scriba der kerk, de heer
H. J. Berenpas, de verblijdende mededeling ge-
daan dat de beroepen predikant ds. Th. P. van
Belzen uit Mariënberg het beroep naar de Geref.
kerk te Vorden had aangenomen en dat deze het
voornemen had reeds op 12 december a.s. zijn
intreepredikatie te houden. Een en ander werd
zeer op prijs gesteld.
Aan het slot werd ds. êa mevr. to Winkel bid-
dend toegezongen „De Heer zal u steeds gade-
slaan" waarna de heer H. J. Berenpas voorging
in dankgebed. Ieder der aanwzigen nam vervol-
gens met een handdruk afscheid van het predi-
kantenechtpaar.

UITSTAPJE COÖP. ZUIVELFABRIEK
„DE WIEKSSE"

Het afgelopen weekend maakten de direktie, be-
stuur, personeelsleden en dames van de Coöp.
Zuivelfabriek ,,De Wiersse" alhier hun jaarlijkse
uitstapje per touringcar. Men vertrok om 7 uur
bij goed weer via Utrecht, Amsterdam, de Zaan-
streek naar Den Helder, waar de overtocht werd
gemaakt naar het eiland Texel.
Na een mooie rondrit over het eiland wat voor
velen een belevenis was, ging men weer terug
naar Den Helder.
De terugreis ging nu via de Afsluitdijk, naar Bols-
ward, N.O. Polder. In Kampen werd heerlijk ge-
dineerd, waarna men tegen 11 uur weer thuis was.

VORDEN l — PAX l 0—2
De vele honderden toeschouwers die zondagmid-
dag het Vorden-terrein omzoomden om getuige te
zijn van de streekderby Vorden—Pax zullen enigs-
zins teleurgesteld huiswaarts zijn gegaan. Het was
n.l. geen al te best gespeelde wedstrijd die overi-
gens verdiend met O—2 door de bezoekers werd
gewonnen.
Het verschil tussen de beide ploegen was gelegen
in het feit dat de voorhoede van Pax beter en
daardoor veel gevaarlijker was dan de Vordense
voorhoede die over het algemeen een zwakke in-
druk maakte.
Direkt na de aftrap trokken de Hengeloërs ten
aanval. Het eerste kwartier bleef Pax iets ster-
ker en wist dit door een doelpunt van Veenhuis
in de score tot uitdrukking te brengen. Het ge-
lukte Vorden geleidelijk aan het spel te verplaat-
sen. De thuisclub was dichtbij de gelijkmaker
toen keeper Rietman over de bal heen trapte
doch gelukkig voor hem wist rechtsback Harm-
sen het leder nog net corner te trappen. Deze
cornerbal werd door linksbuiten Oost hoog voor
doel geplaatst en door Eggink prachtig ingekopt,
doch met een snelle reaktie gelukte het doelman
Rietman om de bal via de lat tot corner te ver-
werken. Even later schoot Eggink uit een pass
van Nijenhuis rakelings langs de verkeerde kant
van de paal.
In de tweede helft startte de thuisclub met een fel
offensief en ontstonden er enkele verwarde situ-
aties voor het Pax-doel. Een hard schot van Nij-
enhuis werd prachtig door Rietman gestopt. Bij
een scrimmage voor het Pax-doel kreeg Arfman
een goede scoringskans die echter door te lang
wachten verloren ging. Rechtsbinnen Nijenhuis
probeerde het nogmaals met een hard schot die
met een koene duik door Rietman tot corner werd
verwerkt. Toen het Vorden-offensief was geluwd
nam Pax bezit van het middenveld en via links-
buiten Veenhuis, de beste speler van het veld, on-
dernamen de Hengeloërs een serie gevaarlijke
aanvallen op het Vorden-doel. Pax kreeg op de
rand van het strafschopgebied een vrije schop
toegewezen die keihard tegen het muurtje werd
geschoten. In de twintigste minuut kreeg Pax loon
naar werken toen na een zeer snelle kombinatie
Wuestenenk doelman Golstein met een laag schot
in de rechterbenedenhoek het nakijken gaf O—2.
Schoten van Lichtenbarg en Tieken scheerden ra-
kelings langs het Vorden-doel. Een schitterende
schuiver van Veenhuis werd prachtig door Gol-
stein via de paal gestopt, waarna de terug-
springende bal opnieuw door Lankhorst werd in-
geschoten doch wederom stond Golstein op de

goede plaats. Nadat Veenhuis uit een voorzet van
Lankhorst in het zijnet had gekopt werd bij een
tegenaanval van Vorden een prachtige kopbal
van Eggink uitstekend door Rietman gehouden.
In de laatste fase van de strijd was Pax nog dicht
bij een doelpunt toen Nijenhuis aarzelde met weg-
werken. Ten koste van een corner kon Ruiter-
kamp evenwel nog een doelpunt voorkomen. Al
met al een verdiende overwinning voor Pax en
vele centjes voor de Vordense penningmeester.

PAX 3 — VORDEN 2 3—5

In een doelpuntrijke wedstrijd heeft Vorden 2 ver-
diend gewonnen. Voor de rust ging de strijd ge-
lijk op, hoewel de thuisclub meer scoringskansen
had dan Vorden. Tweemaal achtereen kwam de
Pax-midvoor vrij voor doel doch beide keren
schoot hij ver naast. Na ca. een half uur nam
Vorden een O—l voorsprong toen Buunk via de
keeper scoorde. Dit was tevens de ruststand.
In de tiende minuut van de tweede helft scoorde
Michels de gelijkmaker l—1. In dezelfde minuut
bracht Mombarg uit een pass van Bosch de stand
op 1—2. Uit een listig door Michels genomen vrije
schop zorgde Klein Lenderink voor de gelijkmaker
2—2. Hierna werd Vorden beduidend sterker en
kreeg de Pax-doelman handen vol werk. Uit een
voorzet van Golstein zorgde Mombarg voor 2—3.
Buunk en De Greef schoten hierna beide een keer
tegen de lat. Een slecht door de keeper uitgescho-
ten bal werd door Buunk ingeschoten 2—4. De-
zelfde speler zorgde even later voor 2—5. Vlak
voor tijd werd het 3—5.

WARNSVELDSE BOYS 2 — VORDEN 3 3—2

Voor de rust ging de strijd gelijk op en kregen
beide ploegen redelijke kansen. De thuisclub wist
er één van te benutten en had zodoende bij de rust
een l—O voorsprong.
In de tweede helft gaf Warnsveld meestal de
toon aan. Nadat Rothman de balans in evenwicht
had gebracht liep de thuisclub hierna uit tot 3—1.
Uit een pass van B. Golstein bepaalde Jan Zwe-
verink de eindstand tenslotte op 3—2.

De uitslagen bij de juniorenwedstrijden waren:
Vorden A—WVC B 8—2; Vorden B—Steenderen
A 7—0; Vorden E—Warnsveldse Boys B 2—5.
Het voetbalprogramma voor het a.s. weekend
luidt:
Vorden l—Zelhem 1; Vorden 3—Socii 2; Sp.
Brummen B—Vorden B; Vorden C—Sp. Eefde A;
HSK B—Vorden D; Zutphania C—Vorden E; So-
ciï B—Vorden F.

RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal had ook j.l. zondag weinig suc-
ces en moest de puntjes in Apeldoorn laten door
een 3—O nederlaag tegen OBV 1.
Voor de aanvang der wedstrijd werd l minuut
stilte in acht genomen voor de deze week door
een noodlottig ongeval omgekomen speler van het
eerste elftal Jan Haverkamp.
De Apeldoorners hadden in de eerste helft het bes.
te deel van het speLjaaar konden dit aanvankelijk
niet in doelpunten ||B uitdrukking brengen door
het goede verdedigingswerk der Ratti-achterhoe-
de. Bij Ratti kreeg de voorhoede nog wel enkele
kansen, maar het juiste schot ontbrak. Schoten
van de beide vleugels hadden i
Na een half uur moest doelman Berendsen, die
overigens in goede vorm was, in het net graaien,
daar OBV's linksbinnen een goed opgezette aanval
met een zuiver sch^Éjn de rechterhoek afrondde
l—o. Met deze staia^-ak de rust aan.
Ratti nam in de tweede helft het initiatief over en
was ruim een kwartier in de aanval, resultaat
bleef echter uit. Wel werden er enkele hoekschop-
pen genomen en een enkele vrije trap, maar het
spel bleek te weinig overtuigend, waardoor succes
uitbleef. Na een half uur scoorde Apeldoorns r.-
binnen de stand op 2—O, waarna zeven minuten
voor het einde de stand óp 3—O werd gebracht
door een kogel van de OBV-middenvoor.
Ratti 2 is de nieuwe kompetitie zeer hoopvol be-
gonnen door thuis met 2—0 van Hercules 3 uit
Zutphen te winnen. Het was een bijzonder goed
gespeelde wedstrijd met fraaie kombinaties en
vlot open spel over de vleugels. Nadat linksbinnen
L. Eykelkamp wegens een blessure was vervangen
door A. Hartman scoorde V. d. Logt een goed
aangegeven bal in de doelmond l—0. Doelman
Huitink kreeg in de tweede helft nog diverse ge-
vaarlijke ballen te verwerken, maar hij hield ze
uitstekend. Nadat Ratti een penalty grandioos ge-
mist had, werd tien minuten voor tijd een afge-
meten voorzet van linksbuiten B. Overbeek, in-
eens door V. d. Logt ingeknald, eindstand 2—0.
Ratti 3 verloor haar eerste wedstrijd in eigen ho-
me tegen Zutphen 6 met l—3, met iets meer ge-
luk (de cornerverhouding was voor rust 5—2)
had men in de eerste helft zeker enkele doelpun-
ten kunnen scoren .Nu leidde Zutphen reeds na
tien minuten door een lage bal van Wijchman, die
ook na de thee de score kon verhogen O—2. Nadat
Bokkinga voor de bezoekers de stand op O—3 had
bepaald, scoorde een der Zutphense backs, bij
een Ratti-aanval in eigen doel l—3.
Ratti A deed zaterdagmiddag verdienstelijk werk
door het op bezoek zijnde Baakse Boys A met
een 4—2 nederlaag weer IJsselwaarts te sturen.
Een goed begin is het halve werk.

GOUDEN KLOOSTERJUBILEUM PATER
M. REINDERS O.F.M.

In het Minderbroedersklooster op de Kranenburg
hebben de afgelopen dagen énkele paters belang-
rijke jubilea herdacht.
Op 7 september j.l. was het 50 jaar geleden dat de
z.e. pater Marchelmus Reinders o.f.m. te Wijchen
werd gekleed in de Orde der Franciscanen.
De jubilaris deed zijn eenvoudige Geloften te Wij-
chen op 8 september 1916 en de plechtige Gelof-
ten te Bleyerheide op 9 sept. 1919, waarna hij
op 26 maart 1922 tot priester werd gewijd te
Weert. Pater Reinders, die zelf een geboren en
getogen Achterhoeker is (hij aanschouwde op 15
januari 1895 te Harreveld het eerste levenslicht)
is hier danook geen onbekende. Hij is al vele ja-
ren o.m. in de laatste oorlog, in het klooster op
de Kranenburg en is buitengewoon goed bekend
met deze streken, hij heeft o.m. studie gemaakt
van diverse dialecten, streeknamen, het ontstaan
van familienamen etc. Minder bekend is misschien
dat zijn geboortehuis uit Harreveld, een oud-Sak-
sische boerderij, thans reeds vele jaren is te aan-
schouwen in het Openluchtmuseum te Arnhem.
Pater Reinders ging na het volgen van de pasto-
raalcursus te Maastricht in mei 1923 naar Rome,
waar hij op het Secretariaat van de Orde werkte.
Voorts was hij van 1928-1930 student in Leuven en
vandaar H.B. student aan de R.K. Universiteit te
Nijmegen tot maart 1935,. Als leraar Duits en
plantkunde ging hij toen naar het Missiecollege te
Sittard en was daarna assistent in diverse plaat-
sen o.m. Vorden, Venray, Baexem, Ammerzoden,
Vragender, van l november 1949 tot 1952 in Oos-

tenrijk, daarna te Woerden en vanaf 12 augustus
1957 was hij in deze funktie te Vorden. Van hier-
uit trekt hij dagelijks per fiets, bus of auto naar
de omliggende plaatsen om in de zielzorg werk-
zaam to zijn.

ZILVEREN KLOOSTERJUBILEUM
BROEDER SIDONIUS VAN GENEIJGEN

De tweede zilveren jubilaris is de huidige broe-
der-tuinman van 't Kranenb. klooster, Sidonius
van Geneijgen, die al vanaf 12 september 1963 de
scepter zwaait in de tuin van het klooster. Hij
werd in 1914 te Weert geboren, gekleed in de
Orde te Bleyerheide op 7 september 1940, de een-
voudige geloften te Bleyerheide op 8 sept. 1945
en de plechtige op 8 oktober 1945 te Alverna. Hij
was achtereenvolgens tuinman te Weert, Bleijer-
heide, Venray, Weert, Heerlen en nu te Vorden.
Bovenstaande jubilea zullen op 28 september a.s.
in de intieme kring van de kloostercommuniteit
worden herdacht. I.v.m. deze feestelijke gebeurte-
nissen in het klooster hebben de paters en broe-
ders in juni j.l. reeds gezamenlijk een buitenlandse
trip gemaakt van 2 dagen naar Duitsland.

ONDANKS SLECHTE WEER TOCH VELE
TOERISTEN IN VORDEN

Ondanks de minder gunstige weersomstandighe-
den heeft Vorden het afgelopen zomerseizoen
toch nog vele toeristen getrokken, zo vertelde ons
de sekretaris van de plaatselijke VVV, de heer
G. W. Eyerkamp. Vergeleken bij vorig jaar waren
er thans meer aanvragen naar zomerhuisjes.
Over het algemeen zijn de zomerhuisjes flink be-
zet geweest. Vorige jaren kwam het nog wel
eens voor dat er toeristen doorgestuurd moesten
worden naar andere plaatsen (b.v. Almen) doch
dit is deze zomer niet voorgekomen, aldus de heer
Eyerkamp.
Het aantal pensions heeft zich iets uitgebreid hoe-
wel er nog wel een tekort bestaat aan hotelruimte.
Momenteel kunnen er in Vorden ca. 565 personen
in het vakantieseizoen slaapgelegenheid vinden.
De beschikbare hotels en pensions hebben hiervan
ca. 170 bedden. Er zijn 2 kampeerboerderijen waar
in totaal ca. 70 personen kunnen overnachten. De
zomerhuisjes en de gedeeltelijk gemeubileerde hui-
zen bieden plaats aan ca. 325 personen.
Of het kampeercentrum er zal komen dat de heer
Verkijk wil stichten nabij de Wildenborchse weg
(links van het „Lange End") is nog steeds een
groot vraagteken.
Wij vragen ons dikwijls af of het kampeercen-
trum er wel ooit zal komen, aldus de heer Eyer-
kamp.
De meeste inlichtingen die het afgelopen seizoen
bij het VVV-informatiebureau werden ingewonnen
hadden betrekking op de Achtkastelentocht. Deze
tocht is nog altijd de voornaamste trekpleister.
In de maanden juli en augustus werd deze tocht
elke woensdagmiddag gehouden o.l.v. burgemees-
ter A. E. van Arkel. Behalve in groepsverband
maken ook vele toeristen deze tocht op eigen
gelegenheid. Om juist JÉK^ mensen tegemoet te
komen is het VVV-beBBr voornemens om het
a.s. seizoen een kleurenroïder uit te geven. O.m.
zijn in deze folder verschillende wandel- en fiets-
tochten aangegeven, terwijl bovendien de acht

k i f u n - i i y.jjn a i ' i . r r i d in» zal krij-
gen. Ook zal er een nieuw boekje met de ver-
schillende vakantieadressen verschijnen.
Dit jaar zijn de pijlen^Éfe de achtkastelentocht
aangeven, allemaal ve^^uwd.
Het ligt in de bedoeling van de VVV het volgend
jaar enkele wandeltochten uit te zetten die met
pijlen of nummers zullen worden aangegeven.
Ten gerieve van de wandelaars is een bank ge-
plaatst bij de Wildenborchse weg. In plan „Boonk"
zal eveneens een bank worden geplaatst, terwijl
de Kranenburg het volgend jaar aan de beurt
komt.
Door de drie organisaties t.w. G.M.v.L., C.B.T.B.
en A.B.T.B. is er dit jaar voor het eerste een
excursie op touw gezet naar de Zuivel- en Kaas-
fabriek, met daaraan gekoppeld een bezoek aan
een boerderij. Initiatiefnemer was de heer Graas-
kamp. Deze excursies (in totaal 4) zijn een groot
succes geworden. Er namen soms groepen van ca.
honderd personen aan deel.
De touwtrekkompetitie die op twee avonden werd
gehouden trok beide keren grote belangstelling
evenals de avondmarkten. De folkloristische avond
met o.m. een Franse dansgroep trok weinig pu-

bliek. De in het kader van het VVV-zomerpro-
gramma georganiseerde dansavonden werden
ronduit een teleurstelling. Dat kan niet gezegd
worden van de tentoonstelling in het schildershuis
„Blaauboer". Hier namen vele toeristen 'n kijkje.
Het fraaie natuurbad ,,In de Dennen" trok on-
danks het slechte weer nog ca. 80.000 bezoekers.
Voorts werd éénmaal een oriënteringsrit gehou-
den waarvoor redelijke deelname bestond.
De geplande ruiterdemonstratie moest vanwege
het weer afgelast worden. Volgend jaar zal er
weer een wielerronde worden gehouden. De orga-
nisatie is in handen van de Empo-rijwielfabriek
met medewerking van de VVV.

VOOR

— BANKSTELLEN
— EETHOEKEN
— BERGMEUBELEN
— DRESSOIRS
— SALON. EN

T.V.-TAFELS
— BIJZETSTOELEN ENZ.

HET ADRES

Uit voorraad leverbaar

WEGENS VAKANTIE

geen pedicuren
VAN 25 SEPTEMBER T.M.

6 OKTOBER

Lucy Jansen
Med. ged. pedicure, telefoon 1304

Nevedawol vanaf ƒ 0,95
Draion wol vanaf ƒ 1,75
Inversawol vanaf ƒ 2,25

prima kwaliteiten

A. J. A. HELMINK

f7.65 per fles
KEUNE

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

0 5 daagse werkweek
% Goede verdienste met prestatie-beloning
9 Deelname aan bedryfsspaarregeling
0 Opname in het bedrijfspensioenfonds

• Werkkleding kosteloos in bruikleen
0 Elke week een vleespakket tegen geringe

vergoeding
• Reiskostenvergoeding
• Vervoer niet eigen busdienst vanuit Doetin-

chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (O.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 43

Te koop:
Opel Record 1958
Opel Record 1956
Opel Olympia 1956
inruil mogelijk

Automobielbedrijf
A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

Te koop:
Volkswagen 1964
20.000 km gelopen.

Automobielbedrijf
A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

Te koop: prima eetaard-
appelen, Noordelingen en
Pimpernel. D. Norde
Wenneker, telefoon 1622



EEN EIGEN HUIS IS GOUD WAARD !
Laat u daarom serieus voorlichten omtrent aankoop van een
goede en solide woning. Wij bouwen . of beginnen binnenkort
met de bouw - in de navolgende plaatsen:
Hengelo (Gld.), Korenbloemstraat, koopprijs p.w. ƒ 34.000,—
's Heerenberg, Hoge Distel weg, ramingprijs p.w. ƒ 28.400,—

Dinxperlo, Ds. van Dijkstraat, koopprijs p.w. ƒ 29.250,—

Winterswijk, Joh. Vermeerstraat, koopprijs ƒ 45.000,— k.k.
Zevenaar, Tulpenstraat, ramingsprijs p.w. ƒ 29.000,—

Bouwplannen hebben wij verder in: Borculo, Brummen, Die-
penheim, Dieren, Geesteren, Heteren, Hummelo, Laag Soeren,
Rheden en Steenderen.
Inlichtingen GRATIS en VRIJBLIJVEND bij:

N.V. Mij. Eigenwoningbezit „Gelderland"
Dieren — Spoorstraat 42 a — Tel. O 83 30 - 40 53 b.g.g. 45 68

voor wie er
kijk

op
heeft

G.Emsbroek l Zn. c.v,
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Gemeente Vorden

TYPIST(E)
met praktische ervaring en vlot kunnende typen.

Bruto-salaris bij: 17 jaar ƒ 192,— per maand
18 jaar ƒ 215,— per maand
19 jaar ƒ 238,— per maand
20 jaar ƒ 261,— per maand

Vanaf 21-jar. leeftijd minimum ƒ 284,—; maximum
ƒ 414,— per maand (5 één-jaarlijkse verhogingen
van ƒ 26,— per maand).

Aanstelling op arbeidscontract
Indiensttreding zo spoedig mogelijk
Sollicitaties te richten aan de Burgemeester van Vorden
vóór 24 september 1965

(Persoonlijk bezoek alleen na oproeping)

l pot Spar Jam van 115 cent voor 99 et - 10 et zegel-
korting

l pot Spar Poederkoffie v. 198 et voor 159 et - 16 et ,,
l pak Spar Speculaas van 105 et voor 95 et - 10 et ,,
l fles Spar-Up van 65 et voor 54 et - 5 et ,,

l Spar Zomer-rookworst v. 130 et voor 109 et - 11 et ,,
100 gram Baconspek van 87 et voor 79 et - 8 et ,,
l zak Naugatines 75 et - 7 et ,,
1 blik Spar Rundvlees 180 et - 36 et
2 pakjes Zo-klaar-pudding 78 et - 16 et ,,

l pak Spar Margarine deze week 20 % ZEGELKORTING !

l zakje Luxe Melange 55 et - 11 et ,,
3 st. Spar Toiletzeep (4e stuk gratis) 115 et - 23 et ,,
6 KINDERREEPJES slechts . 49 et - 5 et

l zakje LUC Menthol gommetjes l
l zakje Salmiak pastilles

l flesje Bessensap
l pak Griesmeel ..

79 et - 8 et

125 et - 12 et

2 Praline repen 49 et - 5 et

OP HET VERSE VLEES ALTIJD 10 % ZEGELKORTING !

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

Divanbed
kompleet met matras nu

ƒ 59,—

Prima keukenstoelen
blank gelakt en notenkleur
nu ƒ 12,98
met plastic bekleding ƒ 18,95

Ljf l N K

GEVRAAGD:

opperman
of iemand die genegen is om
in dit werk opgeleid te worden.

fa. J. W. Bijenhof * Zn.
Zutphenseweg 66 — Telefoon 1524

TE KOOP IN PLAN BOONK EEN

nieuwbouw-woning
voorjaar 1966 te aanvaarden

vraagprys ƒ 27.500,—

Brieven onder no. 25-1 bureau van dit blad

Wenst u in uw kamer een
nieuw

k o k o s t a p i j t
Diverse mooie dessins voorra-
dig.
Deze week speciale prijs ! ! ! !

Deze winter worden

fijne-keuken- en naaicursussen
gehouden, desgewenst ook een
KOOKCURSUS VOOR
MANNEN.

De cursussen beginnen op 4 oktober a.s.
Aangifte voor 27 september bij de direktrice
van de huishoudschool.
5ij, die zich verleden jaar hebben opgege-
ten, zijn het eerst aan de beurt, maar moe-
ten zich opnieuw opgeven voor 27 sept.

De direktrice
G. DISBERGEN

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V. — VORDEN

Op onze afdeling Boekhouding
hebben wij plaats voor enkele

administratieve krachten (viwl)
Gehuwd geen bezwaar.

Eventueel voor halve dagen.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan
ons adres, Enkweg 17, Vorden

HEDEN LEVERBAAR

SIMCfl 1966
in de modellen 1000, 1300, 1500

met nog meer voordelen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Tragter
Telefoon 1256

IJsbaan-comité, Vorden
Verwijzende naar bijgesloten
circulaire in Contact wordt u
vriendelijk, doch dringend ver-
zocht u zo spoedig mogelijk aan
te willen melden bij één der on-
derstaande dames of heren le-
den van het voorlopig comité
te Vorden.

Mevr. M. C. v. Mourik-Spoor Zutph.w. 85
H. Wesselink, Insulindelaan 11
C. Groen, Zuivelfabriek
Mej. D. Jansen, Zutphenseweg 49
Dr. K. H. de Vries, Ruurloseweg 6 a
J. v. d. Broek, Hertog Karel v. Gelreweg 82
J. F. Geerken, Zutphenseweg 35

Spreekuur Loco-burgemeester
Tijdens het verlof van de burgemeester van
maandag 20 sept. tot en niet vrijdag 8 okt.

a.s. zal wethouder A. J. Lenselink als loco-

burgemeester iedere werkdag, behalve za-
terdags, van des voormiddags 10.30 tot 12
uur, ten gemeentehuis voor het publiek te
spreken zijn.

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst
200 gram plokworst
200 gram hoofdkaas

250 gram rookworst

M. Krijt, Dorpsstraat

280 et
290 et
800 et

60 et
100 et
60 et

100 et

Ook gevoelige
i

voeten
voelen
zich fijn
in

'Walk
Well'
schoenen!

fl. J A N S E H
't Schoenenhuis

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging ?
Neem
obligaties van de N.V,
Bouwfonds Ned. Gem,
Stukken è ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5, — per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 81

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Voor gezellige warmte
KOOPT U

EEN ELEKTRISCHE RADIATOR

EEN VENTILATORKACHEL

OF EEN STRAALKACHEL

P O N G S

Herv. Jeugdclubs, Vorden
VRIJDAG 17 SEPTEMBER A.S.

openingsavond
7.30 UUR IN IRENE.

Vertoning van de film:
„DE KOE EN DE GEVANGENE".

Jongelui vanaf 11 jaar kom kennis maken met
onze clubs, breng je vriend (in) mee.

De clubavonden beginnen op de volgende datums:
Meisjes 11 t.m. 13 jaar op 21 september om 6.45 uur in Irene.
Jongens 11 t.m. 13 jaar op 24 september om 7.30 uur in Irene.
Jongens 14 t.m. 16 jaar op 23 september om 7.30 uur in Irene.
Meisjes 14 t.m. 16 jaar op 21 september om 7.15 uur cateche-

satielokaal.

Meisjes en jongens 17 jaar en ouder op 21 september om 8 uur
in Irene.


