
CONTACT Donderdag 19 september 1963

25e jaargang no. 25

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, po-tkant. Vorden HET NIEUWS- EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld ad ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 934120 t.n.v. Druk-
kerij Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelyk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving voor l oktober in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.

JUBILEUM OP „DE WIERSSE"
Zaterdagmiddag was er feest op Huize „De Wiers-
se". De heer Vruggink vierde het feit dat hij ge-
durende 25 jaar in de bekende tuinen van „de Wiers-
se" als tuinbaas werkzaam is geweest.
Het jubileum werd gevierd in de kring van mensen
die nauw met het kasteel verbonden zijn. Mevrouw
A. Gatacrc—de Stuers overhandigde aan de heer
Vruggink en diens echtgenote, mevrouw E. J. Vrug-
gink—Paap, een speciaal voor deze gelegenheid
vervaardigd Delfts-blauw bord. Namens de col-
lega's ontving de jubilaris een prachtig bloemstuk.

DAMMEN
Ter voorbere id ing op het a.s. seizoen speelde een
combinatie van de damclub D.C.V. vrijdagavond
in /,;i;il F„ske;i een vr iendschappel i jke wedutrijd
tegen een combinatieteam van de Larense damver-
eniging „Denk & Zet".
De Larense ploeg beschikte over enkele gerenom-
meerde spelers zoals Joh. Haytink en R. J. Holter-
man Jr. Deze beide spelers hebben een uitstekende
indruk achter gelaten. Uiteindelijk moest D.C.V.
met 15—11 het onderspit delven.
De individuele uitslagen waren als volgt: P. van
Ooyen-Joh. Haytink 0-2; B. Nijenhuis-R. J. Hol-
terman Jr. 0-2; J. Oukes-H. J. Beltman 1-1; A. van
Ooyen-A. Haytink 0-2; J. Lammers-Th. Boersma
i-i; Klein Bramel-J. Stegink 0-2; H. Wansink-H.
van Geenhuizen 0-2; B. Breuker-G. Slagman 2-0;
l'. Roo/mdaal-H. Holt 0-2; B. Wentin'k-G. J. Groot
Wesseldijk 1-1; Esselink-H. Vissers 2-0; C. van
Ooyen-Joh. Nijman 2-0; Hulshof-H. Jansen 2-0.
Voor de onderlinge competitie van D.C.V. werden
<U: volgende wedstrijden gespeeld: De Boer-Wesse-
link 0-2; Derks-llesselink 2-0; Van Dijk-Ter Beest
0-2.

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen had woensdagavond in het Nutsge-
bouw haar eerste bijeenkomst in dit winterseizoen.
De presidente, mej. Meinen, heette de spreekster,
mej. Aafje Top, hartelijk welkom, verder kon ze
een groot aantal leden begroeten, alsmede ook een
aantal dames die deze avond kennis kwamen maken
met de afdeling.
Na de opening werden eerst verschillende mede-
delingen gedaan: op 23 sept. a.s. zal een cursus
„kleine reparaties in de huishouding" beginnen in
een lokaal van de huishoudschool. Hiervoor gaven
zich voldoende deelneemsters op. Het zangkoortje
hervat de repetities weer op woensdag 18 september
en ook de handwerkcursus zal deze winter weer
doorgang vinden.
Verder werd de aandacht gevestigd op de algemene
cursus voor meisjes en vrouwen van stad en land
van 30 sept.—11 oktober op de Volkshogeschool te
Eerbeek. De provinciale najaarsvergadering zal ge-
houden worden op donderdag 31 oktober in het Huis
der Provincie te Arnhem.
Hierna gaf de presidente het woord aan mej. Aafje
Top voor haar voordracht over de roman „Zuster
LUC", van de schrijfster Kathrijn Hulme.
Deze begaafde spreekster wist haar gehoor van het
begin tot het einde te boeien en de ademloze stilte
in de /aa l bewees hoc in tens werd medegclecfd met
dfi l*7*n*Jf6Schl6dênia van / lu- i l . i - r 1,111-,
Met een hartely'k woord van dank aan mej. Top
voor deze mooie lezing en de mededeling dat de
volgende bijeenkomst op woensdag 9 oktober ge-
houden zal worden, werd de avond door de presi-
dente gesloten.

AANBESTEDING
Onder architectuur van het architectenbureau Van
Houte, vond woensdag de aanbesteding plaats van
de u i t b r e i d i n g van de kapsalon van de heer G. J.
l l e e r s i n k , aan de Zutphenseweg alhier. Kr werd
door 12 firma's ingeschreven.
Laagste inschrijvers waren:
Metselwerk: G. J. Harmsen f 21.300,—; Timmer-
werk: G. J. Harmsei™fc3.978,—; Loodgieterswerk:
Gems Metaalwerken^RsSS,—; Elektriciteitswei k:

Metaalwerken f 888,—; Schilderwerk: Fa. E.
J. Weenink, Ruurlo f 3638,—.

Opening

Komt u eens
kijken,

u slaagt zeker.

Hierdoor hebben wij het genoegen U mede te

delen, dat wij op

WOENSDAG 25 SEPTEMBER
onze geheel gemoderniseerde winkel en pedicure-

afdeling openen.

Gelegenheid tot bezichtiging van onze zaak
tussen 5 en 8 uur.

Donderdag starten we met onze verkoop.

(Dnze herfst kol lekt ie is zeer

modern en zeer uitgebreid!

Ter gelegenheid van de heropening geven wij

van donderdag 26 sept. t.e.m. zaterdag 5 okt.

10% korting.

Tevens ontvangt iedere bezoeker een bon, waar-

aan een leuk prijsje verbonden is.

A. JANSEN t SCHOENENHUIS

KERKDIENSTEN zondag 22 september.

Herv. Kerk
8.30 uur Ds. M. G Sterringa, Zutphen.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool.
10 uur Dr. H. Bartels, Amersfoort.

Geref. 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.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur A. Harmsma, tel 06752 (1277)

BI «lid melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie).
Weekmarkt.

Vrijdag waren 72 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was vlugge handel; prijzen van
f62,- tot f72,-.

Burgelijke stand van 11 t.e.m. 17 sept.
Geboren: z. van A. J. Halslijn en A. H. J.
Masselink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. Bosch en E. H. Lenderink;
E. G. Schuppers en J. A. Zweverink.
Overleden: L. A. J^teeman, m., 81 jaar,
weduwn. van B. J. d^PIk.

ORIENTER1NGSKIT
Voor de j.l. zondagmiddag door de Vordense auto-
en motorclub „de Graafschaprijders" georganiseer-
de oriënteringsrit, bcsJ^l grote belangstelling.
Niet minder dan 105 afnemers verschenen aan
de start van de voor het Provinciaal dubkampioen-
schap van de K.N.M.V. meetellende rit.
De tocht was zwaar, niet alleen door de vele zand-
wegen, die er in opgenomen waren, maar ook door
de vele foefjes, die het K.N.M.V. reglement kent
en waardoor het voor velen geen „ontspanning"
meer is om aan dergelijke ritten deel te nemen,
maar eerder 'n afmattende race tegen de tijd, voor-
al als het gemiddelde, zoals bij deze rit, te hoog is.
Bij het uitzetten van deze ritten dient men er ook
rekening mede te houden, dat er vooral op zondag
ook nog wandelaars en fietsers op de binnenwegen
zijn, die rustig willen fietsen en niet als „negers"
wensen thuis te komen. Daarom heren organisa-
toren, neem niet te veel zandwegen, want het kan
uw toestemming voor deze ritten wel eens in gevaar
brengen.
De diverse uitslagen van deze rit zijn:
Auto's: 1. J. Kok, Apeldoorn 160 strp.; 2. W. H.
van Striep, Zutphen, 219 strp.; 3. P. Keinders, Zut-
phen, 236 strp.; 4. H. Bats, Zutphen, 239 strp.; 5.
G. Vreeman, Harfsen, 374 strp.; 6. C. v. d. Heiden,
Apeldoorn, 381 strp.; 7. J. Hartman, Zutphen, 382
strp.; 8. H. v. d. Zantte, 385 strp.; 9. J. Lijftogt,
Zutphen, 424 strp.; 10. D. W. Christiaans, Dieren
485 strafpunten.
Motoren: 1. H. J. Groot Roessink, Hengelo (G.), 83
strp.; E. J. v. d. Veen, id. 142 strp.; 3. D. J. Bultman,
id. 256 strp.; 4. B. Klein Gotink, 274 strafpunten.
Bromfietsen: 1. D. Schoneville, Harfsen, 59 strp.;
2. G. Varenbeek, id. 60 strp.; 3. D. J. Tuslers, id. 64
strp.; 4. W. Schoneville, id. 67 strp.; G. Bretveld,
id. 80 strp.; 6. G. te Brake, id. 103 strp.; 4. P. H.
Pelgrum, 104 strafpunten.

(M1ENTATIE- AVONDWANDELING
„Een pracht wandeling!" Zeldzaam mooi! Sensatio-
neel! Daar doen we volgend jaar weer aan mee!
Dit waren enkele van de enthousiaste uitroepen van
de ruim 70 deelnemers (sters) aan de eerste oriën-
tatie-avondwandeling, die zaterdagavond j.l. werd
georganiseerd door het feestcomité van het Oranje-
feest aan de Medlertol.
De prijswinnaars werden tenslotte: 1. groep Frans
Wiggers—J. Kettelarije; 2. groep Dik Nijenhuis—
Jan Kamperman; 3. groep Henk Haneveld—G. J.
Teunissen—G. Arfman; 4. groep L. Bleumink—B.
Besselink—J. Besselink—A. Besselink en Fr. Baak-
man; 5. groep H. Eykelkamp-R. Althof f; 6. J. Bloe-
mendaal.
De voorzitter van het feestcomité, de heer R. Aaten,
reikte na afloop in café Eykelkamp do prijzen uit.
Hij spoorde allen aan om a.s. vrijdag en zaterdag-
van hun belangstelling blijk te geven op het tra-
ditionele Volksfeest.

Praktisch,
elegant
én Lovable -
en toch
niet duur!
Style 944. Lovable's ver-
maarde ,,Carmen" bra. 'n
Droom van luxe nylonkant
over flliin/enrl r.ntijn. P.id-
ded cups. Wcorrjülo.'-
vorm. Maten: A 32-36, B
32-38, C 34-40, wit 5.95

zwart 6.95
Style 945. Dezelfde bra
met padded geborduurde
poplin cups, Maten: A 32--
36, B 32-38, wit 4.95
ZIE DE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

Flatteus
én Lovable -
voor o zo
weinig geld!
Style 480. Lovable's
verrukkelijke teenager-
bra. Geheel geborduur-
de padded cups. Elas-
tieken tussenzetsel.
Stralend witte poplin.
Maten: A 32-36, B 32-
38. Slechts 3.95

ZIE DE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

KKKSTK STEENLEGGING R.K. KERK (DORP)
Zondagmiddag- was het voor de parochianen van
d r - i- .k. kerk Vorden/Kranenborch een heugelijke
dag. De Nederlandse driekleur wapperde van de
in aanbouw zijnde nieuwe r.'k. kerk aan de Decanije-
weg alhier.
In een korte, doch zeer plechtige wijding werd door
Z.E. Mgr. Poel (hulpbisschop van het Aartsbisdom
Utrecht) de eerste steen gelegd. Spr. zei in zyn toe-
spraak gelukkig te zyn namens Kardinaal Alfrinck
deze wijding te mogen verrichten. Spr. wenste ook
de burgerlyke gemeente geluk met deze mooie aan-
winst voor het dorp Vorden. Ook feliciteerde spr.
de pastoor, de commissie van voorbereiding, de ar-
chitect, alsmede de aannemer voor hun aandeel in
deze bouw. De parochianen werd dank gebracht
voor hun financiële steun.
Pastoor JJodewes dankte vervolgens Mgr. Poel voor
diens overkomst naar Vorden om deze eerste steen-
legging te willen verrichten, waarin spreker ei- op
wees dat, hoewel nu Vorden binnen korte tijd twee
r.k. bedehuizen zou hebben er slechts een Herder
zou zijn over de Vordense parochianen en sprak de
wens uit dat de liefdeband tussen hen bestendigd
mocht blijven.
In de steen werd een oorkonde gelegd (in loden
koker) waarin deze gebeurtenis voor altyd werd
vastgelegd. Deze oorkonde was door de heer J. Kost
alhier vervaardigd. Kinderen van de r.k. school
zongen enige liederen.

NUTSFLORALIA
Vrydag en zaterdag wordt dus de grote tentoon-
stelling van Floralia gehouden. Zoals u al weet
krijgt u een klein stukje Japan te zien, maar ook
de gewone inzendingen worden weer met vreugde
door het bestuur ontvangen. Bedenkt u zich dus niet
langer en doe mee. Vrydagochtend moeten de
bloemstukken ingeleverd worden.
Voor degene die het mooiste bloemstuk inzendt,
dus het hoogste aantal punten behaalt, is een zilve-
ren wisselbeker de beloning. Deze moet twee jaren
achtereen door dezelfde inzender worden gewonnen.
Vorig jaar was mevr. v. d. Wey de gelukkige. Deze
blijft dit jaar buiten mededinging, daar zij bestuurs-
lid is geworden. We zijn benieuwd, waar hij nu naar
toe gaat.
I .a ten alle bloemenliefhebbers meewerken om de
tentoonstelling te doen slagen, door bloemen in te
zenden, maar bovenal om te komen kijken. U steekt
er altijd wat van op.

NED. KAMERKOOR
We hebben vorige week vergeten te vermelden dat
de Chr. Gem. Zangvereniging „Excelsior" evenals
vorig jaar samen met het Nutsbestuur het initiatief
heeft genomen om het Ned. Kamerkoor naar Vor-
den te laten komen. U komt toch dinsdagavond
luisteren ?



Een huis van

nevenstaand

model is voor

U beschikbaar

Middelgroot bedrijf te Almelo wenst
haar

mannelijk
personeel
uit te breiden.

Woningen beschikbaar.

Goed loon.

Prima sociale voorzieningen.

Prettig werk.

Inlichtingen worden U gaarne verstrekt
op maandagavond 23 september 1963
van 7.30 uur — 9.00 uur bij Textiel-
bedrijf „Vorden" te Vorden.

Enige wollen Smyrna
vloerkleden
door Groothandel

op Jaarbeurs gebruikt;
f 150,— p. st. Grote
maten. Niet van nieuw
te onderscheiden. Evt.
thuis te bezichtigen.
Brieven nr. 5 bur. blad

f7.65 per fles
KEUNE

Hebt U al eens onder
Uw wagen gekeken?

verroest..
hij moet
hóö% nodig
behandeld
worden met

sw\ *w* -ileclyl
A. G. TRAGTER

Telefoon 1256

Zutphenseweg

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

zegelvoordeel
BIJ AANKOOP VAN:
l pakje Sparthee (Royal Quality of roodmerk)

l rol Marie van 52 voor 49 et

l zakje vruchten- of anijshagel samen met
l zakje boterhamvlokken 89 et

100 gram onger. boerenmetworst samen met
100 gram palingworst 98 et

Dubbel zegels:
l pak
l rol
l
6
l pak
l zakje
l fles
l blik
100 gram
100 gram
Per stuk
l blik

wafelmelange
chocomarie
banketstaaf
R E P E N
chocolaadjes
hazelnoot krokant
limonade (0.6 liter)
soep (naar keuze)
Sachs, leverworst
gekookte ham
Sachs, leverpatéé
soepballetjes

110 et
110 et
62 et
98 et
75 et
49 et

140 et
95 et
42 et
69 et
78 et
62 et

5 et

9 et

10 et

22 ct
22 ct
12 ct
20 ct
15 ct
10 ct
28 ct
19 ct
8 ct

14 ct
16 ct
12 ct

Komt u ook
eens kijken naar onze pracht

sortering

Fa. Looman - Vorden

Gemeente Vorden
Voor eventuele bouw van bejaarden-
woningen is een opgave van gegadigden
noodzakelijk.

Zij die voor een dergelijke woning t.z.t in
aanmerking wensen te komen kunnen hier-
van, vóór 30 september a.s., schriftelijk
mededeling doen bij de Burgemeester van
Vorden.
Minimum leeftijd is 60 jaar.

Laat ervaring U

leiden, neem

Telefunken
voor:

Radio en Televisie

Fa. P. BREDEVELD t ZN.
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN

Voetbailief hebbers!
Als er nog jongelui boven 17 jaar
zijn, die willen voetballen, kunnen zij zich
zo spoedig mogelijk opgeven bij
J. Koster, Enk weg 10, Vorden.
Bij voldoende opgave (i 8 stuks),
kunnen wij een 4e elftal vormen.

Bestuur Voetbalver. „VORDEN"

1000 jaar Hengelo Gld.
PAARDEN- en
ENTERMARKT

St. Michielsmarkt
a's- woensdag 25 september

TE HENGELO GLD.

Grote Enterkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en

Shetlandse pony-enters.

Gratis deelname Mooie prijzen

Aanvang der keuringen om 8.30 uur.

Bezoekt tijdens de markt

de grote Trekpaardenfokdag
vande Afd. Gelderland vande K.V.N.T.

op het tentoonstellingsterrein.

De Marktvereniging.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst 60 ct
200 gram ontbijtspek 70 ct
200 gram plockworst 100 ct
200 gram tongeworsi 60 ct

M. Krijt, Dorpsstraat
DEZE MAAND

geven wij op alle

WOLLEN DEKENS

dubbele Animo zegels
A. J. A. HELMINK

Zutphenseweg 14 - Vorden

NONTUREN

mam
DE OPTICIEN DIE ALTÜD L

VOOR U KLflflP STAAT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.Meden genieten een
korting van 20% op
glazen ea monturen.

Gelegenheid tot het

dekken van
schapen.

Harmsen, 't Schimmel
Telefoon 1343

Te koop een varkens-
droogvoederbak bij
H. J. Mooiweer,

Linde E 5, Vorden

TekoopAANMAAK-
en BRANDHOUT.
Fa. Groot Bramel,

Houtzagerij.

Te koop i.g.s.z. terrein-
band, maat 23x2x2 %.
H. Kettelerij, B. van
Hackfortweg 4.
's Avonds na 6 uur.

Hebt ge te verkopen

een fiets of koe ?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

G. W. Mombarg
T. J. Mombarg-

Pardijs

Vorden, sept. 1963.
„'t Maalderink*.

Aan allen die met ons
mede geleefd hebben
tijdens de ziekte en na
het overlijden van on-
ze geliefde man, vader,
behuwd- en grootva-
der

Willem Frederik
Eskes

betuigen wij onze har-
telijke dank.

G. Eskes-Reusink
en fam.

Bolderhorst, Vorden.
September 1963.

Biedt zich aan MEIS-
JE voor hele dagen.
Inl . Bur. Contact.

ARBEIDERS
gevraagd v. h. schoon-
maken van kippenhok-
ken. Tevens een flin-
ke JONGEN voor het
pluim veefokbedrijf.
Gelegenheid v. intern.
Gosselink's Pluimvee-
bedrijf. Tel. 06752-

1200

Wegens familiefeest
vrijdag 27 sept.
de gehele dag

gesloten

Wed. TOLKAMP
Kranenburg

Te koop z.g.a.n. was-
machine m. verwarm,
en wringer. Adres te
bevr. Bur. Contact.

Te koop z.g.a.n. leren
JAS. A. J. Smeenk,
H. K. v. Gelreweg 28.

Te koop JONGENS-
FIETS (5-8 j ) .

Van Asselt, Linde.

Te koop POMPIN-
STALLATIEoplicht-
net en een g.o.h. KIN-
DERWAGEN.
A. Hartman, D 39,

Vorden.

Te koop prima jonge
HENNEN tegen de
leg. Gosselink's Pluim-
veebedrijf.

Tel. 06752-1200

Te koop prima CON-
SUMPTIEAARD-
APPELS voor winter-
opslag. D. Eskes,
Zutphenseweg C 71.

EETAARDAPPELS
te koop. Korenblik,
achter 't station,

Vorden

Jonge KONIJNEN te
koop. W. Golstein,

Nieuwstad 30.

Te koop r.b. STIER-
KALF, 8 dagen.
H. J. Berenpas, Ruur-
loseweg, Vorden,

EETAARDAPPELS
te koop. H. Ruumpol .
Zutph. w. C 62.

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

GEHARD TOLKAMP
n

TRUUS GROOT-KORMELINK

hebben de eer u, mede namens hun

X

, , , . .
A ouders, kennis te geven van hun voor- r
X genomen huwelijk, waarvan de vol-
X trekking zal plaats hebben op vrijdag
V 27 sept. om 9.30 uur ten Gemeente- M

huize te Groenlo.
l Kerkelijke inzegening in de Parochie- l

Q kerk van de St. Cal l ixtus te Groenlo, Q
N om 10 uur, waarna tot hun intentie i

X een gezongen H. Mis wordt opgedra- X
gen om Gods zegen over hun huwelijk X
te vragen.

Vorden, Ruurloseweg D 144
Groenlo, Marhulzenpad 6

September 1963.

X Toekomstig adres: X
X Ruurloseweg D 144, Vorden X

l Receptie van 4 tot 5.30 uur in hotel n
X ,,de Pelikaan", Nieuwestr. 12, Groenlo. X

<^^^^^^W^^^^ ̂ ^^•^^W»^^^^«^^^^^^^^^ |̂ .̂ ^W^^^^^^W^^^W^ î̂ »^^P^-^^J

A
^ Onze geliefde ouders

X D. Norde
X
X

X

en
J. H. Norde-van Ark

i op zaterdag 28 septe
25-jarig huwelijk te herdenken.

i i

x
/ hopen op zaterdag 28 september hun

.

V Wij wensen hen toe, dat zij nog lang w
/ voor elkaar en voor ons gespaard (

Q mogen blijven. Q
Ineke

X Jenny en Karst X
X Wim
W Joke

-^^ Vorden, .^jj^nneker D 31. X

' Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-5 |
^ uur in zaal Schoenaker, Kranenbur^^ X
ij !•§ W

Heden overleed, na een langdurige
ziekte, onze lieve man, vader, behufll*
en grootvader

HENDRIK JAN SCHUERINK

op de leeftijd van 56 jaar.

Alle benauwdheid is van hem genomen.

Vorden,
G. H. Schuirink-Hassink

Jan en Geert

Driebergen,
J. H. Halfman-Schuerink
J. Halfman
Anja

Vorden, 18 september 1963,
Insulindelaan 10.

De teraardebestelling zal plaats vinden
zaterdag 21 september om 13 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Met groot leedwezen geven wij ken-
nis van het overlijden van onze trouwe
medewerker en collega, de heer

H. J. SCHUERINK

Meer dan 35 jaren heeft hij zijn beste
krachten aan ons bedrijf gegeven.

Directie en personeel
Empo Rij wiel fabriek
H. B. Emsbroek N.V.

Vorden, 18 september 1963.

H.H* Adverteerders*
Mogen we nog eens dringend ver-

zoeken uw advertenties voor Contact

reeds op maandag te bezorgen?

PHILIPS
Super ontvangers

met Gradatie-filter en Rapido-vision
druktoets.

Deze nieuwe serie kunnen wij u tonen.

RADIO
Uw oude radio kan nu een hoge

inruilwaarde hebben bij aankoop van
een nieuwe radio.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen
en folders.

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Een sterke schoen
voor

stoere knapen

Wiillink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

MANNEN
gevraagd voor

+ Transportwerk
(binnen en buiten de fabriek)

+ Tankbekleding
(buiten de fabriek)

+ Snijwerk, Perswerk,
Walswerk etc.
(in de fabriek)

Sollicitaties mondeling 's maandags aan
de fabriek of schriftelijk door inzen-
ding van onderstaande bon:

GEMS METAALWERKEN N.V.
Postbus 2 *— Vorden Gld.

Naam

Adres

Plaats

Gaarne inlichtingen over bgn.
aanbieding.

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

Breek de sleur en
ga ook zelf bedienen!

ALBERS biedt u de grootste keus
tegen de laagste prijs!

Onze snoef) reclame!

200 gram 98 et
200 gram 59 et
500 gram
100 gram

89 et
39 et
69 et

Echte chocolaadjes
Crèmeboontjes
Boterballetjes
Chocoladetabletten
5 dikke Venz repen
Bij elk pakje frou-frou

l leuke pet voor de kinderen GRATIS

Ze is is weer!!
Roomzachte borstplaat 200 gram 49 et

Alleen deze week!
literspot augurken Koopje! 69 et

De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker

l luxe trommel met 500 gram speculaas voor 125 et

Blooker's cacao 500 gram 139 et

GRATIS oersterke vaatdoek
bij elke kegel Capella vaatwas

Afwasborstels slechts 29 et

l flink stuk toiletzeep GRATIS
bij elk groot pak Persil Ideaal

Zuivere Hawaiïan ananas schijven groot blik 89 et
3 blik vruchten, kersen, aardbeien, framboosjes

samen 159 et
Kreijenbroek's speculaas 250 gram 65 et

250 gr vermicelli met 3 blikjes It. tomatenpuree
samen 69 et

Slasaus (extra zacht)
Zuiver rundvlees

grote fles 59 et
groot blik NU 139 et

ZWAN
LEVERPASTEI
Bij ons 3 blikjes van elk
56 gram voor 89 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Ruim 1350 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Daarbij komen er steeds meer in
Warken, Leesten, Wichmond,
Vierakker, Barchem en Noordink.

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

Want waar vindt hij een krant
waarin hij tegen zo'n lage prijs
kan adverteren en daarmee zo-
veel mensen in zijn direkte om-
geving bereikt?

CONTACT
nét blad van l/orden



Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding-kinderoveralls

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G. H. KAYSER N.V.

ENSCHEDE (LONNEKER)

A. J. A. HELMINK, Telef. 1514, Vorden

GOEDE START VAN „VORDEN"
IK: nieuwe competitie is door de voetbalvereniging
..Vorden" op uitstekende wijze ingezet, want alle drie
seniorenelftallen wisten het tot een overwinning te
brengen.
Volden I, dat op eigen veld be/.oek ontving van
N.V.C. I uit Nctterden, behaalde een verdiende 3—1
overwinning. Het scheelde niet veel of de wedstrijd
was niet doorgegaan daar de scheidsrechter niet kwam
f)p(lagen. Gelukkig was de op het veld aanwezige
scheidsrechter Th. Zieverink bereid deze ontmoeting te
arbitrercn zodat er toch gespeeld kon worden.
In de eerste helft speelde Vorden- met de zon in de
rug waarvan uitstekend geprofiteerd werd. Met open
aanvallen werd het doel van N.V.C, bestookt waarbij
al spoedig bleek dat de defensie van de bezoekers
: nkele zwakke plekken vertoonde.
Reeds na tien minuten viel het eerste doelpunt. Een
luige voorzet van linksbuiten Rothman bereikte de
iMied opgestelde middenvoor Eggink die op zijn beurt
de N.V.C.-doelman geen schijn van kans gaf. De thuis-
c l u b voelde dat het kon en ten koste van een serie
hoekschoppen wisten de bezoekers doelpunten te voor-
komen.
Toch was het een ieder duidelijk dat het niet bij 1—0
/ou blijven. In de twintigste minuut was het opnieuw
raak. Uit een door Nijenhuis genomen hoekschop kopte
aanvoerder Lindenschot in (2—0). Nog geen vijf mi-
nuten later kon de thuisclub opnieuw juichen toen
rechtsbinnen Ikmnk, wederom uit een prachtige corner
van 'Nijenhuis , de roos trof (3—0).
Tien minu ten voor de rust was het linksbinnen Meyer
die de achterstand lol 3—1 reduceerde. In de tweede
hel f t , waarbij aan weerszijden slecht gespeeld werd,
begingen de bezoekers de fout de bal steeds hoog door
de lucht te spelen zodat de Vordense defensie het niet
al te moeilijk kreeg. Gedoelpunt werd er niet meer,
/odat het einde kwam met een 3—1 zege voor de
thuisclub.

Vorden II behaalde in Laren eveneens-een fraai re-
s u l t a a t ( l ( K ) r de Wilkampers II met 4—2 te verslaan.
Reeds na tien minuten nam Vorden een 0—1 voor-
sprong, dankzij een solorush van Korenblik. Vijf minu-
ten later was de stand reeds gelijk. Golstein schoot
Vorden naar een 1—2 voorsprong, waarna één der Vor-
den backs in eigen doel schoot.

In de tweede helft zorgden D. Besselink en B. Golstein
er voor dat de zege naar Vorden ging. Verheugend
is dat er door de Vordenaren over het algemeen goed
is gespeeld.

Vorden III deed het op eigen veld nog beter door
Socii III een 8—1 nederlaag toe te brengen. De gebr.
de (ireef en Vruggink zorgden voor de doelpunten.
Doelman Ploeger slaagde er in een penalty te stoppen.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij Stecnderen.
Het zal voor de geel-zwarten ongetwijfeld een zeer
moeilijke wedstrijd worden. Daar komt bij dat aan-
voerder Lindenschot niet van de partij kan zijn. Af-
gelopen zondag verraste Steenderen vriend en vijand
door Pax in Hengelo een grote 6—3 nederlaag toe te
brengen. Vorden weet dus bij voorbaat dat er flink
aangepakt moet worden.

Vorden I I ontvangt om 11 uur bezoek van Sp.Necde IV,
terwijl Vorden III om half drie de degens zal kruisen
mei Haakse Boys II.

De junioren komen zaterdag voor het eerst in touw.
Vorden A speelt thuis tegen Zutphen A; Vorden C
gaat op bezoek bij Zutphen B,

BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
„RATTI"

De onverkwikkelijke gebeurtenissen, welke zich rondom
de fus ieplannen Ratli—Vorden hebben afgespeeld, zijn
g e l u k k i g ten einde. De R.K. Sportvereniging „Ratti" /al
b l i j v e n voortbestaan. Dil is duidelijk gebleken tijdens
de buitengewone ledenvergadering, die dinsdagavond
in /aal Schoenaker op de Kranenburg werd gehouden
en waarbij een groot aantal leden, benevens verschil-
lende' ouders en junioren aanwezig waren.
Met belangrijkste lichtpunt was wel de verkiezing van
een nieuw bestuur, waarvoor zich diverse kandidaten
beschikbaar stelden, dat onder zeer moeilijke omstan-
digheden zich voor een zware taak zal zien gesteld.
Pastoor Hodewcs sprak een woord van welkom tot al-
len, speciaal tot de oudeis en dankte ook het aanwezige
oud-bestuur voor het vele werk dat het in de afgelopen
jaren met veel idealisme en enthousiasme voor „Ralli"
had gedaan. Hij prees hen vooral doordat zij ondanks
de afgelopen gebeurtenissen hun steun en medewerking
aan de vereniging zullen blijven geven.
Hierna werd nog eens even „nagekaart" over de fusie
en ontspon /ich naar aanleiding hiervan een interes-
s a n t e discussie.
Namens de Ned. Kath. Sporibond afd. Oost Gelderland
en de Commissie Katholiek Voetbal was op deze verga-
d e i i n g tegenwoordig de heer Secsing uit Keyenborg.
Spreker zei het te betreuren, indien Ratti zou ver-
dwijnen, immers, het verleden heeft bewezen dat deze
vereniging voldoende bestaansrecht heeft en dat er voor
de vorming der jeugd uiteraard in de katholieke ver-
enigingen een goede plaats is.
Spreker benadrukte met k lem, dat wanneer een ver-
eniging met moeilijkheden zit ten aanzien van een
ter re in , de betreffende instanties hiervoor een oplossing
dienen te geven en dat elke vereniging hier recht op
heeft. Spr. bracht ook duideli jk naar voren dat men
de samenwerking met andere verenigingen met alle
mogelijke middelen zal blijven verwezenlijken en alles
/al doen om de/e samenwerking in s tand te houden.
Wanneer de/e blijft zoals tol nu toe kan het niet
anders of zij moet de sport ten goede komen.
Na de pau/e volgde de verkiezing van een nieuw be-
s tuur . Met grote meerderheid van stemmen werd de
heer F. H. A. Wolbert tot nieuwe voorzitter gekozen,
11'r wij l naast de nog zittende bestuursleden t.w. de
beren W. A. Lichtenberg en P. B. H. Schoenaker nog
werden geko/eu de heren B. Mombarg Jr., Kranenburg
en J. Bos, Vorden. De overige bestuursfuncties t.w.
secretaris, penningmeester e.a. zullen door het nieuwe
bes tuur onderl ing worden verdeeld. Voorts werd een
nieuwe jeugdcomissie gevormd, waarvoor weiden be-
noemd de heren H. Rutgers , T. Lichtenberg, J. Schoen-
aker en T. Roelvink.
De geestelijk adviseur wekte allen op om met nieuwe
moed te beginnen en alle krachten in te zetten \oor
de vereniging. Heel in het bijzonder spoorde hij de
ouders aan hun daadwci^^we belangstelling te tonen
op het terrein en sprak^nij de hoop uit dat Ratti
weer echt gezond zou mogen worden. De oud-voorzit l e i ,
de heer A. Hartelman, kon de woorden van de G.A.
vol ledig onderstrepen en hoopte dat het nieuwe bestuur
dat onder enorm moeilijke omstandigheden deze taak
aanvaardde, dit tot ccH«cd einde zou weten te
brengen. Spr. deed een bc^Kp op alle leden om actief
lid te blijven en steeds naar het beste te blijven streven.
Hij dankte in het bijzonder de geestelijk adviseur voor
de heel prettige samenwerking met het oud-bestuur
en wenste nog eens te benadrukken, dat de G.A. be-
slist geen voorstander van een fusie was geweest.
De nieuwe voorzitter, de heer F. Wolbert, dankte de
pastoor en de heer Hartelman voor zijn sympathieke
woorden en deed een beroep op allen zich voor de volle
100 pCt in te zetten.

JAARVERGADERING B.O.L.H.
Onder presidium van mevrouw Klein Lebbink—
Vruggink hield de afd. Vorden van de B.O.L.H. in
hotel „Het Wapen van Vorden" een druk bezochte
jaarvergadering.
Allereerst werd medegedeeld dat op 8 november
a.s. in hotel „De Keizerskroon" te Ruurlo de Kring-
vergadering zal worden gehouden. Op 26 september
a.s. wordt te Hengelo (G.) een kledingshow ge-
organiseerd van zelfgemaakte huis- en tuinkleding.
In het komende seizoen zal een handwerkwedstrijd
op het winterprogramma staan. Zeer waarschijnlijk
zal op 14 oktober a.s. de eerste E.H.B.O. les worden
gegeven.
De jaarlijkse gecombineerde propagandafeest-
avonden met de Bond van Plattelandsvrouwen, de
Geld. Mrj. van Landbouw en de B.O.G. zullen op 22
en 23 november a.s. worden belegd.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden in
plaats van mevr. Klein Lebbink—Vruggink en mej.
A. Gosselink, welke niet herkiesbaar waren, ge-
kozen de dames G. Rossel en M. Beumer.
De scheidende bestuursleden werd dank gebracht
voor alles wat zij voor de afdeling hebben verricht,
inzonderheid mevr. Klein Lebbink—Vruggink, wel-
ke 5 jaar lang de voorzittershamer mocht hanteren.
Als blijk van waardering mochten de dames een
cadeau in ontvangst nemen.
De penningmeesteres kon een klein batig kassaldo
meedelen. De avond werd vervolgens met enige
leuke spelletjes gevuld.

POSTDUIVEN VER. „DE LUCHTBODE"

De postduivenvereniging „De Luchtbóde" nam j.l.
zondag deel aan de wedvlucht vanaf Heerlen, over
een afstand van 139 km. In concours waren 47
duiven.
De eerste duif werd geklokt om 14.18.58 uur en
vloog met een snelheid van 1005 m per minuut.
De laatste duif werd geklokt om 14 uur 32.35 en
vloog met een snelheid van 915.47 m per minuut.
De uitslagen waren als volgt: H. Doornink l, 4, 8,
9 en 12; H. Zweverink 2, 5, 6, 7 en 11; G. J. Jansen
3; A. Lauckhart 10.
Zaterdag a.s. inkorven voor Maastricht.

SCHOOLREIS JE O.L. SCHOOL VORDEN
Vrijdag zrjn de kinderen van de O.L. school te Vor-
den met 5 bussen en één bus vol ouders naai de
Waarbeek in Hengelo (O.) geweest.
Door prachtig weer begunstigd is dit jaai l
schoolreisje een heerlrjke dag vol met attracties
en niet te vergeten tractaties geworden voor de
kinderen, de ouders en het onderwijzend personeel.
Ze kwamen dan ook zeer voldaan in Vorden terug.

(JIOSLAAGD

De heer B. J. Aalderink (Nieuwstad) behaalde te
Arnhem het diploma vakbekwaamheid hovenier ,
alsmede te Amsterdam het rijksdiploma in ge-
noemd vak.
Wegens het behalen van hc-t hoogte aantal p u n t e n
bood de Kring Hoveniers hem een fotoboek niet
honderd kleurenfoto's aan.

RATT1-N1EUWS

Na een lange rustperiode zal voor „Ratti" ook de
voetbal weer gaan rollen. Het eerste elftal, dat weer
in dezelfde afdeling speelt als het vorige seizoen
zal a.s. zondag een zware opgave krijgen. Zij moet
naar Beekbergen, een nieuweling in deze klasse,
maar een ploeg, die de zege zeker niet cadeau zal
doen. In eigen home blijkt dit Veluwse team een
geduchte tegenstander. We verwachten niettemin,
dat de Rattianen hun beste beentje voor zullen
zetten.
Het 2de blijft thuis en krijgt bezoek van R K G V V
III uit Giesbeek. Ook hier kan het een spannend
duel worden. Er ligt voor de reserves, die in hun
sterkste opstelling uitkomen, zeker een kans om
deze ontmoeting tot een goed einde te brengen!
De junioren A en B moeten nog een weekje geduld
hebben en zullen volgende week zaterdag weer in
het veld verschijnen.

Geo Ward

met leren^ool

met yz jaar garantie.

Verkrijgbaar bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

1000 JAREN HENGELO (G.)
Volgende week is het feest in het naburige Hengelo.
Dan herdenkt men het feit dat reeds een akte uit 9(33
de naam Hengel vermeldde.
/oals u in een advertentie in dit blad kunt lezen is er
iedere dag wat te doen en geeft het programma voor
elk wat wils; b.v. een revue, een landbot iutentoonstc l -
ling, een allegorische optocht en de voetbalwedstrijd
de Graafschap—Rheingold.
Als het weer meewerkt zal het zeker een drukte v a n
belang worden.

FIETSENDIEF AT TWEE VORKEN OP!
't Gebeurde in Hilversum en dat was dus een
man, die alles slikte! Dat hoeft u natuurlijk niet.
U krijgt bij Tragter in rijwielen een overzicht
van de vele mogelijkheden en u hoeft niet alles
te slikken, maar u kunt naar „eigen smaak"
kiezen. In kort „bestek" gezegd: U zult naar
„uw zin" slagen! (adv.)

Denktuaanhet CONCERT

van het NED. KAMERKOOR
op dinsdag 24 september a.s.

in de Herv. Kerk, Vorden, aanv. 8 uur

Kaartjes in voorkoop verkrijgbaar bij
de sig. mag. Eijerkamp en Boersma
tevens bij de leden van de chr. zangv.
„Excelsior" en bij het Nutsbestuur.

GOED J AAR VOOR V.V.V.

Hoewel de zomer nog n i e t he lemaal ten e inde i . .
hebben de meeste Nederlanders de v a k a n t i e er op
zitten en zijn ze weer aan hun dagelijkse beslomme-
ringen begonnen.
Ook de vakantiegangers die Vorden tot hun tijde-
lijke d o m i c i l i e hadden gekozen zijn op een e n k e l e
uitzondering na weer ve r t rokken . Al leen een paar
zomerhuisjes zijn nog verhuurd.
Het slechte weer heeft dit jaar geen i n v l o e d ge-
had op de Vakantiedrukte. De beschikbare hotel- en
pensionruimte was dit seizoen weer goei l h
zo deelde ons de heer G. Eyerkamp mede.
van de plaatselijke V.V.V.
De zomerhuisjes k u n n e n permanent260 mensen per
week ondel brengen. Doch gezien de vraag die er

bben wij in Vorden een tekort aan dergelijke
huisjes, aldus de heer Eyerkamp.
Het probleem „kampeercentrum" dat al ja ren de
aandacht vraagt van de V.V.V. schijnt in de n;
toekomst opgelost te k u n n e n worden nu een par-
ticulier het plan beeft geopperd nabi j de Wi lden

•weg een kampcei centrum aan i

Aan de AchtkastelentOChten bobben dit j aa r bijna
1200 personen deelgenomen. Dit a a n t a l i ; > echter
veel groter als men de deelnemers erbi j rekent die
de tocht in groepsverband hebben gemaakt. De
„gouden" jubileumtocht was ongetwijfeld de grote
trekpleis ter in dit seizoen. Vr i jwel de gehele Neder-
landse pers alsmede de Duitse televisie gaf acte de
présence.
Vanwege het grote aantal deelnemers (de s toe t
wordt nl. te lang) is het bijna n i e t moei mogelijk
deze rit maar één middag in de week te houden .
H i e r v o o r zal het V.V.V.-bestuur het volgend jaar

maatregelen d i e n e n te n e m e n , a lsdus de I n - e r

I ' e Avondwandelingen die elke maandagavond o n -
der deskundige le id ing gehouden werden t r o k k e n

'•ens veel deelnem.
Ook het touwtrekken om bet kampioenschap van
Vorden is voor de organisa toren een succes gewor-
den. De eerste avond, toen er getrokken werd onder
ideale weersomstandigheden, waren er ca. ;")()() be-
zoekers, terwijl de f i n a l e die in stromende regen
plaats vond 150 toeschouwers trok.
Daarentegen viel het bezoek aan de Avondmai k t e n ,
over het algemeen tegen. M i - werden we' zaken
(laan doch niet in die mate die de deelnemende
leveranciers e r v a n verwacht hadden.
Voor de wandelsport als zodanig bleek ook nog wel
animo te bestaan want er worden ca. 200 w a n d e l -
kaarten verkocht. Het V.V.V. i n f o r m a t i e b u r e a u
beeft weer vele in l ich t ingen verstrekt, veelal in
verband met de Achtkastolentoclvt.
De muziektent die Vorden rijk is en die zo n
mate geschikt is voor concerten e.d., werd deze zo-
mer slechts één keer gebruikt. Dit was dan toen
het cabaretgezelsebap uit Aalten „De Vrol i jke T
kers" een voorstejling gaf ten bate van de St ich-
ting „Anke Marjolein".
„Wij hebben de plaatselijke muziekverenigingen
herhaalde malen verzocht om een concert te ver-
zorgen", aldus de heer Eyerkamp, „doch er bestond
geen animo".
Hieraan heef t „Jan Publiek" ook grotendeels
schuld, want in het verleden toen er wel werd ge-
concerteerd, toonde men vaak weinig belangstel-
ling.
In nauw verband met de belangen van de V.V.V.
staat de heropening van l i e t zwembad „In de Den-
nen". Vele duizenden zwemliefhebbers hebben h ie r
hun hartje op kunnen halen.
Over het algemeen heeft V.V.V. dit jaar het pro-
g ramma beperkt gehouden, aangezien men het vol-
gende jaar het 60-jarig beslaan hoopt te herden-
ken. Op onze vraag wat er dan zoal te doen zal zijn
liet men ons in het ongewisse. Wel zal één en ander
niet onopgemerkt voorbijgaan.
De jaarvergadering van de provinciale V.V.V. zal
het volgend jaar in Vorden gehouden worden.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

WANNEER IS DE FLORALIA TENTOONSTELLING

WANNEER KOMT HET NED. KAMERKOOR

Het staat allemaal in CONTACT
Contact kunt u niet missen, geen week!

En * * 4 het kost U maar 6 cent


