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Betaling abonnementsgeld»
Daar de onkosten, aan het uitgeven van een
courant verbonden, blijven stijgen, moeten
wij er toe overgaan het abonnementsgeld
van Contact met 15 cent per half jaar te
verhogen. Zij, die willen gireren, worden
verzocht voor l oktober een bedrag van
f 1.40 over te maken op girorekening 190325
ten name van D. Wolters.
We hebben de verhoging zo laag mogelijk
gehouden en vertrouwen dan ook dat een
ieder deze maatregel kan billijken.

VECHTEN EN DIENEN
A.s. woensdag- komt de f i l m van de Protestant-
se Gezondheidszorg in Irene. Deze film ver-
telt van een meisje dat na allerlei verwikke-
lingen in het /.iekenhuis ter verpleging wordt
opgenomen. Dit doet haar besluiten zelf ver-
pleegster te worden.
Het verhaal geeft u al vertellend een indruk
van het belang van de /.ieken/org in het alge-
meen en van de Protestantse ziekenzorg in het
bijzonder. Ds. Jansen zal deze bijeenkomst
openen en Ds. Duursema zal het slotwoord
spreken. Zoals u vorige week in de advertentie
hebt kunnen lezen bedraagt de entree 75 et.
U kunt vooraf plaats bespreken bij sigaren-
maga/.i jn Eijerkamp. Het is de moeite waard
de/e film te gaan zien.

PROPAGANDA JEUGDAVOND
Voor de donderdagavond in de Geref. Kerk
door de ge/.amenlijkc Geref. Jeugdverenigin-
gen belegde propaganda-avond bestond een
goede belangstelling. Nadat de voorzitter, de
heer H. Kruisselbrink Ps. 119 : 53 had laten
y.ingen en voor was gegaan in gebed gaven de
gezamenlijke jeugdverenigingen bij proza en
zang de opwekking om zich" bij haar aan te
sluiten. Vervolgens verkreeg Ds. v. d. Meulen,
Geref. predikant te Eefde, het woord die tot
de jeugd een opwekkend woord sprak.
Hierna werd „De Heilige Stad", begeleid door
het kerkorgel met medewerking van een klari-
net bespeeld door de heer W. Scholten op
keurige wi j /e ten gehore gebracht.

Het slotwoord werd door D.s. E. [. Duur-
s'-'iiia, Geiei ^aiu alhier, ..cu,
waarin spr. hoopte dat de/e propaganda-
avond niet tevergeefs mocht z i j n geweest en
dat nog meerdere jongeren zich bij de ver-
schillende verenigingen zullen gaan aanslui-
ten, waarna spr. voorging in dankgebed.

EEN BELANGRIJKE OPDRACHT
Behoudens goedkeuring is aan de fa. J. Uenk
&: v. d. Berg alhier de bouw gegund van 114
woningwetwoningten voor rekening van cle
gemeente Zutphen voor een totaal bedrag van
niet minder dan ƒ 1.407.400,-. Bovendien
heeft deze firma thans nog onderhanden 46
woningwetwoningen en 10 woningen in het
Staatsliedenkwartier in Zutphen, zodat deze
firma wel een behoorlijk aandeel in het leni-
gen van de woningnood heeft, althans in Zut-
phen.

VOETBAL
De vriendschappelijke wedstrijd, welke Vor-
den I tegen Pax I speelde, is in een 4—3 over-
winning voor Pax geëindigd. Beide elftallen
brachten in verband met de naderende com-
petitie een sterk team in het veld, zodat de
wedstrijd — mede doordat Vorden goed parti j
gaf — het aanzien /eker waard was. EU werd
vlot gespeeld en de beide doelen werden door-
lopend onder druk gezet. Jammer was het dat
enkele doelpunten tegen Vorden niet nodig
geweest waren. Doordat Pax zich niet liet in-
sluiten, kreeg de Vordense voorhoede kans om
zich vr i j te spelen met als gevolg drie f raaie
doelpunten, hetgeen tegen de sterke Pax-
achterhoede, waa r in Michels weer uitblonk,
zeker niet onverdienstelijk genoemd mag
worden, temeer omdat de huidige voorhoede
van doorzetten weet. De achterhoede van Vor-
den had eveneens een verandering ondergaan
door het opstellen van een andere linksback,
hetgeen een versterking betekende Technisch
speelde Pax beter en ook het samenspel was
beter verzorgd. Het schieten b l i j f t hier echter
nog een zwak punt. Voor beide par t i jen was
het een nuttige oefenwedstrijd.
Het voormalige A-elftal (thans Vorden 111)
spéélde tegen Ratti II en won verdiend met
4-1.
A.s. zondag begint de competitie te draaien,
waarb i j Vorden I een uitwedstrijd speelt te-
gen Lochem I I . Gezien het spel van j.l. zondag-
moet Vorden hier een goed resultaat weten te
behalen, hoewel Lochem /eer /eker niet on-
derschat dient te worden. Wil Vorden wede-
rom een gooi doen naar het kampioenschap,
dan dient direct flink aangepakt te worden,
want de eerste punten tellen even zwaar als de
laatste.
Vorden II krijgt bezoek van Ratti II en ook
hier kan het een spannende wedstrijd worden.

KERKDIENSTEN zondag 23 sept.
Hervormde kerk.

9 uur en 10.30 uur Ds. J. Langstraat.

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

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag 22 sept. van 5 uur tot en met
zondag 23 sept. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 14 t.m. 20 sept.
Geboren: z. van H. G. Cornelissen en G. J.
Cornelissen-Winkelman; d. van J. H. Len-
selink en G. H. Lenselink-ten Have; z. van
W. D. Breuker en E. Breuker-Schouten.
Gehuwd: W. A. Wonnink en D. Derksen;
J. B. Krabbenborg en B. A. Hartman.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 83 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 54.— tot f 63.— per stuk.
Handel was redelijk.

AFSCHEID HOOFD PRINSES JULIANA-
SCHOOL

Onder grote belangstelling werd vrijdagmid-
dag officieel afscheid genomen van de heer
B. A. Hoogstadt van de Prinses Julianaschool
in de buurtschap Wildenborch.
Ds. J. H. Jansen opende dit samenzijn met
een kort welkomstwoord. Inzonderheid heette
spr. welkom de heer Mr. Staring van Huize
De Wildenborch. De leerlingen der school
hadden reeds voor de grote vakantie afscheid
van de heer Hoogstodt genomen en was hem
als blijk van waardeJM^/voor het genoten on-
derwijs een boekagdKmgeboden. Ds. Jansen
wees er op dat ( f e l "jaar, in welke de heer
Hoogstadt aan de \Vildeuborchse school ver-
bonden is geweest, op /icU /.elf een korte doch
in het. schoolleven reeds ecu hclo t j j t i ,\ Y)it
afscheid ligt ons, aldus spr., ondavii . - i - - i
harte gegunde promotie, na aan het hart. Ten
eerste omdat wi j U in die tijd hebben leren
kennen als een omle^-ij/er met een groot ge-
duld om de kinctéTe^B| benaderen. Onder al-
le omstandigheden IjKt gij dit geduld behou-
den. Bovendien wauft gij een vertegenwoor-
diger van de Wildenborchse samenleving,
want de Wildenborch is als het ware een dorp
op zich zelf. Dit alles droeg er toe bij dat de
Wildenborchse bewoners liefde en respect
voor U hadden.
Ook U, mevr. Hoogstadt, aldus spr., zijn wij
dank verschuldigd aangaande het Wilden-
borchse schoolleven waar ge steeds voor klaar
stond en nog te meer daar gij nu tot l oktober
a.s. bereid zij t uw man als waarnemend hoofd
te vervangen.
Wij hopen dat ge ook in uw nieuwe woon-
plaats Beverwijk tot een zegen moogt zijn.
Ds. E. J. Duursema, Geref. predikant alhier,
wees er op, dat hij bijna 4 jaar geleden een
welkomstwoord had gesproken. Het is verblij-
dend mensen te vinden die de kinderen trach-
ten tot Koning ]e/.us te brengen.
Vervolgens werd een afscheidswoord gespro-
ken door mej. M. v. d. Kamp, Directrice van
de Chr. Lag. Landbouwhuishoudschool al-
hier.

De heer A. J. Zeevalkink, hoofd van de
Bijz. Lagere dorpsschool sprak ook mede na-
mens z i j n collega, de heer Folmer, hoofd van
de R.K. school op de Kranenburg. Deze bracht
de heer Hoogstadt dank voor de steeds goede
en uitstekende collegialiteit.

Ds. Jansen deelde mede dat van de school-
arts eu de heren Vedders en van Amerongen
bericht van verhindering was ontvangen.

Verder waren tegenwoordig Burgemeester
Van Arkel en de heer Vossers, Evangelist te
Barchem.
Ds. Jansen bood de heer Hoogstadt namens
het schoolbestuur een boekwerk aan en mevr.
Hoogstadt ontving tevens een blijvende her-
innering. Ten slotte dankte de heer Hoogstadt
mede namens z i jn echtgenote voor de tot hen
gesproken woorden en de} aangeboden ca-
deaus.

45 JAAR MARKTKOOPMAN
Naar we vernemen zal het op 5 oktober a.s.
45 jaar geleden z i j n dat de heer B. Willem-
sen, varkenshandelaar te Varseveld, met z i j n
biggen aan de Vordense markt kwam.
Het ligt in'de bedoeling van de marktcommis-
sie deze dag niet ongemerkt voorbij te laten
gaan.
De nodige voorbereidingen zijn dan ook, naar
ons ter ore kwam, reeds getroffen.

ONDANKS SLECHTE ZOMER TOCH
GESLAAGDE FLORALIA

Hoewel de weersomstandigheden van deze
zomer geen hoge verwachtingen wettigden
wat betreft de inzendingen op de N u t s f l o i a I ia-
tentoonstelling, viel de kwaliteit van de vele
ingezonden stukken toch nog zeer mee.
De Nutsf loral ia , waarvan in Vorden telken
j a re veel werk gemaakt wordt, trok ook dit
jaar weer vele bezoekers. De inzendingen wa-
ren verdeeld over 15 groepen. Bovendien was
er een inzending van het bestuur, verder een
van de heer Wesselink van Kamphuizen en
A. Brandenberg ter opluistering, een aqua-
rium en een vi jver t je met goudvissen. Een
zeer opmerkelijke inzending was die van mevr.
A. Hiddink-Rietman uit Hackfort, die met
een aantal zelf gekweekte fuchsia's exposeer-
de, welke ieders bewondering opwekten. Zij
kreeg dan ook zeer terecht een ereprijs.
Het aantal inzendingen was wat minder dan
andere jaren. De voorzitter van het Nut, de
heer H. Wesselink, deelde zaterdagavond de
prijzen uit, waarbij hij dank bracht aan het
bestuur en de juryleden voor het vele werk,
dat weer door hen verzet was. De Nutsfloralia
steunt, aldus de heer Wesselink, op een vaste
kern van inzenders en het speet hem dat deze
kern niet groter wordt. Hij wekte daarom
iedereen op om aan deze fraaie j aa r l i jks terug-
kerende expositie deel te nemen. Hierna reik-
te hij de fruitmand uit aan mevr. Aalderink,
Schoolstraat, welke het juiste gewicht, zijnde
11 pond, l ons en 7 gram, geraden had.
Hierna volgde de prijsuitreiking van de prijs-
winnaars van déze tentoonstelling, waarvan de
uitslag als volgt was:
Wedstrijd stekplanten schoolkinderen:
1. Paul Kuyper; 2. Rienus Pelgrom; 3. Meta v.
Arkel; 4. Hans Wolsing; 5. Toosje Meenink;
(i. Wouter Kroneman; 7. Berend Hendrik Gr.
Bramel; 8. Jolien Regelink; 1). Wim Wesse-
link; 10. Essy Groot*»».rf'ïiel; 11. Agnes Nipius;
12. Willy Zeevalkii^g|Anny Hofmeyer; 14.
Bennie Aalderink; ^Q^Bpric Eyerkamp.
Stekplanten groteren^^p
1. Mevr. Eyerkamp; 2. mevr. W u n d e i i n k ; .">.
mevr. l lave i kamp-Olthuis ; 1. mevr. l l i d d i n k -

, R ie tman; 5 . mevr., E lb r ink-Wi jc i s ; f > . mevr.

l - ' S v " Sv " ' ~ I-"
Ereprijs: mevr. A. Hiddink-Rietman, llack-
fort; 1. mevr. Haverkaflap-Olthuijs; 2. mevr.
Nijhuis; 3. mevr. WejMpik, Kamphuizen.
Eigen gekweekte blo^Bni:
1. mevr. Jolink, DeldenT 2. mevr. Groot Bra-
mel-Tjoohk.
Cursisten, Grote vazen:
1. Mevr. Kost-Steenberg; 3. mevr. Klumper-
Wissels.
Cursisten, Bloemstukjes:
1. en 2. Mevr. Koop-Sessink; 3. Benny Aal-
derink.
Cursisten, Tafelstukjes:
1. Mevr. Klumper-Wissels.
Cursisten, Versierde Cadeautjes:
1. en 2. Mevr. Koop-Sessink; 3. mevr. Klum-
per-Wissels.
Cursisten, fantasiestukjes:
1. Mevr. Kost-Steenberg.
Cursisten Miniatuurtjes:
1. en 2. Mevr. Koop-Sessink.
Cursisten Veldbloemen:
l. Mevr. Koop-Sessink.
Bloemschikken groteren:
1. Mevr. Hesselink-Heus; 2. mevr. E lb r ink-
Weijers; 3. mevr. de Vries-Dekker; 4. mevr.
Sessink-Terbogt.
Bloemstukjes
a) Kinderen tot 14 jaar:
1. en 2. Joke Brandenbarg; 3. Annic Sloot; 4.
Alice Albers.
b) Groteren:
1. Mevr. Kost-Brandenbarg; 2. mevr. Haver-
kamp-Olthuijs; 3. mevr. L. de Vries.
c) Mandjes en bakjes:
1. Mevr. Haverkamp-Olthuijs; 2. mevr. Hul-
stein; 3. Freule van Zuylen van Nijveld; 4.
mevr. Hesselink-Heus; 5. mevr. Hulstein.
d) Tafelstukjes:
1. Mevr. Hulstein; 2. mevr. L. de Vries; 3. en
4. H. J. Kip.
Bloemstukjes alleen voor vaklieden:
1. De heer Wesselink, Kamphuizen.
Bloemstukken:
a) Fantasie:
1. Nienke de Vries; 2. Alice Albers; 3. Riki te
Hennepe.
b) naar voorbeeld:
1. John Stork; 2. Jan Hilferink; 3. Wim Ber-
keider; 4. John Stork; 5. Zw. Smeenk.
Fantasiestukjes:
1. Berend Hendrik (iroot Bramel; 2. Dirk
Jan van Dorth; 3. Ansje Koning; 4. Tonny
en Berty Brandenberg.
T u i n t j e s in miniatuurvorm:
1. Wi l ly Kost; 2. Smit en Kampcrman.
Bloemschikken voor kinderen onder toezicht

van het bestuur:
Bakjes: 1. Willy Kost; 2. Truus Everhard.
Vazen: 1. Wi l ly Kost; 2. Time Everhard; 3.
Truus Everhard.
Veldboeketten, Groteren:
Va/en: 1. mevr. de Vries-Dekker.
Mandjes: 1. mevr. Aalderink; 2. de heer Spie-
gel en berg.'
Veldboeketten, Kinderen:
Vazen: Nienke de Vries.
Mandjes: Joke Brandenbarg.
Paddestoelen:
1. Berde Brandenbarg; 2. Janny Kamperman
en Essy Groot l i ramcl; .'5. Annemie de Vries;
4. Carla de Vries; 5. Irma Terpstra; 6. Alice
Albers; 7. Erica Terpstra en Margo de Jonge;
8. Meta van Arkel en Tineke Emsbróek; 9.
Frieda Koning.
Paddestoelen, Groteren:
I . Inge Garssen.
Eigen gekweekte vruchten:
1. mevr. Nijhuis.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
Begunstigd door prachtig weer maakten leden
v a n de Bond van Plattelandsvrouwen woens-
dagmiddag een bustocht over de Veluwe met
een bezoek aan kasteel Vosbergen te Heerde.
De kunstschilder, de heer J. Kloek, bewoner
van het kasteel, hield eeri causerie, waarna
bezichtiging volgde.
De terugtocht ging over Epe, Vierhouten, Ud-
del, Otterlo enz. naar Arnhem, waar gezamen-
lijk een koffie-tafel werd gebruikt.
Om half negen kwam men zeer voldaan over
deze mooie tocht weer in Vorden aan.

ONDERLINGE HENGEL WEDSTRIJD
De hengelvereniging De Snoekbaars alhier
organiseerde een onderlinge hengelwedstrijd
in de uitmonding van cle Baakse Beek, bij de
Groene Jager. Hieraan namen 31 leden deel,
vergezeld van hun dames. Er werd menig vis]
v e r s c h a l k t , maar ze waren niet groot van sti
De voorzitter van de vereniging, de heeri
Bello, reikte bij de Groene Jager de prif
ui t .
De u i t s l a g was als volgt : In t o t a a l hadden
perAoi i f i . i igrn . l . ( ; . Hel'

j. / c r v a l k i u k met l TI O gr.; ( i . J . l i r s s c l i n l
100 gr.; 7. H. Vlogman met 1)0 gr.
Nu de vier onderlinge wedstrijden ten ei|
waren viel de wisselbeker die in handen l
van de heer G. J. Jansen, ten deel aan de hl
G. Hellewegen.
Aan het slot deelde de voorzitter mede dat
de feestavond van de vereniging in november
in café De Zon zal worden gehouden.

BIOSCOOP
In de f i l m , welke vanavond in het Nutsge-
bouw gedraaid wordt, maakt men kennis met
het circusleven. Dean Martin en Jerry Lewis
z i j n de twee grote clowns in deze film. Zsa Zsa
Gabor laat als trapèzewerkster enkele verbluf-
fende staaltjes zien en verder ontbreekt na-
tuurlijk de jaloezie, die in het circusleven zo'n
g r o t e ' p l a a t s inneemt, ook niet. De prachtige
kleuren van deze film verhogen nog de aan-
trekkelijkheid.

KRINGDAG R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond, kring „De Graaf-
schap" hield woensdag 11) sept. z i j n jaar l i jkse
kringdag, d i tmaa l in zaal Schoenaker te Kra-
nenburg, waai ' de a ld. Vorden als gastvrouwe
optrad. Deze kringdag kenmerkte zich door
een grote belangstelling van alle afdelingen
o.a. Keyenborg, Drempt, Olburgen, Baak,
Vierakker, etc.
Het hoogtepunt van de middag was de rede
van mej. Knol, lerares te Hengelo (O.), die
sprak over „het leven en werken van de vrouw
in de wereld van vandaag". Deze zeer bevat-
telijke en interessante toespraak werd door al-
len aandachtig gevolgd.
Het tweede gedeelte van de middag werd ge-
vuld m-1 toneelstukjes en voordrachten van
de a fde l ingen Olburgen en Keyenborg, die uit-
stekend spel l ie ten zien. Tot besluit van deze
Kringdag werd om half zes door Pastoor H.
Ponsioen in de parochiekerk op de Kranen-
burg een kort Lof opgedragen.

SCHAPENFOKDAG
Naar we vernemen heeft het bestuur van de
Schapenfokvcreniging ,,Vorden 8e Omstreken"
besloten om de j aa r l i j k se iokdag dit jaar te
houden op een terrein bij Huize „Suideras"
te Vierakker. Als het weer meewerkt zal het
een mooie dag kunnen worden, waar de ech-
te lokkers kunnen genieten. Ook uit Warns-
veld, Wichmond etc. zullen inzendingen aan-
wezig zi jn.
Voorts werd door de fokvereniging Vorden
ecu nieuwe ram aangekocht van l l/ó jaar oud
van de heer Smit uit Beltrum.



Van de dropping in de droppels.
Ziezo, het Medlerfeest is weer achter de rugge
en dat het bezunder goed eslaagd is, heb ieleu
allemoale in de krante kunnen leazen. Moar
iets woar dee krantenkaerls schienboar geen
weet van hadden, is de dropping dee een wek-
ke van de veurten is ehollen, en dat zal ik oew-
leu dan now es vertellen.
In Contact en in andere kranten was 't al
lange van de veurten bekend emaakt, dat er
op zoaterdag 7 september «en dropping zol
wodden ehollen op 't Medler en too wie dat
dan ok leazen, zéé de vrouw: Olbert, wat ducht
oew, door kon ie ok wal es an met doon. Ik
zegge: joa dat zok ok wal willen, moar ik bun
hier in Vodden nog neet zo bekend met de
weage. Moar Diene zeg: goat now moar met,
want at ie der anders uut wilt, dan bu'j ok
neet zo bange da'j neet weer trechte komt.
Dus doar zat mien weinig anders op. Moar ik
bun eers es effen noar de buurman egoane,
noar Hendrik Baankman. Ik zegge: Hendrik
goat ie ok met hen droppelen, vanoavend. En
joa, dat lek Hendrik ok wal wat, en too bunt
wie der met mekare hehn egoan.
Um half acht mosse wie der weazen. Moar wie
hadden nog tied zat, want volgens de commi-
téleden was 't nog een betjen te leg. Doaruni
buw dan ok moar kot bi'j Truus goan zitten
bi'j de tapkaste en doar hew om eers een
betjen esmeerd, want ie wet ok nog nooit woar
of /e ow uut de auto smiet en dan koj onder-
weg ok nog wal es beginnen te piepen. Moar
endelijk was 't dan zo wiet. Um ongeveer
kwart oa-ver achte rejen de auto's van Kobus
den Schoneveldsdiek op en to mosse wie der
in.
Dat inlaan was nog wal een heel geharrewar,
want a'j 70 varkens in mot laan, dat geet neet
vlot, moar at er 70 mensen in twee beestewa-
gens mot dat volt ok neet met. Mar to wie der
clan good en wel inzatten zag ik tegen Hen-
drik, now Kobus hef nog wel aardig zien beste
edoan met 't schone maken, moar de stank
heffe der toch neet helemoale uutekregen.
Moar dat duurn ok neet lange, want to rok
et noar mensen. Moar eindelijk gaf de sjaf-
feur vol gas en doar daveren 't hen. Eerst was
't nog een betjen stille in de wagen, het is ok
een rare gewaarwording a'j doar met zo'n 35
man in een wagen zit woar a'j niks deur zeen
kunt, het was net een trop kriegsgevangenen.
Moar to wie een end j en op weg waan begon-
nen der al wat te zingen. Wensinkslags Rein-
t jen en Rieksken van Wevershuus, twee Lin-
dense schonen, dee begonnen met dat mooie
veis jen van „Mijn wiegje was een stijfselkis-
sie" en to duurn 't ok neet lange of de hele
a u t o vol die zong dat 't daveren. Dourbi'j' l ia-
len de sjaffeur nog effen een mooie stunt uut,
deur inens heel hard op de remmen te trean
en dan weer met vol gas weg te rien, zodat
eers het volk van achteren noar veurten
vloag en to van veurten noar achteren. En zo
now en clan gaf een lange soldoate ok nog
vief menuten veur de jongeleu, deur zien baret
veur de lampe te hollen.
Moar eindelijk wazze wie dan op de plaatse
woar ze ons los eloaten heb. To wie uut de
auto kwammen mosse wie eers noar de auto
van 't comité, woar de ni'je veurzitter in
zat um netjes de tied op te nemmen wanneer
wie vertrokken. Now kan ik ow wal vertellen

dat wanneer a'j eers uut zo'n auto in 't duus-
ter komt, dan stoa'j net te kieken as een katte
in een vremd pakhuus. Moar wie zeien tegen
mekare loaw moar op stap goan wie zult wal
argens terechte kommen. To wie effen elo-
pen hadden zag ik een bekende looze stoan.
Ik zeg tegen Hendrik, moar now wet ik 't wal.
Wie goat recht to recht an, want wie mot
nog een betjen tied weer inhalen en doarum
goaw moar oaver de Olde spoorbane dat löp
neel wat richter. Haw dat now moar neet
edoane, want eers leepe wie met de boek tegen
een groten bult an umdat de spoorbane af-
egraven was en effen later sprong Mc met mien
hele hebben en hollen in een waterleiding,
want doar hadden ze de brugge afebrokken.
Tot an de kneene ston ik der in en Hendrik
moar lachen tot um de boek der zeer van
dee. A'j ng weer es een kotten weg wet, zegge,
zek 't dan effen. Ik zegge, joa dat kan wal
weazen, moar zek ter moar tegen gin mense
wat van, want dan lacht ze mien ok nog uut.
Moar to wie eindelijk volste late weer bi'j 't
Wapen van Medler kwammen, had ik al goaw
deur dat ik neet de enigsten wazze. Jan Lank-
horst den vertellen, hee had effen willen kie-
ken op een handwiezer (wat natuurlijk hele-
moals neet mag) moar hee kreeg de straf al
drek op de plaatse, want hee kwam iets an
't achteruut lopen en kaploems midden in de
götte en as een vaatdoek kwamme der weer
uut, ie'j zollen 't jaa hoaste neet oaverleaven.
Moar ik heb al wal es eheurd dat a'j van
buuten nat bunt ie'j ow van binnen ok een
betjen nat mot maken, dan he'j der minder
last van en doarum had de kastelein der nog
weer een goeien met.
To wie effen eproat en elachen hadden kwam-
men de weer dree binnen. Engelientje van
Lettinkhof en Marietjen van t Smidshuus
hadden ok met elopen en Herman Meisterink
was ter bi'j um te zorgen dat de vrouwleu
goed oaverkwammen, moar dat is um neet bes
elukt. To ze op een van dee duustere zand-
weage Iepen zei Engelientjen, ik mosse eigen-
lijk iets doon wat een kippe neet kan. O, zeg
Herman, dat doot hier moar op de zandweg, 't
is toch duuster. Moar doar wollen Engelientje
en Marietjen niks van wetten met al dee
dröppelaars op de weg en doarum zeien ze,
wie orat effen et bos in en weg waan ze. Moar
ze h^Hfe| der neet op erekkend dat door
lang^Mpfetsenpad ne groten sloot ging met
nog aWroa'j volle water der in en 't was ok
moar enen ploems, to zatten ze der allebeide in
net zo wiet a'j nog van benen kont proaten.
To ze weer op de kante stonnon zei Herman:
loop now baoar deur, want noiw stekt et neet
meer, ieleu bunt now toch nat.
Moar dat was nog neet alles. Jan van 't Spoor-
huus, ̂ net zien kammeroad en zien va, den
wol 'd^Bkin kotten weg lopen oaver de spoor-
bane J^oarum ging et um nat as mien, dan
ging olt „V.) de rugge de spoorsloot im en hee
was zo nat, datte moar gauw noar huus is
egoane en dar zal zien mooder um wal netjes
in bedde estopt hebben.
Ik von deze dropping met voot- en modder-
baden zo mooi, da'k dachte, dat mot 't er in
Vodden meer wetten.

Een deelnemmer.

RATTI-NIEUWS
Zondag werd de laatste wedstrijd gespeeld
in het nederlaagtoernooi tegen Ruurïo I. De
bezoekers slaagden er niet in de Kranenbur-
gers te verslaan, doch trokken met G—5 aan het
kortste eind. Hierdoor is R.K.Z.V.C. I uit
Zieuwent winnaar geworden van dit toernooi.
Het was een aantrekkelijke wedstrijd met
veel spannende momenten en men kon niet
merken, dat beide ploegen invallers hadden.
Na tien minuten gaf de goed of dreef zijnde
Ratti-middenvoor zijn club de leiding. Even
later had Ratti reeds een 3—0 voorsprong
door doelpunten van de middenvoor en links-
buiten. Het tempo verslapte hierna enigszins
en het duurde nog b i j n a een h a l l uur, voordat
Ruumpol voor Ruurïo een tegenpunt kon
scoren. Na de thee kwamen de gasten er steeds
beter in. Zij verkleinden hun achterstand tot
3—2, maar konden niet voorkomen dat de
fel sprintende middenvoor der thuisclub de
stand op 4—2, bracht. Ruurïo had toen even-
wel een produktief kwartiertje en kreeg zo-
doende een 4—5 voorsprong. In de laatste tien
minuten produceerde Ratti nog twee treffers,
waardoor deze wedstrijd in een 6—5 zege voor
de groen-witten eindigde.

De voorzitter van Ratti, de heer A. Wope-
reis reikte na afloop met een toepasselijk
woord de prijzen uit. Voorts dankte hij de ver-
schillende deelnemende verenigingen voor
hun deelname en de sportief gespeelde wed-
strijden.
Ratti II kwam op het sportterrein bij het
zwembad uit tegen Vorden I I I . De Rattianen
speelden de gehele wedstrijd rnet 9 man, waar-
door / i j met 5—1 verloren.
A.s. zondag begint het competitierad weer te
draaien. R;Uti I ontvangt be/.oek van SVDES I
u i t . Kibergen, waar verleden jaar thuis tegen
gel i jk werd gespeeld. Het zal dus nu de taak
van clc voorhoede zijn om in de hechte ver-
dediging der gasten een gaatje te vinden, wat
niet zo heel gemakkelijk zal zijn. Een eventue-

le overwinning zou voor Ratti een goede in-
zet van de competitie zijn.
Het tweede speelt een wedstrijd tegen de re-
serves van Vorden op het Vorden-veld.

MISSIE-AVOND CONTACT-COMMISSIE
De parochiele Contact-commissie organiseer-
de in zaal Schoenaker een missi-avond, waar-
op de Z.E. pater Drs. H. Steemers S. M. A.
ui t Zutphen van de Sociëteit van Afrikaanse
Missiën sprak over de missie aan Afrika's
Goudkust.
De aanwezigen, die bijna de gehele zaal vul-
den, kregen aan de hand van de originele
kleurenopnamen door pater Steemers zelf ge-
maakt, een kijk op het leven en werken der
missionaris en de grote moeilijkheden, waar-
het bekeringswerk gepaard gaat. Allereerst
verhaalde de pater over de geschiedenis van
Afrika's Goudkust, dat vroeger een Hollandse
kolonie was en weer overging naar Portugal.
Hierna schilderde de pater het leven van de
negers. Het missiewerk ondervindt grote moei-
lijkheden. Het bijgeloof is er onrustbarend
en kan volgens pater Steemers alleen door het
Christendom worden uitgeroeid. Aan het slot
van de avond werd er een collecte voor de
missie gehouden.
De heer Folmer dankte de spreker voor zijn
leerzame en interessante uiteenzetting.

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:
een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijf blad van elke echte Vordenaar!

Abonnementsprijs slechts f 2.80 p. jaar

Grote Jubileum-
TEVENS

Verlotingsmarkt
op vrijdag S oktober 1956

Verloting van Vee, Landbouwgereedschap-
pen en Huishoudelijke artikelen.

Hoofdprijs EEN RUND
2e prijs een bromfiets
Verloting goedgekeurd door de minister van justitie

bij beschikking van 24 juli 1956 L.o. 560/126.

Uitgifte 7500 stuks. Prijs per lot f 1.—.

Loten verkrijgbaar bij de penningmeester
H» Klein Brinke, Stationsweg 18, Vorden»

K IJ K l
vindt U dit jasje
niet enig staan?

Natuurlijk - want het is zo'n echt vlot model

voor een „spring-in-'c-vcld" van deze tijd Mooie

kwaliteit velours, de capuchon met tcddy ge-

voerd. Twee njn-groto zakken en leuke sluiting

met vierkante nct-echt leren knopen. Kleine stij-

ging per maat. Maat 50 -f ^^fc^
J »••

+
Kom • mét Uw dochtertje • eens spoedig kyken hoe

verblijdend groot onze collectie kindermanteltju is!

VISSER
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BEZOEKT ALLEN OP
donderdag 27 sept. a.s.
het traditionele

Volksfeest te Linde
bij café van Asselt»

V.m. 9.30 uur Vogel- en Belschieten. N.m. l uur aan-
vang der Kinder- en Volksspelen.
Kaarten gratis draaien voor kinderen verkrijgbaar bij
de kinder-commissie om l uur.

Woensdag 26 sept. 's avonds 7.30 uur
presenteert het cabaret-gezelschap „De
Lach* uit Apeldoorn U een vrolijke
avond met Cabaret, Musical en Show o.a.

de uier Jiroliëns, de twee

^Lccordiolas, Jlie Kedivlng

e.a.
EEN AVOND OM NOOIT TE VERGETEN.

Entree: met vrijkaart f 1. — , zonder vrijkaart f 1.50
(bel. inbegr.).
Donderdagavond DANSEN met het
bekende Dansorkest The Moodchers X



Wie

welke de grootste voldoening
geeft van de arbeid, die kiest
« genen naar smaak bij

H.LUTH
V O R O Ê N

Dinsdag 25 sept.
wegens sterfgeval

gesloten

fa. G. W. Bielderiun
en Zonen

Gevraagd in Baarn,
flink MEISJE voor de
huishouding, meerdere
hulp aanwezig.
Salaris f 120.^ per
maand.
Inlichtingen: J. Kieft,
Almenseweg C 138.

Gevraagd flink zelf-
standig MEISJE, voor
hele dagen.
R. J. Koerselman,
Burg. Galléestraat.

Te koop gevraagd
RONDE TAFEL.
Brieven onder no. 5
bureau Contact.

Wie ruilt mijn nieuw-
bouwwoning (hoek-
huis) in Deventer, b.v.
l grote kamer, 3
slaapkamers, douche
cel, keuken, flinke tuin
en schuur voor woning
in Vorden of omge-
ving. Brieven onder
no. 3 bur. Contact.

Te koop goed onder-
houden HAARDKA-
CHEL. Burg. Gallée-
straat 9.

Door omstandigheden
te koop een prima 2e
hands HERENRIJ- ^
WIEL m. lamp en 'n
DAMESRIJWIEL.
Bervo, Zutpheriseweg
21, Telefoon 254.

Een jonge FOX-
HOND verkrijgbaar
bij H. Bogchelman,
Medler.

Te koop een grote
KACHEL, z.g.a.n.
L. Schouten, Henge-
loseweg 3.

Te koop 2 dr. VAR-
KENS, aan de telling
26 sept. en 3 okt.
H. J. Memelink,

Linde E 8

Te koop zware BIG-
GEN. H. Takkenkamp
D 36.

Te koop 5 beste BIG-
GEN. Wed. F. H.
Bennink, D 81.

Voor Heren die
iets goeds begeren

1$ er altijd het juiste over-
hemd en de passende das
in de mooie collectie van

U iiiTZS

Benny Bouwmeister

en
Joke Schipper

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders kennis te geven van hun
voorgenomen Huwelijk, dat zij elkaar
hopen toe te dienen op woensdag 26
september a.s. om half tien in de Pa-
rochiekerk van de H. Antonius van Padua
te Kranenburg. Daarna zal tot hun in-
tentie een gezongen H. Mis worden op-
gedragen om Gods zegen te vragen over
hun Huwelijk,

Vorden, september 1956.
Linde E 48.

Toek. adres : 38 Farewell Street, Oshawa,
Ontario, Canada.
Receptie van 4 — 5 uur in zaal Schoena-
ker, Kranenburg-Vorden.

Dinsdag 25 sept. a.s. hopen onze ge
liefde ouders

H. J. Bosch

en

J. G. Bosch-Beumer

hun 25-jarige echtvereniging te ge-
denken.
Dat zij nog lang voor elkander en
voor ons gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen
en verloofden.

-

- r

X
X Vorden, september 1956.
U

X

Receptie van 3.30—5 uur n. m.
in café „De Zon" te Vorden.

Heden overleed, na een geduldig ge-
dragen lijden, onze lieve zoon en
broeder

Wim Bielderman

in de ouderdom van 24 jaar.

J. Bielderman
D. Bielderman-Boerman
Herman

Vorden, 21 september 1956.
Nieuwstad 23.

De begrafenis zal plaats hebben dins-
dag 25 sept. om 13,45 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, na een geduldig ge-
dragen lijden, onze lieve kleinzoon en
neef

Wim Bielderman

in de ouderdom van 24 jaar.

Vorden:
G. W. Bielderman
C. A. Bielderman-Brandenbarg
H. A. Wahl-Bielderman
J. Wahl
A. Bielderman
A. Bielderman-Boesveld

Hengelo-G.'
G. Lenderink
R. Lenderink-Pellenberg

nichten en neven.

Vorden, 21 september 1956,

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Alleen vandaag!
200 gr. gebr. gehakt 60 et.

200 gram boterhamworst 60 et
200 gram tongenworst 60 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gram leverworst 30 et

200 gram ham 120 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Scbapenfokvereniging „Vorden £ Omslr.'
BEZOEKT DE

Schapenfokdag
welke gehouden zal worden op
vrijdag 28 september a.s. 's n.m.
om 1 uur bij Huize Suideras te
Vierakker.

Gelegenheid tot inscharen bij een der ram-
men. Tevens Najaarsinspectie van het Stam-
boek. Goede gelegenheid tot aankoop van
fokmateriaal.

Het is de moeite waard, onze
etalage eens te bezichtigen!

Wij hebben een klein gedeelte van
onze geheel nieuwe collectie gordijn-
stoffen geëtaleerd. Vraagt U hiervan
eens stalen met prijzen. Wij maken ze
vakkundig voor U.
Verder hebben wij geëtaleerd divans,
diverse losse clubjes en een bankstel.
Alles eigen stoffeerwerk.
Ook voor uw oude stoelen te bekle-
den, uw Matrassen opmaken enz. enz.

JOH, HEERINK
COMPLETE-WONINGINRICHTING

Zutphenseweg 7, Tel. 383, Vorden

Cixtra aanbieding
1ste kwaliteit

golf snede messen
met kleine foutjes

1.10 per stuk
Zolang de voorraad strekt.

R. J. Koerselman - Telefoon 364

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

26 sept.

(St. Michielsmarkt)

te Hengelo (Gld.)
Grote Enterkeuring
Mooie prijzen. Geen

inleggeld.
De Marktverenig.

Even vrij Brei!
Om een klein of groot stuk te breien, daar behoeft U
nu niet meer tegen op te zien.

Koopt een ^X^
C f̂

„Knittax-weimachine"
en U kan alles breien in een wip.

Deze machine breit alle patronen en steken - Eenvoudige bediening - Is voor
iedereen gemakkelijk te leren - Gratis les.

Vraagt demonstratie

H. Liilli • Tel. 396 • Hieawstad - Vorden
GEVRAAGD:

door de Fok- en Controlever,
„de Samenwerking" te Delden-
Vorden, met l november of
eerder een

MONSTERNEMER
voor 4 dagen per week.

Aanmelding en inlichtingen bij de Secr. H.
J. Jansen, „Scheurweide" Wichmond.

VOOR HET A.S. SEIZOEN

HEBBEN WIJ EEN KEURIGE

COLLECTIE

DAMESHOEDEN.
Kroneman-Jörissen

GEVRAAGD

een net meisje in onze
Kleermakerij voor hand-
werk.

Aartsen - Vorden

ONZE BRILLEN
munten uit door een uitstekende pas-
vorm en sierlijk model.

Fa. Hartens
de opticien die altijd voor u klaar staat!

Herv. Gemeente
Vorden

Maandagavond 24
sept. 8 u. bijeenkomst
van de collectrices
van het verjaardags-
fonds in gebouw Irene

Pluimveehouders
voor f 30— heeft
U een lichtpunt in
Uw kippenhok.
Aanleg, gas en abb.
alles inbegrepen.

Nico Keune

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Geen klachten
over roestvlekken
als U een emaille
wasketel gebruikt
van

Nico Keune
Landelijke Rijver.

„De Graafschap"
Hervatting rijlessen
a.s. woensdag 4 uur.

Verlicht
is elke avond onze
etalage.
Gaat dat zien.

Nico Keune

Mestkuikens
Wekelijks leverbaar

SxR, HxWL en
WLxR.

Weenk's Broeden]
Linde, Telef. 559

A.s. Zondag
Aanvang 2 uur

Ratti I
S.V.D.E.S. I

(Eibergen)
COMPETITIE

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

wordt waardevol
als U het koopt In "
de vertrouwensman

V O R D E N

Te koop een toom
BIGGEN. H. Eykel-
kamp, de Weerd,

Linde

Te koop een toom
BIGGEN. D. Pardijs
Kranenburg.

Te koop 3 of 4 beste
BIGGEN. B. G. Lich-
tenberg, Het Waarle.

Te koopzwaar STIER-
KALF. P. B. H.
Schoenaker, Café,
Kranenburg.

Te koop EETAARD-
APPELEN, Rode St.
„n IJselster en een r.b.
PINK. W. Klein Bra-
mel, Galgengoor,

C 112

Te koop EETAARD-
APPELS, Noordeling
en Populair. D. J.
Ruesink, Wildenborch

Te koop EETAARD-
APPELS, IJselster.
W. Kreunen, D 40

Te koop vers g<
ROGGESTRCU
B. Verkerk, ach*
station.

Te koop een
nieuw HAVERÏ

Het Kiefski
P. de Rijk.

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Soesing

voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Weulen Kranenbarg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Verlang vooral voor
kousen de beste pasvorm en
degelijke kwaliteit van:



1906 - 50 jaar - 1956

Marktvereniging Vorden
Grote jubileum- tevens verlotingsmarkt op
vrijdag 5 oktober a.s.

Speciale attrakties voor de
marktbezoekers.

Lees de folder die U een dezer dagen
wordt toegezonden*

Speciale aanvoerpremie voor rund-
vee en biggen.

steeds nieuwe
zendingen in

Mantels

Komt U onze collectie eens
geheel vrijblijvend zien!
Zeer mooie kwaliteiten voor
verrassend lage prijzen.

Ook in zwarte
vrouwenmantels een

zeer ruime keuze.

Looman
Vorden

Steeds het voordeligst!
250 gr. Picnic, heerlijk koekje 59 et
500 gr. zachte zeep 39 et
l pot stroop 49 et
l pot pruimen-sinaasappeljam 55 et
l gr. blik haring in tomatensaus 69 et
3 pak pudding, diverse smaken 45 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, gebr. gehakt en
rookvlees, 150 gr. 69 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Voor de dames!

Pracht jersey
deux pieces met
10-haans rok

TEL 381
\7TccrpV LijiJlilC

BALAVOND
zaterdagavond 29 september in

Concordia te Hengelo-GId.

Muziek: „The Moodchers"
Attrakfie BALLEROSPEL.

Empo Rijwielfabriek, Vorden
Telefoon K 6752 no. 241

VRAAGT

PERSONEEL
tot circa 30 jaar

voor diverse fabrieksafdelingen.

Aanmelding bijPortier of schrif-

Inlichtingen 's avonds bij de Heer W.
H. Sessink, Enkweg 13 Vorden.

Willen diegenen, die ver-
zuimd hebben zich op te
geven voor de NUTSCUR-
SUS ENGELS, zich ten
spoedigste aanmelden bij
Mevr. van Mourik (Apo-
theek) of Mej.Scheltens, Molenweg 5

Pluimvee, Biggen,
Kalveren*
Voorkomt trage groei en geringe
weerstand tegen ziekten door toediening
van een

Vitaminen-Stoot*
Geef uw pluimvee en jongvee nu

VicasoL
U bent dan verzekerd van een goede
opfok, want VICASOL is een volledig
vitamine-preparaat.

Een produkt van Lab. Dr. de Zeeuw

DROGISTERU

**

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

Ook in Wellington
is Heineken's Bier
het meest getapt,

want:

• Heineken werkt met de
zogenaamde Heineken's

A-gist, een speciale
gistreincultuur, waarvan

niemand ter wereld
(behalve Heineken) het

geheim kent
• Heineken gunt zijn bier
een langdurige rijpingstijd
• De kroonkurk betekent
een snelle, machinale en

hygiënische afsluiting
van het kostelijke bier,
dat daardoor ook véél

langer goed
blijft

Een retourtje
Almelo-Wellington

Waar is het beter wol-kopen dan op Nieuw Zeeland,
het land van de schapen? Naar Wellington dus. Deze
wol-inkoper was niet bang voor die grote „sprong".

Zo zie je nog eens wat van de wereld. En . . je valt
van de ene verrassing in de andere. Onze vriend uit
Almelo bestelde gewoontegetrouw Heineken. Wie
schetst z'n verbazin^^oen hij even later achter zo'n
koel, parelend glas^Baat. ,,Hoe bestaat het", dacht
hij, ..Heineken's Bi^^^^^ellington . . ."

Waarom niet eigenlijk? Heineken is niet voor niets
de grootste exporteur van Pilsencr Bier ter wereld!
In Barcliem en Biak, in Buurse en Buffalo, in Borculo
en Bombay, overal wordt precies hetzelfde bier ge-
dronken: Heineken's Bier.

Toen onze ,,door-de-wol-geverfde" reiziger in Almelo
weer z'n dagelijks biertje „pikte", snoefde hij
tegen z'n biergenoten: „Mochten jullie eens naar
Nieuw Zeeland reizen dan hoef je je Heineken niat ta
missen. De mensen daar drinken het ook enne....
met liefde, hoor. Net als wij."

eineken's Bier

Nutsgebouw
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 30 september 8 uur

Een speel- en muziekfilm als
nooit tevoren

(in prachtige kleuren)

De vrolijke Vagebond
met: Rudolf Schock (de beroemde
zanger, bekend uit „De levensroman
van Richard Tauber") - Eltna Karlo-
was - Paul Hörbiger - Willy Fritsch.
Rudolf Schock zingt o.a. Aria's uit
Rigoletto, Tarantella, Valderi Valdera.
Medewerking van het prachtige kinder-
koor: DeSchaumburger Marchensanger.
/• N

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f O 60 (bel. inb.)
"k

Kaartverkoop en plaatsbespreken v.a.
heden bij f. H. Schuppers, Dorpsstr 11

Voor alle soorten

DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters - Vorden

ZONNIGE DAGEN,

koude avonden!
Dan een

heerlijke elek-
trische kachel
aan, en U zit weer gezellig.

*Wij hebben ze voor U, komt eens
kijken.

Fa. P. DEKKER
Telefoon 253
Elektro-, Radio- en Televisie-
bedrijf

„CONCORDIA"

Hedenmiddag halen we weer
„Oud-papier".
Legt U het even klaar?
De leden en leerlingen worden ver-
zocht om 2 uur aanwezig te zijn.


