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ERKDFENSTEN zondag 25 september. BLOEM EN WEELDE OP DE NUTSFLORALIA

/VliENTIE!

?rteerders nog eens dringend
advertenties toch vooral vroeg
op te geven ? De grote advertenties gaarne reeds
woensdag, doch uiterlijk donderdag. By bezor
ging op vrijdag kunnen wij de plaatsing niet
meer garanderen, en u bezorgt ons veel extra
werk. De /.g. „kleintjes" mogen nog wel op
vrijdagmorgen gebracht worden, doch ook liever
eerder.
BLOEDAFNAME VOOR HET
BOODE KRUIS

Uitgaande van het organisatiecomité „Bloedplasma Vorden" had woensdagavond in de bijz.
lagere landbouwschool wederom een bloedafname plaats voor het Ned. Roode Kruis. Voor dit
doel waren deskundigen van het Centraal Laboratorium uit Amsterdam aanwezig, versterkt
met een Roode Kruiscolonne uit Zutphen.
Howel het nat en guur weer was, waren er toch
nog 261 donors, dat is 55% van het totaal, opgekomen om gratis bloed af te staan voor de
lijdende mensheid. In tegenstelling tot het vorig
jaar had deze massale bloedafname thans een
vlot verloop.
HEROPENING WINKEL FA. WEUSTENENK
Hoewel 't Hoge nu niet direct in het winkelcentrum van ons dorp ligt, weten de daar gevestigde zaken toch wel met hun tijd mee te
gaan. Dinsdag was het de heer H. Weustenenk,
die /i j n gemoderniseerde winkel in verf, behang,
schoonmaakartikelen, etc. heropende. Deze winkel heeft een grondige verandering ondergaan.
Er zijn nu twee ruime etalages, waarvan er een
met uitbouw. Het interieur is eveneens vernieuwd. Er staat een moderne toonbank met
daarop een vitrine waarin o.a. snoep en Eau
de Cologneflacons, die ook tot de verkoop behoren. Op standaards in de winkel en op de vele
schappen langs de wanden rijen zich diverse
artikelen in kleurige verpakkingen. Er is voorts
cc TI rek, speciaal voor behang. Vanzelfsprekend
is het schilderwerk hier zeer vakkundig ge
schied. Ook aan de verlichting met T.L. buizen
is veel zorg besteed. Alles ziet er dan ook tip-top
uit.
Eon groot aantal bloemstukken, waaronder een
van de winkeliersvereniging en een fraaie van
de buurt, gaven extra fleur aan deze heropening. Zelfs de muzikale noot ontbrak niet, want
dinsdagavond kwam de muziekvereniging „Concordia", waarvan de heer Weustenenk lid is,
met een serenade extra luister bijzetten aan deze
feestelijke gebeurtenis.
VEELBELOVENDE START
De afdeling Vorden van de N.C.V.B. (Ned. Chr.
Vrouwenbond) welke onlangs werd opgericht
hield in Trene haar eerste ledenvergadering.
Gaven zich tijdens de oprichtingsvergadering
een 60-tal dames als lid op, thans werden weer
15 nieuwe leden ingeschreven.
Als spreker trad op Ds. G. van Duinen, uit
Wassenaar, met als onderwerp: „Mens durf te
leven".
Na een korte inleiding wees spr. eerst op de
z.i. verkeerde levensdurf van hen, die in brute
onverschillgiheid of vertrouwend op eigen
kracht het leven beleven. Vervolgens besprak
spr. de rechte levensdurf n.l. het durven leven,
vertrouwend op God. Na de pauze beantwoordde spr. enkele vragen.
Mej. Karreman, presidente van de afdeling
Zutphen, sloot de vergadering.
COMTTé CHR. FILMACTIE OPGERICHT
N;i;u wij vernemen is in dc/c gemeente opgericht een Comité tot: vertoning van lilms,
uitgegeven door de Chr. Filmactie te Hilversum.
Het comité is samengesteld uit Ds. J. D. te
Winkel (Gerel. predikant), Ds. J. H. van Zorge (Herv. predikant), H. J. Kerkhoven, secretaris, D. A. Bos, penningmeester, H. }. Schut,
G. Bijenhof, S. Aartsen, J. Kieft en j. Brummelman.
Het doel van genoemd comité is gedurende
het winterseizoen 1960-1961 ten hoogste negc'ii openbare bioscoopvoorstellingen te organiseren in het gebouw Irene.
De eerste filmvoorstelling zal plaats vinden
op /.aterdagavond l oktober a.s. met vertoning van de film: „Morgen zie ik je weer" (in
kleuren) inhoudende het leven en werken van
de Amerikaanse senaatspredikant Dr. Peter
Marshall.
Het ligt in de bedoeling elke eerste zaterdagavond van de komende maanden een film te
laten draaien met uitzondering van de maand
december (St. Nicolaasfeest) waarvoor de tweede zaterdagavond in de plaats komt.
Het aantal donateurs is reeds de 100 gepasseerd.

Hervormde kerk.
-owel in het dorp als in het Medler dankliensten voor de Herv. Kerkbouwaktie.
.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt warec
aangevoerd 110 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42,— tot f 54,— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 16 t.m. 22 sept.
Geboren: d. van H. Voortman en J. Peijzel;
z. van H. H.C. Jas en A. H. L. Boks.
Ondertr.: G. J. ten Bokkel en J. G. Wissels
Gehuwd: H. Hesselink en A. Kloppers;
G. Wolters en M. G. Ruesink.
Overleden: M. J. Groot Jebbink, vr., 46 j r . ;
H. Luijmes, m., 77 jr.; D Nijland. m., 86 jr.,
weduwn. van H.E.Gerritsen; G.W Bielderman, m.. 81 jr., echtgen. van C A. Brandenbarg; G. J. K^nperman, m., 85 jr., echtgen.
van J. Bannin^B
VOETBAL
Een voetbal kaj^wonderlijk rollon. Na de grote
nederlaag vanl^»ge week, zag het er voor
Vorden, die eonuitwodstrijd moest spelen togen
Witkampers in Laren, niet zo rooskleurig uit.
Ondanks het feit dat Vorden met enkele invallers speelde, bleek het elftal, in staat om de
lang niet zwakke Witkampers op eigen terrein
een 2—1 nederlaag toe te brengen. De overwinning van Vorden was wel verdiend, vooral omdat er van het begin to het einde enhousiast
voor gevochten werd. Het achtertrio deed het
f li t maal bijzonder goed. Met rust had Vorden een
1—0 achterstand, dank zij een fraaie kopbal van
do rochtsbinnon der thuisclub. Na de rust maakte Vorden uit een vrije schop gelijk, waarna
Nijenhuis met een fraai schot van grote afstand
de bal via de paal in het net deed belanden,
waardoor Vorden met 2—l won.
Vorden II zette de competitie goed in door met
liefst 9—1 van het zwak spelende Zutphania III
te winnen. De goalgetter was hier Wuestenenk,
die het merendeel der doelpunten voor zijn rekening nam on bijzonder goed in vorm blijkt to
zijn.
De wedstrijd Vorden A—Vorden III eindigde in
een geflatteerde 8—l zege voor Vorden A.
A.s. zondag krijgt Vorden I bezoek van ViosBeltrum I. Vios beschikt over een onberekenbare ploeg, zodat er van de uitslag weinig te
zoggen valt. De achterhoede is wel het sterkste
deel, zodat de voorhoede van Vorden wel in een
hoog tempo moet spelen om hiertegen succes te
boeken.
Vorden II heeft vrijaf. Voor de junioren begint
zaterdagmiddag eveneens de competitie. Het
zaterdagmiddagelftal B speelt thuis tegen Be
Quick B, wat voor de geel-zwarten direct al een
zware opgave betekent. Vorden C speelt tegen
Voorst D en zal hiervan kunnen winnen.

handen
ruw of schraal

HAMEA.GELEIlTub.95c.

PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagavond hield de afdeling Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen haar eerste bijeenkomst van dit winterseizoen in het
Nutsgebouw.
De presidente, mevr. Pelgrum-Rietman, heette
de aanwezigen hartelijk welkom, en in het bijzonder de dames, die aan de oproep gehoor hadden gegeven om deze avond als gast bij te wonen en de spreker van deze avond de heer H. J.
Kolk uit Laren (Gld.).
Bij de mededelingen wekte de presidente de leBIOSCOOP
den op om deel te nemen aan één van de curZondag draait er weer een uitermate spannende sussen die gegeven zullen worden, n.l. de handfilm, dat een vliegtuigdrama als onderwerp werkcursus en een cursus voor veilig verkeer.
heeft. Bekende filmsterren, als Peter van Eyck, Verder zal getracht worden om een gymnastiekO. W. Fischer en Sonja Ziemann beleven een clubje in het leven te roepen.
adembenemend avontuur op 6000 meter hoogte, Hierna besprak de heer Kolk l et boek ,,De Gouals een der passagiers, die een voortvluchtige den Zweep" van Abe Brouwer. De spreker wist
generaal blijkt te zijn, de piloot wil dwingen met deze roman uit het friese boerenleven de
van koers te veranderen. Het helfhaftig optre- aanwezigen bijzonder te boeien.
den van één man redt het leven van zijn mede- De presidente bracht hem hiervoor aan het slot
passagiers.
van de bijeenkomst hartelijk dank.

De" jaarlijkse tentoonstelling van Nutsfloralia
heeft ook dit maal do vele bezoekers veel moois
te zien gegeven.
De grote Nutszaal was daartoe omgetoverd in
op woensdag
een bloementuin, waar honderden bloemstukken
en aanverwante inzendingen op fraaie wijze
28 september
waren gerangschikt. Een bijzonder mooie aan
blik vormden de vele inzendingen dahlia's, wel's avonds 8 uur in zaal Bakker.
ke in het midden van de zaal geëxposeerd stonden. Verder hadden enkele bestuursleden van
* Toegang f 1.50
Floralia een hoekje ingericht met een bontge
* Gratis thé complet
kleurde vlinder van bloemen, een enorme spin
en een zonnebloem uit talrijke bloemen samensteld.
De vele inzendingen van de cursisten der bloemschikcursus, welke o.l.v. de heer Dijkman geTelefoon 1381
,
houden was, waren smaakvol samengesteld en
waren wel een bewijs dat de cursisten hier heel
wat hebben opgestoken.
Kaarten aan de zaak verkrijgbaar!
De heer Dijkman had voor een keurig met bloemen versierde dinertafel gezorgd. Het toneel
was geheel in beslag genomen door de inzen
VARKENSVOEDINGSKERN OPGERICHT
dingen van de stekplantjes, welke destijds wa- Onder leiding van de heer G. J. Wuestenenk,
ren verstrekt. De soms fraaie planten, die er voorzitter van de rundveevoederkern Vorden en
uit gegroeid waren, gaven blijk van een goede omstreken, werd in café Eskes een vergadering
verzorging. Er waren verder inzendingen pad- gehouden om te komen tot de oprichting van
destoelen, tuintjes en tekeningen, van welke een z.g.n. varkensvoederkern.
laatste de tekening van de 13-jarige Carin Aart- In zijn openingswoord heette de heer Wuestesen onbetwist van artistieke aanleg getuigde.
nenk in het bijzonder welkom de vertegenwoorOver 't algemeen waren de inzendingen dit jaar <liters van het rijksveeteeltconsulentschap te
misschien niet zo talrijk in aantal, maar zeker Arnhem en rijkslandbouwconsulentschap te Doemooier en verzorgder dan daarvoor. De jury, tinchem, t.w. de heer de Jong en de heer de
bestaande uit mevrouw Van Arkel, de heren Boer. Spr. wees er op dat t.a.v. de varkenshouBakker uit Warnsveld en Jonassen uit Lochem derij nog steeds vele voedings-fouten worden
(voor de bloemstukken) en de heren Derksen, gemaakt, wat niet alleen de groei en de gezondWesselink (Kamphuizen) en de Rijk (voor do heid van de dieren benadeeld maar ook de
planten) beoordeelde de honderden inzendingen. winstmarge drukt. Het is altijd, maar vooral bij
Wegens verhindering van de heer H. Wesselink, een kleine winst, noodzakelijk de voederkoston
reikte mevr. Van Mourik, voorzitster van Nuts- 7.0 laag mogelijk te houden. Ook aan de huisfloralia, de prijzen uit. Vooraf bracht zij de vele vosting van de varkens wordt op vele bedrijven
reeds genoemde personen dank voor hun mede- minder aandacht geschonken dan aan de huiswerking en tevens haar medebestuursleden de vesting van het rundvee. Naast goede voeding
dames Hesselink, Hogedoorn, Albers, Emsbroek, is goede huisvesting eveneens een belangrijko
Groot Bramel en Haverkamp, terwijl de heer factor.
J. Haverkamp uit Zutphen, die elk jaar weer Ir. de Boer gaf vervolgens een beknopte uiteenzijn onmisbare medewerking verleend bij do zetting van het werk en het doel van een varopstelling van de inzendingen, een extra dank konsvoederkern. Spr. wees er op, dat de goede
woord kreeg.
werking van de rundveevoederkern heeft geleid
De eerste tien prijswinnaars van de stekplan- tot de gedachte om hieraan ook een varkensten-wedstrijd voor schoolkinderen zijn: l I I .
voederkern toe te voegen. Bij het voeren van
Bosch, 2 Wilma Kamperman, 3 Reinie Pelgrom, zougen on biggen worden nog altijd min of moor
4 Antje Pardijs, 5 (i reet j e Voskamp, 6 Am
grote en kleine fouten gemaakt, wat veelal big•sink, 7 Erna ^^akhekke, 8 Henk Wolsink, genstorfte tot gevolg li9 Ueppy Rothmai^^O Lientje Bargeman. E x t r a In Noord Brabant en Overijssel bobben de varprijs voor mooiste plant in do/o a f d e l i n g .l.-ko
voodorkonion iv
Ie r e s u l t a t e n geKoitelarij.
boekt.
Stekplanten groteren: l mevr. W. Wuestenenk- Elk bedrijf wordt plm. 5 maal per jaar door
Tjoonk, 2 mevr. J^prs-Wijers, 3 mej. Kolkman, oen daartoe to benoemen persoon bezocht. Deze
4 mevr. Haverkar^p^Olthuis, 5 mevr. Bogchel- geeft n u t t i g e wenken on waarschuwt bij ziekteman-Albers, 6 mevr. Pelgrom-Jolink, 7 mevr.
• i l e n de voeartsonijkundige dienst. De geKoning-Knoef en 8 mevr. Kuyper-Olthuis.
middelde onkosten bedragen ƒ 15, por bedrijf
Eigen gekweekte planten, bloemen en vruchten: por jaar. Hot hoofddoel is een goed overzicht
a. planton: l mej. J. Eskes, B 96, 2 mevr. Ha te krijgen van een goed samengesteld voederverkamp-Olthuis, 3 mevr. Klein Haneveld-Dom rantsoen on zodoende een gezonde veestapel.
iiiwo/igon gaven zich op als lid van de varmerholt. Ereprijs mevr. Klein Haneveld-Dom
merholt.; b. bloemen: l mevr. Tjoonk-Vriezing, kens voodorkorn, terwijl tot de bestaande rund2 mevr. Weenink-Bensink, 3 mevr. van Ooyen veevoedorkorn nog S nieuwe leden toetraden.
Grakist en 4 mevr. Luichies-Stoelhorst.
Wedstrijd voor cursisten: a) grote vazen: l Martio Speigelenberg, 2 Gerrie Sloetjes, 3 mevr.
Dekker-Achterkamp en 4 Henny Tragter; b)
kou of griep, blust U snel uit met de
bloemstukjes: l mevr. Dekker-Achterberg, 2
veelzijdig samengestelde
mevr. Kettelarij-Luimes, 3 mevr. v. d. Wey
Hiemstra, 4 mevr. Kettelarij-Luimes, 5 mevr.
Wagenvoort-Weenk, 6 mevr. van Dorsten-Nauta,
7 mevr. Wagenvoort-Weenk; c) fantasiestukjes:
Koker 50 tabl. 90 et. - 25 tabl. 6.0 et.
l mevr. Dekker-Achterberg, 2 mevr. v. d. WeyHiemstra, 3 mevr. Bijenhof-terBeest, 4 mevr.
HENGELWEDSTRIJD
Koflelarij-Luimes, 5 mevr. Groot Jebbink-Bulton
VORDEN - LAREN - ALMEN
en 6 Martie Spiegolenberg; d) kleine vazzen: Aan do twoodo hengelwedstrijd van dit seizoen,
1 Mart.Jp Spiegelonberg, 2 mevr. Dekker-Achter mot als inzet <lo wisselbeker, tussen de vereniberg, 3 Annie Hietveld, 4 en 5 mevr. v. d. Wey- gingen Vorden, Laren en Almen, welke zondagHiemstra.
morgon in het Groene Kanaal gehouden werd,
Wedstrijd, voor groteren: a) grote vazen: l mevr. namen 50 hengolaars1 dool. Hoewel het weer
Haverkamp-Olthuis, 2 en 3 mevr. Luichies-Stoel- prachtig was, viel de vangst tegen. Slechts 12
horst, 4 mevr. Spiegelcnberg-Nijhuis; b) kleine deelnemers slaagden er in bovenmaatse vis te
vazen: l mevr. Luichies-Stoelhorst, 2 mevr. vangen.
Groot Jebbink-Memelink en 3 mevr. Hulst ij n- De voor/ittor van de vereniging uit Vorden, de
Masselink; c) bloemstukjes: l en 2 mevr. Hul- heer A. Bello, reikte in De Uitrusting de prijstijn-Masselink, 3 Meta van Arkel, 4 mevr. Ha- /on u i t . Hol bleek dat Almen met 23 deelnemers
verkamp-Olthuis, 5 mevr. Klein Haneveld-Dom- 920 gram vis had gevangen, Vorden met 17
merholt, 6 Ben Aalderink, 7 Essie Groot Bramel; deelnemers 625 gram en Laren met 10 deelned) fantasiestukjes: l mevr. Kuyper-Olthuis, 2 mers 138 gram. Met het resultaat van de eerste
mevr. Hulstijn-Masselink, 3 mevr. Tjoonk-Vrie- wedstrijd meegeteld, had Almen gemiddeld per
zing en 4 Ben Aalderink.
deelnemer 30,8 gram, Vorden 23,37 gram en
Inzending vaklieden: l B. Aalderink, Nieuwstad. Laren 19,4 gram.
Bouquetien droogbloemen: l mevr. Haverkamp- Met toepasselijk woord overhandigde de voorOlthuis, 2 mevr. Jolink-Wisselink.
zitter van Vorden de wisselbeker aan de voorBloemtekenen, a) naar de natuur: l Carin Aart- zitter van Almen, de heer Garritsen, waarbij hij
sen, 2 Juul Lenselink; b) naar voorbeeld: l deze vereniging dank bracht voor de keurige
organisatie. De individuele prijzen werden geIneke van Ooyen, eerv. verm., idem.
Fantasie stukjes, zoals sprookjes: l Rob Schmitz, wannen door: l G. J. Golstein, Vorden (270 gr.);
2 E. Kolkman, Almen (245 gr.); 3 W. Helle we2 familie Wechgelaer, 3 Hans Wolsink.
Tuintjes in miniatuurvorm voor kinderen: l gen, Vorden (195 gr.); 4 W. Klein Baltink, Almen; 5 J. Draayer, Laren; 6 J. Poelder, Almen;
Pieternel Groot Bramel, 2 Norma Derksen.
Bloemschikken kinderen tot 14 jaar: l Janneke 7 F. Besselaar, Almen; 8 J. Klein Baltink, Almen;
9 H. Veenhof, Vorden; 10 F. Mosselaar, Almen;
Aartsen.
Noemen van namen van 20 veldbloemen voor 11 A. Kolkman, Almen en 12 E. Wentink, Vorkinderen 8—14 jaar: l Willemien Wechgelaer den.
(28 pnt.), 2 Janneke Aartsen (16 pnt.), 3 Gaspar
KOLLEKTE DIERENBESCHERMING
Wechgelaer (11 pnt.).
Veldbouquetten voor groteren: l mevr. Aalde- De kollekte voor de diereenbescherming, welke
hier onlangs is gehouden, heeft ƒ 194,10 opgerink, 2 Essy Groot Bramel.
Paddestoelen kinderen: l Janny en Anke Eskes, bracht, tegen ƒ 178,34 in het vorige jaar.
2 Betsy Dolphijn, 3 Riekie Bakker en Jetje EmsORIëNTERINGSRIT V.A.M.C.
broek, 4 Rob Schmitz.
Morgen wordt door de Vordense Autoclub de
Eigen gekweekte dahlia's: l mevr. Haverkamp- eerste ariënteringsrit in dit refslsoi/.oon gehouOlthuis, 2 en 3 mevr. Jolink-Wisselink, 4 en 6 den, voor auto's, motoren en bromfietsen. De
mevr. Groot Bramel-Tjonk, 5 mevr. Haver- tweede rit vindt half oktober plaats en in nokamp-Olthuis.
vember de z.g. wildrit. Het bestuur hoopt op een
Bij het raden van het gewicht van de mand flinke deelname.
met peren kreeg de heer H. Spiegelenberg de
GESLAAGD VOOR DE HOOFDAKTE
prijs. De mand woog 7,2 kg.
Zowel vrijdag- als zaterdagavond trok deze Voor de hoofdakte onderwij/er slaagde te Doefraaie expositie veel belangstelling.
tinchem onze plaatsgenoot de heer E. Schuppers.

fa.Visser - Vorden

Opkomende pijn

S a n a p' r •"

GEVRAAGD

Zojuist ontvangen
100 % wol
damesvesten

CEFA
(Chr. Filmactie)

half wol
damesvesten f 10.95

53

3 pak pré

90

l liter frambozen bessenwijn

Aanvang 8 uur in Irene

l Friese kruidkoek

49

Entree f 1,25.

10 spritsstukken

45

l pak weekendkoeken

55

250 gr. Krijenbroeks speculaas

59

5 repen chocolade

63

200 gr. cervelaatworst

*9

1514

Donateurs f 1.—

Voorverkoop in Sig. mag. Eijerkamp

Vraagt Animo-zegels

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Zutphen

Paarden- en
Entermarkt

Het adres voor
pluimvee en wild is:

Breng ze dan!
A, Schepers
Insulindelaan

en

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

A. Huninks Rookworst
3 tomen BIGGEN te
koop en 2 drag. zeugen
bijna a d . teil. H.Steenblik Hackfort

OUDERS!
Gevraagd

te HENGELO-G.

flink meisje voor de winkel

Wil Uw zoon een goed vak leren?

E M PO Rijwielfabriek
te Vorden, Tel. (06752) Nr. 1241
stelt hetn in de gelegenheid zich grondig te bekwamen in:

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 14 H

BELANGRUK.'

Grote Enterkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en
Shetlandse pony-enters

Nieuwe voorraad
werk- of voeremmers
slechts f 2.95

de Enterkeuring

* Goede arbeidsvoorwaarden

MODESCHOENEN

* Vergoeding van reiskosten

Een kap op uw
Tractor ?
We leveren die prima.

van de afd. Gelderland van het Ned.
Trekpaard op het het parkeerterrein.

fa* G* W. Luimes
Telef. 1421 - Vorden

De Marktvereniging

Aanvang 10 uur.

Men weet dat de nieuwste modelletjes het eerst staan bij

A. JANSEN

Grote deelname.

„'t Schoenenhuis"

Zware BIGGEN te
koop. Eskes, Kerkhofweg
Te koon toom zware
BIGGEN J. J. Spiihoven D 41 b
Toom BIGGEN te
koop G Vliem. B 13
„De Eersteling"

'n goede klank heeft onze zaak op
het gebied van

BEZOEKT tijdens de markt

H.H. Landiiouwers.

• lakken, biezen
• magazijnwerk enz.

Gratis deelname.
Mooie prijzen.
Aanvang der keuringen 8.30 uur.

Stationsweg 1

• metaalbewerking
• monteren

N. J. Keune

* Hoog loon met premie
* Te zijner tijd opneming in
eigen pensioenfonds
Aanmelding schriftelijk of mondeling
aan de fabriek
(van 8-12 en van 1.30-530 uur).

EETAARDAPPELS
te koop, (ijsselster en
noordeling) G. J. Hendriksen, Medler D 96
Een BROMFIETS te
koop, N.S.U.
Puch Scooter, compleet
met reservewiel, kofierrek, windscherm. A G .
Tragter. telef 1256.
Er is maar één

CONTACT!

'ei Goede

Autoverhuur

raad

zonder chauffeur

A. G. Tragter
Telefoon 1256

AEsU
manchester

Nu is het weer

Levertraanweer

v/erkkleding

Neem de echte

nodig hebt:

BON
Nog slechts één week t.m.
l oktober a. s. ontvangt U
tegen inlevering van deze bon 2 flessen van 400
cc. voor f 1.10 per fles.

iedere tweede dinsdag van elke maand

des avonds van half acht tot half negen,
ten gemeentehuize alhier zitting zal houden
voor woningzoekenden.
De eerste zitting wordt dus gehouden
op dinsdag 11 oktober v. 19.30—20.30 u.

want:

VORDEN, 22 september 1960.

met klem

Scheikundig onderzocht en
door Doctoren aanbevolen.

Burgemeester en Wethoud^te der Gemeente
Vorden brengen ter kenni^^ belanghebbenden, dat hun college voortaan, inplaats van
de woonruimtecommissie,

merk KLM,

eis dan

In de handel gebracht door
Drogisterij ,,De Olde Meulle"

Woonruimtewet.

Voor vestigingsvergunningen, toewijzing van
woningen en andere woningproblemen dient
men zich bij voorkeur schriftelijk tot Burgemeester en Wethouders te wenden.
In bovenbedoelde zittingen kunnen belanghebben dan, zo zij dit wenselijk achten, hun
verzoekschrift nader toelicht* n.
Persoonlijk bezoek bij de Burgemeester of
de Wethouders voor het bespreken van
woningproblemen is over het algemeen niet
toegestaan; hiervoor worden bovenbedoelde
zittingen gehouden.

Lofodinsche „Goudzegel"

KLM
MANCHESTER-KLEDING

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Loco-Burgemeester,
A. J. LENSELINK
De Secretaris,
J. V. PLAS

gemaakt van

Verder Sanostol (met sinaasappelsmaak). Bevat vit. A-D-C en B complex. Heerlijk van smaak.
Davitamon A-D.
Halitran (druppels en capsules).
Bevat de natuurlijke vit. A-D uit de
lever van de heilbot.
Davitamon 10. Een 10 voor gezondheid.
Vit. C. Verhoogt uw weerstand.
Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd Drogist

HOUTVBSTBB
manchester

Verkrijgbaar bij:
FA. VISSER - VORDEN

V.A.M.C. „De Graafschaprijders" Vorden
DENKT U

AAN ONZE oriënteringsrit
op morgen, zondag 25 september?

Zaal Langeler, Hengelo-GId.
HEDEN zaterdag 24 september

DANSEN
Aanvang 7 uur.

Ziekenfondsleverancier

fabriceerde in 1959
700.000 rijwielen!

Blanke Zuurkool

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

|

Dames,
heeft U lach

De Nederlandse Rijwielindustrie

op woensdag 28 september

Vorden
Telefoon 06752-1283.

Uurloon f 1,25. Maxima;
voor eventueel busretoi
Aanmelding schrij
. C. de Quaasteniet,

Ontvangen

(Sint Michielsmarkt)

W.ROSSEL

werkster voor tt\

2 pak Radion

Morgen zie ik je weer

Moderne kleuren
tel.

250 gr. choc. vlokken

de prachtige kleurenfilm
•

Leuke modellen

& W.

250 gr. cacao

Zaterdagavond l oktober

Poplin blouses
3
A mouw f 5.95

H.

Pardijs heeft voor U!

Orkest: H. Brugman.

Deelname voor auto's, motoren
en bromfietsen.

Start vanaf H uur bij Hotel Bakker.
Lengte ca. 35 km

Nutscursus Engels
Aanvang van de lessen op donderdag
a.s. (29 september) i. h Nutsgebouw).
Van 6.45 tot 7.45 uur beginnelingen.
Van 8 tot 9 uur gevorderden.
Er kunnen nog enkele cursisten geplaatst
worden.
Het bestuur.

Voor goede

rijwielreparatie
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Nu het koude natte jaargetij en de
lange winteravonden weer voor de deur
staan, vraagt Uw woning om iets
warms - gezelligs.
Hiermede willen wij U graag helpen
Wat denkt U bijv. van mooie gordijnen of een kamernieuwe vloerbedekding?
Vraagt U eens prijs

van kamervast kokostapijt, zeer practisch en beslist niet duur.
Moeten Uw meubelen opnieuw gestoffeerd worden?

OPENBARE AANBESTEDING

Mooie bekledingsstof hebben wij voorradig, ook die prijs valt U zeker wel
mee.

Burgemeester en Wethouders van
V O R D E N zullen op
vrijdag 7 oktober 1960
des voorm l l uur ten gemeentehuize
openbaar aanbesteden:

een moderne of klassieke slaapkamerbankstel - eethoek - fauteuil - dressoir berg- of theemeubel, komt dan eens
kijken.

Het bouwen van een waaggebouw op een terrein nabij
de Hengeloseweg te Vorden.
Bestek met bijbehorende tekening,
zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar
bij bureau gemeentewerken Vorden
a f 5.— per stel, franco per post f 5.50.
Restitutie wordt niet gegeven.
Inlichtingen worden tot 3 dagen
vóór de besteding verstrekt op bureau
gemeentewerken, dagelijks des voorm.
van 9-12 uur.

Zoekt U

Op het gebied van complete woninginrichting zult U beslist goed en
voordelig slagen bij

H.&W.
Zutphenseweg 14

Telefoon 1514

„Het wapen van Gelderland"
VOORST

Heden zaterdagavond 24 sept.

DANSEN

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
tons huwelijk ondet>
vonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.
C. Nipius
H. M. Nipiusden Bleyker
Deventer, sept. 1960.
Gonst. Huygensstr. 122
Voor de vele bewijzen
van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze lieve
man,
vader en grootvader, de heer
A. J. Huurneman

Heden overleed na een langdurig, geduldig gedragen lijden, zacht en kalm,
onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

Heden overleed tot onze diepe droefheid geheel onverwachts onze innig
geliefde zorgzame echtgenoot, vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

Margaretha Johanna Groot Jebbink

Gerrit Jan Kamperman
echtgenoot van Jantje Bannink

in de ouderdom van 46 jaar.
Diep betreurd door ons allen.

VORDEN, 17 september 1960.
„Het Nijenhuis".
De begrafenis heeft plaats gehad
woensdag 21 september op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed onze huisgenoot
Herman Luijmes

Gevraagd een flinke
WERKSTER.
SMIT'S
Levens middelen bedrijf
Zutphenseweg
Biedt zich aan meisje
v. 15 jr , als hulp in de
huishoud, liefst gezin
met kinderen. H. Ellenkamp, Hackfort C 18

fam.

Te koop een g.o.h.
kamerkachel H. Bargeman 't Hoge 46
Te koop prima huis-

houdkachel

N. J. Keune Stationsweg 1

Te koop zo goed als
nieuweherensportfiets
G. J. Buunk 't Hoge
19. Vorden
Te koop 2 NSU bromfietsen. J. B. Vreman
Linde E 35
Te koop z.g.a n. Berini
BROMFIETS, M 13,
zeer redelijke prijs.
J. Kettelerij, 't Hoge 35
Vorden
VALAPPELS te koop
Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 54.
Vorden
Prima VALAPPELS
te koop. H. G. Breuker
't Enzerinck
Te koop EETAARDAPPELS. Pimpernel
G. H. Visschers,
Veld wij k
EETAARDAPPELS
te koop, Pimpernel.
G. Klein Lebbink,
Brandenborch E 97
AARDAPPELS te
koop, Noordeling en
Pimpernel.
H. J. Pardijs, D 113
ANDIJVIE te koop
J. W. Denkers Almenseweg 30, Vorden
Toom BIGGEN te
koop, H. J. Boersbroek
Brandenborch E 89
telefoon 6604

Het beste
vuur met

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 22 september 1960 op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Haardbrandolie

van N.V. Purfina
Nederland. Intense verbran-

Vorden:
Hummelo:
Vorden:

fam. Joh. Norde
fam. J. W. Halfman
fam. D. J. Luijmes
A. Luijmes

Vorden, 18 september 1960.

Heden behaagde het de Heere uit ons
midden weg te nemen onze innig
geliefde vader, groot- en overgrootvader
Derk Nijland
weduwnaar van
Hendrika Everdina Gerritsen
in de gezegende ouderdom van ruim
86 jaar.
'k zal dan 't stof der aarde
en daar eeuwig Jezus zien.
T. B. Breuker-Nijland
H. G. Breuker
W. D. Breuker
E. Breuker-Schouten
Tinie en Henkie
VORDEN, 18 september 1960.
Koetshuis 't Enzerinck
De begrafenis heeft plaats gehad op
vrijdag 23 september op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Hiermede geven wij kennis van het
overlijden van de heer
D. Nijland

lijke warm-

te-heldere
Flamazur
vlam

naardbrandolie
Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN

Ondanks het bijzonder slechte weer
mag de tweede bloedafname-avond*^
het Ned. Roode Kruis toch nog ^ff
succes worden genoemd.
Deze avond waren het 261 personen,
die zich door de regen niet lieten
schalken en het opkomstpercent
wisten te brengen op rond 55. Vorig
jaar bedroeg dit 75.
Door de ervaringen, opgedaan in 1959,
kon de organisatie dusdanig worden
verbeterd, dat de afname de gehele
avond een vlot verloop had
Mede nacnens het Ned. Roode Kruis
zegt het comité een ieder hartelijk dank
voor de medewerking en spreekt de
hoop uit het volgend jaar opnieuw een
beroep op u allen te mogen doen.

jassen

Plastic

-

capes

beenpijpen
damesjassen vanaf f 4.70

De begrafenis zal plaats vinden zaterdag 24 september om 2 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

samen slechts

Bij elke 500 gram krul verraicelli, 2 blikjes soepgroenten voor
39 et
Bij elke pot jam (smaak en kwaliteit naar keuze
2 rol ovenverse eierbeschuit voor
29 et

Alweer zo'n koopje!!
Grote potten schijven zuur

slechts 49 et

Kapucijners ( k a n t en klaar)
LET WEL!
elke tweede pot voor

per grote pot 58 et

36 et

Tutti Frutti
4 ballen gehakt in jus
Huishoud-reclamekoffie
Zandrondjes lekker koekje
Kleine taaimannetjes
Fondant borstplaat

250 gram 69
85
250 gram 69
250 gram 59
250 gram 39
200 gram 49

Nieuwe oogst bruine bonen

500 gram 65 et

Ant H u n i n k s bloedworst

150 gram 34 et

Prachtige pullen mosterd (met spreuken)
zeer geschikt voor bloemenvaasjes

DRUKWERK
Drukkerij Wolters - Vorden

110 et

WAARDEBON
U Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U Q
u
1 L I T E R S B L I K framboosjes op sap
Q
fl van 169 et voor 139 et
Q
Erg lekker voor de bowl w

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Een Centrifuge
overwint ieder depressie
Maak aan Uw droogprobleem resoluut
een eind.

Vraag nu vrijblijvend folders en
demonstratie
Ook voor
wasmachines
G. EMSBROEK & Zn. c.v.
alles op electrisch gebied
Zutphenseweg 5 - Telefoon H91

regenjassen (enkeltex)
Rupax werklaarzen

Fa. Martens
Wapen- en Sporth. ndel

JL^uisier

naar mijn

umord:

Met ingang van l OKTOBER
geven wij weer gelegenheid voor het

opgeven van auto-rijlessen
*

GEORGE

SEESING

Burg. Galléestraat 14

— Vorden

— Telefoon H H

Dit is ook het adres voor uw rijbewijs

+ VRACHT-AUTO

en

BUS +

De betere kuikens
komen van

Modieus gekleed gaan ...

Schoonoord
D. WOLTERING
D 138 b - Telefoon 6711
KRANENBURG

en toch voordelig!

Dit vindt U in onze collectie japonnen
ook heupmaten

Fantastische rokken
pullovers en vesten
Nylons in alle maten
(denk aan Uw spaarkaart)

Voor alle soorten

et
et
et
et
et
et

fietscapes plastic f 5.95

Garrit Willem Bielderman
echtgenoot van C. A. Brandenbarg

Vorden, 20 september 1960.
Nieuwstad 23

rookworst

Comité Bloedplasma Vorden.

vilten laarssloffen

C. A. Bielderman-Brandenbarg
H. A. Wahl-Bielderman
G. J. Wahl
J. Bielderman
G. Bielderman-Boerman
A. Bielderman
J. H. Bielderman-Boesveld
G. Lenderink
R. Lenderink-Pellenberg
Klein- en achterkleinkinderen

500 gram blanke zuurkool en 1 lange

Uw reddend bloed.

Vorden: fam. Beeftink-Schouten
Brummen: fam. Schouten-Maalderink

in de ouderdom van 81 jaar.

en extra goedkoop

Alleen deze week:

w Het is gc.en geld

Wij zullen hem steeds
dankbaar blijven gedenken.

Heden overleed onze geliefde man,
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer

Gemakkelijk

ding -behaag-

in de ouderdom van 77 jaar.

Te koop aangeboden
z.g.a.n. donkerblauwe
kinderwagen. Te bevragen: Insulindel. 13
Te koop een goede
pulvisator f 35.— inhoud 15 liter; heggescharen en goede damesfiets f 30. ~
Almenseweg 4
Kruispunt Warken
Warnsveld

De begrafenis zal plaats vinden op
maandag 26 september op de Algemene
Begraafplaats te Vorden des namiddags
om 13.30 uur.

Vorden, 18 september 1960.
,,Stegeman"

Heden overleed onze lieve broer en
zwager
Herman Luijmes

Hart zuurkool met flnt. Huninks rookworst

E 119

J. A. Norde

Net DAGMEISJE
gevraagd door Mevr.
Wechgelaer, Vorden
Een rookstoel te koop
H. Brouwer 't Hoge 74

VORDEN, 22 september 1960.

in de ouderdom van 77 jaar.

orden, september'60
Mevr. Lulofs. Zutphenseweg 43, Vorden
tel. (06752) 1255, zoekt
na l oktober
een MEISJE voor de
hele dag of d. en n.
Zelfstandig kunnende
werken.
Aanmt-lden
tussen 18.30 en 19.30 u.

Vorden: J. Kamperman-Bannink
Ruurlo : fam. E. J. Kamperman
Vorden: fam. G. Tjoonk
„
fam. Joh. Nijenhuis
„
fam. W. Kamperman
Ruurlo: fam. H. R. Rouwenhorst
„
fam. G. J. Kamperman

Uit aller naam:
Fam. GROOT JEBBINK

betuigen wij onze oprechte dank.
Uit aller naam:
T. HuurnemanHietbrink

in de ouderdom van 85 jaar.

Het eerste startschot is gelost!!!

H. LUTH - Vorden
Nieuwstad, Telefoon 1396

Vordense Winkeliersvereniging

JONGVEEKEURING
„LEESTEN -WARREN "
De Jongveekeuring, die wen l georganiseerd
door de iokverenigingen te Warken en Lees- De uitgestelde belangrijke vergadering wordt
ten, in .samenwerking met de K.I.V.C). Vorden nu gehouden op a.s. dinsdag 27 sept.
e.o. en de Centrale Fokvereniging te Eetde in 's avonds 8 uur in Hotel Brandenbarg
het werkgebied van de Coöp. / u i v e l l a b i ieken
Vorden en Eefde, kan zeer geslaagd genoemd
worden.
De/e keuring werd begunstigd door prachtig
najaarsweer. De aanvoer bedroeg bij het
M.R.Y. vee r u i m 100 stuks, welke in 11 vers c h i l l e n d e rubrieken waren ondergebracht,
Elektrische en gasverwarming
terwijl bij het F.H. Veeslag ruim -50 dieren
Veilig, doelmatig, reukloos, verplaatswerden aangevoeld.
baar
De j u r y bestond uit diverse jongeren van de
verenigingen, t.w. voor het M.R.Y. de heren
U kunt kiezen uit t
M. Makkink, War nsvcld. H. Berenpas ,,De
Boggelaar", H. Heuvelink, Warken, D. VosRadiator kachels (hetelucht)
kamp, W a r k e n en A. Smallegoor te Leesten.
Ventilator kachels
Als a r b i t e r trad h i e r op de heer H. Makkink
Straalkachels
te Warnsveld.
Zonnekachels
Bij het F.H. Vee fungeerden als keurmeesters
Gashaarden
de heren I I . Boschloo uit Almen en W. Peters
uit Gorssel met als arbiter de heer H. J. OortOok voor uw douchecel hebben wij
gie/en, van het Rijksveeteeltconsulentschap
een waterdichte en volkomen veilige
uit Arnhem. De j u r y was van oordeel, dat bij
elektrische
verwarming.
het M.R.Y. vee speciaal de melkgevende vaar/en en de rubrieken pinken veel vooruitgang
vri loonden.
Hier w a i e n levens beste kopnummers te bewonderen. Bij het F.H. was vooral in de klasalles op elektrisch
gebied
sen met jongere dieren veel vooruitgang te
bespeuren.
Zutphenseweg 5
De prijzen werden in de verschillende rubrieken door de volgende eigenaren behaald:
Telefoon 1491
M.R.Y. vee: wed. Kets, B. G. Schoenaker,
Gebr. Smallegoor, f. A. Woestenenk en M.
Boersbroek te Warnsveld; B. Gotink, H. J.
Heuvelink, E. W. Makkink, M. J. Jimmink,
B. Henk, G. Klein Haneveld, H. j. Bulten, H.
C. Bosch en H. J. Rietman te Warken; B. J.
Peters, G. J. Berenpas, D. Pelgrum, J. Boschloo, M. van Zeyts, H. Bouwmeester, G. A. Goop donderdag 6 oktober
tink, J. H. Dondertman, H. Roeterdink, G.
f . Smallegoor, H. Pijnenburg en ]. G. HarnWilt u „bij" b l i j v e n ,
mcrs te Leesten; G. Beren pas te Boggelaar; H.
dan moet u dat zien !
|. Begieneman en K. Roeterdink te Ooyerhoek.
F.H. vee: Oude en Nieuwe Gasthuis, A. A.
v. d. Brink, B. R. Cornegoor, D. Wesselink en
J. Addink te Warnsveld en M. H. Gotink te
Leesten.
• Een oersterke 1,2 P.K. motor,
EEN BALLON KWAM IN NOORWEGEN
• automatische koppeling (wegrijden
Hoewel de in augustus gehouden ballonwedstrijd
zonder trappen)
van V.V.V. door de regen voor een groot deel
•
automatische gasregelaar (de snelmislukte, blijken van de ballons, die het luchtheid
neemt dus niet af bij hellingen
ruim ingingen, toch nog enkele grote afstanden
of tegenwind)
te hebben afgelegd. Het aantal binnengekomen
kaarten was overigens maar gering in vergelij• daarbij zeer geruisloos
king met vorig jaar.
• en een lage prijs f 439.—
De ballon van Mariene Gerritsen kwam het
verst n.l. in Zuid Noorwegen, de tweede prijs
dit alles biedt u de
was voor Bertus Nijenhuis, wiens ballon in
Westerholt Ost-Friesland (Dtsl.) terecht kwam,
3 Robbie Schouten de Jel, van Hasseltpaviljoen
Vorden (Embden, Dtsl.), 4 Baukje Wentink, 5
Jan Wentink, 6 Beppie Rothman, 7 Cor van
Leeuwen, van Hasseltpaviljoen, 8 Gerrit Rothman, 9 Ans Belgrum en 10 Joke Schoenaker.
De ballons van de laatste prijswinnaars kwamen
in de provincie Groningen terecht. Daar de ballons volgens de windrichting blijkbaar voor een
groot deel boven zee zijn gedreven, verklaart dit
waarschijnlijk de terugzending van het gering
aantal kaarten.

Warmte

G. EMSBROEK & Zn c.v.

Huishoud- en Modeshow

R. J. Koerseiman

fa. H. Luth

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
\VilIems, kleermakerij,
Rozenhcfl l , Zutphen
Telefoon 2264.

Heerlijk
pittig
verfrissend

Bupro-gas
Hel gas uoor iedereen
Prijs f 7.50 per fles

Weiileii Kranenbare

en
H. Lijftogt 't Hoge 75

Heineken's

FRiSIADiORAMA
Alleenverkoop
voor Vorden:

HENK VAN ARK
Telefoon 1554

Homoeopatische
Aa xn.beiend ru ppt- U
Hoestdrupptrls
Rheumadruppels
Zenu wsterkendedruppels
t 2 20 p. flesje v 30 cc
franco p. post, na ontvangt van postwtsael.

Drogisterij en
Foconandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot j e b b i n k .
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

BROMFIETS

RATTI-NIEUWS

Waarschijnlijk is de eerste competitiewedstrijd,
welke Ratti met grote cijfers van Vorden won,
een uitschieter geweest, want verleden week
verloor het eerste op eigen terrein met liefst
5 van het bezoekende Vios I uit Beltrum.
De verjongde Ratti-ploeg speelde wel enthousiast, maar mot nog veel tekortkomingen om
het technisch veel betere Vios voldoende partij
te kunnen geven. Vooral de achterhoede maakte
een zwakke indruk en diverse doelpunten waren
hier de oorzaak van.
Nadat Ratti aanvankelijk een serie gevaarlijke
aanvallen op het Vios-doel had gelanceerd, waarbij de Vios-keper reeds toonde op zijn qui vive
te zijn, ging de strijd gedurende een kwartier
gelijk op. Na 20 minuten kreeg de strijd een
ander aanzien, toen Lichtenberg bij een scrimmage voor het Vios-doel Ratti de leiding kon
geven, welk doelpunt even later werd gevolgd
door nummer twee, ontstaan door een keiharde
lage schuiver van Bos, welke net onder de uitvallende Vios-doelman doorglipte. De vreugde
duurde niet lang, want Vios had haar antwoord
klaar en wist bij een weifeling in de Rattidefensie de achterstand te verkleinen. Dit ontmoedigde de Rattianen kennelijk. Vios wist nog
voor rust een voorsprong te krijgen, door te
profiteren van de zwakke plekken in de achterhoede (2—3).
Ratti had na de thee te weinig energie en spelinzicht om de achterstand weg te werken en het
gemis aan training deed zich nu wel ernstig
voelen. Wel werden er diverse aanvallen ondernomen op het Vios-doel, maar allen zonder
resultaat. De bezoekers scoorden nog tweemaal
en wonnen verdiend met 2—5.
De reserves gingen naar Steenderen III en
moesten met 6—O het onderspit delven.
Ook Ratti A kon de draai nog niet te pakken
krijgen en sneuvelde in haar eerste wedstrijd
tegen Steenderen A met l—8, terwijl Ratti B
met O—4 verloor van Socii B.
A.s. zondag gaat Ratti I naar Noordijk I, waar
men terdege zal moeten aanpakken. Men dient
met meer overleg te spelen en ook de vleugelspelers' regelmatig in de aanval te betrekken.
De reserves krijgen bezoek van Drempt Vooruit
I, wat eveneens een zware dobber zal worden.
Ratti A ontvangt Baakse Boys B en zal hier
kunnen winnen, terwijl Ratti B en Ratti C tegen elkaar een competitiewedstrijd spelen.

aan al diegenen, die van een rustig
en veilig b r o m m e r t j e houden.
of vraag eens een proefrit

Telefoon 1527

bij

H.H. Veehouders.

BARINK
Desgewenst gemakkelijke betalingsregeling.

Fa. G. W» Luimes

Telefoon 1500
VORDEN

Vorden l -Vios B. l
Aanvang half drie

Heineken
-^
morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

Telef- 142! - Vorden
-

Deventer

Groot en klein

Zondag 25 september, 8 uur
Peter van Eyck, Sonja Ziemann
Linda Chnstian, O. W. Fischer, in:

flfscheid van de wolken
Het verhaal van liefde, jalouzie en
doodsangst in een vliegtuig, dat ten
ondergang gedoemd scheen.
Een thriller van internationaal formaat
en internationale rolbezetting.

Toegang 14 jaar

grijpt 's zaterdags
het eerst naar

CONTACT

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

hét blad uoor Vorden
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D

//te/ de Her f si . . .
komt ook de tijd voor PANTOFFELS weer.

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bii
l H. Schuppers, Porpsstr. 1 1 , Tel. 1373

In verschillende merken brengen wij
de grootste sortering.
Speciaal onze kollektie R O M l KA

Extra Reklame
500 gram gesmolten vet 45 et.
200 gram ontbijtspek 50 et.
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram snijworst 90 et
200 gram ham 90 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

A.s. zondag

Geef die koe een
KOEDEK
Dan geven ze
meer m e l k !

Nutsgebouw
Exploitatie lac. Mied^ma

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Kom eens praten

M. Krijt, Dorpsstraat

pantoffels
verdient uw bijzondere aandacht.
Dubbel.g<!p«tent«.re)« h«UlucM-kopdrctlUU|,
B.ip.trl '/i op Uw kol

model 1960

Een keus als nergens anders!

KIJK EERST BIJ

éénknops bediening

H. v. Ark
Brandaris-dealer
Telefoon 1554

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de schoenenspecialist"

