
CONTACT
zaterdag 29 augustus 1959

21e jaargang no. 22

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS' EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR V O R D E N

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

EEN RECORD ACHT-KASTELENTOCHT-
SEIZOEN

Aan de door de V.V.V. georganiseerde acht-
kastelentocht per rijwiel hebben in het afge-
lopen seizoen in het totaal 598 personen deel-
genomen. Dit aantal werd nog niet eerder
bereikt. Wel een teken dat deze tochten zich
hoe langer hoe meer in de belangstelling van
de vakantiegangers mogen verheugen. Het
fraaie zomerweer en de meerdere bekendheid,
welke aan deze tochten zijn gegeven, hebben
er eveneens toe medegewerkt dat het aantal
deelnemers dit seizoen uitzonderlijk groot is
geweest. In dit aantal zijn niet begrepen, de
velen, die per bus of afzonderlijke groep deze
tocht gemaakt hebben.
Woensdag had de laatste tocht in dit seizoen
plaats. Onder leiding van burgemeester Van
Arkel namen 37 personen hieraan deel en
allen hebben er bijzonder van genoten. Het is
overigens opmerkelijk dat maar zeer weinig
Vordenaren hieraan meedoen, terwijl het
merendeel der inwoners nog nimmer deze
tocht gemaakt heeft.

SUCCESSEN VOOR C.P.B. EN C.J.B.T.B.
Op de gehouden Landdag in Baarn hebben
enkele leden van de Vordense C.P.B, en
C.J.B.T.B. prijzen weten te bemachtigen. Zo
kregen de heren H. Antink en M. Klein Bra-
mel een Ie prijs en de wisselbeker met pluim-
vee, terwijl D. Nijenhuis een 2e prijs kreeg
met een Uitsmijter.

ONDERLINGE HENGEL WEDSTRIJD
Zaterdagavond hield de Vordense Hengelaars-
vereniging ,,De Snoekbaars" in de IJssel nabij
café ,,De Groene Jager" een onderlinge hen-
gelwedstrijd, waaraan 19 leden deelnamen.
De loting vond plaats in café ,,De Groene
Jager".
Er werden in het totaal 30 vissen gevangen
met een totaalgewicht van 3130 gram.
Prijswinnaars waren: 1. H. H. Krauts met 620
gram, 2. P. Hoevers met 580 gram, 3. A. Jan-
sen met 430 gram, 4. J. Fleming met 260 gram,
5. W. Besselink met 225 gram en 6. Veenhof
met 205 gram.
De prijzen werden uitgereikt door het be-
stuurslid J. Krauts, die verder nog mededeel-
de dat er op zondag 6 sept. in de IJssel op-
nieuw een onderlinge wedstrijd gehouden zal
worden. Op 20 sept. wordt weer een wedstrijd
gehouden tegen Almen en Laren om de wis-
selbeker. Deze wedstrijd vindt plaats in Het
Groene Kanaal.

BEJAARDE WIELRIJDER AANGEREDEN
Woensdagmiddag werd de 81-jarige heer E.
uit Barchem nabij café Eyckelkamp in 't
Medler door een auto aangereden en vrij
ernstig gewond. De heer E. wilde per fiets
de weg oversteken, doch gaf te laat een teken
dat hij van richting wilde veranderen. De
auto, welke hem achterop reed, kon niet meer
tijdig stoppen en raakte het rijwiel. De heer
E. kwam ten val. waarbij hij naast de auto op
de straat terecht kwam. Behalve tal van
schaafwonden had het slachtoffer een hersen-
schudding opgelopen. Op medisch advies
werd hij per ziekenauto naar het ziekenhuis
te Lochem vervoerd.

KAARTLEESRIT
Uitgaande van de B.O.L.H, en de B.O.G. werd
zaterdagavond een kaartleesrit georganiseerd
met de volgende uitslag
Ie prijs Mej. A. Wuestenenk en Mej. D. Wes-
selink met 9 str.p., 2e pr. de heren Joh. Pardijs
en B. Rossel met 14 str.p., 3e pr. J. Eskes en
J. Barink met 35 str.p. De poedelprijs viel ten
deel aan de heer W. Vruggink en Mej. W.
Lenderink met 73 str.p.
De voorzitter van de B.O.G., de heer J.
Wuestenenk, reikte bij café Lettink de prijzen
uit en bracht vervolgens dank aan organisa-
toren, inzonderheid aan de heer D. Norde.

SCHOOLREISJE O.L.S.
A.s. vrijdag maken de leerlingen van de O.L.
dorpsschool hun schoolfeestreisje.
De klassen l en 2 gaan naar Apeldoorn, waar
o.a. Het Loo wordt bezichtigd en de kinder-
boerderij. Verder gaan zij naar de uitspan-
ning het Veluwseiland en een waterval.
De klassen 3 en 4 bezoeen Arnhem en maken
een boottocht naar de Westerbouwing. Ook
nemen ze een kijkje in de dierentuin.
De hoogste klassen maken een oriënteringsrit
naar Lochem en de Lochemse berg. De rust(!)
wordt in speeltuin gehouden.
Evenals andere jaren kunnen ook de ouders
meegaan. Zie hiervoor een advertentie in dit
blad.

KERKDIENSTEN zondag 30 aug.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. H.Jansen.
Geref. Kerk

9.30 en 7.15 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

Zuur Mis. 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7 uur en 815 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 115 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 5 5 , — tot f60 ,~ per stuk.
Handel was matig.

Burgel i jke stand van 21 t.m. 27 aug.
Geboren: d. van J. Wentink en Z. Kem-
mink ; d. van G. Berendsen en H. Rouwen-
horst.
Ondertrouwd: H. J. B. van Zeist en J. C.

éipius.
ehuwd: H. J. Rouwenhorst en A. G. Re-

gel ink; G A. W. Schapers en J. J. Verheij;
W. Boterenbrood en T. G. Scholten.
Overleden: Geen.

VOETBAL

te eerste tegenstander in het jubileum-tour-
ooi, dat de voetbalvereniging Vorden ter

gelegenheid van haar 30-jarig bestaan heeft
uitgeschreven, n.l. Steenderen I, heeft zondag
tegen Vorden I een 5—4 nederlaag geleden.
Het is een prettig en fair gespeelde wedstrijd
geworden waarbij de gasten in de eerste helft
overtuigend sterker waren dan de Vordena-
ren, voor wie dit de eerste wedstrijd was na
de competitie. Doordat enkele spelers niet
beschikbaar waren, had het elftal een veran-
dering ondergaan. De invallers hebben lang
niet onverdienstelijk gespeeld en de 5 doel-
punten, welke Vorden tegen de hechte
Steenderense achterhoede wist te maken, ge-
ven hoop voor de toekomst. Steenderen kreeg
voor de rust de meeste kansen en wist er drie
van te benutten. De Vordense doelman voor-
kwam door fraaie safes enkele zeker schijnen-
de doelpunten. De Vordense midvoor, die goed
op dreef was, wist 2 doelpunten te scoren.
In de tweede helft sprak het uithoudingsver-
mogen een woordje mee en hierin bleken de
Vordenaren de meerdere. De gasten maakten
nog l doelpunt en Vorden 2, waaronder een
uit een penalty. De uitgeloofde beker bleef
daardoor in het bezit van Vorden.

Vorden II speelde in Steenderen tegen De
Hoven IV. Hoewel de reserves het tot de rust
nog wel konden bolwerken, moesten zij ten-
slotte met 4—l de vlag strijken en zijn daar-
mee uitgeschakeld voor de volgende ronde.
A.s. zondag speelt Vorden I op eigen terrein
de tweede wedstrijd in het jubileum-tournooi
n.l. tegen K.D.C. I uit Lochem.
K.D.C, behoort tot de sterkste elftallen uit
haar afdeling en het zal Vorden dan ook niet
meevallen om hiertegen een zelfde resultaat
te bereiken als tegen Steenderen. Het kan er
dus wel spannen.

JONGVEEKEURING FOKVERENIGING
DELDEN-WICHMOND

Voor de jongveekeuring, welke zaterdagmid-
dag door de fokvereniging „De Samenwer-
king" gehouden werd op het terrein van de
heer A. H. Bruil ,,De Okhorst" bestond grote
belangstelling. De jury, bestaande uit de he-
ren G. Pardijs uit Eefde en W. Kempers uit
Baak, was van oordeel dat er goed materiaal
aangevoerd was, vooral in de jongste rubrie-
ken.
Prijswinnaars waren: J. Leisink, G. J. Pardijs,
A. H. Bruil, W. Jansen, R. Wesselink, H. E.
Olthof. J. R. Maalderink, M. A. Helmink,
M. Memelink, B. W. van Zandvoort, H. Gar-
ritsen, F. Maandag en E. Ruesink.

BLOEMENTENTOONSTELLING
Wij helpen u nog graag even herinneren aan
de bloemententoonstelling van Floralia. welke
hedenmiddag en -avond nog in het Nutsge-
bouw te bezichtigen is.

INTERNATIONALE ZWEMWEDSTRIJDEN
TE VORDEN

A.s. zondag staat Vorden in het teken van de
grote internationale zwem- en waterpolowed-
strijden, welke door V.Z.V. '54 ter gelegenheid
van haar 5-jarig bestaan, in het zwembad al-
hier worden georganiseerd. De Zwemvereni-
ging O.S.V. uit Oberhausen (Dld) zal met een
sterke ploeg deelnemen aan deze ontmoeting,
waarbij V.Z.V. Vorden als partner optreedt
in combinatie met V.Z.V. Velzen. Tevens zul-
len tijdens dit zwemrestijn de kampioenschap-
pen van Vorden worden gezwommen.
Er is een aantrekkelijk programma met wed-
strijden over 100 m rug-, school-, vrije slag
en borstcrawl zowel voor dames als heren,
terwijl voor de jongens en meisjes afstanden
over 50 m rug etc. worden gezwommen.
Verder zijn er o.a. nog de nummers 4 x 50 m
wisselslag dames en heren, de 5 x 50 m vrije
slag estafette dames en de 10 x 50 m vrije
slag heren. Ook de „oudjes" zullen aan hun
trekken kunnen komen, want voor de heren
in de leeftijd boven 30 jaar is een wedstrijd
uitgeschreven over 50 m vrije slag! Wie trekt
de stoute schoenen aan?
Aan de landenontmoeting zal voor Vorden bij
de heren o.a. deelnemen Koos Oudsen, Ton
Brandenbarg. Henk van Ark, Hans Groene,
Arie Dijkman e.a., terwijl bij de dames o.a.
Jans en Joke Brandenbarg, Jannie Kamper-
man, Gerrie Dijkman en Nada Wesseling zul-
len starten. In ieder geval staat Vorden een
belangrijk en uniek evenement te wachten,
dat geen enkele lief hebber, (ster) van de zwem-
sport wil missen!

JUBILEUMFEEST VOETBALVERENIGING
| „VORDEN"
Ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan zal
de voetbalvereniging „Vorden" volgende week
zaterdagavond een feestavond houden in
Hotel Bakker. Tot de attracties behoort het
optreden van de heer Lestikoff en diens echt-
jenote uit Den Haag. 's Middags is er een
filmvoorstelling voor de junioren, waarbij de
film over het wereldkampioenschap voetbal-
len, vorig jaar in Zweden gehouden, vertoond
zal worden. Tot deze filmvoorstelling zijn ook
junioren-elftallen van enkele zusterverenigin-
gen uit de omgeving uitgenodigd, terwijl bo-
vendien supporters boven de 50 jaar welkom
zijn. Aan dit jubileum zal geen receptie ver-
bonden zijn. Men zie verder achterstaande
advertentie.

UITSTAPJE VAN DE FA. ALBERS
Begunstigd door prachttig zomerweer maakte
de fa. Albers woensdag haar jaarlijkse uit-
stapje met clientèle en personeel.
Via Arnhem en Nijmegen ging de tocht naar
Overloon waar het Oorlogsmuseum werd be-
zichtigd. Vervolgens werd een rondrit ge-
maakt door het Oostbrabantse landschap. Via
Venray, Deurne. Helmond en Eindhoven ging
het naar Oisterwijk waar in het prachtig ge-
legen Boschrestaurant de lunch werd ge-
bruikt. Daarna werd de reis voortgezet om
een bezoek te brengen aan de Efteling, een
ontspanningspark voor jong en oud.
Om half zes werd de terugtocht aanvaard via
de Langstraat en 's-Hertogenbosch met de St.
Jans Basilyk naar Berg en Dal, waar deze dag
met een gezellig diner werd besloten.
In de beste stemming arriveerde het gezel-
schap tegen 11 uur weer in Vorden, dankbaar
voor al het genotene.

SUCCESSEN VOOR JOKE BRANDENBARG
Joke Brandenbarg heeft j.l. zondag weer en-
kele mooie successen weten te bereiken tij-
dens de wedstrijd, die door de Zwemvereni-
ging te Olst over 1500 m in de IJssel werden
gehouden. Zij tikte hier aan als no. 2 in de
uitstekende tijd van 22 min. 43.8 sec.
Voor de Kring Twenthe-IJsselstreek behaalde
zij Kierdoor de eerste prijs.

FOKVEEDAG „MOSSELS BELANG".
Door de fok- en controlevereniging „Mossels
Belang" werd op het bedrijf van de heer G. J.
Berenpas „Koning" de jaarlijkse fokveedag
gehouden, waarvoor een goede belangstelling
en deelname bestond. Als keurmeesters fun-
geerden de heren Inspecteur Nieuwenhuis en
Lutke Willink, beiden uit Borculo.
Prijzen werden behaald door de eigenaren:
G. van Ark, G. Berenpas, G. Dijkman, A. J.
Oltvoort, B. Bennink, W. Klein Ikkink, W.
Wissink en G. J. Reintjes.



PASTOOR A. BODEWES BENOEMD
EN GEÏNSTALLEERD

Als opvolger van pastoor Pensioen o.f.m., is
thans als nieuwe pastoor van de parochie St.
Antonius van Padus alhier benoemd de Z.E.
Pater Aloysius Bodewes o.f.m. tot nu toe ka-
pelaan te Leiden. De nieuw benoemde pastoor
werd geboren te Baarn op 19 september 1906.
De H. Priesterwijding ontving hij te Weert
op 26 maart 1933.
Onder grote belangstelling heeft de parochie
Vorden-Kranenburg haar nieuwe herder wel-
kom geheten, toen hij vrijdagavond op plech-
tige wijze werd geïnstalleerd door de Deken
van Zutphen J. H. Scholte op Reimer. Rondom
het bordes van de pastorie hadden de leden
van de r.k. jeugdverenigingen plaats geno-
men, allen gestoken in keurig uniform.
Namens het r.k. kerkbestuur sprak het oudste
lid de heer H. F. Helmink een welkomstwoord.
Spreker zei, dat Vorden-Kranenburg de laat-
ste jaren niet gelukkig was geweest met haar
pastoors door ziekte e.a. en hoopte, dat pater
Bodewes, niet alleen letterlijk een „kracht-
figuur" zou zijn, maar ook figuurlijk en hij
de parochie met kracht en sterkte zou be-
sturen tot heil van de geestelijke en stoffelijke
belangen van zijn parochianen.
Vervolgens trok men in optocht naar de kerk,
voorafgegaan door de jeugdverenigingen, die
vlaggen met zich meevoerden, hetgeen een
feestelijk cachet verleende.
In het versierde kerkgebouw zette het R.K.
Zangkoor plechtig het Veni Creator in, toen
de nieuwe pastoor de kerk betrad. Deken
Scholte op Reimer las vervolgens de benoe-
mingsbrief voor van mgr. Alfrink, aartsbis-
schop van Utrecht. Na de geloofsbelijdenis en
het afleggen van de ambtseed volgde hierna
de installatie. De deken overhandigde hierbij
de nieuwe pastoor de stola, de sleutels van
de kerk enz. Begeleid door twee getuigen,
pastoor Waanders van Hengelo (G.) en de
pastoor N. Flaat van Lochem begaven de de-
ken en pastoor zich achtereenvolgens naar de
preekstoel, biechtstoel, doopvont en sacristie,
waarbij de verschillende plechtigheden wer-
den verricht, die voor de uitoefening van het
priesterambt noodzakelijk zijn.
In zijn feestpredikatie memoreerde de deken
eerst het heengaan van pastoor Ponsioen
o.f.m. Ik kan me voorstellen, aldus spreker,
dat er op dit ogenblik in de harten der paro-
chianen een zekere ontroering zal zijn bij
deze installatie. Immers nog kort geleden is
pastoor Ponsioen van u heengegaan, een man
die ruim 9 jaar voor de parochie heeft ge^
werkt. Een eenvoudige, geestige en hartelijke
persoonlijkheid, een echte „pastor bonis"
(goede herder). Hij deed veel in stilte voor
de noodlijdende parochianen, ijverde voor de
verfraaiing der kerk, maar werkte nog meer
met kracht en aandrang voor het geestelijk
leven zijner parochianen. De deken heette(
vervolgens de nieuwe pastoor welkom in zijn
nieuwe parochie en zeide hoe hij hier een
godsdienstig, hartelijk en deugdzaam volk zou
aantreffen, terwijl hij in zijn medebroeders
van het klooster, trouwe vrienden en goede
buren zou bezitten. We durven u gelukkig
prijzen met deze mooie Gelderse parochie,
aldus de deken en wensen u een gezegend
pastoraat toe.
Het zangkoor zong hierna het plechtige Te
Deum tot besluit.
De belangstelling bij deze installatie was van
de zijde der parochianen zeer groot, terwijl
ook talrijke familieleden en buurtgeestelijken
de installatie bijwoonden. Namens het ge-
meentebestuur was burgemeester Van Arkel
met echtgenote aanwezig, terwijl ook ds. Jan-
sen en ds. Van Zorge van hun belangstelling
blijk gaven.

RATTI-NIEUWS
Zondag kreeg de Ratti-jeugd bezoek van de
Ruurlo-junioren, die met liefst drie elftallen
kwamen.
Allereerst speelde Ratti c tegen de Ruurlo
c ploeg, maar de gasten bleken sterker en
wonnen deze ontmoeting. Ook Ratti b moest
in Ruurlo b met 3—2 haar meerdere erken-
nen, maar wist toch goed partij te geven. Dit
was een zeer spannende ontmoeting, waarbij
de uitslag net zo goed andersom had kunnen
zijn. In ieder geval bleek Ratti b over goede
spelers te beschikken, die ook wat samenspel
betreft, de grotere teams nog wel een lesje
kunnen geven.
Ratti a speelde tegen Ruurlo a en wist op
verdienstelijke wijze de zege te behalen. Het
werd een flinke 5—1 overwinning. Vooral de
productieve Ratti-voorhoede was deze middag
goed op dreef.

SPORTSUCCESSEN
Op het voetbalterrein van de v.v. B.I.C. te
Brummen werden onlangs weer de jaarlijkse
wedstrijden gehouden, georganiseerd door de
Kring de Graafschap van de Jonge Boeren- en
Tuindersbond. Ook de afd. Vorden-Kranen-
burg was hierbij vertegenwoordigd en wist
bij de touwtrekwedstrijden een eerste prijs te
behalen.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer Joh. M. Boerstoel,
slaagde te Groningen voor het diploma Vak-
bekwaamheid Schilderen.

BROMFIETSER DOOR TREIN GEGREPEN
EN GEDOOD

Op de onbewaakte overweg nabij café Lettink
is maandagmorgen de 21-jarige duitser Sieg-
fried Moberg uit Borken (Westfalen) door ,,De
Blauwe Engel" komende uit de richting Zut-
phen, gegrepen en zodanig gewond, dat hij
later op de dag in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen aan zijn verwondingen is bezwe-
ken.
Hij was op weg naar de woning van zijn
meisje in Veldwijk. Voor hem reed een brom-
fietser, die de overweg passeerde. Vermoede-
lijk heeft M. de trein niet bijtijds zien aan-
komen of nog gemeend eveneens de overweg
te kunnen passeren. Hij werd door de trein
200 meter meegesleurd. De bromfiets werd
totaal vernield.

KLEUTER ERNSTIG GEWOND BIJ
AANRIJDING

In de bocht op de Zutphense weg had zondag
tegen 12 uur een aanrijding plaats, waarbij
het éénjarig dochtertje van de heer B., wo-
nende aldaar, vrij ernstig werd gewond.
Het meisje zat in een wandelwagentje, dat
voortgeduwd werd door haar 8-jarig zusje.
Vermoedelijk doordat de haar tegemoet ko-
mende Volkswagen, bestuurd door R. alhier,
te dicht langs het rijwielpad reed, werd het
wagentje door de auto geraakt en opzij ge-
slingerd, waarbij de kleuter, welke in het
wagentje vastgebonden zat, ernstig aan haar
hoofd werd gewond.
Dr. Lulofs constateerde een ernstige hersen-
schudding. De kleuter werd in bewusteloze
toestand naar het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen vervoerd. De toestand van het kind
is momenteel gelukkig hoopgevend.

TARIEFSVERLAGING
Naar wij van de directie van N.V. Provinciale
Geldersche ElectriciteitsMaatschappij verne-
men is in verband met de daling van de prij-
zen van de geleverde brandstoffen besloten,
met ingang van de meteraflezing in oktober
1959, de kWh-prijzen voor het elektriciteits-
verbruik te verlagen met 1/4 cent. Hoewel
het geen grote verlatging betekent voor de
verbruikers, is het toch wel een aangenaam

^geluid.

Nutsfloralia
lloemententoonstelling

heden zaterdag van 3.30 tot
10 uur n.m.

Prijsuitdeling 9.15 uur.

VERLOTING maandag 31 augustus des
auonds half acht.

Alleen vandaag:
500 gram spek 85 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram tongenworst 60 et

100 gram rosbief 70 et
100 gram pekelvlees 55 et

Voor ieder een diepvriescel te huur
vanaf f 30.— per jaar voor het

bewaren van groenten, f ru i t en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat
Internationale Zwem- en
Waterpolo-wedstrijden

in het zwembad „In de Dennen"
te Vorden, op a.s. zondag 30 aug.
aanvang half 3.

Deelnemende verenigingen :

O. S. V. Oberhausen-Duitsland
V.Z.V. Velzen
V.Z.V. Vorden

Entree 75 et., kinderen 35 et.
Zitplaatsen aanwezig.

fóflelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

VOOR
Koudijs veevoeders

N A A R

Rothman
Depot Koudijs

Molenweg 4 l
Telefoon 1275

Auto-verhuur
zonder chauffeurl

* prima wagens
* lage huurprijs

A. G. TRAGTER

Mocferne
man

Elba —No Iron
London—Sanfor
Metro—Sanfor
Vasto^-No Iron
Tempo—No Iron
Sabo—Sanfor
Luxor—No Iron
Scala—No Iron

9.90
10.90
11.90
11.90
11.90
12.90
13.90
15.90

DAMESBLOUSES
6.90 -8.90-10.90

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor l 358)

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Voor aankoop van

JONGE HENNEN
kiest U het juiste adres.
Alle rassen en kru i -
singen verkrijgbaar.

H. J. STOKKINK
Rietgerweg l , Warns-
veld. Tel. 06751-387.

WONINGRUIL
Rotterdam - Vorden

Aangeboden een mo-
derne 3-kamerwoning
met douchecel. Huur
f 12,40 p. week. Gevr.
een woning met min-
stensdrie slaapkamers
Adres: F.A.H.Stieding
Drakenburg 13d,
Rotterdam (Z.)

Te koop 2 gave schuif-
deurenmetglas in lood,
l kastdeur. A Turf-
hoer, Insulindelaan 18

TE KOOP: ronde
dakramen, 2 gewone
ramen, een parti j plan-
ken, 30 weckflessen, 2 1.,
meisjesfiets, v. 6 — 7 jr.,
en konijnenhok.
W. Wolferink,
't Hoge 12, Vorden

Te koop een TRAP
en HONDENHOK
met dubbele wand
H. Hishink, 't Hoge 63

Nog af te geven:
lOOOWLxRedsjonge
HENNEN. A. Blik-
man, Driesteek 1.

Warnsveld

Te koop een beste r.b.
neurende VAARS,
abortus-vrij.

H. Bannink, D 152

Te koop een r.b. nuch-
ter STIERKALF.
G. v. Veldhuizen. B104

BIGGEN te koop.
H. J. Beumer, E 40

Te koop zware biggen-
boek-ZEUGJES
Keuze uit 7, gedeeltelijk
aan de tel l ing.
J, Brummelman,
't Alderkamp, Delden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphbn
Laarstraat 5

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems. kleermakerij
Rozenhofl l , Zutphen
Telefoon 2264.

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 130<>

Best brood, dat brood van Schurink



Met blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

Miriam Augusta
(Mirjam)

J. Wentink
Z. Wentink-

Kemmink
Baukje en Jan

Vorden, 24 aug. 1959.
Zutphenseweg 25

De heer en mevrouw
Caron-Lulofs geven
met grote blijdschap
kennis van de geboorte
van hun zoon

JAAP WILLEM
Hilversum,

Staringlaan 23.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling, die wij
bij ons huweli jk moch-
ten ondervinden.

J. Westdijk
C. A. Westdijk-

Wassink

Schiedam, aug. 1959.
Jan Vermeerstraat 2 a

In verband met ons
vertrek uit Vorden is
er op zaterdag 5 sept.
's avonds vanaf 7.30
uur, tijdens het afscheid
van de Org. en Ver.
besturen, voor iedereen
die dit wenst, gelegen-
heid afscheid van ons te
nemen in zaal Schoen-
aker, op de Kranen-
burg.
fam.W.H.Ruiterkamp

Vorden, Medler.

Gevraagd een meisje
voor l % dag in de
week of nette werkster
voor l dag. Inlich-
tingen burau Contact.

Gevraagd een net r. k.
MEISJE, v. dag en
nacht. Wed. Besselink,
B 69. _

Gevraagd een net
MEISJE, voor hele
dagen.
Adres t«j bevragen

Bur. Contact.

Wegens VAKANTIE

gesloten
van 31 aug. t.m. 8 sept.

S.OELEN
Loodgieter enz.

Verhuisd
van Nieuwstad 44
naar
Hertog Karel
v. Gelreweg
22.

Telefoonnummer on-
gewijzigd, 1226.

Ds. J. H. Jansen
Verhuisd

van Nieuwstad 44
naar de
Dokter C.
Lulofsweg 16

H. J. Kellelerij
Te koop 'n WAGEN-
LOODS, ± 4 bij 5
meter Te bevragen
Gebr. Kettelerij, Zut-
phenseweg 54,

Telefoon 1508

GERRIT JOHAN ARFMAN

en

HARMINA GERRITJE LENSELINK

hebben de eer U, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaats hebben
dinsdag l sept. ten Gemeentehuize te
Vorden om 11.30 uur.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden om 2.30 uur door de Wel-
eerw. Heer Ds. J. J. van Zorge.

Vorden, Brandenborch E 98
Vorden, Mossel D 109
augustus 1959.

r\
X Toekomstig adres: Brandenborch E 98.

Receptie van 4—5 uur in zaal Bakker,
Vorden.

l l

X
X
Xl
X
K
X

Bejaarden-kring
op woensdag 2 sept, a.s*

om half 3 in het Nutsgebouw,
SPELMIDDAG.

Aanbesteding
Op dinsdag 8 sept. '59 zal door onderge-
tekende namens de Kerkvoogdij van de
Herv. Gemeente te Vorden, in Hotel-Res-
taurant Gebr. Bcandenbarg aldaar, worden
aanbesteed:

Het bouwen van een Pastorie
a. d. Deldenseweg.
De inschrijving kan geschieden voor:
perceel l : Grond-, metsel-, stucadoor-,
t immer- en smidswerk;
perceel 2; Loodgieterswejüu
perceel 3; Elektrische g^^ingen;
perceel 4: Verf-, glas- en behangwerk;
en is alleen bestemd voor aannemers woon-
achtig in de Gemeente Vorden.
Bestek en tekening zijn tegen betaling van
f 13.50 (restitutie f 10.— J e r k r i j g b a a r aan
het kantoor v.d.

P. BAKKER, arch. B.N.A.
Vorden, Zutphenseweg 67

Week-specialileiten!
Slaolie per fles f 1.12
5 grote repen 69 et.
Puddingsaus 38 et
Goudmerk koffie, 250 gr.
f 1.47, hierbij 100 gr. thee
van 90 et. voor 63 et.
2 pakken Lucifers 39 et
6 pak pudding voor 90 et.,
hierbij gratis l pak choco-
lade pudding.
Droog vet spek, 500 gr. 79 et.
Weer voorradig „Kreijen-
broeks" speculaas

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Hallo, Hallo!
Jongens en meisjes van Vorden a.s,
donderdag beginnen wc weer met
onze Jeugdclub, welke D.V. elke
donderdagmiddag van 4 tot 5 uur
zal worden gehouden op de boer-
derij bij B. Verkerk achter het station.
Elke week lichtbeelden afgewisseld
met flanelplaten.
Allen hartelijk welkom. Toegang vrij.

Steeds meer huisvrouwen
profileren van onze weekreklames!
Deze week bij elke 250 gram Hotel Goud
koffie, 6 heerlijke Gemberbolussen voor 39 et

Litersblikken aardbeien,
heerlijk voor de bowl 149 et

Rozijnen op sap, extra voordelig,
per pot 98 et

Vruchtengries, met veel vruchten,
200 gram 35 et

Frou-frou, licht in gewicht, 250 gr. 59 et
Grote malse ontbijtkoek,

klasse A, slechts 39 et
Snijworst, 100 gram 45 et

Lucifers, deze week 2 pakken voor 39 et
Groot stuk badzeep,

zeer voordelig in gebruik 49 et

Ruime sortering Indische artikelen!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Wij leveren en repareren elk
merk gascomfoor.

Ook plaatsen wij gasgeysers en
-douches.

Vraagt eens inlichtingen voor
een goedkoop abonnement.
Hoofddepöt:

KEU N E
Stationsweg l , Vorden, Tel. 1289

•

•

•

+

•

•

•
•

•

Bezoekt allen op donderdag
3 september a.s. 't traditionele

Volksfeest
te Linde bij café van Asselt

V.m. 9.30 uur Vogel-, Bel- en Geluksbaanschieten
N.m. l en 5 uur Vaandelzwaaien
N.m. I uur Aanvang der Kinder- en Volksspelen
Als speciale attraktie voor de jeugd Poppen-
kast, aanvang l uur.
Kaarten gratis draaien kinderen, verkrijgbaar bij de
kindercommissie om l uur.

Woensdagavond 2 september
zal het cabaret gezelschap „De Vrolijke Tien" uit
Hengelo-Ou. een onvergeeflijk programma brengen
van 100 pet. amusement
met medewerking van Jan Peerik, accordeon, de
amateur-kampioen van 1957 en voorst Pad en Padje
als conferencier.
Aanvang 7.30 uur. Entree met vrijkaart f 1. — , zonder
vri jkaar t f 1.50 (bel. inbegr.)

Donderdagavond DANSEN met „De Roodjasjes"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zo spoedig mogelijk gevraagd

CONCIËRGE
voor het gebouw „Irene".

Aanmelding alsmede inlichtingen bij
J. B. Scholten, 't Hoge.

Nutscursus Engels
Onder leiding van de heer W. Pongers.

Aangifte voor diverse afdelingen zo spoedig
mogelijk bij Mevr. v. Mourik, apotheek of

bij mej. Scheltens, Molenweg 5.

Plastic
Regenkleding
Dames- en Heren-
jassen vanaf f 5,—

Kinderjasjes
vanaf f 4,40

Kindercape's
vanaf f 2,70

Fietscape's f 9,50

Bromfietspakken
vanaf f20,90

Fa* Martens



Middenstandscursus

Één-jarige opleiding
voor hen, die kunnen en willen

studeren.
Vraagt inlichtingen.

Spoedige aanmelding gewenst.

A. J. ZEEVALKINK
Schoolstraat 17

Schoolfeestreis O.L.S. (Dorp)
op a.s. vrijdag 4 september.
Klasse l en 2 naar Apeldoorn en omgeving.
Klasse 3 en 4 naar Arnhem en omgeving.

Vertrek bussen 9.30 uur.
Klasse 5 en 6 Oriënteringsrit naar Lochem-
Ook voor hen die dit jaar de school verlieten

Start 10 uur bij school.
Ouders, die met een eventuele extra bus
mee willen dienen zich in verbinding te
stellen met de G.T.W. voor a.s. dinsdag

18 uur.

Viering 30-jarig bestaan j
Voetbalvereniging

„VORDEN" U
op zaterdag 5 september a.s. Q

* S
's Middags 3 uur inzaai Bakker: x

Gratis filmmiddag
voor alle junioren met film van de
wedstrijden om het wereldkampioen-
schap voetbal vorig jaar in Zweden

gehouden.
Voor zover nog plaats eveneens gra

^ toegankelijk voor supporters boven 50
jaar.

's avonds 8 uur Feestavond
voor leden (geen junioren) en do

teurs met dames en genodigden.
Gratis toegang.

)( Optreden van de heer Lestikoff en
V echtgenote uit Den Haag.

Na afloop BAL.

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders der Gemeente
Vorden brengen ter kennis van belangheb-
benden, dat in 1961 het wellicht mogelijk zal
zijn over te gaan tot verharding van enkele
zandwegen in deze gemeente.
Keurt de Cultuurtechnische Dienst de ver-
hardingsplannen goed dan verleent deze
dienst in de totale verhardingskosten een
subsidie van ca. 40%. De gemeentelijke
subsidie bedraagt dan 30%. Terwijl de res-
terende 30% door de aangelanden en be-
langhebbenden bijeen gebracht moet worden.
Belanghebbenden die eventueel voor het
verharden van een zandweg in aanmerking
willen komen dienen hiervan voor 14 sept.
a.s. schr i f te l i jk mededeling te doen aan
Burgemeester en Wethouders onder opgave
van het tracé van de te verharden zand-
weg.

Vorden, 27 augustus 1959.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,

de Burgemeester,
van Arkel ;

de Secretaris,
J. V. Plas.

H.H. Winkeliers!
Overgehouden bonnen van de draai-
molen kunnen alleen maandagmorgen
voor 12 uur nog worden ingewisseld
bij de heer Schurink.

Bestuur Vord. Winkeliersver.

Voor
Voetbalschoenen met
rubber- of nylonstuds
Voetbalshirts en broek
Voetbalkousen
Voetballen (veter en
patent) vanaf f 8.90
Losse binnenballen
Beenbeschermers
Knie- en enkelkousen

NAAR DE SPORTHANDEL

Fa. HARTENS

„Damclub Vorden'
Alle leden en jeugdleden worden
weer verwacht op de oefenavond
iedere vrijdag in de bovenzaal
van het Nutsgebouw.
Nieuwe leden en jeugdige leden zijn
welkom.

Leden van de damclub mogen deelnemen
aan het bedri jfsdamtournooi.

Het Bestuur,
C. ]. Hesselink
J. F. Geerken
B. H. Breuker

Zondagsschool Vrijz. Herv.
Zondag 6 sept. begint onze zondags-
school weer.

Groten 10—11 uur.
Kleintjes 11 — 12 uur.

Nieuwelingen van harte welkom.

GEVRAAGD: Assistentie voor de
leiding. Aanmelden: Insulindelaan 32.
Na 7 uur 's avonds.

Inschrijving danscursus
vanaf heden. £

Aanvang zaterdag
5 sept. 8 uur in

café Lettink.
Voor Wichmond

opgave bij café
Krijt voor 10 sept.

Dansschool

ML J. KRONEMAN

DANSMUZIEK
georganiseerd door de Oranjevereniging

op zaterdag 5 sept. in de
„Eikeboom" te Keijenburg.

Muziek „The Rhythm Players"

Radio - Televisie
Gramofoons

Platenwisselaars
Elektr. apparaten

Technisch Bureau

P. D E K K E R
Telefoon l 253
Elektrische installaties op elk

gebied.

Gymnastiek ver* „Sparta"
Maandag 31 augustus weer
aanvang der lessen.

Het Bestuur

lül!liiU:;;i;i;;;;;;;H :̂:::::!:::":"""'

Deze week bij
Spar

het 3e pakje voor de

met tóch 10% korting:

bij 2 pakjes

SPAR-dessert-
pudding*32ctp.P.

prijs 16 et
geldig van 27 augustus - 3 september

Dubbel Vakantie-voordeell
welkome aanbiedingen met dubbel zegels

FRAM BOOSJES 200 gr. 7O - 28
CAFÉ NOIR pakje 65 - 26 z«0els

IJSPEPERMUNT a rollen 38 - 1 6 «g.l-

KANDIJKOEK groot 6O - 24 zegels

CHOCOLADEMELK flesje 38 - 1 6 zegels

HAVERMOUT Pak 55 - 22 zegels

H A R A N 9 A O fr- landwijn
fles 215 - 86 zegels

ZALM Pink blik 12O - 48 zegels

THEEWORSTJES 100 gr 55 - 22 zegels
GER. MAGER SPEK

1OO gram 42 '16 zegels

Dit

spaart u
graag

14 et

13 et

8 et

12 et
8 et

liet

43 et
24 et
Het

Set

Vakantiekoekje met 1O %

25O gram O C7 ct * 12 zegels

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

„JONGE KERK"
Alle lidmaten worden zondagmorgen om
9 uur verwacht bij het postkantoor voor
gezamenlijk vertrek per fiets naar de
jeugddienst te Steenderen.
Programma: Jeugddienst o.l.v. Ds. J. Lang-
straat, m.m.v. trompetten en sopraan Marika
van Dongen uit Den Haag.
Daarna koffie in „Concordia".
Broodmaaltijd met t rakta t ie (brood mee-
nemen) Samenzang o.l.v. de heer Kanne-
gieter, Zutphen Thee-pauze.
Vertoning van een prachtige k l e u r e n f i l m .
Verder verwijzen we naar de aanplak-
biljetten.

Administratiekantoor

S* A* Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Denkt u hedenavond
aan de opvoering van het toneel-
stuk

„Meneer de Burgemeester"
in de Kapel Wildenborch. Aanvang half
acht. Entree f 1.—.

A.s. zondag 2 uur

de jubüeumwedstrijd

VORDEN l - K.D.C, l
(Lochem)


