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LINDE VIERDE VOLKSFEEST
Begunstigd door vrij goed, weer werd woens-
dagavond en donderdag in Linde het jaarlijkse
volksfeest gevierd.
De voorzitter van het feestcomité, de heer H.
Weenk, opende woensdagavond in de grote
feesttent bij café van Asselt de feestelijkheden
met een korte toespraak, waarin hij dank bracht
aan allen, die hadden medegewerkt om de ver-
schillende onderdelen van het feest te helpen
organiseren. Vervolgens trad het Larense Amu-
sementsgezelschap op de planken met het
dialectstuk „De Stapelhoeve" onder regie van
de heer J. Pannekoek.
Het werd een vlotte vertoning en daar er bo-
vendien goed spel te zien werd gegeven, werd
de opvoering een waar succes. Het langdurig
applaus was dan ook zeker verdiend.
Donderdag werden de volksspelen gehouden.
Na het vendelzwaaien en het zingen van ons
volkslied werd 's middags begonnen met het
vogelschieten.
De uitslag hiervan was: A. F. Wiggers (koning),
met als koningin mevr. Wiggers, kop: E. Go-
tink, 1. vl.: J. Bloemendaal, r. vl.: J. Smeenk en
staart: J. Weenk (Brandenbarg).
De uitslagen van de verdere wedstrijden waren:
DoKcarrijden: 1. Mevr. H. Hietbrink—Groot Jeb-
bink; 2. J. A. R. Kreunen; 3. Mevr. Bargeman—
Broekman; 4. Dini Klein Kranenbarg; 5. J.
Maalderink; G. Mevr. Groot Roessink—Groten-
huis; 7. Mevr. Klein Kranenburg—Weenk en
S. J. A. Groot Jebbink.
Balschieten: 1. B. Lenselink; 2. Joh. Langwer-
den; 3. J. Memelink; 4. G. Brandenbarg en 5.
E. Goiink.
Ringsteken per rywiel: 1. W. Smeenk; 2. H.
Bargeman; 3. Joh. Lenselink; 4. B. Klein Winkel
en 5. Joh. van Asselt.
Doeltappen voor dames: 1. A. Lichtenberg; 2.
Mevr. Ruiterkamp; 3. Mevr. Uenk—van Asselt;
4. Mej. G. Vreeman en 5. Mej. G. Klein Geltink.
Geluksbaanschieten: 1. F. Lichtenberg; 2. B.
Enserink; 3. G. J. Brandenbarg; 4. P. G. H.
van Asselt en 5. B. Voskamp.
Vogrelgooien (dames): 1. Mej. J. Heersink; 2. R.
Weekhout—Harmsen; 3. H. Bosch—Beumer; 4.
R. Groot Roessink—Grotenhuis; 5. J. Fokkink-
We nsink.
Ballontrappen (dames en heren): Heren: 1. F.
Lichtenberg; 2. Theo Lichtenberg; 3. J. Len-
selink en 4. Burgemeester van Arkel.
Dames: Annie Lichtenberg en 2. Willemien
Knoef.
Kegelbaan: 1. M. Smeenk; 2. A. Memelink; 3.
G. J. Brandenbarg; 4. Joh. Langwerden; 5. J.
Koning; 6. J. Wentink en 7. D. Vliem.
Burgemeester van Arkel reikte met een toe-
passelijk woord de prijzen uit. Voor de kinder-
spelen bestond ook grote animo, temeer daar er
aardige prijsjes1 te winnen waren. De jeugd kon
eveneens enige tijd gratis gebruik maken van
de draaimolen.
In de grote danstent bestond 's avonds gelegen-
heid om te dansen, waarvan w*eer een druk ge-
bruik gemaakt werd.
Linde kan weer on_een_zeer ereslaa£d_yiiUiSieest

KERKDIENSTEN zondag 18 september.
Hervormde kerk.

•8.30 uur Ds. M. G. Sterringa, Zutphen.
J10.15 uur Ds. J. J. vanZorge. Bed. H. Doop.

Kapel Wildenborch.
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 zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42,— tot f 50,— per stuk.
Handel was traag.

Burgeiijke stand van 9 t.m. 15 sept.
Geboren: z. van H. A. Eijkelkamp en E. H.
Lebbink.
Ondertrouwd: H. Rietman en G. Klein Ben-
nink; J. Ribbers en }. }. Arfman; H. Lode-
weges en A. J. Maalderink; H. A. Jansen en
W. Hekkers.
Gehuwd: W. Onstenk en R. H. Wullink;
H. Potman en A. G. H. Schouten.
Overleden: J. Vlogman, m., 55 jaar, echtgen.
van G. Kappert, overleden, te Zutphen.
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Lost va ̂ zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

SCHOOLREISJE^JL. DORPSSCHOOL
Vrijdag hebben de leerlingen van de O.L. Dorps
school met 5 bussen een uitstapje gemaakt naar
De Waar beek in Hengelo (O.).
De heenreis werd gemaakt via Markelo, waar
de televisietoren werd bezichtigd en waar in
de Leemkoele enige tijd werd gepauzeerd.
In Hengelo (O.) werd een bezoek gebracht aan
de Waarbeek, waar de jongelui zich uitstekend
vermaakt hebben in de speeltuin en op de
kanovijver. Het prachtige nazomerse weer
werkte er toe mede dat dit deel van het uit
stapje zo goed slaagde. De kinderen werden
rijkelijk getracteerd.
Op de terugweg werd nog even in de bossen bi.
Ruurlo gespeeld, waarna de bussen via 't Zelle
en Lindenseweg weer in het dorp arriveerden
Op de Nieuwstad stond Concordia gereed om de
stoet muzikaal te begeleiden tot op het Markt
plein, waar de jeugd weer de gebruikelijke
rondedans maakte. Het hoofd der school, de
heer Brinkman, bracht hierna Concordia, de
leiders en leidsters en verder elkeen, die tot het
slagen van dit uitstapje had medegewerkt, dank

NUTSBIBLIOTHEEK
tfeden zaterdag om 4 uur opent de Nutsbiblio
heek weer haar poorten. Alle boeken zijn r-

^veer vrijwel in de kasten aanwezig; als er du.«
?en boek is dat u al lang hebt willen lezen maar
steeds uitgeleend was, dan hebt u nu een grotr
kans dat het voorhanden is. U kunt nergen
goedkoper lezen dan in de Nutsbibliotheek en
de studieboeken zijn helemaal gratis, alleen
moet u ze aanvragen, ze worden u dan binnen
enige dagen geleverd en u mag ze minsten;
4 weken houden.

FRAAI SUCCES
VOOR DE SCHAPENFOKVERENIGING

Op de te Zutphen gehouden Gelderse Centrale
Schapenkeuring werd de ram stamboekno. 514
aangewezen als de kampioen van Gelderland
De ram no. 489 werd reserve-kampioen.
Bij de keuring naar afstamming behaalden deze
beide rammen resp. een Ib en een la prijs.
Door deze vereniging zijn in Noord-Holland twee
prachtige jonge rammen aangekocht. Tijdens de
schapenfokdag, welke in oktober nabij café De
Bogchelaar zal worden gehouden, zullen de
nieuwe aanwinsten voor leden en belangstellen
den te bezichtigen zijn.
Op de landelijke fokdag te Den Bosch zal de
Vordense vereniging met de kampioen en reser
vekampioen-ram en een 10 a 12 tal schapen ver
tegenwoordigd zijn.

UW REDDEND BLOED
Woensdagavond a.s. komen deskundigen van
het Centraal Laboratorium uit Amsterdam naar
Vorden om bloed te verzamelen, waarvan men
o.m. plasma maakt. Leden van de afd. Vorden
geeft thans allen blijk van naastenliefde, dooi
op de aangegeven tijd in de landbouwschoo
aanwezig te zijn. Gezien de noodzaak van regel
matige afname verzoekt het bestuur u zich t
houden aan de tijd van de oproepkaart.
Uitgezonderd de zieken verwacht het bestuu
allen die zich opgaven.
Zie ook de advertentie in dit blad.

BOND VAN PLATTELANDVROUWEN
A.s. woensdag hervat deze vereniging weer haar
activiteiten en wel met een boekbespreking door
de heer Kolk uit Laren-G. Hij zal het prachtige
boek van Abe Brouwer ,,De gouden zweep" be-
spreken.
De afdeling Vorden telt ruim 100 leden, maar
nieuwe leden zijn deze avond ook hartelijk wel-
kom. Zie advertentie.

PLANT-, DIER- EN BODEMONDERZOEK
Voor een groot aantal leden van de C.L.V. ,,De
Eendracht" heeft dr. Grashuis van „De Schot-
horst" vrijdagavond in hotel Bakker een cause-
rie gehouden oven bovengenoemd onderwerp.
Reeds geruime tijd zijn een drietal projecten bij
dit onderzoek betrokken, nml. Woudenberg,
Hoogland en Borculo.
Bij dit onderzoek is komen vast te staan dat
men met het bemesten van de grond na de
oorlog de verkeerde weg is opgegaan. Er is
veel gemest met stikstof, kali en fosfor. De
andere elementen, nodig voor een evenwichtige
toestand in de grond, zoals magnesium, kalk,
kopermangaan en verdere sporenelementen, zijn
vergeten.
Door deze grandioze verstoring van het even-
wicht in de bodem is ook de gezondheidstoe-
stand van de dieren er niet beter op geworden.
De verhoging van het fosfaatgehalte in de
grond brengt bij de dieren kopziekte te weeg.
Natrium Is b.v. practisch op alle bedrijven te
laag. Bij het veterinaire onderzoek is gebleken,
dat 95% van de veestapel afwijkingen vertoonde.
Een goede verhouding kalk-fosfor is noodzake-
lijk voor een goede bevruchting. Kalktekort bij
de koeien is een gevolg van een teveel aan
fosfaat. De dieren krijgen dan moeilijkheden
met de klauwen. Kopergebrek kan de dieren
haarverkleuring geven.
Andere kentekenen zijn kraakbeenwoekering bij
jongvee (blokvoeten), kraakbeen woekering aan
do voorknie en koespatwoekering. Kopergebrek
Keoft ook een verlaging van het vetgehalte, als-
mede een minder goede bevruchting. Dit ge-
brek kan worden opgeheven door een bemesting
met kopersulfaat, koperslakkebloem of com-
post en door de koeien koperkoekjes te geven.
Mangaangebrek komt op 50—60% van de be-
drijven voor. De dieren vertonen dan nml. stal-
benen. Bij kobaltgebrek likken de dieren alles
wat maar binnen hun bereik is. Daarnaast eten
ze meestal het vuilste voer, alsmede boombast
en hout. De dieren bej^nen er slecht uit te
zien, er volgt een slech^»elkproduktie en veel
verwerpen,
Ni» do/" zoor loorzarre causerie werd nog <vn
aantal dia's vertoond, waar het besprokene na
der in werd toegelicht. ̂ ^

VOETRVL
De derby Vorden—Ratti is op een onverwachte
grote 9—3 nederlaag voor de Vordenaren uit-
gelopen. Hoewel de uitslag geflatteerd is, komt
de zege de Kranenburgers ongetwijfeld toe, al
was het veldoverwicht dan ook niet in overeen
stemming met de uitslag.
De Ratti-voorhoede speelde — in tegenstelling
met Vorden — een vlug open spel met de gebr.
Lichtenberg als uitblinkers. Zij vergaten daarbij
niet om te schieten en schoten voor de rust
zelfs 6 maal raak. Enkele doelpunten hadden
door het Vordense achtertrio zeker voorkomen
kunnen worden. Vooral het linkerverdedigings
blok speelde zeer zwak. Bovendien beging men
de fout om vaak tot op de middellijn op te
dringen, wat een kolf je was naar de voet van
de Ratti-voorwaartsen, want bijna elke door-
braak was prijs.
Na de rust speelde Vorden in een gewijzigde
opstelling wat de achterhoede betreft en er
vielen toen minder doelpunten. Het gemis van
Velhorst in de halflinie deed zich echter wel
gevoelen. Beide voorhoedes maakten elk nog
drie doelpunten, doch de spanning was er uit
A.s. zondag krijgt Vorden het wederom zwaar te
verduren, want dan gaat zij op bezoek bij
Witkampers, die ook dit seizoen wel weer hoge
ogen zal gooien. Het is te hopen dat de Vorde-
naren, die jammer genoeg weer niet op hun
sterkst kunnen uitkomen, zich van de debacle
van j.l. zondag hersteld hebben en een eervoller
resultaat weten te bereiken.
Vorden II krijgt bezoek van Zutphania III en
zal het eveneens niet gemakkelijk krijgen.
De vastgestelde competitie-wedstrijden voor de
junioren zijn afgelast. Wel speelt zondag vooraf
Vorden A een oefenwedstrijd tegen Vorden III

R.K. MAATSCHAPPELIJKE GEZINSZORG
De afd. Vorden-Kranenburg der R.K. Maatschap
pelijke Gezinszorg hield in café Schoenaker
haar jaarvergadering, welke werd geleid door
de presidente Mevr. Baronesse v. Dorth tot
Medler (Zelle). Zij schetste in haar openings
woord het mooie, maar dikwijls zeer moeilijke
werk, hetwelk aan gezinszorg is verbonden.
Aan het jaarverslag van de secretaris de heer
H. Scherpenzeel ontlenen wij, dat in het afge
lopen jaar gedurende 247^ dag hulp kon wor
den verleend. In vergelijking tot voorgaande
jaren vertoont dit cijfer een stijgende lijn.
De sombere ondertoon in dit verslag was weer
het ontstellende tekort aan krachten, die zich
voor het werk als gezinsverzorgster willen in
zetten. De penningmeester sloot zijn financiee
jaar af met een voordelig saldo. Ernstig werd
een beroep gedaan op de aanwezigen de donaties
zoveel mogelijk te willen bevorderen, daar bi,
een stijging van het aantal dagen, dat hulp
wordt verleend, ook de kosten hieraan verbon
den omhoog gaan.
De contact-persoon voor de parochie, de heer J
Schoenaker, bedankte voor zijn functie, hetgeen
de vergadering betreurde. In zijn plaats werd
Mevr. Uiterweerd—Seegers, bereid gevonder
dit werk over te nemen. In de vacature hier
door ontstaan in het bestuur, werd de heer A. F
J. Waarle bij acclamatie gekozen.

toiv
op woensdag
28 september

's avonds 8 uur in zaal Bakker.

* Toegang f 1,50

* Gratis thé-complct

fa. Visser - Vorden
Telefoon 1381

Kaarten aan de zaak verkrijgbaar!

BAKKERSVAKANTIE
De opmerkzame lezer zal wel hebben gezien
dat vorige week een storende fout in de adver-
tentie van de bakkersvakantie is geslopen. Daar
stond n.l. vermeld, dat men het brood moet ha-
len t.m. maandag 29 september. Dit moet zijn
maandag 19 september en dinsdag 20 september
komt uw eigen bakker u het brood weer be-
zorgen!

KANARIEVERENIGING BESPRAK
TENTOONSTELLING

Onder voorzitterschap van de heer W. Bijenhof
hield de kanariefokvereniging „De Vogelvriend,
Vorden e.o." in café Eskes een ledenvergadering,
waar de voorbereidende werkzaamheden van de
in december te houden tentoonstelling werden
besproken. Naast het bestuur werden de heren
Megens, Hengelo Gld., H. Slagman, Siemes en
Eijkelkamp uit Vorden, tot leden van de ten-
toonstellingscommissie benoemd.
Als kampioensprijs zal door de vereniging een
medaille beschikbaar worden gesteld. In plaats
van de catalogus zal op iedere kooi een kaart
worden aangebracht, waarop de gegevens van
de vogel zijn vermeld, alsmede het behaalde
aantal punten en de prijs.
In plaats van de heer J. Vreeman, heeft de ver-
eniging thans 2 penningmeesters, n.l. de heer
\. Verkerk voor Vorden en de heer Hiddink.
Toor Hengelo Gld.

SUCCESVOLLE DEMONSTRATIES DER
KNUPDUUKSKES IN DUITSLAND

Op uitnodiging van het feestcomité van Gengen-
bach in het Schwarzwal (Duitsland), welke stad
haar 600 jarig bestaan herdacht, hebben de
Vordense Boerendansers vrijdag, zaterdag en
maandag op succesvolle wijze bijgedragen tot de
algemene feestvreugde in deze plaats.
Dat het optreden van De Knupduukskes zowel
officieel als bij gelegenheid aldaar in de smaak
gevallen is, bewees wel het feit, dat de burge-
meester van Gengenbach van het Vordense ge-
zelschap bij hun vertrek aan de bus persoonlijk
afscheid kwam nemen en nogmaals zijn dank
kwam betuigen voor de bijzondere wijze, waarop
deze groep zijn medewerking had verleend aan
het slagen van het feest.
De Vordenaren als vertegenwoordigers van Ne-
derland, waren er trouwens niet alleen. Er wa-
ren niet minder dan 47 groepen uit diverse
landen en landstreken, o.a. uit België, Frankrijk,
Zwitserland, Oostenrijk, Italië, diverse Duitse
landstreken, etc.
Het feestelijk diner, dat de Knupduukskes na
aankomst vrijdagavond in Gengenbach door het
gemeentebestuur werd aangeboden, deed de
vermoeidheid van de verre, doch mooie reis
vergeten, zodat zij direct daarna al in de grote
feesttent voor ruim 2500 toeschouwers een de-
monstratie gaven, die al spoedig de feeststem-
ming verhoogde.
Zondag werden enkele dansen gedemonstreerd
voor de patiënten van het ziekenhuis aldaar, wat
natuurlijk op hoge prijs gesteld werd.
Hierna had de officiële ontvangst van de 47
klederdracht- en dansgroepen plaats. Ter po-
legenheid van het 600-jarig bestaan der stad
ontving de groep een fraaie ets. Ook de Knup-
duukskes boden bij monde van hun voorzitter
een zeer passend Gelders en Vordens cadeau
aan.
's Middags vond de grote kleurrijke optocht
plaats van de deelnemende groepen. Een 15-tal
muziekkorpsen zorgde voor pittige mars-
muziek.
Tienduizenden toeschouwers stonden in dichte
rijen langs de route en een regen van bloemen
en bouquetten daalde op de deelnemers neer.
De Knupduukskes waren hiervan zo overladen,
dat zij nauwelijks meer een hand vrij hadden
om naar de enthousiaste menigte te zwaaien.
Het was in de daar heersende hitte wel een
vermoeiende tocht, maar het enthousiasme van
de toeschouwers en de warme toespraken van
de burgemeester, de minister, de president van
de Raad van Europa en talrijke autoriteiten
uit het merendeel der landen van de deelnemen-
de groepen, deden de vermoeidheid vergeten,
zodat na afloop weer een aantal oud-Gelderse
dansen gedemonstreerd kon worden.
Na afloop van een groots vuurwerk trokken de
Vordenaren de schitterende verlichte stad in en
„draaiden" met het publiek hun „Driekesman"
of „Hoksebarge" in een stemming, die meer
dan 100% was.
Maandagavond kwam het ge/elschap weer thuis.

HOOFDPRIJS IN RECLAME-ACTIE
De heer Schoenaker op de Kranenburg heeft
dezer dagen het bericht ontvangen, dat hij een
van de tien hoofdprijswinnaars was geworden
van de Reclame-actie van Van Houten's Cacao-
fabrieken. Hij werd de gelukkige bezitter van
een elektrische koelkast.



H.M.W. bromfiets te
koop, 2 versn. f 17,50
en een herenf iets. Te
bevr. Gems, Vorden.

Te koop bromfiets,
merk N.S.U., v. spot-
prijs.
H.W. Groot Enzerink
telefoon 1254.

Te koop consumptie-
aardappelen, ijsselster
en een r.b stierkalf
B.Zents, D 102

Een toom BIGGEN te
koop. H. Gal,'t zwem-
bad.

Toom BIGGEN te
koop. W. Rietman
„Oldenkamp"

Zware BIGGEN te
koop.
H. J. Memelink, Linde
E8

4 zware BIGGEN te
koop. J. W. Wesselink

't Elshoff

VOOR
regenkleding

rubberlaarzen

leren jassen
en vesten
het adres:

fa» G» W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Kopen
zonder
zorgen

is mijn ideaal en daarom ben
ik VIVO-klant.

Bij de VIVO behoef ik me
nooit bezorgd te maken over
kwaliteit en lage prys en ook
niet over beperkte keuze in
levensmiddelen.

Bovendien biedt de VIVO mij
week aan week het niet te
versmaden buitenkansje van
handenvol VIVO-wapentjes
GRATIS bij ALLE bood-
schappen, dus ook bij merk-
artikelen.

En daarom gaat het ontvan-
gen van ƒ5.- in CONTAN-
TEN voor elk volgeplakt
VlVO-spaarboekje bij mij
als 't ware aan de lopende
band. Juist ook iets voor u.

49
89

S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 1 5 - 2 2 sept.

Gedroogde
abrikozen
2 0 0 gram . . . .

1 Schrijfbloc
100 vel
gelinieerd

Aardbeien
op sap
l blikje
Gesorteerde
Chocolaadjes
l 00 gram . . . .

Leverkaas
l 5 0 gram . . . .

46

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-wapentjes

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

En. . . eveneens elke week brengt mijn VIVO-kruidenier 5 spe-
ciale aanbiedingen, zó goed en zó goedkoop, dat het nauwelijks
te geloven is. U vindt ze ook in de wekelijkse VIVO-folder.

\l\VOdeettde-CaJcws.uit!

VIVO kruideniers:
óteeds vaker, KISTEMAKER

OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
Smit, Zutphenseweg

Nutscursus Engels
Vergadering dinsdagavond a.s. om 7.30 uur

precies in de bibliotheek van het Nut.
Willen allen, die zich opgegeven hebbe

(ook de oud-leerlingen) aanwezig zijn?
Ook zij, die zich nog niet gemeld hebben,
kunnen vrijblijvend de vergadering bezoeken.

Het Bestuur.

Mevrouw,
Moeten Uw stoelen netjes opge
knapt worden,
of Uw matras
of Uw divan

Vraagt prijzen. Wij doen het keurig

Fa. G. W. Luimes Telef. I42

(JLeropenlng
van onze gemoderniseerde,winkel in:

verf, behang en sctyonmaak-
artikelen enz.

op dinsdag 20 s

Wij stellen Uw b
prijs.

H. Weustene
't Hoge 31 - V
Telefoon 1377

2*1

Fantastisch
is de „Fantastico" WOL

met crêpe-mousse nylondraad. Breit er
mee . . . en uw breiwerk is fantastisch !

Grote sortering SPORTWOL
Moderne kleuren. Patronen gratis.

Breipennen in alle diktes.

Ook voor de breimachine hebben
wij vele soorten en kleuren wol.

Wol kopen, welke u voldoening geeft,
is het, waar onze zaak naar streeft.

H. LUTH
Nieuwstad 4 Vorden

Moeilijkheden bij het onderwijs

Leerlingen van middelbare, ulo, kweek-
en technische scholen en cursisten van
een middenstandscursus, zo gij moei'
lijkheden hebt met de vakken:

wiskunde, rekenen, natuurkunde,
ned. taal, boekhouden of handels-
rekenen

Kom dan eens tijdig praten met

H. Folmer
Zutphenseweg 38 - Vorden
Telefoon 1563

v.h. Martens
Zutph.w. 15 Tel. 1505
de optieii'>n <li<' (tltijd voor

u klaar staat.

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

Te koop een toom
BIGGEN. H. Bosman
bij 't zwembad

Vakkleding nodig?
Bedenk dan:

Voor het-
zelfde geld

koopt u

vakkleding

Het betere merk voor ieder A
werk! Wend u
tot de Lonneker-
specialisten!

Als speciale attractie
bevindt zich in alle
Lonneker vakkleding

een bestelkaart voor
het boekje

10 x tours
door Jan Cottaar.

Voor beter textiel en
meer keus

H. & W.
Telef. 1514
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Ver. Vrijz. Herv.
Onze Zondagsschool begint a.s.
zondag 18 september

Aanvang 10 uur (groot en klein)
Nieuwelingen van harte wel-
kom

De leiding

september JAARBEURS van hei OOSTEN zulphen

het nieuwste
van het nieuwste
uit handel en indu-
strie. Dagelijks van
14-22 uur. Inlichtin-
gen: tel. 06750-5100.

,:, ".

Openingsdag: 15.30-22 uur



Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.

G. Weekhout
G. Weekhout'

Klein Geltink
Enschede,
Dr. v. d. Zandestr. 25.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden.

W. Onstenk
R. H. Onstenk-

Wullink
Vorden, sept. 1960.
„Bloemendaal"

Gevraagd net MEISJE
v.d. morgenuren, niet
beneden 18 jr. Mevr.
van Veen, 't Rikkelder
12, Ruurlo.

Biedt zich aan nette
WERKSTER voor de
middaguren. Inlicht,
bureau van dit blad.

Te koop 3 CLUBS en
1 paarVOETBAL-
SCHOENEN, m. 44
Insulindelaan 14.

Zoete APPELS te
koop, 8 et. per kg
tevens AARDAPPE-
LEN. J. W. Vruggink
B 52, Vorden

EETAARDAPPELS
te koop (Noordeling)
en zoete APPELS a 10
et. per kg. Aalderink
Almenseweg 52

Te koop EETAARD-
APPELEN,Pimpernel
H. Gosselink, Linde
telefoon 6677

Te koop een toom
zware BIGGEN en
een best MERRIE-
VEULEN, Gr. type
H. J. Maalderink,
Vordenseweg 11,

Warnsveld

Te koop 'n toom zware
BIGGEN
B.Woerts, Bonekamp
Linde, Vorden

Te koop 3 tomen
zware BIGGEN.
G. Dijkman,
Wildenborch

Te koop enige Pétrain
OPFOKZEUGJES,
ongen., dekrijp.
G. J. Onstenk,

B 28, Vorden

Een „DUVELTJE"
te koop. H. Voskamp
Molenweg 17.

X Op dinsdag 20 september a.s. hopen
X

>—' LS V*»i.JOX-H-»\J Arf X/ O V_ |_^ ». V- 1JJ *_/ \M I. K* * «J • *

onze geliefde ouders en kinderen

X
X

D. Eskes
en
Z. M. Eskes-Klein Ikkink

n de dag van hun 25-jarige echtvereniging
X te herdenken.
U
Q Dat zij nog lang voor elkaar en voor

S ons gespaard mogen blijven is de wens
X van hun dankbare kinderen en ouders:
X Jan, Tonnie
X Vader en moeder

i Vorden, september 1960.
X „De Hoeve"x

Receptie van 3 tot 4 uur aan huis.

^fc^^^»^^^y^**A*^^^*'̂ *^k*'**^k*"1'̂ ^^**^h*^^fc<h '̂̂ ^h'̂ ^^> '̂̂ ^^—Sy~*^^^^^^*^fc

Q Dankbaar hopen wij D.V. 26 september Q
N ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

X G. A. van Zuilekom
B. Th. van Zuilekom- Rensink

Vorden, september 1960.
Nieuwstad 51

Gelegenheid tot feliciteren van . > tot
W 5 uur en 's avonds 7 uur in café Uenk,
Q Nieuwstad.
^^ *^^ '̂̂ y* ̂ ^y**^yy*" ̂ ^^* *^^^ ̂ ^^* ̂ ^y" ̂ ^^* **cv*—N^^^—^^~^Nh*^"^y**^fc

Heden overleed in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen onze lieve man,
vader, behuwd- en grootvader

Jan Vlogman
echtgenoot van G. Kappert

in de leeftijd van 55 jaar.

Vorden

Apeldoorn

G. Vlogman-Kappert
B. G. Vlogman
M. J. Vlogman-Norde
G. J. Vlogman
en verloofde
en kleinkinderen

VORDEN, 13 september 1960.
Zutphenseweg 59

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had vrijdag 16 september 1960 op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed in het Algemeen
Ziekenhuis te Zutphen, onze lieve broer,
zwager en oom

Jan Vlogman

in de leeftijd van 55 jaar.

Uit aller naam:
fam. Vlogman

VORDEN, 13 september 1960.

Bejaarden-kring
woensdagmiddag 21 sept. 2.30 uur in
de koffiekamer van het Nut.

Met mej. Arriëns op reis door
Nederland

NU is het UW beurt!
U kiest het gebroken wit,
dat U het best bevalt, uit de

nieuwe

RALSTON
llntwltten
wit met een snufje lila,
grijs, geel, blauw, groen
of rood . . . . U maakt uw
houtwerk schoon met

RALSTON c lean-up,
dat tegelijk een goede ••
ontglansde onderlaag
geeft .U schildert af . . . ••
één streek . . . klaar!
Wij vertel len U er graag

alles van!

CLEAN
UP

H. WEUSTENENK

't Hoge 31 - Telef. 1377

Nutsbibliotheek
HEDEN om 4 uur

OPENING van de Nutsbibliotheek

Laag Leesgeld
Studieboeken gratis op aanvraag

Nutsfloralia
Vergeet niet heden de TENTOONSTELLING
van Nutsfloralia te bezoeken I!

Geopend van 3.30 tot 10 uur.
Prijsuitdeling om 9.15 uur.

VERLOTING maandag 7.30 uur
in het Nutsgebouw.

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-

lijke warm-
te-heldere

Fianiazur
vlam

tiaardbrandolie

G. WEULEN-KRANENBflRG
Ruurloseweg 47 - Tel. 06752-1217
VORDEN

Dat goed en goedkoop samen gaan

toont ALBERS' zelfbediening aan ! l!

Bij elke fles zwarte bessen a 295 et.
l grote pot boerenjongens op sap G R A T I S
Bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie a 156 et.
12 kleine penny wafels van 60 voor 49 et.
Bij f 3 , — aan boodschappen
l fles limonadesiroop voor 79 et.

Vruchtenlimonade grote fles met schroefdop 50 et.

PAK
dat voordeel: Grote pot appelmoes voor 39 et.

Bij de boodschappen 7 zware chocoladerepen voor 98 et.

l Bij AANKOOP van kaas of vleeswaren
• 3 pakjes kersverse margarine voor 85 et.

Diverse soorten jams
Heerlijke spritsjes
Goudse hopjes
Chocolaadjes, melk of puur

nu per pot 55 et.
250 gram 49 et.
150 gram 44 et.
100 gram 49 et,

500 gram volvette Goudse kaas 115 et.
150 gram zure zult 35 et,
l literpot augurken voor 79 et.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Wilt U ook een kans wagen om een der vele prijzen te
winnen van de Vordense markt verloting?

Koopt dan een lot

van de op 7 oktober a.s. te houden verloting ter gelegen-
heid van de

Grote Najaarsmarkt
Hoofdprijzen: een rund t.w. van ong. f 600.—

een bromfiets t,w. van ong. f 400,—

Verdere prijzen: klein vee, huishoudelijke artikelen (w.o.
kachels), land- en tuinbouwgereedschap-
pen enz. enz.

Totaal 150 prijzen, uitgifte 7500 loten, prijs per lot f 1.—

Verloting t.b.v.
de bevordering van het marktwezen en andere
agrarische belangen, g.g.k, d.d. Min. v. Jus. d.d.
H-7-1960 nr L.O. 560-126-522.

Trekking vrijdag 7 oktober 1960 n,m. 3 uur

Loten verkrijgbaar bij de plaatselijke wederver-
kopers en bij de penningmeester Stationsweg 18,
Vorden.

PLATTELANDSVROUWEN

A.s. woensdag 21 sept. 's avonds half
acht hopen wij onze

eerste b i j eenkomst
van dit winterseizoen in het Nutsge-
bouw te houden.

De heer H. J. Kolk, hoofd van de
Lagere Landbouwschool te Laren (G)
zal het boek bespreken van

Abe Brouwer:
„De gouden zweep"

Dames, die eens kennis willen
maken met onze afdeling, zijn dan
hartelijk welkom en kunnen deze
avond zonder enige verplichting
gratis bijwonen.

Het bestuur

Vakantieregeling Smeden
te Vorden

(behalve Gebr. Barendsen)

Gesloten van 19 t.e.m. 24 sept.
Eykelkamp, Medler

Benzinestation en Butagas open.

Op vrijdag 23 sept. begint weer de

Dhr. Jongensclub „Samoël"
Aanvang 7.30 uur in Irene.

Nieuwe leden, vanaf 12 jaar, hartelijk
welkom.

De gezamenlijke leiders.

Voor uw liefste
bezit kiest u na-
tuurlijk de mooi-
ste wagen, die u
kunt krijgen

'n Riemersma
wagen!

fraaie modellen
soliede en mo-
derne constructieUW

BABY
Smaakvolle kleurencombinaties
Aantrekkelijke prijzen

Ruime sortering in wandelwagens, kinder-
stoelen en boxen, boxmatrasjes, kinderledi-
kanten, com modes, babybadjes, wollen kin-
derdekens en wagenplaids.

Ook voor uw baby-uitzet zult U bij ons
beslist slagen

H.&W.
Zutphenseweg 14 Telefoon 1514

Cheni. reinigen Verven
BEKENDMAKING

Wegens ziekte ben ik niet in staat zelf
de goederen bij U af te halen. Mijn
zoon kan alleen 's maandagsmorgens in
Vorden komen. Hebt u hem wat mee
te geven, bel dan even voor 's maan-
dagsmorgens 9 uur of zendt bericht.

Bij voorbaat dank.

H. TH. HENDRIKS
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
Stoppage enz. enz.

BLOEDPLASMA

Afname bloed op a.s.
woensdagavond 21 september

in de bijz. lag. Landbouwschool aan
de Hengeloseweg.

De oproepkaarten zijn inmiddels ver-
zonden.
Houdt u zich aan de aangegeven tijd.
Bij absolute verhindernig op vermeld
tijdstip een andere tijd naar keus tussen
18.30 en 22.45 uur.

Attentie:
meebrengen oproepkaart en zij
die in 1959 al bloed gaven ook
de zege l kaart.

Voor uw bereidwilligheid zeggen on-
bekende zieken u bij voorbaat dank.

Zaal Langeler, Hengelo-GId.

zaterdag 24 september

DANSEN
Aanvang 7 uur. Orkest: H. Brugman.

Zojuist ontvangen de nieuwe

V.A.P. bromfiets
De nieuwste uitgave van een oud merk

Oersterke 1,2 p.k, motor

Sjort tegen elke helling en tegen-
wind op

Vol-automatïsche koppeling

Ga hem zien en maak een
proefrit

bij

BARINK
A.s. zondag 18 sept.

competitiewedstrijd

Ratti l - Vios B. l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti



RATTI NIEUWS
Ratti is de competitie zeer succesvol begonnen,
want in de ontmoeting tegen Vorden I, slaagde
zij er in om hun plaatsgenoten een grote 3—9
nederlaag toe te brengen. Zij dankte deze over-
winning voornamelijk aan de snelle en zeer
schotvaardige voorhoede.
De reserves én Junioren waren nog vrij.
A.s. zondag komen zowel de beide senioren als
junioren-teams in actie. Ratti I ontvangt op
eigen terrein bezoek van VIOS I uit Beltrum,
waar men verleden jaar beide keren van ver-
loren heeft. Gezien echter het resultaat van
zondag j.l. moet Ratti in staat worden geacht
deze tegenstander goed partij te geven. Met
hetzelfde enthousiasme en goed teamwork zal
men ongetwijfeld een gunstig resultaat tege-
moet kunnen zien.
De reserves spelen ook hun eerste competitie-
wedstrijd en wel een uitwedstrijd tegen Steen-
deren III. Laten ook zij trachten om het seizoen
goed te beginnen; men zal er de gehele compe-
titie profijt van kunnen hebben! Ratti II speelt
in de derde klas G.V.B.
De A junioren krijgen reeds a.s. zondag een be-
hoorlijke kluif te verwerken, daar Steenderen a
op bezoek komt.
Ratti b en c zijn beide nog vrij.

Middcnstandscursus

De eerste les is vastgesteld op

dinsdag 20 september a.s.

Deelname is nog mogelijk

A J. Zeevalkink. Schoolstraat 17

Koopje
z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t

zware plastic emmer
12 liter
Goed voor votr- of werkemmer.

slechts f 2,95

N. J. KEUNE
Stationsweg

Voor uw haard oi kachel
(kolen- of oliestook)
is het beste adres, zowel voor
nieuw als reparatie:

HENK VAN ARK
Telefoon 1554
Wij geven deskundig advies.

ROEP ONS . . EN WIJ KOMEN !

Alles voor de baby ..
Complete uitzetten

Boxen, ledikantjes kinderstoelen

kinderwagens, dekentjes, plaids

H. Luth
Nieuwstad - Vorden
Telefoon 1396

Mevrouw
Wij hebben voor U in voorraad

10 bekende merken margarine

alle vrij van schadelijke bestanddelen
Speciaal aanbevolen

Zweedse KrOOn a 38 et per 250 gram

Zutphenseweg - Telefoon 1281

kunt u een laken
Ja mevrouw, u kunt zelf van een Cinderella laken

aflezen dat het ijzersterk is in de was en voordelig in het gebruik.
Want u ziet dat Cinderella's volkomen foutloos en overal, centimeter
voor centimeter, even dicht geweven zyn. Komt u by ons zo'n
Cinderella laken eens bekijken! Vanaf f. 9,75 per Stuk

H. LUTH - Nieuwstad 4 - Vorden

Spaar 60 tot 70 % op uw
gas of elektra met de nieuwe

TOMADO
SNELKOOKPAN

Vraag inlichtingen bij

R. J. KOERSELMAN
Tel. 1364

De Nederlandse Rijwielindustrie

fabriceerde in 1959

700.000 rijwielen!

OUDERS!

Wil Uw zoon een goed vak leren?

E M PO Rijwielfabriek
te Vorden. Tel. (06752) Nr. 1211
stelt hem in de gelegenheid zich gron-
dig te bekwamen in:

• metaalbewerking

• lakken, biezen

• monteren

• magazijnwerk enz.

* Goede arbeidsvoorwaarden

* Hoog loon met premie

* Vergoeding van reiskosten

* Te zijner tijd opneming in
eigen pensioenfonds

Aanmelding schr i f te l i jk of mondt l i rg
aan de fabriek

(van H-12 en van l.oO-5.30 uur ) .

ü O l G X EN K 3 P De meest geschikte

bromfietsen voor iedereen.

*
SOLEX
met automatische koppeling

*RAP
met 2 of 3 versnellingen

*Maak vrijblijvend een proefrit bij de dealer:

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Verhuur van gt legen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

Bupro-gas
Het gas voor
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

flUlO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

H.H. Veehouders!
Voor

Hangkettingen

Koeriemen

Koedekken

het adres:
fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

V.V.V. VORDEN
Uitslag Ballonnenwedstrijd 1960:

Ie prijs Mariene Gerritsen, 't Hoge 52, Vorden f 7,50
2e prijs Bertus Nijenhuis, D 92 b, Vorden „ 6,—
3e prijs Robbie Schouten de Jel, v. Hasseltpavilj .Vorden „ 5,—
4e prijs Baukje Wentink, Zutphenseweg 25, Vorden „ 4,—
5e prijs Jan Wentink Zutphenseweg 25 Vorden , ,3 ,—
6e prijs Beppie Rothman Molenweg 41 Vorden ,,2.50
7e prijs Cor v. Leeuwen v. Hasseltpaviljocn Vorden ,, 2,—
8e prijs Gettie Rothman Molenweg 41 Vorden ,,1,50
9e prijs Ans Pelgrum B 93 ,, !,•—

10e prijs Joke Schoenaker B. v. Hackfortweg 10 Vorden ,, l ,—

De prijzen kunnen vanaf heden worden afgehaald bij de
penn. van V.V.V. H. Luth Nicuwstad 4.

Met ingang van l OKTOBER

geven wij weer gelegenheid voor het

opgeven van auto-rijlessen

*GEORGE SEESING
Burg. Galléestraat 14 — Vorden — Telefoon 1414

Dit is ook het adres voor uw rijbewijs

* VRACHT-AUTO en BUS +

Middenstandsexamen 1961

I.M.O.-cursus, Vorden
officieel erkend, reduktie op examengeld

Ie CURSUS-AVOND
donderdag 22 september

's avonds 7.15 uur in het Nutsgebouw

Opgave alsnog mogelijk bij i

W. Klein Lebbink; Dorpsstr. 40

Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2

Gezellige jumpers
en vesten

diverse kleuren, modellen

en prijzen

vindt U te kust en te keur

rechte tweed-
rokken

vanaf

14.95

bij

Visser-Vorden

Extra Reklame
500 gram gesmolten vet 45 et.

500 gram spek 75 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.

M. Krijt, Dorpsstraat

Tot aan de volgende oogst smake-
lijke aardappelen

zonder spruiten

dank zij het veilige

Neo-Conserviet

wacht niet tot het te laat is!!

Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
gedipl. drogist
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