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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l oktober kan het abonnementsgeld a
ƒ 1,60 weer worden gegireerd op No. 934120
t.n.v. Drukkerij Wolters, Vorden.
We hebben een vriendelijk verzoek. Wilt U
vooral zorgen dat de overschrijving VOOR
l oktober in ons bezit is? Het gebeurt telkens
weer dat er nog betalingen binnen komen als
de kwitanties al de deur uit zijn. Dan moeten
wij de incassokosten betalen! Ook zijn er enke-
len die nog gireren als de kwitantie al is aan-
geboden. Dan kunt U natuurlijk wel doen, maar
weest U dan zo sportief de incassokosten er bij
te betalen. Wij doen ons best het abonnements-
geld zo laag mogelijk te houden; jaagt U ons
dan niet op extra kosten.

KOMT U
a.s. zondag 20 sept. ook naar de

Gezinsdienst?
Bloemengroet voor zieken en be-
jaarden. Medewerking van twee
trompettisten.

*
Aanvang 10 uur in de Her v. Kerk.

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR HET
KONINGIN WILHELMINA FONDS

Het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kan-
kerbestrijding, dat thans 10 jaar bestaat, komt
met een lijstcollecte bij hen, die nog geen lid
of contribuant zijn.
Zo lang in Nederland nog één van elk vijf sterfr
gevallen zijn oorzaak vindt in kanker, is de
bestrijding van deze ziekte een zaak waaraan
niemand zich kan onttrekken. Behalve het feit
dat kankerbestrijding zovelen aangaat, vergt
het ook enorm veel geld. Voor het onderzoek
naar de oorzaak van kanker, voor de inrichting
en instandhouding van kostbare laboratoria en
ziekenhuizen, voor alles wat er verder nog aan
zorg komt kijken, zijn kostbare materialen en
zeer vele deskundigen nodig. Bovendien moeten
apparatuur en uitrusting steeds worden ver-
nieuwd om de patiënten te laten profiteren van
de nieuwste vindingen. Dat alles kost onnoeme-
lijke hoeveelheden geld.
Voor dit geval, waar geluk en ge-zondheid zo
nauw aan geld gekoppeld zijn, willen wij graag
een beroep doen op deze lezerskring door te
zeggen: geeft wat u missen kunt en doe er
dan in dit jubileumjaar nog iets extra's bij.
Kankerbestrijding is een taak van het gehele
Nederlandse volk.
De dames en heren collectanten, die bij u ko-
men, geven geheel belangeloos veel van hun
vrije tijd. Stelt gij hen niet teleur?

Bestrijdt het leed, dat kanker heet!
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Het Bestuur:
G. H. Becker, Kranenburg
Zuster A. Gemmink
J. Koster
A. J. Meijer
Mevr. M. C. van Mourik-Spoor
H. G. Poesse, voorzitter
C. Vogtlander-Netto, secr.-penn.

AANBESTEDING HERV. PASTORIE
Onder architectuur van de heer P. Bakker al-
hier vond in het hotel „Het Wapen van Vorden"
de aanbesteding plaats van de bouw ener
Pastorie voor rekening van de Herv. Kerk.
De uitslag was als volgt:
Perceel 1. Metsel- en timmerwerk: J. W. Bijen-
hof ƒ 36443.—; H. N. A. Bijenhof ƒ 35265.—;
Fa. Meulenbrugge ƒ 34597.—; Fa. Eggink
ƒ 34107.—; J. Lubbers ƒ 33800.—; G. H. Harm-
sen ƒ 34500.—; D. Groot Roessink ƒ 33768.— ;
H. J. Ruiterkamp ƒ 33530.— ; Fa. G. Bargeman
ƒ 33500.—.
Perceel 2. Elektrisch- en loodgieterswerk: Fa.
Emsbroek, elektr. ƒ 1575.-, loodgietersw ƒ 3750,-;
Fa. Pongers, id. ƒ 1316.—, id. ƒ 3678.—; P. Dek-
ker ƒ 1325 (elektr.).
Perceel 3. Schilderwerk: J. Boerstoel ƒ 4410.—;
Fa. Wansink ƒ 4332.—; Bodegom ƒ 4200.—; H.
Weustenenk ƒ 4131.—.
Over de percelen l, 2 en 3 bedroegen de laag"
ste inschrijvingen totaal ƒ 42.625.—.

NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
Vandaag gaan de boekenkasten van de Nuts-
bibliotheek weer open en kan u weer een boek
lenen voor de luttele prijs van 10 cent per
week, kinderen 5 cent per week. Er zullen een
paar prijzen worden uitgeloofd voor degenen,
die dit jaar de meeste boeken uit de bibliotheek
lezen, d.w.z. vanaf heden tot augustus, wanneer
de bibliotheek voor vakantie gesloten wordt.
Eind november komen er weer nieuwe boeken
waaronder romans die pas verschenen zijn.
Wat de vakboeken betreft, u kunt weer net als
vorige jaren alle boeken op aanvraag gratis
4 weken in bruikleen krijgen en wanneer de
aanvraag naar zo'n boek niet al te groot is, 4
weken verlenging. Nu de avonden weer langer
en kouder worden, wat is er dan gezelliger dan
met een boeiend boek uit te rusten van de ver-
moeienissen van de dag.

KERKDIENSTEN zondag 20 sept.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. C. J. Pak, van Laag Keppel.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Gezinsdienst. Bediening Hl. Doop.

Geref. Kerk
9 uur Ds, v. d. Peppel, van Lochem.
3 uur Ds Vellenga, van Apeldoorn.

R.K. Kerk
7 uur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

Zondagsdlenst 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 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 138 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52,— tot f 5 8 , — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 11 t.m. 17 sept.
Geboren: z. van J. Bargeman en G. Nijen-
huis; d. v. E. J. Wasseveld en J. Lenderink;
z. van G. J. Schumaker en H. W. van den
Barg; z. v. H. J. Hartman en W.Th. Wieg-

rs; z. van A. Beeftink en G. J. Schouten;
van H. J. Schut en T. J. de Bruin.

)ndertrouwd: V. A. H. Eijkelkamp en H. J.P.
Bokstart; J. Brummelman en A. de Groot.
Gehuwd: W. Bielderman en G. M. Weenk.
Overleden: B. Wonnink, m., echteen, van
B. A C. Langwerden, 73 jaar.; T. G. Uenk,

^B-> wed. van E. J. Lettink, 86 jaar.

IEDEREEN
LOOPT
WEO
MET

BOSSCHER
BESCHUIT

bros en beter

AVONDDROPPING MEDLERTOL
Zaterdagavond werd in het kader van de jaar-
lijkse festiviteiten gestart met de avonddrop-
ping voor voetgangers. Ook dit jaar was de
deelname enorm. Ruim 118 personen gaven zich
op.
Tegen half acht vertrokken de deelnemers
(sters) in twee auto's vanaf café Eykelkamp
en via verschillende omwegen bereikte men de
plaats van de dropping, de buurtschap Leesten
bij Warnsveld.
Nabij het kruispunt in de Dennendijk werden
de groepen van 2 of 3 elke minuut gelost. Het
bleek voor velen geen al te moeilijke opgave te
zijn, want geholpen door de vriendelijke maan
wist men al spoedig de rijksweg bij café De
Boggelaar te bereiken. Men moest een afstand
afleggen van 5,9 km en met een gemiddelde
snelheid van 4—8 km per uur. De finish was
bij café De Zon te Vorden. Verschillenden had-
den geen enkele strafpunt opgelopen, terwijl
velen slechts l fout hadden.
De volgende deelnemers (sters) kwam voor een
prijs in aanmerking: l Groep Fokkink en Dim-
mendaal O ft., 2 Gebr. Klein Brinke Wilclenborch
0 ft., 3 J. Besselink en T. Garritsen O ft., 4
Groep Wiggers-Eggink l ft., 5 Groep Mombarg-
Sessink-Waarde l ft., 6 J. Camperman-mej. Ban-
nink l ft., 7 R. Ribbers en mej. R. Boersbroek
1 ft.
De prijzen werden na loting toegekend.

DE MODE
nooit zo nieuw als nu!

U heeft al gelezen hoe de mode is.
Ontdek nu zelf al dat nieuws in kleur
en lijn en stof.

Vesten

Rokken

Japonnen

Wintermantels

Eerst kijken bij

Visser, Vorden
Blijuen liggen: een rood meisjesuest en
een grijze portemonnaie.

DIPLOMA UITREIKING E.H.B.O.
In zaal Bakker vond woensdagavond de uitrei-
king plaats van de diploma's aan de 26 ge-
slaagden van de E.H.B.O.-cursus.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de
heer J. van Dijk, in het bijzonder burgemeester
van Arkel alsmede de heren Krijger en Jansen
uit Lochem en de heer Norde welkom. Hij wees
er op dat de Vordense E.H.B.O. — dank zij de
gehouden verloting — thans in het bezit is van
15 verbandtrommels. Binnenkort zal de jaar-
vergadering gehouden worden. Verder deelde
hij nog mede dat er volgend jaar een nieuwe
aanvangscursus wordt gehouden, waarvoor naar
hij hoopte, veel belangstelling zou bestaan. De
thans1 geslaagden moeten elk jaar minstens 8
oefen-avonden bijwonen en bovendien om de 2
jaar een herhalingscursus volgen, willen zij
aanspraak blijven maken op gediplomeerd
E.H.B.O.-ers.
Vermoedelijk zal er volgend jaar ook een cur-
sus E.H.I.O. gegeven worden, n.l. voor Eerste
Hulp in Oorlogstijd.

^Burgemeester van Arkel reikte vervolgens de
Diploma's uit. Hij memoreerde daarbij dat de
fordense afdeling in juni 1958 is opgericht. De

stoot hiertoe heeft de heer van Ooyen gegeven,
welke nu al 23 jaar lid van de E.H.B.O. is. Hij
feliciteerde de geslaagden en hoopte dat zij een
nuttig profijt van de opgedane kennis zouden
Jfebben. De heer van Dijk dankte de beide dok-
toren Lulofs en de Vries voor hun theoretische
en mej. Post voor de practische lessen. Hij
overhandigde de doktoren elk een gramofoon-
plaat. Ook de gemeentebode, de heer Norde,
werd in zijn dankwoord betrokken; deze ont-
ving eveneens een attentie.
Na de pauze hield de heer Krijger een causerie
over het werk van de Burger Bescherming in
oorlogstijd en spoorde de geslaagden aan om
lid van de B.B. te worden. De heer Jansen,
instructeur der geneeskundige dienst der B.B.,
toonde nog een aantal apparaten en hulpmid-
delen waarover de B.B. beschikt. Enkele ge-
slaagden traden toe tot de B.B.
Medegedeeld werd nog dat er op dinsdag 22
september een bindingsavond voor de B.B.-leden
gehouden zal worden, waarop ook alle E.H.B.O.-
leden welkom zullen zijn.

BEROEPEN
De Kerkeraad van de Geref. Kerk alhier heeft
een beroep uitgebracht op Ds. J. H. Hammens-
ma, Geref. predikant te Roodeschool (Gr.).

DANSEXAMEN
Door Dansschool M. J. Kroneman werd een
medaltest gehouden voor gevorderden. Het
zilveren insigne werden behaald door 17 leer-
lingen waarvan 6 met lof. Voor zilver met ster
slaagde met lof Willy Pos, Brummen en voor
het gouden insigne Henk Dijkman.
Voor de hoogste graad: het gouden insigne met
ster, slaagde met lof Jansje Zweverink. Afge-
wezen geen.

B.O.L.H.
Onder leiding van mej. M. Vruggink kwam de
afdeling Vorden van de B.O.L.H. in hotel „Het
Wapen van Vorden" voor de eerste seizoenver-
gadering bijeen. Deze was druk bezocht.
Na een kort openingswoord werd het bondslied
gezongen, waarna enige ingekomen stukken
werden afgehandeld.
Besloten werd aan het op te voeren toneelstuk
„Met gedoofde lichten", welk stuk in combina-
tie met de B.O.G. in het laatst van november
voor het voetlicht zal worden gebracht, mede-
werking te verlenen. Verder werd medegedeeld
dat in samenwerking met de B.O.G. enige nieu-
we boeken voor de leesbibliotheek waren aan-
gekocht. De presidente hoopte dat door de leden
een druk gebruik van de bibliotheek zou worden
gemaakt want lezen verrijkt de geest.
iNa de pauze werden verschillende discussie-
groepen gevormd waarbij verschillende onder-
werpen de revue passeerden o.a. „Hoe denk je
over zakgeld", „Wat zou je veranderd willen
zien in de B.O.L.H." e.d, Deze onderwerpen vie-
len zeer in de smaak.



AFSCHEID DS. DUURSEMA

Naar we vernemen hoopt Ds. E. J. Duursema,
Geref. predikant alhier op zondag 11 oktober
a.s. in de namiddagdienst zijn afscheidspredika-
tie te houden wegens zijn vertrek naar de Geref.
kerk van Maassluis.

SCHAPENFOKVERENIGING VORDEN
EN OMSTREKEN

In café „De Zon" hield de Schapenfokvereniging
„Vorden e.o." haar jaarvergadering onder voor-
zitterschap van de heer A. Tjoonk „Garmel".
In zijn openingswoord heette deze speciaal wel-
kom de heer H. Oortgiezen, Inspecteur van het
Gelderse Schapenstamboek, te Velp. Spr. zeide
in zijn terugblik over het afgelopen jaar dat
dit voor de schapenfokkers gunstig was ge-
weest. Vooral de prachtige resultaten, die waren
behaald op de Centrale Schapenfokdag, onlangs
in Zutphen gehouden, stemden tot grote tevre-
denheid. Hier behaalde de vereniging het kam-
pioenschap voor Gelderland voor ooien en het
reserve-kampioenschap ooien 1959.
De vereniging heeft thans vier rammen ter
beschikking. Besloten werd om de jaarlijkse
vergoeding" te handhaven op ƒ 125,— per ram.
Op 6 oktober a.s. zal de vereniging weer haar
jaarlijkse schapenfokdag organiseren en wel bij
de heer Lambrichts te Warnsveld, waarbij te-
vens gelegenheid zal zijn om de schapen in te
scharen. Als keurmeesters zullen fungeren de
heren A. Bukman, Velp, H. Oortgiezen, Velp
en H. Rietman te Apeldoorn. Er zijn 8 rubrie-
ken en tevens zal de inschrijving in het Texelse
Schapenstamboek voor Gelderland plaats vin-
den. Meegedeeld werd, dat de schapen na de
fokdag voor kosten der vereniging zullen wor-
den vervoerd naar de rammen. Het dekgeld
werd voor dit jaar wat verlaagd.
De heer Oortgiezen gaf tenslotte nog een korte
uiteenzetting, terwijl hij eveneens de prachtige
resultaten die in Zutphen waren behaald be-
sprak.

VOETBAL
De eerste puntjes in de competitie van Vorden I
zijn binnen. Met 3—2 wisten de geel-zwarten
zondag het bezoekende Diepenheim I een ne-
derlaag toe te brengen. Gemakkelijk ging het
zeker niet. Vooral in de eerste helft liepen de
gasten nogal hard van stapel, zowel letterlijk
als figuurlijk, want de scheidsrechter moest in
het begin nogals eens tussenbeide komen we-
gens te fors optreden van sommige gasten. Uit
een voorzet van rechts opende de midvoor van
Diepenheim onhoudbaar de score, waarna
Nijenhuis met een hard schot gelijk maakte.
Bij Vorden lieten de kanthalfs nogal eens ste-
ken vallen, zodat het achtertrio voor een zware
taak kwam te staan. Nadat Vorden tegen de
lat had geschoten, maakte aan de andere kant
Diepenheim haar tweede doelpunt uit een
scrimmage voor het doel. Nog voor de rust
maakte Vorden met een beheerst schot van
midvoor Velhorst gelijk.
In de tweede helft was Vorden meestal de meer-
dere, ook al omdat de kanthalfs er beter in-
kwamen. Toch duurde het nog bijna een half
uur voordat de goed spelende J. Sessink het
winnende doelpunt kon scoren.
Vorden II speelde met een aantal invallers te-
gen haar oude rivale Soecii in Wichmond en
verloor, zoals te verwachten was, met 5—1.
Vorden A bracht het op eigen terrein tegen
Eibergse Boys A tot een verdiende 4—2 over-
winning. Het tweede doelpunt voor Vorden ont-
stond uit een penalty, toegekend wegens een
overtreding tegen de rechtsbuiten, welke hier-
door een gekneusde arm opliep en moest uit-
vallen.
A.s. zondag gaat Vorden op bezoek bij Loclv
huizen I. Het is de Vordenaren nog nimmer
gelukt hier een overwinning te behalen. Zij
dienen dan ook een vlot tempo te ontwikkelen
en de bal sneller door te spelen. Een aantal
spelers houdt de bal helaas nog te lang in zijn
bezit, waardoor het tempo gedrukt wordt. Met
een gelijk spel mogen de geel-zwarten zondag
al tevreden zijn.
Van de junioren speelt het B-elftal thuis tegen
De Hoven A en op zaterdagmiddag Vorden C
in Brummen tegen B.I.C. D.

DE A.N.M.B. BESPRAK LOONSVERHOGING
In café De Zon hebben de leden van de afd.
Vorden van de Alg. Ned. Metaalbewerkers
Bond in een druk bezochte vergadering de
nieuwe loonsverhoging besproken.
Hiervoor was uitgenodigd de districtSrbestuur-
der, de heer M. Maneschijn uit Arnhem. In zijn
openingswoord deelde de voorzitter der afde-
ling, de heer G. Koerselman, mede dat de pen-
ningmeester, de heer Fleming, wegens ziekte
afwezig was en wenste hem een spoedige beter-
schap toe.
Hierna kwam de heer Maneschijn aan het
woord over de 5% loonsverhoging en de vrije
loonpolitiek. Spr. wees er op dat deze loons-
verhoging reeds vanaf 5 augustus van kracht
is en dus met terugwerkende kracht uitbetaald
zal worden. Het doel is dat deze verhoging niet
alleen voor het groot-metaal, doch over de ge-
hele linie van de metaalindustrie van toepassing
is. De 5% loonsverhoging geldt niet voor de
vakantie-toeslag 1959, daar deze wordt berekend
over het afgelopen werkjaar. Vervolgens be-
handelde spr. de nieuwe werkregeling welke
vermoedelijk op l jan. a.s. in werking treedt.
Na zijn dankwoord tot de heer Maneschijn,
deelde de voorzitter nog mede dat op 23 okt.
de jaarlijkse feestavond gehouden zal worden.
Men zal dan trachten een film te brengen. De
leden werden nog attent gemaakt op het nut
van de zgn. scholingsavonden. Voor deelname
kan men zich melden bij de secretaris.

VEILIG VERKEERSRITTEN
De afd. Vorden van het Verbond voor Veilig
Verkeer heeft zaterdagmiddag de jaarlijkse
veiligverkeersritten voor auto's, motoren, brom-
fietsen en fietsen gehouden. Ondanks het feit
dat op verzoek deze ritten op zaterdagmiddag
werden gehouden was het aantal deelnemers
ver beneden de verwachting. Het heeft dan ook
geen enkele zin meer om volgend jaar weer een
dergelijk iets te organiseren. Ondanks het feit,
dat de rit in afwijking van voorgaande jaren
vrij eenvoudig van opzet- was, regende het
toch nog strafpunten.
De uitslagen zijn:
Fietsen (dames): l Erica Terpstra 62 strafp.,
2. Annemie de Vries 63 strafp.
Fietsen ((heren): 1. Henk Potman 75 strafp.,
2. B. Aalderink 120 strafp.
Bromfietsen: 1. H. J. Pardijs 195 strafp., 2.
Moens, Eerbeek 377 strafp.
Auto's: 1. H. W. Groot Bramel 175 strafp., 2.
H. v. d. Weij 193 strafp.
Motoren: 1. M. J. Plettenburg 50 strafp., 2. W.
H. Rouwenhorst 53 strafp., 3. G. Jansen 83
strafp., 4. E. Gotink 193 strafp.
De voorzitter, de heer Folmer, reikte in hotel
Bakker de prijzen uit.

BIOSCOOP
De film van zaterdagavond is een echte detec-
tivefilm. Van begin tot eind heerst er grote
spanning of de onbekende vrouwenmoordenaar
ontmaskerd zal worden.
Het verhaal berust op ware gegevens uit de
politie-archieven van Berlijn en men krijgt een
kijkje achter de schermen van dit enorme
politie-apparaat.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
A.s. week begint de Bond van Plattelandsvrou-
wen het winterseizoen met een lezing van de
heer Hiddink uit Doetinchem over het onder-
werp „Minderwaardigheidsgevoelens".
Het bestuur wekt alle Vordense dames op, deze
interessante beschouwing te komen beluisteren
en hoopt dat ook vele niet-leden komen om
kennis te maken met het werk van de bond.

BEKROONDE SCHAPEN
Op de te Zutphen gehouden Centrale Schapen-
fokdag, georganiseerd door het Schapenstam-
boek voor Gelderland, heeft de Vordense Scha-
penfokvereniging met haar inzendingen een
goed figuur geslagen.
Zij won een Ie en een ld prijs met Rammen
geb. in 1956 of eerder; een la prijs met min-
stens 5 afstammelingen van één ram en een
ld prijs met minsten 5 lammeren van l ram.
De heer W. Rietman won in de klasse Een-
lingen oudere ooien een Ie prijs.« RATTI NIEUWS

werd op het Rattiveld een oefenwed-
strijd gespeeld tussen een combinatie-elftal van
Ratti I en II tegen Ratti a. Het werd een op
behoorlijk peil staande ontmoeting, waarbij de
junioren een verdienstelijk 8—4 zege wisten te
behln. In hoofdzaak waren de spelers van
het^mnbinatie-elftal uit het tweede team, zodat
de tegenstanders niet al te sterk waren voor
de Ratti-jeugd. De prachtige teamgeest en het
uitstekende samenspel van de jeugd waren nu
ook weer de grote factoren voor de overwin
ning.
De nieuwe competitie begint voor Ratti I a.s.
zondag en reeds direct krijgen de Kranenbur-
gers een zware tegenstander op bezoek. Het
zijn de Witkampers uit Laren-G., die j.l. zon-
dag reeds hun eerste wedstrijd wisten te winnen
van Vios B. Zij beschikken over een jeugdige
ploeg, die de zege zeker niet cadeau zal doen.
Ratti heeft thans echter een behoorlijke sterke
ploeg samengesteld, zodat verwacht mag wor-
den, dat het er zondag spannen zal. De eerste
klap is een daalder waard.
De A-Junioren, die dit jaar in de Hoofdklasse
zullen uitkomen zijn nog vrij, terwijl Ratti b in
de zaterdagmiddag-competitie der junioren
klasse 2 de eerste uitwedstrijd speelt tegen
Baakse Boys b. Dit kan een overwinning wor-
den, gezien de prachtige resultaten van de Rat-
tianen tijdens de laatste weken.

DEELGENOMEN AAN DE AIRBORNE MARS
Zaterdag werd in Oosterbeek de jaarlijkse Air-
borne-mars gehouden, waaraan ditmaal liefst
18.000 personen deelnamen. Deze mars, welke
gehouden wordt ter herdenking van de lucht-
landing der Engele troepen tijdens de slag om
Arnhem, gaat over een afstand van 25 km. Uit
Vorden hebben hieraan deelgenomen de heren
E. Schuppers en W. de Boer. Zij volbrachten
deze mars en ontvingen als herinnering een
draagmedaille.

„STflPP"
Sportkousen
Sokjes
Anklets en
Sokken

zijn gemaakt v. 80% nylon en 20% wol

Zo enorm sterk
dat uw stopmand overbodig is.

Verkrijgbaar bij

L. SCHOOLDERMAN

A.s. zondag 1e competitiewedstrijd

Ratti l - Witkampers l
Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg

Koopt voordelig Koopt kwaliteit
Koopt bij Albers

Wij hebben weer nieuwe voorraad

Appelmoes van goudreinetten, slechts 69 et
per bl ik. Neem wat blik ff en in huis.

Literspot abrikozen, zeer voordelig 129 Ct

Literspot doperwten, nieuwe oogst 75 et

Bij elke fles zoete Spaanse wijn a 275 et
een flacon aardbeien op sap gratis.

Janhagel, een bijzonder lekker koekje, 250 gr. 49 Ct

Ze is er weer:
Heerlijke fondant borstplaat, 200 gr. 49 et

l blikje Ant. Hunink's soepballetjes 79 et
250 gram vermicelli 23 et

Samen 102 et
Deze week voor slechts . 82 et

Boterhamworst 150 gram 39 et

LUX» het moderne afwasmidde! voor een sprankelend
schone vaat, van 110 et, nu voor slechts 95 Ct

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

o

l

mf J* Koerselman Burg. Galléestr. 12, Tel. 1364

Instituut v. Middenstandsontwikkeling
VORDEN

1e lesavond a.s. donderdag 7.15 uur
in het Nutsgebouw.

Eventuele nieuwe cursisten kunnen zich nog opgeven.

Zaal Langeler Hengelo-G.
Zaterdag 26 sept. en 3 okt»

Dansen
Aanvang 7 uur. Orkest Boerboom.

HENK VAN ARK
Insulindelaan 8, Vorden

oilicieel BrandarJS dealer
Te koop EETAARD
APPELS. J. Kcttelar i j
E 90.

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel,

't Gazoor

Toom beste BIGGEN
te koop. A.J .Oltvoort
Wildenborch

Te koop SPOOR-
BIELS en WISSEL-
HOUTEN. Tot 51/,
m. lengte. Tijdelijk af
N.S. opslagplaatsen
Vorden, Ruurlo. Spe-
ciale prijzen. Kranen-
barg, Ruurloseweg 47
telefoon 1217
Er is maar één

CONTACT!

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel.

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, k leermaker i j
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Esso Speciaal
bij olieverwarming
de betere haardolie

Alleenverkoop:

oliehandel A. de Jonge
Telefoon 1346

H. H. Landbouwers!
Rubberlaarzen

nodig?

We hebben ze
in VOORRAAD!

fa. G. W. Luimes
Vorden,Telefoon 1421

Kleuren: BorJtiu»,
Groen. Zwart
m»ten 3 5 / 4 2

11.95

Wllllink'S Schoenhandel
Onbetwist

uw schoenenspecialist
Dorpsstraat 4, Tel. 1342



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

G. Hishink
D. Hishink-

Beeftink

Vorden, sept. 1959.

Alle medewerkenden
van het

Verjaardagsfonds
worden hierbij uitge-
nodigd tot een gezel-
lige avond in Irene op

heden zaterdag
's avonds 8 uur.

Wijziging danslessen
Inplaats van 19 sept.
worden alle cursisten
verwacht op 21 sept.
om 7 en 8.30 uur in
zaal Schoenaker.
Verder 's Zaterdags.

DansschooimWM

25 september
de gehele dag

gesloten

Fa. Dekker, Hietbrink
Aangeboden: gem.

zit- en slaapkamer
voor juffr., alleen met
warme maalt. Br. lett.
M. bur. Contact.

Te koop een prachtige
Goud FAZANT haan
en HAARDKACHEL
J. van Hamond,

achter het station

Z.g.a n. KACHEL
koop; merk Etna.
D. Regelink,
Hengeloseweg B 24

te

EET AARDAPPELS
te koop; noordeling.
W. Borgonjen,

Delden B 100

Erres
langzaamwasser
in voorraad bij

N. J. KEUNE
Stationsweg l Vorden

Zware BIGGEN te
koop.
G. J. Klein Ikkink,
„Blokhuis", Wilden-
borch. N.o.z.

BIGGEN te koop,
A. Beeftink. Veldwijk
C 92

Te koop een toom
zware BIGGEN.
W. Roelvink, Kranen-
burg.

2 tomen BIGGEN te
koop.
Wed. A. J. Marsman
Zutphenseweg C 67

Toom mooie BIGGEN
te koop.

G. J. Wuestenenk,
Koekoekstraat 25
Vierakker

Te koop 4 BIGGEN
E. Pardijs, Lange End

H. H. Veehouders!
De nachten

worden koud,
geef die koe een

koedek
Dan geven ze meer

melk.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

wQ Bernardus Albertus Heijenk
en

Albertha Hendrika Peterkamp

geven U hierbij, mede namens hun
W ouders, kennis van hun voorgenomen

X huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
., zal plaats vinden op donderdag 24
* september 1959 des n.m. 2 uur ten

X Gemeentehuize te Neede.
Kerkelijke inzegening door de Wel-
eerw. Heer Ds. G. de Jong, om 3 uur
in de Geref. Kerk, Thorbeckestraat,
Neede. u

X Vorden, B 103 X

X - september 1959.
Neede, E 129u w
Toekomstig adres: van Heeckerenstr. 13 l

Q Vorden.

W Receptie van 4.30 tot 5.30 uur in
j „'t Haantje", Borculoseweg, Neede.

Hans Dekker
en

Corrie

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, dat D.V. op vrijdag 25 sept.
des middags om 12 uur voltrokken
zal worden ten Gemeentehuize van
Vorden.
Kerkelijke inzegening vindt des mid-
dags 12.30 uur plaats in de Herv. Kerk
te Vorden, door de Weleerw. Heer
Ds. J. H. Jansen.

Vorden, Zutphenseweg 8
Veenendaal, Prins Bernhardlaan 201
September 1959.

Toekomstig adres: Zutphenseweg 8,
Vorden.

Receptie van 16 tot 17.30 uur in Hotel
,,Het Wapen van Vorden".

Op zondag 20 september hopen^^ze
ouders

J. H. Jansen
en

D. C. Jansen-van Soest

hun 25-jarig huwelijk te gedé^ln.

Hun kinderen:
Truus Hans
Heleen Henk
Riet

Vorden, Hertog Karel van Gelrew. 22. n

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag W
26 sept. van 2.30-5 uur in Hotel Bakker, u

Heden overleed zacht en kalm na een
kortstondige ziekte, onze geliefde man,
vader, behuwd- en grootvader

Berend Willem Wonnink
echtgenoot van B. A. C. Langwerden

in de leeftijd van 73 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies,
doch wij treuren niet als degenen,

die geen hoop hebben.

Vorden:
Wed. Wonnink-Langwerden
J. H. Voskamp-Wonnink
Joh. Voskamp

Scheemda:
D. W. Wonnink
A. Wonnink-Berendsen

Zwolle:
H. B. Wonnink-van Veluwen
Chr. van Veluwen

en kleinkinderen

V O R D E N , 13 september 1959.

De begrafenis heeft plaats gehad op
donderdag 17 september op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Manchester
Heren en Jongens Broeken
Oersterk Prima pasvorm
Kom keuren en passen en
de prijs — zal u zeker meevallen

M. en W» Zutphenseweg

Heden overleed tot mijn diepe droef-
heid mijn enigste geliefde broer

Berend Willem Wonnink
in de ouderdom van 73 jaar.

Zijn nagedachtenis zal bij mij
in dankbare herinnering blijven.

H. Wonnink

V O R D E N , 13 september 1959.
„De Poeiert" C 113

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

Tonia Gerritdina Uenk
wed. van E. J. Lettink

in de ouderdom van 86 jaar.

Vorden, H. K. Lettink-Dommerholt

A. J. Lettink
J. A. Lettink-Florijn

E. J. Lettink

„ J. Meenink-Lettink
W. Meenink

kleinkinderen en
achterkleinkind

V O R D E N , 15 september 1959.
Almenseweg.

De begrafenis heeft plaats gehad vrij-
dag 18 september op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Aanvangscursus E.H.B.O.
Opgave schriftelijk voor 1 oktober a.s.
aan de secr.esse mej. Hoebink.
Molenweg 7, alhier.

De cursus wordt op woensdag gehouden.

Plattelandsvrouwe.
A.s. woensdag 23 sept. 's av. half acht

hopen wij onze

eerste bijeenkom^
van dit winterseizoen in de koffiekamer

van het Nutsgebouw te houden.

De heer HIDDINK, direkteur van de
Rijkskweekschool te Doetinchem, zal

dan spreken over het onderwerp:

Minderwaardigheidsgevoelens

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

Het bestuur.
- T - —

Noorse Trekker
ideale dracht voor school!

met ijzersterke rubberzooi

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4, Vorden Telef. 1342

Ledenvergadering B*OX,H*
op donderdag 24 sept. om 7.45 uur

in hotel Brandenbarg.
Denken de leden ook aan het meebrengen van

een hand werkje?

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Telef. 1314

Bent u al in het bezit van een

Wollana Deken?
Deze deken is:

licht van gewicht
heerlijk warm

gevuld met 100% wol
kan ook chemisch gereinigd worden

*
Verder hebben wij voorradig:

AaBe dekens
Goodnight dekens
Van Wijk dekens
Gestikte dekens

De gehele kollektie verkrijgbaar bij

L SCHOOLDERMAN

Alleen vandaag:
100 gram rosbief 70 et

200 gram leverworst 36 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
100 gram rauwe ham 60 et

500 gram gesmolten vet 40 et
500 gram rookworst 200 et

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

bewaren van groenten, f rui t en vlees.

M. Krijt, Dorpsstraat

Henk van Ark
Insulindelaan 8, Vorden

voor Haarden en kachels
ALLEENVERKOOP van de

FRISIADIORAMA

Een haard van superklasse!

HANDWERKONDERWIJZERES gevraagd
voor het geven van 3 uren les aan de
Handwerkcursus v.h. Nut, in het dorp
en in 't Medler.

Inlichtingen en aanbiedingen zo spoedig
mogelijk bij Mevr. v. Mourik, Apotheek

of Mej. Schellens Molenweg 5

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Telef. 1314

Wilt u verzekerd zijn van een goede
nachtrust? Slaap dan op een

Cpeda binnenvering matras
Reeds vanaf f 79.50

Ook in Slaapkamers
Ledikanten
Divanbedden
Moderne bedden

zijn wij ruim gesorteerd.



TOEN ZIJ KLEIN WAS
HIELD U HAAR IEDERE MINUUT VAN DE DAS ONDER UW

AANDACHT. PERSOONLIJK OVERTUIGDE U ZICH STEEDS

VAN HAAR WELZIJN

NU IS ZIJ GROOT,
MAAR NOG EVENGOED ALS VROEGER HEEFT ZIJ

BEHOEFTE AAN STEUN EN RAAD VAN DE OUDERS.

OOK BIJ DE KEUZE VAN HAAR WERKKRING

ZULT U HAAR VERANTWOORD MOETEN KUNNEN

RAADGEVEN. VOORDAT U HAAR AAN EEN

BEDRIJF TOEVERTROUWT WILT U ER EERST OP

TOEZIEN, DAT UW DOCHTER IN EEN BESCHAAFDE

WERKSFEER HAAR DAGTAAK GAAT VERRICHTEN

Vul daarom onderstaand strookje 'm en stuur dit aan ons op. Wij regelen het dan zo voor U,

dat U de werkomstandigheden bij Philips eens kunt komen bekijken.

Naam ouders :

Plaats:

Adres:

P H I L I P S - D O E T I N C H E M

Voor inlichtingen ook: iedere donderdagavond van 7—8 uur aan het bedrijf te Doetinchem.
Tevens maandag 21 sept. a.s. van 7—8 uur in Café Demxning te Hengelo-G.
Woensdag 23 sept. a.s. van 7—8 uur in Hd )̂ Brandenbarg, Dorpsstr. 10, Vorden

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr.6,HengeloG.,Tel.06753-573

Wollen dekens
Warme dekens

Profiteert thans van onze
unieke aanbieding in dekens

Prachtjassortiment
in alle prijsklassen

Zie etalage. H. en W.

rNutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 19 sept*, 8 uur

de spannende t r i l le r

De commissaris grijpt in
met: Susanne Cramer, Mady Rahl,

Hansjörg Felny.

Een zesvoudige moordenaar op vrije
voeten. Niemand weet waar en wan-
neer hij opnieuw zal toeslaan . . . ,

C Toegang 14 jaar 3
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Muts-Bibliotheek, Vorden
Heropening van de bibliotheek heden
zaterdag 19 sept. om 4 uur.

Geopend tot 5.30 uur. Dinsdags van
4.30—5.30 uur.
10 et per boek per week, kinderen 5 et
Engelse boeken 15 et, vakboeken gratis.

Inleggeld 25 et per gezin.

Zeer solide

is de

SoliUfnelwasser
voor f 155.—

N. J. KEUNE

H. H. Veehouders!
Voor het opstallen
van Uw vee

koeriemen
hangkettingen
koetouwen

enz. enz.

fa* G» W* Luimes
Vorden, Telef. 1421

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO'S
zonder chauffeur

TE HUUR
A.R. verzekerd.

A. G. TRAGTER
telefoon 1256

ONTVANGEN:

Jongens Schoolsteen
„HILVER"

Sterk als beton!

H. G. ALBERS Schoenhandel

N*V* Chroomlederfabriek
v.h. H. A. ALBERS

VRAAGT
voor lichte magazijn-werkzaamheden

een jongen van 15 of 16 jaar
Goed handschrift strekt tot aanbeveling.

Melden dagelijks aan de fabriek.

Doe als zovelen

(de fiets die méér
biedt dan U ziet).

EMPO Sportrijwielen v.a. f 148.-

MEVROUW!
U neemt (och ook zo'n handige fles

Bupro gas
voor slechts f 6.50 statiegeld

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47 Telef. 1217

H. Lijftogt, 't Hoge 57, Vorden

/xi prijzen
elke

september-dag
is bij DE SPAR
een voordeeldag!

Geldig van 17-24 september

bij 2 pakjes Spar-inargarine
a 41 et per pakje - 10%

CHOC. REEP van 20 voor J, Q-10%

bij l b l ik je Spar-soep-
balletjes inh.120gr. voor82ct-10%

blikje SOEPGROENTEN van 2L J. 25 10%

bij l fles Spar-allxalivrij
wasmiddel promo a 43 et -10%

fles BLEEKWATER van 27 voor J, 3 l°%

bij l pak Spar-rijst
a 62 et per pak - 10%

busje KANEEL 25 gr. van 36 voor J, 8'10'/"

bij l pak Spar-lsof f ie
of busje Spar-oploskoffie

p.kSPECULAAS ~ BO-io*

bij 250 gram chocarré's
heerlijk koekje voor 76 et - 10%

i5ogr VRUCHTENHARTJES
van 42 voor ^2 l •10*/«

bij 100 gram tooerenmet-
\vorst a 57 et - 10%

pakje SMEERKAAS van 32 voor

10°/0 KORTING - 100V, K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESKES-REMMERS
Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"'
Oldenzaal
Eist u kwaliteitswerk ?

Laat dan

Chem. reinigen, Drij-
mastern, Verven, on-
zichtbaar Stoppen en
Plisseren bij

„ACCURAAT"
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Hoofddepöt:

N. J. KEUNE
Stationsweg l Vorden

Het gaat immers niet
alleen om de stof!

Pasvorm en
afwerking zijn net zo

belangrijk. Daarom:

Eis mei

klem

merk K LM

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat S


