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DE JEUGD VOOR DE BEJAARDEN!
Vanaf woensdag a.s. zal de jeugd bij u aankloppen. Wat komen ze doen? Ze komen vriendelijk
vragen of u een lot wilt kopen. De Bejaardenkring heeft n.l. geld nodig om enkele noodzakelijke dingen aan te schaffen.
Daarom hebben Burgemeester en Wethouders
van Vorden toestemming verleend tot het houden van een loterij. Een lot kost maar 25 cent.
Daarop hebt u kans op een nieuwe Empo kinderf iets (leeftijd 8—12 jaar) te winnen... óf
één van de dertig zeer aanlokkelijke andere
prijzen.
De trekking heeft uiterlijk 30 november a.s.
plaats, zodat u de prijzen als St.-Nicolaascadeau
altijd te pas komen.
De jeugd komt voor de bejaarden!
Doet u allen mee en koopt U minstens één .liefst
meerdere loten? Bij voorbaat recht hartelijk
dank!
SUCCESSEN F.H.-FOKVEEDAG ZUTPHEN
Op de woensdag in Zutphen gehouden Provinciale Centrale fokveedag voor de F.H.-veeslag
kreeg de heer A. J. Zweverink met zijn inzendingen 'n Ie, ld, 2a, 2d, 2x, 3a, 3b en 3c premie;
de heer J. S. Weenk een 3a en D. Wesselink een
3d premie.
A.s. zondag 2 oktober hoopt
Ds. J. H. Jansen
voor te gaan in de

JEUGDD1ENST
Onderwerp van de preek:
„De man aan de kant van de weg"
*
Aanvang samenzang om 10.05 u.

DE A.S. SINT-NICOLAASACTIE DER
WINKELIERS
Op een goed bezochte ledenvergadering van de
Vordense Winkeliersvereniging werden de plannen besproken voor de te voeren St.-Nicolaasactie. Hierover werd langdurig van gedachten
gewisseld. Men was er unaniem over eens dat
de winkeliers met iets aparts moesten komen
om het publiek tot kopen te bewegen. Er werden suggesties gedaan tot het instellen van
waardebonnen en voorts een attractie, waarbij
het publiek zelf ingeschakeld kan worden. Het
bestuur zal dit nader uitwerken. De actie zal gevoerd worden van 21 november tot en met 5
december.
Vooraf werden nog enkele huishoudelijke zaken
behandeld. De voorzitter, de heer Remmers, memoreerde het overlijden van de heren Stoffels
en G. W. Bielderman, waaraan de Winkeliersvereniging veel te danken heeft. Eerstgenoemde
vanwege zijn waardevolle adviezen en laatstgenoemde voor diens medewerking aan de tocht
van de bejaarden. Staande werd ter nagedachtenis een ogenblik stilte in acht genomen.
Hierna werd nog een financieel overzicht gegeven door de heer Bogchelman, penningmeester, die een klein nadelig saldo meldde.
MODESHOW BIJ DE FA. VISSER
De jaarlijkse modeshow van de fa. Visser trekt
ieder jaar in wijde kring grote belangstelling
Ook woensdagavond was zaal Bakker geheel gevuld met belangstellende dames toen hier door
een viertal mannequins de laatste modes op
dameskledinggebied getoond werden.
In vergelijking met vorig jaar zijn de japonnen
nu wat strakker van lijn. De lengte is praktisch
niet veranderd. De kleuren zijn nogal aan de
donkere kant, veel lila/groen, cognac en donkerblauw. De stoffen bestaan o.a. uit bouclé en be
drukte Tinneroy in streep en ruitmodel.
Er werd 'n aantal Terlenka-rokken met blouses
of vest geshowd. De getoonde collectie mantelJ
mocht er ook zijn. Zij vertonen nogal eens bont
garneringen op de kragen. Voor de teenagers
waren er de coats in grijs en ruit met pantalon
in groen en japonnen met ingebouwde petti
coats.
Twee meisjes en twee jongens toonden een uit
gebreide collectie kinderkleding, bijzonder prak
tisch en sterk. Enkele modellen herenkostuums
en overjassen werden door een tweetal heren
naar voren gebracht.
Na de pauze kregen de cocktail- en avond japon
nen de bewondering van de dames. Ook hierin
veel donkere tinten.
Het sluitstuk aan deze show werd gevormd door
een tweetal bruidsparen met gevolg in de ge
bruikelijke kledij, wat het toch nog altijd weer
bij het publiek doet.
't Geheel was weer een allerzins verzorgde en
smaakvolle show, waarbij Harry Wieten voor
de muzikale omlijsting zorgde. De zaalversie
ring met bloemen was van de fa. Derksen, de
gedragen hoeden van de fa. Kroneman en de
byouterieën van de fa. Koerselman.
Er was nog een verloting, waarbij mej. A. Roth
man een rok en mevr. Maandag uit Wichmond
een blouse won.

KERKDIENSTEN zondag 2 oktober.
Hervormde kerk.
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
0.05 uur Ds. J. H. Jansen. Jeugddienst.
Kapel Wildenborch.
O uur Ds. J. J. van Zorge
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.
. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdtenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Vanaf zaterdagmiddag l 2 uur tot maandagmorgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

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 97 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43,— tot f 54,50 per stuk.
Handel was redelijk.
Burgelijke stand van 23 t.m. 29 sept.
Geboren: z. van Th. H. Hartman en J. H.
Venderbosch ; z. van G. Bannink en G. H.
Klein Meulenkamp.
Ondertrouwd : H. Regelink en H. Wunderink.
Gehuwd: H. R i e t m a j n G. Klein Bennink;
J. Ribbers en J. J.
Overleden: Geen.
ORIENTERINGSRIT
Na drie maanden van gedwongen nietsdoen
werd zondag door de Vordense auto- en motorclub „de Graafschaj^Éjers" weer een oriënteringsrit gehouden, ^er deze rit bestond veel
belangstelling. ,Niet minder dan 68 deelnemers
(auto's, motoren en bromfietsen) verschenen
aan de start bij hotel Bakker. De rit, die niet
al te ingewikkeld was, had een lengte van 40 km
en bleef in de naaste omgeving van Vorden.
De diverse prijswinnaars waren:
Bromfietsen: 1. J. Heijink, Harfsen 15 strp.; 2.
J. Bakker, Zutphen, 15 strp.; 3. Oosterink, Vorden, 16 strp.; 4. D. Pardijs, Vorden, 22 strp.; 5.
Fr. Wolsing, Vorden, 26 strp.; 6. J. Pardijs, Vor
den, 26 strafpunten.
Motoren: 1. J. Bakker, Zutphen, 11 strp.; 2.
Enzerink, Hengelo (G.), 13 strp.; 3. Groot Roessink, Hengelo (G.), 13 strp.; 4. Klein Gotink,
Hengelo (G.), 13 strp.; 5. Te Pas, Varsseveld,
14 strafpunten.
Auto's: l.' Rexwinkel, Almen, 8 strp.; 2. Biasman, Vorden, 9 strp.; 3. Tolkamp, Varsseveld,
12 strp.; 4. Bergsma, Almen, 14 strp.; 5. Van
Oosten, Apeldoorn, 14 strafpunten.
AVONDDROPPING
De B.O.L.H. en B.O.G. hielden gezamenlijk een
avonddropping waarvan de start bij het hotel
Brandenbarg en de finish bij café Van Asselt
was.
De deelnemers (sters) werden in de Veldhoek
onder Ruurlo, gedropt en moesten in l uur en
12 minuten 6 km afleggen.
Van de talrijke deelnemers (sters) behaalden de
navolgende personen een prijs t.w.: 1. J. Kam
perman en verloofde met 2 strp.; 2. J. Winke'
en verloofde 2 strp. (na loting); 3. A. Korenblik
en B. Rossel, 4 strp.; 4. J. Regelink—R. Wesse
lin, 6 strp.; 5. H. Snelling—J. Barink, 8 strp.;
6. de dames H. en M. Beumer—J. Kreunen, 8
strp.; 7. de dames D. Wesselink en M. Vruggink
8 strafpunten.
De poedelprijs behaalden de heer J. Pardijs en
mej. A. Weustenenk met 107 strafpunten.
MANNENKOOR
WON NOGMAALS EERSTE PRIJS
De leden van Vordens Mannenkoor vonden de
op 18 juni in Gaanderen behaalde eerste prijs
met 320 punten blijkbaar nog niet genoeg en
gingen daarom j.l. zaterdag dit in Nijmegen op
het Nationaal Zangconcours aldaar nog een
dunnetjes over doen. Het werd ditmaal een
dikke eerste prijs met liefst 346 punten, in de
ereafdeling, wel een klinkend succes voor di
koor en zijn dirigent, de heer D. Wolters.
Het koor kan volgend seizoen in de superieure
afdeling uitkomen.
Er was afgezien van een feestelijke ontvangs
in Vorden. Het succes werd nu in eigen kring
op feestelijke wijze gevierd.

LOF VOOR DE SCHAPENFOKVERENIGING
Op een in café „De Zon" gehouden bijeenkomst
van leden van de Schapenfokvereniging Vorden
en omstreken, heeft de adjunct veeteeltconsulent, de heer Oortgiesen uit Velp, zich lofwaardig uitgelaten over deze Vordense vereniging.
De inzendingen op de Centrale Fokdag in Zutphen had aller bewondering. Niet alleen dat de
beide rammen 489 en 514 hier Gelders kampioen
en reserve kampioen werden, wat al een hele
prestatie is, doch hier bleek ook dat Vorden een
van de beste Nederlandse schapenfokverenigingen is.
Dat indertijd het Groninger type rammen is aangekocht en zich daardoor met het Gelders type
heeft vermengd, is zeer zeker voor de vereniging
een groot succes geworden.
De vereniging heeft twee oude rammen verkocht en twee jonge exemplaren in Alkmaar
weer gekocht voor resp. ƒ 400,— en ƒ 450,—.
Wij moeten, aldus de heer Oortgiesen, steeds
trachten het type van heden te behouden en zo
mogelijk te verbeteren.
De rammen zullen worden gestationeerd bij de
heren M. H. Gotink, Leesten, G. J. Memelink,
Toldijk, H. J. Tiesink, Delden (Vorden) en op
't landgoed „Het Suideras" te Vierakker.
Het dekgeld werd, inclusief inscharings weidegeld bepaald op ƒ 10,— voor ooien van de leden
en voor ooien van niet-leden op ƒ 15,—. Voor
inscharing bij de rammen waren reeds 150 ooien
ingeschreven.

Opkomende pijn
kouof griep, blustUsnel uit metde
veelzijdig samengestelde

l nn
Koker 50 tabl. 90 et. - 25 tabl. 60 et.

VOETBAL
Dank zij het stopperspil-systeem, dat Vorden I
zondag tegen Vios Beltrum voor het eerst toepaste, is het haar gelukt om de overwinning,
die dikwijls aan een zijda^ draadje hing, thuis
te houden. Het werd weB^Bkar een schrale l—O
overwinning, waarmee echter de geel-zwarten
dik tevreden mogen zijn.
Er is door beide pan
housiast gespeeld
zonder dat er overigens fraai spel te zien werd
gegeven. De beide achterhoedes gaven maar
weinig kansen weg.
^^
In de tweede helft gin^Pfnvankelijk de strijd
gelijk op. Doordat Rothman wegens een blessure uitviel, ging invaller De Boer de rechtsbuitenplaats bezetten, waardoor er van deze zijde meer goede voorzetten kwamen. Er was toen
nog ruim 20 minuten te spelen. Vorden trok
zich in de verdediging terug en het was al Vios
wat de klok sloeg. Bijna maakte zij nog gelijk
toen de midvoor van dichtbij op doel schoot.
Dank zij een snelle reactie kon Groot Jebbink
in het doel de bal nog iets van richting doen
veranderen, waardoor deze via de paal achter
ging. Ook door Vorden werd nog een fraaie
kans gemist. Velhorst, die thans weer van de
partij was, speelde als stopper een uitstekende
wedstrijd.
Het zaterdagmiddag-elftal Vorden B had bezoek
van Be Quick B. Het B-elftal deed het in deze
eerste wedstrijd zeker niet slecht, doch verloor
wel wat geflatteerd met 5—2. Vooral de voorhoede dient zich meer op open spel toe te leggen via de vleugels.
Vorden C beschikt dit jaar niet over de spelers
uit het vorige seizoen. Zij verloor dan ook tegen
Voorst D met liefst 7—2.
Door de interlandwedstrijd België—Nederland
ligt de competitie zondag zo goed als stil. Alleen
Vorden II speelt in Zutphen om 12 uur een wedstrijd tegen Be Quick IV, die op eigen veld een
niet te onderschatten tegenstander is.
Zaterdagmiddag wordt nog gespeeld Vorden C—
Zutphania C en Vorden B—Zutphania A.
Wij verwijzen de leden nog naar achterstaande
advertentie, waarin zij opgewekt worden om de
ledenvergadering op a.s. maandag in zaal Bakker te bezoeken.

YoorheHere
Baby-huidje
PO F

TBABYDERM ™

OLIE - ZEEP

ORANJEKALENDER
De nieuwe Oranjekalender van Pro Juventute
is weer uitgekomen. Het is een bijzonder fraaie
kalender, met prachtige zwart-wit foto's van de
prinsessen en het koninklijk gezin. Maar de
schitterende kleurenfoto's, o.a. van prinses Beatrix op de Floriade, maken deze kalender toch
wel tot iets unieks.
De meisjes van de Huishoudschool zullen uw
bestelling weer gaarne noteren.
BEKROOND
De Vordense kaasfabriek behaalde op de Cen
trale Kaaskeuring te Den Haag met een inzen
ding van Grote Goudse Kaas met 92 punten de
zilveren medaille.

Uit veel is het goed kiezen!
Onze nieuwe winterkollektie levert het
bewijs dat goede kwaliteit en uiterst
billijke prijzen samengaan

Maak nu uw keus
Het hangt voor U klaar
Confectie-kleding voor heel het gezin

VISSER - VORDEN
JAARVERGADERING
LANDELIJKE RIJVERENIGING
Op de in café Eskes gehouden jaarvergadering
van de landelijke rijvereniging „De Graafschap"
werd besloten om op 15 oktober een onderlinge
wedstrijd te houden. Verder ligt het in de bedoeling in november of december in streekverband
een z.g.n. samengestelde wedstrijd te organiseren, waarbij voor de beste Vordense ruiter
een wisselbeker beschikbaar gesteld zal worden.
Er zullen voorts praatavonden belegd worden,
waar de theorie van het rijden besproken wordt,
terwijl de dierenarts Toorneman nog op enkele
avonden het exterieur van de paarden zal bespreken en een praktische les geven.
Tot slot hield de heer Toorneman een causerie
over „Ziekteverschijnselen bij het paard".
VERGETEN VOORWERPEN
Op de bloedafname-avond van 21 september zijn
in de Landbouwschool blijven liggen: een leesbril, een alpino en een plastic regenkapje. I
artikelen zijn terug te bekomen bij de heer Folmer, Zutphenseweg 38.
GESLAAGD
Onze plaatsgenote, mej. Riek Jansen, slaagde
voor de Hoofdacte L.O.

INSPECTIE N.R.S.
Bij de- inspectie van het Ned. Rundvee Stamboek
zijn door de inspecteur, de heer F. Terlouw uit
Velp, van de fokvereniging „De Wiersse" de
dieren van het F.H.-Veeslag ingeschreven van
de volgende eigenaren: J. W. Dinkelman, Barchem, 2 met BC 75 p, l met B— 78 p. en l in
K.S. met B 81 p.; H. W. ten Bokkel, Barchem,
4 stuks met B— 78 p., B— 76 p., BC 76 p. en
BC 75 p.; H. J. Kaemingh, Barchem, 3 stuks met
B— 77 p., B— 76 p. en B— 77 punt.
EERSTE PRIJS VOOR TOUWTREKKERS
De Touwtrekkersvereniging uit 't Medler behaalt steeds grotere successen op de door haar
bezochte toernooien. Ditmaal nam men met
twee ploegen deel aan wedstrijden, georganiseerd door de vereniging „Heurne" te Ruurlo.
Het Medler I wist na enkele spannende beslissingswedstrijden beslag te leggen op de eerste
prijs, een wiselbeker in Groep A.
Het Medler II kon in Groep B een derde prijs
in ontvangst nemen.
Aan deze wedstrijden namen meer dan 20 groepen deel.
AFSCHEID KABOUTERLEIDSTER
REA GERRITSEN
Zondagmiddag werd in het Kabouterhol op de
Kranenburg afscheid genomen van de leidster
„Rea" Gerritsen.
Na de gebruikelijke vlaggenparade voor het
clubhuis richtte de heer Bekker zich namens het
Groepscomité de scheidende leidster, die ruim
9 jaar vanaf de oprichting de leiding der Kabouters had gehad en op een voortreffelijke wijze
deze groep had geleid. Spr. merkte op, dat als
alle toekomstige leidsters het even lang vol zouden houden als Rea Gerritsen en dit met een
zelfde toewijding en liefde deden, men geen zorgen voor de toekomst der r.k. Meisjes jeugdbeweging behoefde te hebben.
Spr. deelde nog mede, dat voorlopig het werk
der kaboutergroep voor een paar maanden zal
worden stop gezet om voldoende leidsters aan
te werven, die eerst de voorgeschreven cursus
zullen volgen. De heer Bekker sprak de hoop
uit, dat men in 't voorjaar weer voldoende leidsters ter beschikking zal hebben.
Namens het Groepscomité bood mevrouw Van
Dorth hierna als blijk van waardering een schemerlamp aan.
Een viertal kabouters overhandigden hierna een
boekenbon namens de assistent-leidsters en een
boek namens de gehele kabouterschaar.
Rea Gerritsen dankte allen hartelijk en sprak
de wens uit, dat men weer spoedig met het
Jeugdwerk kan voortgaan.

voor zeer lage prijzen
Onze bekende blanke zuurkool
500 gram

12 et

A. Huninks rookworst
± 250 gram voor

84 et

met een goed
PRODUCTIEVOER

Oude en nieuwe gasthuis, Zutphen
In het Algemeen Ziekenhuis
Zutphen kunnen nog

te

leerling-verpleegsters
reeds nu geplaatst worden voor de
kursus, die l november as. begint.
Gegadigden dienen op 30 november
de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt

Ie soort abrikozenjam v/d Betuwe
van 98 voor 87 et

Inlichtingen bij de adjunct-directrice
Coehoornsingel 3, Zutphen, schriftelijk
of mondeling, dagelijks tussen 11 en
12 uur.

MAGGI'S SOEPEN
Groente-tomaten-kip
met 10% korting

v.h. Martens

Bij l fles

Siebrand Rodorwijn f 2.15
l pot abrikozen voor

GEBR. BARENDSEN
48 et

150 gram ham

69 et

250 gram Maria biscuits

25 et

Plastic tafellaken

A. Siemerink

f

1.60

Ziekenfondsleverancier

biedt u ook in

kookkachels
zowel in kolen als olie alle modellen.

(VOLLE

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

flUTO-VERHUUR

Smit - Zutphenseweg

PRACHT

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

KOLLEKTIE

JAPONNEN

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink.
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

voor het a.s. seizoen.

„Het Binnenhuis"

En de prijs .. . EEN VERRASSING

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman
tel. 1314
Vorden
Een goede nachtrust houdt u fit en
jong, maar dan op een
EPEDA binnenvering

VOER CALVÉ-KWALITEIT
Vraagt inlichtingen bij de Delfia-handelaar:

Winter- en zomerkant. Extra thermoplastische laag aan de winterkant
Fraaie dessins
mooie warme kleuren

Telefoon 06752-1540

VORDEN

ROM l KA

overwint iedere depressie
Maak aan Uw droogprobleem resoluut
een eind.
Vraag nu vrijblijvend folders en
demonstratie
Ook voor
wasmachines

Verder kunnen wij u aanbieden:
Kapokmatrassen
Schuimplastic matraseen
Schuimrubber matrassen
Alles in één woord
KWALITEIT
HEDEN VERS VOORRADIG

G. EMSBROEK & Zn. c.v.
alles op electrisch gebied

Slagroomtompoesen
25 et p. stuk. Vandaag 5 voor f l,.—

Zutphenseweg 5 - Telefoon H91

H.H. Veehouders!

Krentenbrood
f 1,35, vandaag f 1,20

Voor

BAKKER SCHURINK

Hangkettingen
Koeriemen
Koedekken
kapbroeken
klauwbescher-

Telefoon 1384

Het weer wordt kouder dus...
nu een winterjas bestellen naar

Maat of Confectie

mers

In Dameswintermantels hebben
wij een speciale aanbieding
Beleefd aanbevelend
Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41 - Tel. 1478

De fantastisch mooie kollektie

CENTRIFUGE

Al met al

De matras voor U!

Wij ontvingen zojuist:

J. B. Gerritsen
Het Hoge 64 -

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

Sparen brengt U geld in de hand. En
wie contant betaalt staat altijd
sterker. Neem nu een
spaarboekje bij de

koetouwen
koehalsters
het adres:
fa. G. W. Luimes
Vorden

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"

pantoffels
Een lust voor het oog

en een

VOO

grijs roodbruin blauw-grocn
vanaf leeftijd 6 jaar

LEECOOPER WINTERSPIJKERBROEKEN
vanaf leeftijd 6 jaar

Timmerwinkel
Telefoon 1527

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

WELDAAD VOOR UW VOETEN

Bupro-gas

Kom ze passen bij

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Wullink's Scnoenhandel

Weulen Kranenbarg

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

H. Lijftogt 't Hoge 75

en

Zakjes

Nutsgebouw"1
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie lac. Miedema - Deventer
Zondag 2 oktober, 8 uur
de vrolijke amusementsfilm
(in schitterende kleuren)

plastic vulling
75 cent
fa» G* W» Luimes
B* Lammers
Telef. 1421 - Vorden

VOOR

DAS BLAUE MEER UNO DU
met: Fred Bertelmann - Chris Howland
Karin Dor
Medewerking van de Nilsen Brothers.
Fred Bertelmann en Chris Howland,
een kostelijk duo,
bekend van radio en grammefoon.
Toegang alle leeftijden

Telef. 1421

Er is maar één

f 1.20 - f 0.90 - fO,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Porpsstr. 11, Tel. 1373.

CONTACT!

LANGE MANCHESTER JONGENSBROEKEN

Groot Roessink's

Nieuwe eollectic
.
kamgaren-terlenka-trmra

PANTALONS

VOE BAL

PPTIKELEH

Fa. Martens
Sport- en Wapenhandel

naar 'T BEDRIJFSKLEDINGHUIS

FA. K. BODDE S ZN.
Groenmarkt 1

Zutphen

Aan allen, die ons 25jarig huwelijksfeest, tot
een onvergetelijke dag
gemaakt hebben, betuigen wij onze hartelijke dank.
D. Eskes
en echtgenote
Vordén, oktober 1960.
„De Hoeve"
Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk ondervonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.

X

Op zondag 9 oktober a.s. hopen onze J
geliefde ouders en grootouders
H. A. CORNEGOOR
en

A. CORNEGOOR-MAATMAN

Hengelo-G., oktober 1960.
Lankhorsterstraat D 112.
Receptie zaterdag 8 oktober vanaf half drie.

Biedt zich aan 'n net
MEISJE i.d. huish. v.
de morgenuren en enkele middagen. Adres
te bevr. Bur. Contact

woensdagmiddag 5 okt. 2.30 uur
in de koffiekamer van het Nut.

Bejaarden-kring

8 uur in Irene
Muziekver.

CONCORDIA
Gegadigden die interesse hebben om opgeleid te worden tot
tamboer bij de drumband, gelieven zich op
te geven bij
B. G. Vlogman
B. Galleestraat 21

Meubelen nodig?

op a.s. maandag 3 oktober in
zaal Bakker. Aanvang 8.30 uur.

JONGE KERK

Op a.s. donderdag 6 oktober 's avonds
8 uur in Irene

Ds. BANNINK komt! Dat zegt genoeg
Onderwerp: Criminaliteit, een teken
van deze tijd?
Zeer actueel.

Tot ziens l

PEPER EN ZOUT

Spreken in het Openbaar
Hoe leer ik mijn SPREEKANGST
overwinnen?

H. FOLMER, Zutphensew. 38, Vorden

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman

tel. 1314

Vorden

De keuken,
het domein van de vrouw
Maak van uw keuken dan ook iets
moois, met een installatie van

VOOR

modieuze
schoentjes
in moderne herfstkleuren

Ploegruiten
vanaf f 2.90 per m
Borduurvoorbeelden gratis ter beschikking

Ploegstoffen
(zwaardere kwaliteit)
vanaf f 5.45 per m
Gegarandeerd
• zonecht
• kleurecht

'T BEST
BIJ

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

MEVROUW
Laat nu uw stoelen vakkundig
Telef. 1421 - Vorden
door ons opknappen, uw matrassen bijvullen
De voordrachtavond, nieuwe gordijnen, vloerbedekking enz.
welke
U belt 1421, en onze stoffeerder komt
Goos van Hoboken
bij U, hij doet het keurig.
zou geven op 13 okt.

Ploeg tafellakens met vingerdoekjes
Keukentafels
Stoelen
blank gelakt, bekleed met plastic
doek
Stoelen
blank gelakt, onbekleed
Kruk
met trapje-combinatie

Fa. G. W* Luimes

Zie etalage

is uitgesteld

Huishoud- en Linnenscharen
Kleermakersscharen
Nagelscharen en tangen
Fröbelschaartje f 0,75

fa. G* W* Luimes

-

B» Lammers

tot vrijdag 21 okt.

vanaf f 1.20 per stuk
Beltman, Boslaan 13,
Warnsveld
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Was het U niet mogelijk de modeshow te bezoeken?

De getoonde hoeden en nog
honderden meer vindt U in de
speciaalzaak

Kroneman-Jörissen

Wie „
kent, zoekt niet,
Vorden
Telefoon 06752-1283. wie zoekt, kent Michieltje niet.

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Voor de laatste keer in dit seizoen
4 fles appelsap
en het 5e flesje G R A T I S

98 et

Speciale aanbieding
Onze bekende vruchtengries (met veel vruchten)
200 gram 38 et

Hierbij l flesje puddingsaus voor 10 et
NIEUW
Amandelkoeken overheerlijk

8 stuks 49 et

Hart zuurkool, de beste die er is
500 gram 17 et
Grote potten appelmoes tijdelijk
39 et
Capucijners (kant en klaar in de pot) grote pot 49 et
Siam rijst
l kg 59
Bitterkoekjes
200 gram 55
Heerlijke ham
150 gram 69
Haring in tomatensaus groot ovaal blik
65
Roomborstplaat (ze smelten op de tong) 150 gram 49

et
et
et
et
et

Profiteerl hiervan!!
Literspotten abrikozen op sap slechts

119 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Voor al uw ondergoed en
wollen dekens iedere vrijdag
op de Vordense markt.

Dus ook op de Verlotingsmarkt.
Let op het juiste adres l
Nooit rouwkoop. Altijd ruilen.

Het Haarden- en Kachelhuis
GEBR. BARENDSEN
biedt U de nieuwste modellen
Kolenconvectors en Oliehaarden o a.:

Brandaris
Davonette
Siegler
Inventa
Wij geven U geheel

Pelgrim

Becking & Bongers
Frisia
Beckers enz.
vrijblijvend het JUISTE

advies.

Steeds goede service.

Fa. HARTENS

te VORDEN

Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272
Elektrische slijpinrichting

Bij besch. V d. Min. v. Jus. d.d. 14-7-1960, nr L.O. 560126-522 is toestemming verleend tot het houden van de
jaarlijkse verloting.

Tot aan de volgende oogst smakelijke aardappelen

Speelt u mee om een der vele prijzen ?

dank zij het veilige

W.ROSSEL

m. en zonder chauffeur

Bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a 156 et
het tweede pak voor het halve geld
Bij elke 100 gram Hotel Goud thee a 79 et
ook het tweede pak voor het halve geld

Div. soorten zakmessen
Schilmesjes - Broodmessen

zonder spruiten

Het adres voor
pluimvee en wild is:

AUTOVERHUUR

Sensationele koffie- en theereclame

• wasecht

SLAAGT U

We gaan met u mee
naar grote toonzalen
Keuze geweldig !

HARDBOARDplaten

schijnt een daalder soms een knaak!!

HET BINNENHUIS

Hedenavond
de prachtige kleurenfilm

Morgen zie ik je weer

Ledenvergadering

de eerste Jonge Kerkavond

Hoe leer ik onvoorbereid spreken? Volgt
Gevraagd flink
MEISJE v.d. winkel daartoe een cursus „Spreken in het openbaar"
W. Pardijs, Dorpsstr. Dames en heren. Opgave en inlichtingen
bij de docent:

CEFA

In Albers zelffbedieningszaak,

Voor agenda: zie mededelingenkastje.
de dag te herdenken dat zij voor 40 jaar
Het Bestuur
in de echt werden verbonden. Dat zij y
nog lang voor elkaar en voor ons ge- Q
spaard mogen blijven, is de wens van
hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

G. Wolters
M. G. WoltersRuesink
Vorden, okt. '60
B 41

Gevraagd 'n MEISJE
v. dag of dag en nacht.
A. G. ter Avest, Eefde
Valkeweg 3.
Telef. 06750-4957

Voetbalver. „Vorden"

Neo-Conserviet
wacht niet tot het te laat is!l

Koopt dan gauw een lot bij een der wederverkopers
Bij de penningmeester of
Vrijdag a.s. op de markt.

Uitgifte 7500 loten

Prijs per lot f 1.—

Trekking 7 oktober n.m. 3 uur
Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

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

Heden zaterdag
komen de kinderen weer bij U voor de

Reclasseringskollekte

RATTI NIEUWS

Ratti kan haar draai nog niet vinden in de
nieuwe competitie. Ook in Noordijk kreeg men
zondag een nederlaag te incasseren.
Aanvankelijk leek het er niet op dat Noordijk
een overwinning zou behalen, daar de Rattianen
reeds spoedig de leiding namen, toen een fout
in de defensie der gastheren werd afgestraft
(O—1). De thuisclub was hierna geregeld in de
aanval maar hun kansen werden door slecht
schieten om zeep gebracht.
Na de thee wijzigde Ratti haar opstelling enigszins, maar dit bleek geen verbetering te zijn.
De verdediging moest na drie minuten zwichten
voor een heftige Noordijkse aanval (l—1). Met
de regelmaat van een klok lukte het de Noordijkers nu om nog vier doelpunten aan de score
tor te voegen (5—1). Door 'n foutief terugspelen
i' ,'le Noordijkdefensie, waardoor in laatste instantie de bal door een achterspeler met de
hand uit het doel werd geslagen, kreeg Ratti
een penalty te nemen. Helaas voor de Rattianen
werd deze bal op prima wijze door de keeper
der Noordijkers gekeerd.
Ook de reserves waren nog niet op dreef. Het
ontbrak hen in de ontmoeting tegen Drempt
Vooruit I aan echte vechtlust en combinatievermogen, waardoor de gasten met 0-9 wonnen,
Ratti A deed het beter en won thuis van Baakse
Boys B met 7—1. Ratti B en C speelden eveneens hun eerste competitiewedstrijd tegen el
kaar, waarbij Ratti B de puntjes kreeg door met
10—l te zegevieren.
A.s. zondag is het eerste vrij en de reserves
gaan naar Pax IV, welke ontmoeting hopelijk
i tweede nederlaag wordt.
A krijgt bezoek van Socii A uit WichmondVierakker, Ratti B speelt een uitwedstrijd tegen
Pax C te Hengelo (G.) en Ratti C heeft in eigen
home een ontmoeting tegen Pax B.
BB. BUFUS D.F.M. VERTREKT NAAR ROME

De Eerw Br. Rufus Marcellis o.f.m. van het
Minderbroerklooster op de Kranenburg, heeft
dezer dagen van de Generale Overste der Fran
ciscanen uit Rome het bericht ontvangen, dat
hij met ingang van l oktober a.s. is aangestek
als tuinman en verzorger der boerderij op het
Minderbroederklooster te Cryptaferrata bi,
Rome.

.j. «|. »j, .j.4.4.4. •$. 4.4» 4» 4* 4» 4- 4* 4* 4» 4» 4*

„Het Binnenhuis91
WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman

EERSTE SEIZOENVERGADERING
B.O.L.H.
De B.O.L.H. aid. Vorden hield in hotel „Hei
Wapen van Vorden" haar eerste ledenverga
clering in dit winterseizoen. De belangstelling
hiervoor was slechts matig.
De presidente, niej. V'ruggink, verwelkomde
in het bijzonder de spreekster, mevr. Warte
na-Iios uit Apeldoorn, die een onderwerp
over „Vluchtelingen" /ou inleiden. De/e be
sprak hierna op bijzonder interessante wijze
het leven der vluchtelingen.
Medegedeeld werd verder dat voor het ko
mende winterseizoen verschillende cursussen
/.uilen worden georganiseerd. De kadercursus
te Eerbeek zal in tweeën worden gesplitst en
zal worden gehouden op 6, 7 en 8 en 13, 14 er
15 december a.s.
De propaganda feestavonden in combinatie
met de B.O.G., de Bond van Plattelandsvrcm
wen en G. M. v. Landbouw zijn vastgestelc
op 11 en 12 november a.s. Besloten werc
voorts om de contributie in één keer te innen
De presidente hoopte dat alle leden mede
zouden werken tot het slagen van de propa
tra M da feestavonden.

Onze voorraad is nog groter dan voorgaande jaren.
Wij hebben naast onze bestaande kollektie de nieuwe dessins van 1961
ontvangen.
Wij hebben deze dessins op een overzichtelijke wijze geëtaleerd.

Ik ga een vol VlVO-spaarboekje brengen bij onze
VIVO-kruidenier. Hij betaalt
me dan DIRECT ƒ 5.- uit en
daarvoor mag ik van Mamma
een pop gaan kopen. Fijn hè?

*
*
*
*
*
*
*
•l»
*
^
^
*
*
*
^
*
*
'*
*

Voorradig:

E n . . . voor Mamma zelf is
het feest er niet minder om.
Met de VIVO-wapentjes, die
de VIVO-kruidenier haar bij
ALLE boodschappen zó maar
CADEAU deed, kon ze mij
eens extra verrassen.

• Cocostapijt 100 br.
• Cocoslopers 50 en 70 br.
• Cocoskarpetten 160x230 en
200x300
• Cocosmatjes
• Ruige matten
• Corridor matten

SPECIALITEITEN
geldig van 29 sept.-6 okt.
Appelmoes

C2'

3 jampotten

^^ •

STER COCOS!

GRATIS 1 VLIEGENDE PROPELLER BIJ:

Zeer geschikt voor een vaste bedekking in uw woonkamer.

9O

1 pakje Thee
van Ackerman a . .

Degelijk, fraaie dessins en billijk in
prijs

Marie biscuits
2 5 0 gram

*
*

't Kopen bij de
VIVO-kruidenier biedt vv
reusachtige voordelen.
Elke week 5 specialiteiten
tegen ongelooflijk-lage
prijzen é n . . .
altijd verzekerd van de
beste kwaliteit.
_..::

. . . .

Droptoffee's
2 5 0 gram

. . . .

Lunchschouder
l 5 0 gram

. . . .

VOOR

45
69

HET repareren en schoonmaken
van uw haarden en kachels
het juiste adres:

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-wapentjes

Gebr. Barendsen
Telefoon 1261

Elektrische en gasverwarming

Veilig, doelmatig, reukloos, verplaatsbaar
U kunt kiezen uit:

VIVO kruideniers:

OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
Smit, Zutphensewj

Een costuum kiezen moeilijk?
Geenszins! Kom kijken naar
onze Oxford-collectie. Ongetwijfeld vindt U, tegen de
prijs die U past, een costuum
met allure • in kwaliteit en
afwerking aan maatwerk gelijk.

L. Schoolderman - Vorden

L. SCHOOLDERMAN
500 gram gesmolten vet 45 et.
200 gram ontbijtspek 50 et.
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram snijworst 90 et.
200 gram ham 90 et
500 gram rook worst 170 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Gashaarden

Wie WOL wil. . .

G. EMSBROEK * Zn G.V.
alles op elektrisch
gebied

Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

vtuisfioud- en

Illodesnoiv

Onderstaande firma's bieden U weer
de bekende, gezellige en leerzame avond
aan op
donderdag 6 oktober 's avonds

19.45 uur in zaal Bakker

Een lekker kopje koffie
U gratis aangeboden.

wordt

Kaarten verkrijgbaar bij

fa. H. Luth
Nieuwstad

WELKE DE MEESTE VOLDOENING GEEFT
kiest ze geheel naar eigen
smaak uit, in de grote
sortering die wij voor u in
voorraad hebben.
GRATIS PATRONEN
Vakkundige voorlichting.

H.Luth Nieuwstad Vorden

Te koop een zeer soliede HETELUCHTKACHEL Zutphense73
TE KOOP: inmaakkool en consumptiewortelen.
K. Hoetink, 't Hoge 9

Te koop 4 CLUBJES Te koop EETAARDBurger, Julianalaan 12 APPELEN
Vorden
Libertas R.A.Engberts
Kamphuizen.
Te koop grote kamerkachel, fornuispot en
Toom BIGGEN te
z g.a n. butagasstel.
koop
J. Arfman, den
Nieuwstad 35, Vorden
Bram el
Te koop 'n KOLENFORNUIS, g.o.h., met
Toom BIGGEN te
pijp. Wed. Berenpas koop. H. Lijftogt, bij
Nieuwstad 41
het kerkhof

Een pak om in
gezien
te worden!

Radiator kachels (hetelucht)
Ventilator kachels
Straalkachels
Zonnekachels

Ook voor uw douchecel hebben wij
een waterdichte en volkomen veilige
elektrische verwarming.

TE KOOP
blauwe mantel m. 42
beige wollen japon 44
geklede zwarte ,, 42
blauwe wollen „ 42
beige Terlenka rok 42
een grijze jumper 42
Mevr. Gies
Almenseweg 2
Kruispunt Warken

óteeds vaker: KIST»flAKER

Extra Reklame

Warmte

Vorden

STER COCOS!

BIOSCOOP

Eindelijk is er weer een vlotte, vrolijke film
waar jong en oud van kunnen genieten. „Das
blaue Meer und Du", is een amusante vakantie
film, waarin Fred Bertelmann enkele bekende
Schlagers zingt, bijgestaan door Chr. Howland
Zij vormen een kostelijk duo, bekend van radio
en grammofoon.

tel. 1314

Een g.o.h. vulkachel te 2 tomen BIGGEN te
koop, zeer geschikt v. koop. H. Bargeman
grote kamer. Te bevr. Veldwijk C 93
Stationsweg 9, Vorden
2 tomenbesteBIGGEN
Te koop DUVELTJE te koop, tevens zoete en
en FORNUISPOT.
zure PLUKAPPELS.
H. J. Barink, Hackfort H.W. Mullink. D 155
C 34
Medler
Te koop in prima staat
zijnde KACHEL, merk
Pelgrim 29, voor een
groot vertrek.} A Bleumink, v h. Besselink
Kerkhofweg D 4

Wie heeft nog
GEBAKDOZEN
van ons in zijn bezit?
Te koop prima kinder- Bakkerij Voskamp
rijwiel. 6-8 jr. sport- TEKOOP:l-persoons
model. B.v Hackf.w.52 Engels ledikant, m. matrassen, wasmachine
Te koop oersterke (houten kuip, m. motor)
KIN DERFIETS, leeft. handnaaimachine en
8-l 2 jr., prijs f 30,— pick-up-salonkast
W.Pardijs.Kerkstr. 23 W. Vreeman, C 160
Vorden

Zeer voordelige aanbieding

HEREN ÏERLENKA PANÏ1LOHS

H.&W.
Zutphenseweg 14

Te koop toom zware
BIGGEN bij R.Meijermk, E 95, Brandenb.

Telefoon 1514

Sparta BROMFIETS
te koop,v.e a.telescoop
prima in orde. Bevr.
Julianalaan 34 Vorden
EETAARDAPPELS
te koop, pimpernel en
libertas. Tevens zoete
en zure APPELS.
W. Steenblik, Delden

