Frankcring bij abonnement, postkant. Vorden

CONTACT
HET

NIEUWS-

EN

Donderdag 17 oktober 1963

25e jaargang no. 29
Verschijnt éénmaal per week

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
PLATTELANDSVROUWEN VIERDEN
KOPEREN FEEST

Woensdag 9 oktober werd in intieme kring het
12','•> jarig bestaan van de afdeling Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen op feestelijke wyze herdacht. De grote Nutszaal bood een
fraaie aanblik mot de door de leden versierde tafels. Het toneel was belangeloos door de Firm
Klumper met vaste plante „aangekleed".
Het handwerkclubje had een stand gemaakt van
zelfvervaardigde handwerken, waarvoor in de pauze veel belangstelling bestond.
Na het zingen van het bondslied heette de presidente de 140 dames hartelijk welkom, in het bijzonder de 12 nieuwe leden, die het ledental op 172
brachten.
De avond werd begonnen met een gezamenlijke
koffiemaaltijd. De presidente, me j. Meinen, stond
in haar toespraak stil bij de mijlpaal van 121/2
jaar on sloeg een blik terug op de jaren die de
afdeling achter zich heeft.
Zy dacht hierbij in de eerste plaats aan de initiatiefnemers en het eerste bestuur, die de stuwkracht
hebben gegeven tot de oprichting van de afdeling.
Het initiatief is uitgegaan van enkele dames die
gehoord hadden van het werk en het streven van
de Bond van Plattelandsvrouwen in naburige
plaatsen en van het bestuur van de Gelderse
Maatschappij van Landbouw hier ter plaatse. Op
4 april 1951 werd in Hotel Brandenbarg een vergadering belegd, waarbij mevr. Esselink-Kok, toen
presidente van de afdeling Lochem, werd uitgenodigd om het een en ander over de Bond van
Plattelandsvrouwen te vertellen. Die middag waren 39 dames aanwezig. Men besloot tot oprichting
van een afdeling Vorden. Het werk van de Bond
is naar twee kanten gericht, n.l. naar binnen en
naar buiten. Dat wil zeggen niet alleen ontwikkeling en ontspanning voor eigen leden zijn van belang, maar ook de veranderingen in dorp en eigen
si rock vragen de aandacht.
De afdeling Vorden gaat de toekomst bewust tegemoet. Zij blijft bereid in de Bond mee te werken
aan een goed leefbaar bestaan, waardoor het werk
een zinvolle betekenis kan krijgen, aldus besloot
de presidente haar toespraak.
Het was een grote verrassing voor het bestuur
en leden toen mevr. Haverkamp-Olthuys namens
het handwerkclubje een kleed aanbood voor de
bestuurstafel, waarop o.a. het wapen van de gemeente Vorden en het embleem van de Plattelandsvrouwen waren geborduurd.
Het bestuur bracht een driewerf hoera uit op de
maaksters.
Na de koffietafel was er een gezellig samenzijn.
Wat is er genoten van de voordrachten door de
dames Hazekamp, Tjoonk en Besselink. Ook meIW van Arkcl komt alle lof toe voor haar leuke
t e k e n i n g e n van spreekwoorden en gezegden, die
door de leden geraden moesten worden. Onder de
bedrijven door werd nog thee geschonken, waarbij
rake on een truffel werden gepresenteerd.
Aan hot einde van de avond bedankte de presidente allen die hadden meegewerkt aan het
slagen van deze feestelijke bijeenkomst.
BIOSCOOP

Zondagavond komt er een film met operette-allures. ,,Tm schwarzcn Rössl" is als het ware een
tegenhanger van „lm weissen Rössl". Zes lieve
meisjes helpen een hotel restaureren en maken het
de gasten bijzonder aangenaam.
K a r i n Dor, Hans von Borsody, Peter Kraus e.a.
spelen de hoofdrollen. Veel bekende en ook nieuwe
schlagers verhogen de charme van deze aardige
film.

KERKDIENSTEN zondag 20 oktober.

op een fijn, zacht
pullovertje. Zuiver
l wol met een mooi
i j verwerkte halssluil ting. Vlot en jeugdig
staat de aparte garnering van pied de
poule. 21.50

Modehuis
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PrqchUiai

ania-liaarsonnen
Natuurlijk bij

Wullink'stSchoenhandel
Onbetwist de Schoenenspecialist
50 JARIG JUBILEUM

De K.V. „Daniël" in de buurtschap „Wildenborch"
herdacht onder grote belangstelling haar 50-jarig
bestaan, 's Middags vond een oriënteringsrit en
een gekostumeerde voetbalwedstrijd plaats in tegenwoordigheid van de bondsvoorzitter, de heer
H. Verhaar uit Amsterdam. De clubleider,.de heer
J. van Amstel, sprak een kort openingswoord.
De uitslagen waren als volgt:
Oriënteringsrit: 1ste prijs T. Ruiterkamp; 2. G.
Korenblik; 3. H. Horstman; 4. A. Berenpas; 5. T.
0
Bargeman.
Gekostumeerd voetbal: 1. A. Klein Brinke; 2. M.
e kracht van een verkoudheid
Arfman; 3. G. Horstman; 4. J. Leunk; 5. G. RosI^BBI bij Vader, Moeder en Kmd.i^MM
sel.
Na afloop werd in het koetshuis bij het kasteel
RATTI-NIEUWS
een koffietafel aangeboden voor de deelnemers
De met veel spanning tegemoet geziene wedstrijd waarbij de prijzen werden uitgereikt. Ds. J. J. van
tussen Ratti en Socii uit Wichmond-Vierakker is Zorge sprak een kort slotwoord waarbij hij dank
in een verdiende 4—l overwinning voor Ratti ge- bracht aan de fam. Staring voor de welwillende
ëindigd.
medewerking.
Het was een goed gespeelde wedstrijd, waarbij Onder leiding van Ds. van Zorge werd des avonds
alle spelers zich kennelijk van hun beste zijde heb- in het verenigingsgebouw het feest voortgezet.
ben laten zien. Ratti had haar opstelling gewij- Hij hield een predikatie over het bijbelgedeelte
zigd, wat het spelpeil ten goede kwam.
l Samuel 17 : 45 met als thema „Hoe zijn wij
Katti startte met de wind tegen en moest in het toegerust tot de strijd" en handelende over- David
begin bet initiatief aan de gasten laten. De aan- met de kampvechter Goliath van Gath.
vallen van Socii konden echter keer op keer door Bij de opvoering van de revue werd het woord gede hechte defensie worden afgeslagen. De score voerd door de heer B. Lenselink, welke namens de
werd na 15 minuten geopend door de snelle Ratti oud-leden een nieuwe bondsvlag aanbood en ontmiddenvoor Lichtenberg, die een verre trap van hulde.
Tolkamp over de Socii-verdediging heen, kon op- Namens het bondsbestuur sprak de heer Verhaar
vangen en nog net voor de reeds uitlopende doel- die de ouders dank bracht voor hun steun en de
man handig in de rechterbenedenhoek schoot leider voor zijn opofferingen en zijn uitstekende
d—O).
leiding.
De gasten kwamen gemakkelijk aan de gelijkma- Het oud-lid, de heer Bannink uit Hengelo (G.),
ker daar een der Ratti-verdedigers de bal terug- deelde vervolgens iets mede inzake de oprichting
spoelde op de keper, die zijn doel reeds had ver- van de K.V. Deze werd opgericht op initiatief van
laten, waardoor de bal langzaam in het net ver- de heer Offringa, oud-hoofd der school, met 13
dween (l—1).
leden en wel op 13 oktober 1913. Als leider funNa de thee had Ratti de wind in de rug en werd geerde toen de heer Offringa, als secretaris-pener nu levendig geopereerd voor de Socci-veste. ningmeester de heer D. Klein Ikkink en als beDe stand werd 2—l toen B. Wentink een fraaie stuurslid de heer Teunissen.
hoekschop lanceerde, welke de Socii-doelman niet In een 13 tal coupletten in dialect bracht de heer
onder controle kon krijgen.
Klein Urinke zijn felicitatie over waarvan het slot
Socci deed hierna verwoede pogingen om haar luidt:
achterstand in te halen, maar de Ratti-defensie gaf
Wiej hopt dat Daniël nog veulle joai-en
geen krimp. De score werd opgevoerd tot 3—l, In dit nieje gebouw mag voortbestoan
door T. Lichtenberg, die een pracht voorzet van En dat er van de kleine knapen
de middenvoor uitstekend benutte.
Heel veulle nog noar toe meugt goan.
Acht minuten voor het einde maakte Lichtenberg De heer en mevrouw Van Amstel werd namens leer 4—l van.
den en oud-leden door de heer Luesink een cadeau
De reserves waren vrij.
aangeboden voor het vele werk dat ze voor de verVan de jeugdteams speelde Ratti a een uitwed- eniging hebebn gedaan.
strijd te Zutphen tegen Wilhelmina S.S.S. a, maar
C.J.M.V. BIBLIOTHEEK
verloor deze met 4—1.
Het b-elftal speelde een verdienstelijke wedstrijd Op verzoek delen wij mede, dat de C.J.M.V. in
Irene een prachtige bibliotheek bezit met een grote
tegen Socii c; het werd een 2—2 gelijkspel.
Voor de senioren zijn a.s. zondag geen wedstrijden keus aan boeken. Wie hiervoor interesse heeft,
vindt per advertentie nadere gegevens omtrent
vastgesteld.
Zaterdagmiddag spoelt Ratti a uit tegen Voorst a openingstijden en leesgeld. ledere lezer kan gratis
een catalogus krijgen.
en Ratti b thuis tegen Almen b.

Damp breekt

VOETBAL

Een op 7 plaatsen gewijzigd Vorden I heeft zonHerv. Kerk
dag een verdienstelijk resultaat behaald, door
8.30 uur Ds. J. H. Jansen. Jongerendienst.
Keyenburgse Boys op eigen veld een l—l gelijk10.15 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop. spel af te dwingen.
Dit gelijke spel is niet tot stand gekomen door
Medlerschool.
goed voetbal, maar door het blyven vechten tot
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
de laatste minuut. Bovendien slaagde doelman
Geref. Kerk
Wissels erin enkele zeker schijnende doelpunten
te voorkomen.
9.30 en 3 uur Ds J. D. te Winkel.
Vorden startte veelbelovend doch met kunst en
vliegwerk slaagden de Boys erin hun doel schoon
R.K. Kerk
te
houden.
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
De
thuisclub was echter niet voornemens zich in
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, de verdediging
te laten drukken en geleidelijk
n.m. 3.30 uur Lof.
aan werd het spel naar de Vorden-helft verplaatst. Wissels moest eenmaal al zijn kunnen toZondagsdienst Doktoren
nen bij een hard schot van Teunissen.
(alleen voor spoedgevallen)
Toch was het dezelfde speler die zijn ploeg een
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag- l—O voorsprong verschafte, toen Wissels een afstandschot door zijn handen liet glippen. Tot aan
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
de rust bleef de stand l—O gehandhaafd.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tusIn de tweede helft was het aanvankelijk een gesen half tien en tien uur 's morgens.
lijkopgaande strijd. De Vordense linksachter WesZondagsdienst dierenartsen.
terveld moest bij een poging om de Boys-middenVanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- voor het scoren te beletten, geblesseerd het veld
morgen 8 uur A. Harmsma, tel 06752 (1277) verlaten. Achteraf bleek dat hij de knieband heeft
gescheurd en waarschijnlijk voorlopig niet zal
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
kunnen spelen. Hy werd vervangen door Rothman.
Öij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
Uit een pas van Buunk was het Eggink die on(Bureau Rijkspolitie).
geveer 20 minuten voor tijd de partijen op geVVeekmarkt.
lijke voet bracht. Na dit doelpunt werden de VorVrijdag waren 86 biggen op de markt aan- denaren geheel op eigen helft teruggedrongen,
gevoerd. Er was kalme handel; prijzen van doch de Vordense defensie wist zich tot aan het
eindsignaal overeind te houden.
f60.— tot 70. — .
Vorden II doet het in de tweede klas tot nu toe
Burgelijke stand van 9 t./m. 15 oktober. uitstekend. Nu werd met 6—3 van het bezoekende
Geboren: d. v. G. J. Brummelman en H. A. Ruurlo II gewonnen.
Nieuwenhuis; z. van G. Berendsen en H. Vorden III handhaafde haar positie aan de kop
van de ranglijst door Zutphen V op eigen veld met
Rouwenhorst; d. van D. G. Wesselink en 6—l te kloppen.
A. H. W. Scheffer.
Vorden a versloeg zaterdagmiddag op eigen veld
Ondertrouwd: B. J. Groot Jebbink en R. A.Z.C, b met 5—3. Het b-elftal moest met 5—2 het
Bannink; G. J. Muyser en W. H. Wullink. hoofd buigen voor Steenderen a. Vorden c verloor
Gehuwd: G. J. H.Kappert en G. W. Hiddink. met 4—O van De Hoven c, terwijl het d-elftal een
Overleden: H. Verstege, m., 71 jr., echtgen. 2—O nederlaag kreeg te incasseren van Baakse
Boys B.
van B. Klein Sessink.
Voor de junioren staan de volgende wedstrijden op
het p rog i-a m ma: Vorden a—Almen a; Be Quick c
—Vorden b; Voorst b—Vorden c en Vorden d—
Droge voeten
Steenderen b.
in uw rubberlaarzen met

BILJARTEN

en nimmerViw of schraal

:±CJ^.°.-!.V: Hamea-GeSeË

NATIONALE V L I K in KLINGKNAKTIE

Onder auspiciën van het Nederlands Comité Vluchtelingenhulp 1963 zal e r v a n donderdag 17 oktober
tot en met dinsdag ^^•ktobcr 19G3 in deze gemeente een huis-aan^Rns kollekte met lijsten
worden gehouden ten bate van de vruchtelingenhulp.
Deze aktie is nodig omdat enige duizenden vluchtelingen in Griekenland en Turkije, die al 10 jaar
en langer naar internationale hulp uitzien, de
kans lopen ongeholpen te blijven.
Het Nederlandse Comité Vluchtelingenhulp 1963
heeft zich ten doel gesteld deze mensen te helpen en doet ook op de inwoners van Vorden een
dringend beroep een bijdrage te geven ter leniging
van de nood van deze vluchtelingen.

In het biljartdistrict „De IJsselkring" speelde De
Zon I deze week thuis tegen Ons Genoegen I. Na
een spannende strijd deelden de ploegen de punten 4—4.
De Zon II kwam goed voor de dag door in de uitwedstrijd tegen Groene Jager I ook een gelijkspel
te behalen.
Deze week gaat De Zon I op bezoek by het eerste
viertal van de pas opgerichte biljartvereniging
„Kranenburg".
De Zon II speelt in Wichmond tegen KOT III.
EREHAAG VAN TOUWTREKKERS

Ter gelegenheid van het huwelyk van de heer G.
Kappert, leider van de Medler touwtrekkers, met
mej. Hiddink, Hengelo (G.), vormden de leden
van de Touwtrekvereniging een erehaag voor het
Gemeentehuis. Deze geste werd bijzonder op pry's
gesteld.

JONG VOOR OUD

C.J.B.T.B. AFD. VORDEN

Naar wij vernemen zal er op 7, 8 en 9 november
een bazar gehouden worden in en ten bate van het
Bejaardencentrum „de Wehme".
Zijn wij juist geïnformeerd dan belooft dit een
heel evenement te worden. Houd dus deze avonden vrij voor deze bazar. De oudjes rekenen op
uw komst.

De C.J.B.T.B. afd. Vorden hield in café Eskes een
matig bezochte ledenvergadering onder leiding
van de heer A. J. Oltvoort Jr. Deze heette in het
bijzonder welkom mevr. Haring. Deze hield een
causerie, verduidelijkt met dia's, over haar verbly'f en ervaringen in Portugal. Het is een vriendelijke, behulpzame en gastvrije bevolking. Men
vindt er weelde maar ook veel mensen welke door
de lage loonstandaard een karig bestaan leiden.
Zo vertelde zij allerlei wetenswaardigheden.
Na beantwoording van enkele vragen bracht de
voorzitter mevr. Haring dank voor haar lezing.
Voor de verschillende te houden cursussen bestond
wel animo.

FILMAVOND IN IRENE

Uitgaande van het Ned. Bijbelgenootschap worden a.s. maandagavond enkele films over Israël
vertoond in Irene. De films werden opgenomen
door het N.C.R.V. televisieteam. Zie advertentie.
ORIËNTERINGSRIT

Aan de zondagmiddag door de V.A.M.C. „de
Graafschaprijders" gehouden oriënteringsrit namen 50 auto's, motoren en brommers deel. De rit
was geheel in de gemeente Vorden, met start en
finish bij hotel Brandenbarg.
De diverse uitslagen zijn:
Motoren: 1. W. Maalderink, Hengelo (G.), 33 strp.;
2. J. H. Bakker, Zutphen, 33 strp.
Auto's: 1. H. Tuitert, Silvolde, 26 strp.; 2. P.
Reinders, Zutphen, 28 strp.; 3. K. Kerkziek, Vorden, 32 strp.; 4. Joh. Hissink, Ruurlo, 35 strp.
Bromfietsen: 1. J. Aartsen, Apeldoorn, 13 strp.;
2. G. Brandenbarg, Vorden, 15 strp.; 3. G. te Brake, Hengelo (G.), 16 strp.; 4. B. Enzerink, Hengelo (G.), 18 strp.; 5. B. Gerritsen, Ruurlo, 18
strp.; 6. A. Grotenhuis, Hengelo (G.), 18 strp.
LANDSKAMPIOEN

Tijdens de te Nijmegen gehouden oriënteringsrit
om het landelijk clubkampioenschap van de
K.N.M.V. wist de heer D. J. Pardijs van de Vordense auto- en motorclub „de Graafschapryders"
beslag te leggen op een eerste prys. Hij werd
hiermede landskampioen in de klasse bromfietsen
met duoberijder.
MOOI SUCCES OP PLOEGWEDSTRIJD

Onze plaatsgenoot, de heer H. Helmink, behaalde
een 5e prijs op de onlangs gehouden ploegwedstryd
van de JBTB kring „De Graafschap" te Vierakker.
DAMMEN

Het tweede tiental van DCV speelde maandagavond in Hengelo de eerste competitiewedstrijd in
dit seizoen. De strijd eindigde (voorlopig) onbeslist 8—8. De partij tussen J. W. Heyink en A.
Wentink en tussen G. Dimmendaal en H. Wesselink moesten worden afgebroken.

i J pa sic
Behoud van Uw tanden. 75ct-f1.LAATSTE TOERNOOI DER
TOUWTREKKERS

De grote strijd in de Achterhoekse Touwtrekkersbond is gestreden. Heure I (Borculo) behaalde 53
punten, werd niet alleen bondskampioen 1963 maar
behaalde tevens een 1ste pry's te Ruurlo.
Medler behaalde een zeer eervolle 2e plaats met
51 punten.
Van de Vordense scholen, die ter opluistering meetrokken werd de ploeg van de Medlerschool tweede en mocht de aanvoerder een fraaie lauwertak
als trophee in ontvangst nemen. Het team van de
Kranenburgse school werd vierde.
„ROTONDE" LEGT DEFINITIEF BESLAG OP
WISSELBEKER

Het klaverjasteam van de lunchroom „De Rotonde" is er vrydagavond in geslaagd de beslissingswedstrijd tegen de ploeg van „Old Dutch" uit
Zutphen te winnen en daarmee beslag te leggen
op de wisselbeker.
Vorig seizoen hadden beide teams zowel in Vorden
als in Zutphen tegen elkaar gespeeld. Omdat het
toen niet tot een beslissing was gekomen, diende
er een beslissingswedstrijd gespeeld te worden.
Na onderling overleg werd besloten deze wedstry'd
in Vorden te houden. Met 32.532 punten voor „De
Rotonde" tegen 31.691 voor „Old Dutch" werden
de Zutphenaren met lege handen huiswaarts gestuurd.
Als wedstrijdleider fungeerde deze avond de heer
A. Wentink.

Klaverjastournooi

17 t. m. 23 oktober 1963

op zaterdag 26 okt.

PRIMA
Econel
Hoestsiroop

Grote fles voor
het hele gezin
Capucijners
met 15 wapent j es

literblik

werkschoenen
(hoog model)

met sterke rubberzooi

a.s.

Aanvang 8 uur.
Volgens het W.M.-systeem.
Een beperkt aantal personen
kan deelnemen.
Spoedige opgave is gewenst.

Café „de
ZEER VOORDELIG

ÏIMRIMK
DE OPTICIEN DIE RLT JD
VOOR U KLflflR STflflT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Zon"

HARTMAN

slechts 114.95

Leverpastei Zwanenberg

MONTUREN

[zuKUNNEN NIET!

3 blik

Laat ervaring U
leiden, neem

ÏÏËIÏ

Telefunken

Leidse kaas
volvet
500 gram .

Radio en Televisie

Onbetwist „De Schoenenspecialist'

Fa. P. BREDEVELD * ZN.
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN

v. 90 et

-i s£
i£
^^tó

voor:

Wullink's Schoenhandel

Bij 1 pakje
Bonuto thee

i^**»

£y weren OOK DAT HCT DIE
yZERSTERKE SOKKEN i
SMN VAN...:

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Leverkaas
150 gram

1 pakje
Choc. korrels

v. 78 et

Raiffeisen-spaarweek

GRATIS

100 WAPENTJES

14-19 oktober 1963

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes
VIVO kruideniers:

Ter herdenking van de oprichting van de eerste Boerenleenbank

óteed» „af™,: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/t Hoge

ontvangt ieder die deze week een inlage in de spaarbank doet

EEN AARDIGE VERRASSING

U wordt bewonderd

Maak vandaag en

U zult er geen spijt van hebben.

met een japon of deux-piece

Coup. Boerenleenbank „VORDEN"

uit onze aparte kollektie, in alle maten.
KOMT U EENS

morgen nog van deze gelegenheid gebruik.

Raifffeisenbank

PASSEN!

Ruurloseweg 21

Ook japonnen in heupmaten.

H. LUTH, Nieuwstad, VORDEN

Vorden

gaan winkelen

Fijne Keukencursus
Op dinsdag 12 november om 7 uur
's avonds begint een fijne keukencursus van 6 lessen.

Er kunnen nog enkele dames geplaatst
worden.

Zelfbediening

Aangifte voor 25 oktober, Tel. 1512.
Neem uw diepvriezer in huis,

- Telefoon 1281

dat spaart geloop, tijd en arbeid.

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Uw levensmiddelen altijd bij de hand!

Sparen bij de Spar is sparen bij de koop!
G. EMSBROEK & ZN. c.v.

3 extra voordeeltjes

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

ZO SPAART U GULDENS
zegels

l pot pindakaas
l pak choc. hagel
samen 169 et
l fles geconc. Pronto
l fles geconc. bleekwater samen 89 et
100 gr. gebraden gehakt
100 gr. kinnebakham
samen 75 et
amandelspeculaas
75 et
l pak
pindakrokant (snoepje)
49 et
l zak
79 et
l reuze ontbijtkoek
61 et
l grote ontbijtkoek
250 gram cocosrotsjes
59 et
Janhagel
65 et
l zak
52 et
100 gram choc.menagerie
Spar koffie
148 et

l
2
3

Winkelen . . . dat vraagt wat
van uw nylons. Daarom wilt
u sterke nylons die ook mooi
zijn. Setter Set nylons, mooi
en sterk - u doet er véél
langer mee!

Cursusgeld f 15.—.

REMMERS
Zutphenseweg -41

NYLONS

Chr. Landbouwhuishoudschool

Het samenstellen van onze najaarskollektie
is met zorg gebeurd, en . . . zonder overdrijuing mogen wij ze zeer geslaagd noemen.
Een bezoek aan onze zaak zal u de overtuiging geven, dat deze kollektie apart is.
Een greep uit onze artikelen:

18

Vesten, pullovers, rokken
en blouses

14

Nieuwste modellen, moderne
teleurstellingen en ...

34

HET

VERKEER

eist goede autobestuurders
10
32
24
12
12
10
60

laag in prijs

Bovendien zijn wij bijzonder gesorteerd in:

auto-rijschool

KIND E R K L E D I N G

M. J. VLIELANDER
ZIE ETALAGE

GRATIS

THEORIE-LESSEN

f 1.95
Vraag
altijd
naar
—

v WJIF J

C!
Setter Oet
NYLONS bij:

Daarom naar:

Garage T. J. BOESVELD - Vorden
Dorpsstraat 8
Tel. (06752) 1329

Prijzen vanaf

Wat een keus!

A. J. A. Hehiiiiik

L Sdioolderman
Laat uw koeien

scheren
door H. G. Oltvoort.

Almensew. 13, Vorden

Voor de vele bewijzen
van belangstelling ons
betoond bij ons 12%jarig
huwelijksfeest,
zeggen wij hartelijk
dank.
A. Meenink
G. MeeninkLigtenbarg

X
X
X
X
X
X
X

Jnplaats van kaarten

Herfsttijd

BEREND JAN GROOT JEBBINK

en

FRUITTIJD

REINTJE BANNINK

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
Vorden, C 72.
voltrekking zal plaats hebben op vrijdag 25 oktober a.s. des v.m. 11 u u r
Hartelijk dank, aanalin het
het Gemeentehuis
Gemeentehuis te
te Vorden.
Vorden.
Iendiede4eoktoberter S/
gelegenheid van ons ^ Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
huwelijk voor ons tot W te Vorden, om 2 uur, door de Weleerw.
een onvergetelijke-dag
Heer Ds. J. H. Jansen.
hebben gemaakt.
Oktober 1963.
J. W. G. Wissels
Vorden, Almenseweg 41
J. H. Wissels
Barchem, Lochemseweg O 50
Voskamp
Toekomstig adres: Almenseweg 41
Castricum,
Vorden.
Duinenbosch 3,
Vorden, D 151.
M Receptie van 3.30—5 uur in Hotel
Brandenbarg, Vorden.
Gevraagd voor klein
gezin, waarvan vrouw
hulpbehoevend is,
HUISHOUD.HULP,
die genegen is lichte X
w Op maandag 21 oktober hopen we
verpleging te geven.
/ ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Hulp voor ruw werk
beschikbaar. In- of
J. Kieft
extern. Aanmelden 's
A. Kieft-Begieneman
avonds na 7 uur.
P. F. H. van Hille, W Vorden, Almenseweg 43.
Boslaan 12, Warns- U
veld, Tel. 06750-2884.
Receptie van 4—6 uur in Hotel
Brandenbarg te Vorden.
Te koop gevraagd 'n
n
vrijstaande WONING
op mooie stand.
Brieven, zo mogelijk
Heden overleed na een langdurig gemet prijsopgave, onder
duldig gedragen lijden onze inniggenr. 2234 aan bureau
liefde en zorgzame man, vader, behuwd-,
van dit blad.
grootvader en broer
Ondergetekende houdt
HENDRIK VERSTEGE
zich beleefd aanbevoechtg. van Berendina Klein Sessink
len voor
in de ouderdom van bijna 72 jaar.
Dat hij in vrede van ons heenging,
Tevens elke vrijdag
troost ons in dit zo zwaar verlies.
gelegenheid om in VorVorden: B. Verstege-Klein Sessink
den te slachten bij
„
D. Meijerink-Verstege
slagerij Vlogman
D. Meijerink
Opg. hiervoor worden
Hengelo-G.: G. Schuerink-Verstege
gaarne ingewacht bij
D. Schuerink
H. GAL, Vorden,
Arnhem: G. R. Verstege
bij 't Zwembad,
G. H. Verstege-Meenink
tel. 1595.
Warnsveld: H. Verstege
B. Verstege-Wullink
Te koop groot wit
en kleinkinderen
elekt r. FORNUIS met
bak- en warm oven.
Vorden: A. J. Verstege
G. Bijenhof. ZutphenVorden,
12 oktober 1963.
seweg 42.
Klein Brandenborch E 95.
De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 16 oktober op de Algemene
Voor koedekken,
Begraafplaats te Vorden.
koeriemen,
koetouwen,
staartentouw,
staartleers,
Maandag 21 oktober
raffia wartels,
enz. enz.

l

X

Profiteert van onze daverende aanbieding,
(zolang de voorraad strekt).
X
Mooie Goudreinetten, per 2 kilo
bij l kist a 20 kilo
Mooie Sterappelen, per 2 kilo
bij l kist a 20 kilo
Mooie Jonathans, per 2 kilo
bij l kist a 20 kilo

SX
^
U

X
X
X
X
X

u

W

Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding-kinderoveralls

K

DEGELIJK EN BETROUWBAAR

f
n

CONFECTIEFABRIEK G.H. KAYSER N.V.

X
W

ENSCHEDE (LONNEKER)

filmavond

Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.
Te koop nieuwe kinderfiets, leeftijd 6—9
jr. (prijs verloting).
D. Eskes, C 71.
Ter overname gevr.
weckglazen.
Haverkamp, Ruurl.w. D 21.
Bij inschrijving te
koop ±0.80 ha. beste
stoppelknollen, ook
in gedeelten. D. Norde, „Wenneker",
Vorden
Te koop 'n stortkar
Th. Nijenhuis, B 9.
Vorden
l drag. VAARS te
koop. 21 okt. a.d. teil.
Wed. Schotsman,
C 103.
Te koop een toom
BIGGEN. B. Groot
}ebbink, Galgengoor,
C 110.
Te koop een toom
BIGGEN, A. Verstege, B 49, Pelden.
Te koop 2 toom mooie
BIGGEN.L.W.Harmsen, „Memelink",
Noordink, Hengelo-G.
Te koop 2 toom beste
BIGGEN bij Gr. Lebbink, Onstein E 47,
Tel. 6739.

Aanvang 7.30 uur.

Vertoond worden:

Bladeren van de boom en
Vertel al wat gij gezien hebt
TOEGANG VRIJ
Kollekte bij de uitgang

Speculaas, per pondspak
De echte chocoladehagel, 200 gram

89 et
39 et

149 et

Vruchtengries, 200 gram
39 et
met veel vruchten, 400 gram 69 et
Hotel Goud Thee, fijne Engelse melange
2 pakjes 119 et, hierbij het derde pakje gratis
Snijworst, 200 gram
Gelderse Rookworst, 250 gram

89 et
105 et

Margarine, 4 pakjes 98 et, het vijfde pakje gratis
Augurken, literpot nu voor
79 et

n

H. H. Veehouders

in Irene.

79 et
89 et
49 et

H

A. J. A. HELMINK, Telef. 1514, Vorden
De stunt van de week i
Bij elke kilo suiker, 250 gram Super toffee-melange
van 89 et voor 59 et

School met de Bijbel
Het Hoge 42

OUDERAVONDLEDENVERGADERING

huisslachtingen

fa. Luimes, Vorden.

et
et
et
et
et
et

Grote chocoladetabletten, per 2 stuks
Musketflikken, 200 gram
Borstplaat, 200 gram

Nieuw voor Vorden!
Appelsap, grote fles 79 et, bij 2 flessen

X
y

98
875
75
695
75
695

Chocolade-margarine, de kinderen zijn er dol op,
nu 2 pakjes voor 98 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

op woensdag 23 oktober
in het grote lokaal v.d. school.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Aanvang 8 uur.
Het bestuur.

DANSEN ,
op zaterdag 19 oktober

Pyama's
voor heel het gezin!

in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker
Aanvang 7.30 uur
Orkest: „The Favorita's"

J

v

Toneelavond
op vrijdag 25 oktober,
in „Irene",
aanvang 8 uur.
Opgevoerd wordt

„De onbekende
wereld"
door de Toneelgroep T.A.O.
uit de Wildenborch.
Opbrengst geheel ten bate van het
kinderfonds der Ver. Natie$„U NICEF"
Toegangsprijs f 1.50.
Voorverkoop van kaarten bij sigarenmagazijnen Eijerkamp en Hassink.
Herv. Jeugdraad Vorden.

Geriefelijke nachtkleding.
Ruime modellen.

REGENKLEDING
Fietscape's en poncho's met capuchon.

TELEVISIE
Vlot geplaatst — Snelle service

Regenjassen in nylon, ijzersterk,
klein op te vouwen.

Een sterke pyama!
N 66111 0311

Kies uit overvloed

Sportieve coupe, prachtige kleuren
Plastic regenjassen, zeer voorde-

G. EMSBROEK & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5
telefoon 1546

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 15a, Tel, 1272

J

L

Nagekomen familiebericht.

Ledenvergadering

Binnenveringschuimrubber

Volksonderwijs
afd.

VOOR/UL UW

Heden overleed, nog geheel onverwachts, onze inniggeliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

Kapok- en
vlokmatrassen

Vorden—Linde

op woensdag 23 oktober a.s. 's avonds
8 uur in zaal Eskes.

HENDRIK JAN ZWEVERINK
weduwnaar van D. Wonnink
in de ouderdom van 78 jaar.

Oude matrassen maken
wij weer als nieuw

Zwaar valt ons dit verlies.

Van oude verenbedden maken
wij Celmatrassen

U bent

Complete

Woninginrichting

Uit aller naam:

Manufacturen

fa. Hartens

A, J. A* HELMINK
'"Nutsgebouw™

VERZORGD*
A LA MODE

Notaris H. van Hengel te Hengelo Gld.
zal op maandag 21 oktober 1963 's middags om 2 uur op de boerderij „'t Veldeke",
D 149 te Hengelo Gld. ten verzoeke van
de heer B. H. Overkamp, publiek verkopen
wegens opheffing van het bedrijf: l paard
(15 jar. Belg. merrie) 3 M.R.IJ. melkkoeien,
t.b.c.- en abortusvrij, l pink, voorts zaaimachine, kunstmeststrooier, hakselmachine,
bietensnijder, cultivator, eggen, ploeg, gierkar en pomp, stortkar en verdere landbouwinventaris, db 280 balen hooi en enig meubilair, w.o. kabinet.

lm schwarzen Rössl
met: Peter Krauss - Karin Dor - Lolita
Trude Herr - Robertino
Muziek van Robert Stolz
Een kleuren-musical vol humor, bekende
en nieuwe schlagers
f

N

Te bez. vanaf heden tot a.s, maandagmorgen 12 u u r . Betaling contant. Kosten voor
kopers 10%.

Toegang alle leeftijden
reeds v.a. f 2.50 bij

f l . — - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
niet op zondag.

Modehuis

Vorden, 16 oktober 1963.
C 87

ERFHUIS Hengelo Gld.

Zondag 20 oktober, 8 uur

met echte

wapen- en sporthandel

1

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

VEMNDIG<?

Fam. H. Zweverink-Hoekman
Fam. G. Bats-Zweverink
kinderen en kleinkinderen

In!, ten kantore van gen. notaris, Spalstraat
25 (tel. 06753-1273)

DANSEN
p

-vM\

Mej. D. Romville behaalde te A r n h e m liet diploma
vakbekwaamheid dameskapster.

200
200
200
500
200

Aanvang 7 u u r .

gram
gram
gram
gram
gram

voor de speciale

St. Nicolaascourant

tongeworsi
60 et
bo^uhamworst 60 et
o^ptspek • 70 et
fijne rookworst 200 et
bloedworst
30 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Muziek „De Mixers'

S

etterlaine
kenmerk van klasse

De leukste modellen ziet u bij:

L SCHOOLDERMflN

van de Vordense Winkeliersvereniging
moeten U I T E R L I J K 21 oktober bij
Drukkerij Wolters gebracht zijn.
Is de copij op die datum niet binnen,
dan wordt dezelfde advertentie als
vorig jaar geplaatst.

VORDEN

Het Bestuur.

Jongelui, opgelet!

Ze zijn zo heerlijk warm . . .
die

trainingspakjes
voor Uw kinderen, om in te spelen.
Neem uw kleuter mee om te passen!

De catechisanten van maandagavond 8 en 9 uur worden verwacht op de filmavond van het
Bijbelgenootschap in Irene om
7.30 uur.
De catechisatie van 7 — 8 uur gaat gewoon
door.
Ds. J. H. Jansen

october de spaarmaand voor het gezin!

VOOR

Helanca broeken

Voor rugpatiënten

die elastisch zijn en prettig in 't dragen,
met een prima pasvorm.
Voor groot
kleuren.

De advertenties

Kies uit onze
royale collectie!

Reklame vrijdagavond en zaterdag

in café
„DE PAUW"

te Warnsveld
\ \

Mej. .!. O. van /orge slaagde aan de C men van
P r i n s t e r e i school te D o e t i n e l i e i n voor de hoofd:
Lager Onderwijs.

A.S. ZATERDAG gaat de C.J.M.V. Bibliotheek in IRENE WEER OPEN en wel van
2 — 3.30 uur n.m.
Voor leden ook dinsdagavond van 7.45—
8 uur.
Het leesgeld bedraagt 10 et per boek.
De Bibliothecaris.

zaterdag 19 oktober

DROPPING BUURTVERENIGING „DELDEN"
De buurtvereniging „Delden" organiseerde zaterdagavond voor haar leden een dropping, waaraan
door 28 personen werd deelgenomen.
De deelnemers werden bij Lounk in Wai-kt-n gelost en kregen de opdracht de Vordensc weg op t < zoeken (boerderij van de heer Poorterman). Natuurlijk moesten er onderweg enkele opdrachten
vervuld worden. Bij de heer Poorterman kreeg men
de opdracht de Lochemse weg op te zoeken (café
H r u i l ) . Hier was ook het e i n d p u n t .
Het was een prachtige dropping, die begunstigd
werd door fraai herfstweer. De heer M. H. Gotink reikte de prijzen uit die als volgt worden
behaald:
1. J. Vink en mej. A. Groot Roessink, 87 strafpunten; 2. H. Schouten en mej. J. Gotink, 87 stip.; 3.
B. Rossel en D. Onstenk, 89 strp.; 4. H. I l i
gaarden, B. Regelink en H. Groot Roesink, 1)0
strp.; f>. de dames H. Gotink en R. Gotink, 100
strp.; (J. de dames G. Memelink en H. Gotink, 102
strp.
GESLAAGD

C.J.M.V. Bibliotheek
A.s.

De begrafenis zal plaats hebben op
zaterdag 19 oktober om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

hebben wij

en klein, in moderne

ledikantbodems

Komt ze zien bij de

Textielspecialist

fa. B. Lammers
G. W. Luimes

H. LUTH, Nieuwstail, VORDEN

fa. Hartens

Telefoon 1421

wapen- en sporthandel

het warmste vuur geeft

intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam

KIPPEN en
JONGE HANEN
gevraagd tegen de
hoogste prijs.
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,
Zutphen
VOLOP VERSE

jonge haantjes

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47, Vorden, Telefoon 06752-1217

Flamazur, de haardolie van n.v. Purfina Nederland

Geen diepvries
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen
Tel. 1214

Spaar ook bij de Boerenleenbank
• een betrouwbare en solide bank waaraan bijna 2\ miljard gulden
is toevertrouwd
• Uw geld is er veilig, blijft steeds direct in zijn geheel opvraagbaar en brengt een hoge rente op
• U spaart bij een moderne bank waar reeds 1 op de 10 Nederlanders sparen (\\ miljoen spaarders)
• op deskundige wijze wordt U gaarne een persoonlijk advies
verstrekt over alle spaarmogelijkheden

Boerenleenbank
de spaarbank voor iederéén
KRANENBURG D 127a

