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Ledenvergadering Nut
Beroering over benoeming hoofd

Onder voorzitterschap van de heer H. Wesselink
werd in het Nutsgebouw de jaarvergadering ge-
houden van het Nutsdepartement Vorden. In zijn
openingswoord deelde de heer Wesselink mede, dat
de secretaresse, mevrouw van Mourik op medisch
advies voorlopig rust moet houden. Spr. hoopte, dat
mevr. van Mourik, die nog nooit een bestuurs- of
ledenvergadering heeft overgeslaen, spoedig weer
aan het Nutswerk zou kunnen deelnemen.
Alvorens de eigenlijke agenda aan de orde te stel-
len, moest spreker zeer tot zijn spijt enkele mede-
delingen doen over de benoeming van het nieuwe
hoofd van de Nutskleuterschool. Deze benoeming
heeft in het dorp Vorden veel „geroddel" teweeg
gebracht. Naar aanleiding hiervan en mede in ver-
band met een tweetal ontvangen brieven wilde de
voorzitter thans volledig opening van zaken geven,
teneinde het Nutsbestuur en het bestuur van de
kleutersschool niet in een kwaad daglicht te stellen.
Na het overlijden van het hoofd der school me j.
Kiburg, was mej. Kamperman, voorheen leidster
aan de school en thans als hoofdleidster werkzaam
in Nunspeet, half en half genegen een benoeming
als hoofdleidster in Vorden te aanvaarden. By na-
der inzien heeft zij echter gemeend een benoeming
niet aan te moeten nemen. Het bestuur heeft daarop
een oproep geplaatst voor gegadigden voor hoofd-
leidster. In eerste instantie kwamen hierop geen
reacties. Door het ministerie van Onderwijs was in-
middels voor een half jaar toestemming verleend
om de leidster mej. Schoekman aan te stellen als
hoofdleidster. Nadat het bestuur meerdere malen
met de rijksinspectie voor het kleuteronderwijs,
mej. Nieuwenhuy'sen, en met de nutsinspectrice
van het kleuteronderwijs, mej. Nijkamp, had ver-
gaderd kwam het nutsbestuur met het voorstel om
mej. Schekman te benoemen als hoofdleidster. Op
6 juli 1962 had een onderhoud plaats met mej.
Schekman. Bij dit onderhoud heeft mej. Schekman
toen verklaard, dat zij het zelf nog niet goed aan-
durfde om de leiding van de school op zich te ne-
men. Ook in rijksinspectrice achtte mej. Schekman
nog niet geschikt voor hoofdleidster aan deze
school. Bovendien voldeed mej. Schekman nog niet
aan de wettelijke gestelde eisen voor hoofdleidster.
Zij was nog te jong en had bovendien nog geen drie
dienstjaren. Het bestuur heeft zich dan ook gehou-
den aan het advies van de rijksinspectrice en mej.
Schekman niet benoemd. Zou het nutsbestuur tegen
het advies van de rijksinspectrice gehandeld heb-
ben, dan zou het Nut de jaarlijkse rijkssubsidie zeer
zeker hebben moeten missen, omdat er een hoofd
was aangesteld, dat niet voldeed aan de wettelyke
eisen. Na een herhaalde oproep is daarna met al-
gemene stemmen tot hoofdleidster benoemd Mw.
van de Louw-de Ruy'ter.
De heer Wesselink deelde tenslotte mede, dat er dit
najaar nog een extra ouderavond zal worden ge-
houden van de Nutskleuterschool. Mej. Nieuwen-
huy'sen zal op deze avond eveneens aanwezig zy'n.
Nadat over deze kwestie nog enige tijd van gedach-
ten was gewisseld, sloot de voorzitter de discussie.
Hy' hoopte, dat een en ander nu volkomen duidelyk
was geworden.
Mw. G. Wullink-Lebbink, 2e secretaresse, las daar-
op de diverse jaarverslagen voor. Hieruit bleek
dat het departement 268 leden telt.

Nutskleuterschool.
De Nutsbibliotheek heeft in het afgelopen jaar 418
boeken meer uitgeleend dan in 1961. In het geheel
zy'n er 8887 boeken uitgeleend. Op de Medlerschool
werd 346 boeken uitgeleend. De heer en mevrouw
Hazekamp werd voor hun bemoeiingen bij het uit-
lenen dank gebracht. Mw. Garssen-Emsbroek be-
haalde het Nütsdiploma bibliothecaresse.
Nutsfloralia had dit jaar 389 inzendingen, 57 meer
dan vorig jaar. De cursus bloemschikken telde 21
cursisten.
Van de nutscursus boekhouden sept. '60—juni '62
slaagden 3 van de vier kandidaten. Van de 6 kan-
didaten van de cursus sept. '61—sept. '63 zullen
er waarschijnlijk twee in dec. a.s. examen doen.
Voor de nieuwe cursus hebben zich 8 kandidaten
aangemeld. De cursus autotechniek heeft ten volle
aan de verwachtingen beantwoord.

(wordt vervolgd)

SCHOOLNIEUWS
Door het bestuur van de By'z. Lagere School in het
dorp is als achtste leerkracht in tijdelijke dienst
benoemd mej. G. J. Bosch uit Bronkhorst.
Er werd afscheid genomen van de onderv.^jzeres
mej. J. A. ter Haar wegens haar vertrek naar Arn-
hem. In haar plaats werd benoemd mej. A. C. Weer-
nekers uit Ruurlo.
De ouderavond met vooraf een ledenvergadering
zal op 17 oktober a.s. in de school worden gehouden,
waar een film zal worden vertoond. De feestelijke
ouderavond hoopt men op donderdag 29 november
a.s. in Irene te houden met medewerking van de
jongens en meisjes van de zesde klas met volks-
dansjes, toneelstukjes, voordrachten enz.

ORIëNTERINGSRIT
De Vordense auto- en motorclub „De Graafschap-
rijders" heeft zondag een oriënteringsrit gehouden
voor auto's, motoren en bromfietsen.
Aan de rit, die ongeveer 65 km lang was, namen 52
rijders deel. Start en finish waren by' hotel „Het
Wapen van Vorden", waar na veel rekenen, de heer
W. Bielderman de prijzen uitreikte, die gewonnen
werden door:
auto's: 1. P. Bergsman, Almen, 75 strfpt.; 2. J. J.
van der Pey'l, Vorden, 78 strfpt.;
motoren: 1. M. J. Plettenberg, Zutphen, 106 strfpt.;
2. J. B. Enzerink, Hengelo Gld., 109 strfpt.;
bromfietsen: 1. G. J. Faber, Zutphen, 4 strfpt.; 2.
H. Lyftogt, Vorden, 5 strfpt.; 3. F. J. Kanon, Zut-
phen, 7 strfpt.
De volgende rit die c^Let programma staat is de
„wildrit", begin nove^^b.

DAMMEN
Voor de onderlinge damcompetitie van DCV werden
deze week de volgende wedstrijden gespeeld: Ban-
nink—Dalstra 1—1; Derks—Bello 0—2; v. Dijk—
Klein Brinke 2—0; Ouk^—A. v. Ooyen 1—1; Huls-
hof—Memelink 2—0;^BBoer—Roosendaal l—1;
C. v. Ooyen—Norde 0-^^Norde—Esselink afgebr.;
Woltering—Lede 2—0; Hesselink—Brinkman 2—0;
Wentink—Hulshof 2—0; Wansink—Lammers O—2;
P. v. Ooyen—Lammers l—1; Wiersma—Breuker
2—0; ter Beest—Harmsen afgebr.; Wentink—W.
Sloetjes 2—0; Memelink—C. v. Ooyen 0—2; Wil-
deboer—D. Sloetjes 2—0; P. v. Ooyen—Ny'enhuis
2—0 en Geerken—KI. Bramel 1—1.

Wij danken allen voor de spontane
medewerking, die ons in staat stelde
een groot-beeld televisietoestel aan te
schaffen en onze piano af te betalen.

De bewoners van „De Wehme"

VOETBAL
Deze week zy'n enkel de junioren van „Vorden" in
touw geweest.
Vorden B behaalde op eigen terrein een 8—4 over-
winning tegen Zutphania. B. Nyenhuis had met 4
doelpunten een belangrijk aandeel in de score.
Vorden C won, eveneens op eigen veld, met 3—l
van Brummense Boys B. Voor de rust wilde het
niet erg lukken, doch na de rust hadden de jeugdige
Vordenaren meer geluk met schieten.
Vorden D tenslotte verloor met 5—O van A.Z.C. F.
Een kwartier voor tijd, bij de stand l—O, miste één
der Vorden-spelers een strafschop. Dit brak het
zelfvertrouwen, waardoor A.Z.C. F de stand nog
op kon voeren tot 5—0.
Zonder zelf te spelen is het voor het eerste elftal
van Vorden een gunstige zondag geweest. Socii I
haalde nl. het stoute stukje uit om Pacelli op eigen
terrein een 2—l nederlaag toe te brengen. Hier-
door hebben de naaste concurrenten van Vorden nu
een achterstand van drie punten.
Voor de geelzwarten dus een extra stimulans om
zondag a.s. tegen Warnsveldse Boys van meet af
goed aan te pakken. Alleen door zeer hard werken
is het mogelijk tegen een ploeg als Warnsveldse
Boys, dat zelf tot de laatste minuut blijft vechten,
tot een goed resultaat te komen.
Vorden II heeft zondag vrijaf. Vorden III krijgt
om twaalf uur bezoek van Angerlo I. Voor Vorden
III een goede kans om de eerste puntjes te ver-
overen.
A.s. zaterdag speelt Vorden A thuis tegen het
sterke Daventria A uit Deventer.
Vorden B en C gaan naar De Hoven B en C.
Vorden D is vrij.

GESLAAGDE MODESHOW
De fa. H. Luth hield in zaal Bakker een goed ge-
slaagde confectie- en breishow waarvoor veel be-
langstelling bestond. Nadat de heer Luth de aan-
wezigen had verwelkomd, verzorgden een drietal
mannequins op elegante wy'ze de show.
De aanwezigen kregen een gevarieerde collectie
winterkleding te zien, zoals japonnen, mantels e.d.

Wegens plaatsgebrek kan 't jaarverslag van de vee-
voederkern eerst volgende week geplaatst worden.

AVONDDROPPING
De Hervormde jeugdverenigingen hebben een
avonddropping georganiseerd waaraan door 33 per-
sonen werd deelgenomen. De deelnemers werden
gedropt in het buurtschap de Veldhoek. Zy moesten
zich melden by M 21 te Ruurlo. De afstand bedroeg
5 km.
De prijzen werden behaald door: Groep I A. Vrug-
gink, B. Rossel en W. Eggink l straf punt; Groep II
Joh. Pardy's en verloofde 2 strafp.; J. Pardy's en
verloofde 3 straf punten; Groep III G. Hoetink en
verloofde 7 straf punten; Groep IV Toos Pardy's,
Aaltje Eggink en Janny Kreunen 11 strafpunten;
Groep V Wesselink en te Veldhuis 13 strafpunten;
Groep VI Langeler en Nyenhuis 24 strafpunten;
Groep VII M. Remmers, A. Norde en G. Kreunen
29 strafpunten; Groep VIII M. Pardy's en R. Men-
nink 32 strafpunten.
De troostprijs viel ten deel aan de dames Klein Gel-
tirik en Hissink met 90 strafpunten. Het was een
geslaagde dropping waarvan de deelnemers zeer
hebben genoten.

Bronch Metten
Hoestdrank in tab l et vorm. 95 et

BILJARTEN
Zowel „De Zon" I als „De Zon" II hebben vrijdag-
avond hun tweede competitie wedstrijd gespeeld.
Het eerste viertal trok naar Wichmond waar het
tegen KOT I een verdienstelijk 4—4 gelijk spel uit
het vuur sleepte.
De Zon II bracht het er minder goed af en kreeg
een forse 6—2 nederlaag te slikken van Java I.
Voor a.s. week staat er voor de Vordense biljarters
op het programma Excelsior I—De Zon II en De
Zon I—Ons Genoegen II.
De biljartvereniging „KOT" uit Vorden heeft nog
steeds niet gespeeld.

N.V.V. VROUWENBOND
De N.V.V. Vrouwenbond hield in café Eskes een
matig bezochte demonstratieavond waarin het wel-
*x>mstwoord werd gesproken door een vertegen-
woordiger van de Philips fabrieken. Spr. dankte de
firma G. Emsbroek en Zn., voor het welwillend be-
schikbaar stellen van de diverse te demonstreren
huishoudelijke artikelen, o.a. een elektrische koffie-
molen, verschillende soorten strijkijzers en stof-
zuigers. Verder een haardroogapparaat, een hand-
mixer etc.
Het gebruik van deze artikelen werd op duidelyke
wy'ze toegelicht, waarbij vooral op de tydsbespa-
ring werd gewezen.
Het was voor de dames een zeer leerzame avond.

KERKDIENSTEN zondag 21 oktober.
H er v. Kerk.

8.30 uur Ds. J. H. Jansen, Jongerendienst.
iO.15 uur Ds. J H. Jansen, Bed. Hl Doop.

Kapel Wildenborch.
Geen dienst. (Wegens verbouwing )

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lot.
R.k Ka>el: 7.30, 8.45 en 10 uur H. MKS,
n.m 3.30 uur Lof.

Zoadagsdiensi Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
vond l l uur Dr De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.
Zondagsdlenst dierenartsen.

Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag l 2 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmstna,
telefoon 06752-1277, b.g.g. tel. 06735-400.

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

(Bureau Rijkspolitie)
W e t k m a r k t .

üp de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 104 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45, - tot f 50,— per stuk.
Handel was traag.

Burgerlijke stand v. 10 t.e.m. 16 okt.
Geboren: z. v. A. C. Gotink en H. Wolters.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd : Geen.
Overleden: Geen.

broeken
voor jongens en meiatoft. dames en heren

H. LUTH 'ORDEN
TONEELAVOND BOND VOOR

STAATSPENSIONERING
De Bond voor Staatspensionering af d. Vorden hield
vrijdagavond in zaal Bakker een goed bezochte
toneelavond. Opgevoerd werd het toneelstuk „Moe-
der gevraagd" door de toneelgroep D.E.V.
Voorzitter J. Harwig, memoreerde in zijn openings-
woord het overlijden van de heren Lyftogt en
Tragter, die beiden veel voor de Bond hebben ge-
daan. Ter hunner nagedachtenis werd l minuut
stilte in acht genomen.
Vervolgens gaf de heer Harwig een uiteenzetting
over het doel van de Staatspensionering, waarbij
hy' de leden opwekte zoveel mogelyk de vergaderin-
gen te bezoeken.
Hierna gaf hy het woord aan de toneelgroep die
op vlotte wy'ze het komisch toneelstuk voor het
voetlicht bracht. De aanwezigen hebben kunnen ge-
nieten van uitstekend toneelspel.
De pauze werd gevuld met medewerking van het
amateurbandje „Black & White", dat onlangs op
de teenagershow een eerste prijs behaalde. Hun op-
treden viel zeer in de smaak.

B.O.L.H. en B.O.G.
De B.O.L.H. en B.O.G. kwamen in zaal Eskes in een
gecombineerde vergadering bijeen.
In zy'n openingswoord heette de B.O.G. voorzitter,
de heer J. Weustenenk, in het bijzonder welkom
majoor W. v. d. Veer uit Voorstonden. Deze behan-
delde op interessante wy'ze het onderwerp „Kop-
pensnellers van Belaproenje". Spr. behandelde hier-
by enige van zy'n belevenissen in de oorlogsdagen
1940-45 by de toen in Engeland opgerichte „Prinses
Irenebrigade".
Hij sprak over zy'n verblijf in de oerwouden van
Birma. Vandaar uit moesten ze als verkennings-
troep van 5 personen naar Belaproenje. Hier zouden
nog de „koppensnellers" woonachtig zy'n, doch by'
aankomst werden ze op hartelyke wy'ze begroet.
Door hun 4-daags verblijf in Belaproenje kwamen
ze tot de ontdekking dat de bevolking uit echte
christenen bestond, welke wensten te leven naar
Gods wil.
De voorzitter bracht de heer v. d. Veer hartelyk
dank voor zy'n causerie en bood hem een bly'k van
waardering aan. Verder werden enkele mededelin-
gen gedaan.

RUIME SORTERING

OXFORD

Heren- en Jongens-
kleding
ZIE ETALAGE

L Scboolderman - Vorden

bestand tegen het
AVONTUURLIJKSTE
kongensleven

Tweka brengt een
aparte kwaliteit Tn
longenspanfalons. Extra sterke/
heerlijk warme wol verstevigd
met nyf on, of speciale winter- (
kwaliteit • HEIANCA •. In leuke/
sportieve „Iongons"desslns
en kleuren.
Grote keuze tonoctolten.

lüll'.l U

RATTI-NIEUWS
In verband met de interlandwedstryd België—Ne-
derland was het eerste elftal zondag vrij.
De reserves wachtte een zware taak tegen Drempt
Vooruit 2. Het werd een O—3 zege voor de Rattia-
nen, die daarmee hun ongeslagen record handhaaf-
den. J. Schoenaker op de linksbinnenplaats wist in
de 7e minuut met een prachtig laag schot in de
benedenhoek, uit een voorzet van Hartman, de
score te openen O—1). Doelman Joh. Engbers, die
de geblesseerde J. Berendsen verving, was voor zy'n
taak berekend en wist diverse malen zy'n kunnen
te tonen. Rust O—1.
In de tweede helft maakte de voorhoede meer ge-
bruik van de kansen, die hun door de steeds aan-
sluitende achterhoede en middenlinie werden ge-
boden. Middenvoor M. Borgonjen wist een uitste-
kende voorzet van B. Takkenkamp van richting te
veranderen en het tweede doelpunt was een feit.
Nadat eerst nog een penalty wegens ongeoorloofd
aanvallen juist in handen der keper werd gescho-
ten, kon A. Hartman een kwartier voor het einde
met een magnifiek schot de eindstand op O—3 in
Ratti's voordeel bepalen.
Ratti 3 had een slechte dag en verloor thuis van
Warnsveldse Boys 3 met liefst 8—0.
Ratti A kreeg tegen Almen A een fikse 9—O neder-
laag te slikken; het B team deed het beter en won
verdiend met 2—O in de uitwedstrijd tegen Be Quick
F te Zutphen.
Zondag a.s. gaat het eerste naar Brummense Boys
I. Ratti begint zich in de laatste wedstrijden weer
te herstellen en zal ook nu alles op alles willen zet-
ten om een gunstig resultaat te behalen.
Ratti 2 krijgt bezoek van Drempt Vooruit en krijgf
hier de kans om de puntjes thuis te houden. Met
vlot, open combinatiespel over de beide vleugels
zal men veel kunnen bereiken.
Van de junioren speelt het A elftal zaterdagmiddag
de belangrijke thuiswedstrijd tegen de Hoven A.
Succes is ook hier niet uitgesloten voor de Ratti-
jeugd!

Haarsokken
Ideaal in Uw rubberlaarzen.

Steeds voorradig bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

PRIJS IN VOETBALTOTO
De heer H., lid van de voetbalvereniging „Vorden"
ontving deze week de mededeling dat hij een bedrag
van ƒ 300, — had gewonnen met de voetbalpool. De
heer H. had nl. 12 uitslagen goed voorspeld en kwam
zodoende in aanmerking voor een gedeelte van de
2e prijs.

PUROL-POEDER

VERGADERING JONGE KERK
Onder leiding van de heer W. ter Haar hielden de
leden van de Jonge Kerk in Irene een vergadering.
Er werd gesproken over de vraag: „Wat verwacht
ik van de kerk?" welk onderwerp allereerst werd
ingeleid door Ds. Jansen.
Onder kerk verstaat men heel de gemeente, de kerk
zy'n wij dus. Diverse verwachtingen werden achter-
eenvolgens naar voren gebracht t. w. dat de kerk
in de wereld is 1. een schuilplaats, 2. een uitgangs-
punt van opzoekende meelevendheid, 3. een uitky'k-
post, 4. een vooruitgeschoven post. Over deze pun-
ten werd uitvoerig van gedachten gewisseld. De
zondagse eredienst bly'ft belangrijk. De vraag naar
een goede gerichte prediking, een beleving van de
sacramenten moet ons jongeren bezig houden, ter-
wy'l naast de oude wegen nieuwe wegen gezocht en
gevonden moeten worden, die zullen bijdragen tot
de vorming en vernieuwing van het gemeenteleven.
Het was een zeer leerzame avond.



Weekend Wónder-Koopjes

Divanbed

80/190

NU

24.5O

Om aan de enorme
vraag nog eens te

voldoen

wollen
dekens

1 persoons 29.T5
2 persoons 39.T5

Flanellen

herenpyama

frisse streep

9.9O

Nu het winter wordt

fflanellen
lakens

1 persoons 4.95
2 persoons 5.95

VISSER - VORDEN

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram rookworst 180 et
200 gram plockworst 78 et

200 gram ham 90 et
200 gram boterhamworst 55 et

500 gram zuurkool
en 250gram fijne rookworst samen lOOct

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor uw kinderen

hebben wij een leuke keuze in:

Winterjassen
voor jongens en meisjes

Truien, Vesten, Rokjes,
Jurkjes, Pantalons*

Ook met de allerkleinste maten is
rekening gehouden.

LOOMAN
VORDEN

Nutsgebouw - Vorden
Zaterdag

20 oktober

DANSEN
Aanvang 7.30 uur.

Orkest „Woodpeckers"

VOOR PRIMA

dranken
wijnen
en

likeuren
is nog steeds het adres

CAFÉ LETTINK
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Weer voorradig
JONGE HAANTJES

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
Pluimvee handelaren

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

SPAR-Zelfbedieningsbedrijf
REMMERS

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

DE SPARCLOU:
2 pakken Siam rijst van 120 voor 100 Ct

en 10 Ct zegelvoordeel

200 gram Tutti-fruttl van 92 voor 85 Ct
en 8 Ct zegelvoordeel

150 gram verse snijworst of cervelaatworst
van 63 voor 54 Ct en 5 Ct zegelvoordeel

Bij 2 tubes tandpasta 14O Ct
en 14 Ct zegelvoordeel 1 beker GRATIS

Gratis dubbelzegels:
1 pakje margarine 37 et

en 7 et zegelvoordeel
1 pak speculaas 100 et

en 20 et zegelvoordeel
1 rol eierbeschult 32 et

en 6 et zegelvoordeel
1 grote ontbijtkoek 61 et

en 12 et zegelvoordeel
t reuzen ontbijtkoek 79 et

en 16 et zegelvoordeel
1 (bloc) ontbijtkoek 45 et

en 9 et zegelvoordeel
1 zakje drop 42 et

en 8 et zegelvoordeel
1 rol drop 10 et

en 2 et zegelvoordeel
1 rol drop 25 et

en 5 et zegelvoordeel
1 blik groene erwten/wortelen 64 et

en 13 et zegelvoordeel
150 gram gebraden gehakt 48 et

en 10 et zegelvoordeel
l blrfc varkensvlees 115 et

en 28 et zegelvoordeel

VOLOP
aardappelen, appelen,

sinaasappelen, citroenen enz.
VOORRADIG

Extra voordeel:
bij aankoop van:

l fles bessensap 99 - 78 et (10%)
l groot pak griesmeel van 48 voor 39 et
4 et zegelvoordeel

l doosje theezakjes 98 et — 10 et zegel voordeel
400 gr. biscuits voor 55 et - 5 et zegelvoordeel

l zak capucijners en l pot piccalilly
samen voor 105 et - 10 et zegelvoordeel

6 st. prince chocolats van 90 voor 79 et
8 et zegelvoordeel

1O% korting
250 gram advokaatsprits (koekje) 7

7 et
250 gram sinaaswafels 65 et - 6 et
250 gram koffietaai 45 et - 4 et
6 kikkers/muizen 49 et - 5 et
200 gram trekwerk groot 50 et

5 et
100 gram menagerie 50 et - 5 et
l blik doperwten m. fijn 62-102
l blik doperwten m. II 52 - 85 et
l blik spinazie 06 et - 7 et
500 gram zacht belegen kaas

2 et
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel
zegelvoordeel

zegelvoordeel
zegelvoordeel
et (10%)
(10%)
zegelvoordeel

143 et

Wij hebben een uitgebreide sortering:
IGLO diepvries zoals:

Zomergroenten, complete maaltijden, fruit

visfilets en braadkuikens

Schol
Schol
Croquetten

225 gram
450 gram
4 stuks

95 et
190 et

89 et

Weekreclame van 18 t.e.m. 24 oktober
Prijswijzigingen voorbehouden

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
18t.m. 24 okt. '62

Levertraan-
capsules,perfi
met 50 luapentjes

Sherry
Old-Medium

Per fles Capucijners
Per litersblik . .
met 5 wapent j es

met 50 wapent j es

Vruchtenhagel
250 gram
met W wapent j es

Chocolade
beestjes

met 10 wapentjes

Saks. Leverworst
Bij l 50 gram

10 wapentjes

Met óók nog uw
gratis VlVO-wapentjes

VIVO kruideniers:
Steeds „aker: KISTEMAKER ~ OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP,'t Hoge

Juibelle Óuppnose

Heeft u last van vermoeide
benen en voeten?

Probeer dan eens de

steungevende
Supphose Nyions

De Chr. Jeugdver.
TE VORDEN

Op vrijdag 19 okt. 's avonds 7.30 uur
hoopt de heer L. G. Ch. v.d. Nol
een lezing te houden over de

„ZEEVAART"
in Irene.

Ouders en verdere belangstellenden
zijn hartelijk welkom.

Toegang vrij.

Nu is het tijd voor de aanschaf
van een

warme wollen DEKEN
Kom ze eens zien bij

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

WIJ BETALEN

de hoogste prijs
voor kippen;

tevens gevraagd tamme konijnen
tegen de hoogste prijs.

A. BRUGGEMAN
Telefoon 1316 - Vorden

Zondag 21 okt. vanaf 7 uur

DANSEN
zaal WINKELMAN - Keijenburg

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon H H

oetter oet
nylons

INDE
NIEUWE

NOIEtt-
KLEUREN

Hazelino
Castagna
Walnotta

reeds v.a. 1.95

L. Schoolderman



Voor de vele en har-
telijke bewijzen van
medeleven, ondervon-
den tijdens de ziekte
en na het overlijden
van onze lieve zoon,
broer, zwager en oom

F. Toorneman

betuigen wij bij deze
onze oprechte dank.

Uit aller naam:

E. Toorneman-
van Lohuizen

Epe, Zuukerweg 31.

Zaterdag 20 okt. a.s.
wegens familiefeest

gesloten
J. J. WOLTERING
Transportbedrijf,

't Hoge

PENSION gezocht
voor echtpaar op ge-
vorderde leeftijd. Brie-
ven met inlichtingen
en opgave van pen-
sionprijs onder nr. 1685
aan Bur. Contact

te Vorden

Gevraagd net MEIS-
JE voor huishouding
en winkel, niet bene-
den 18 jaar. Bakkerij
Hoornenborg.

TE KOOP
nog overjarige

kinderfietsjes
voor leef tijd 7 — 9jr.

voor lagere prijs.

BIJ

E. J. LETTINK

Jubileum-Uitvoering
10 JAAR VORDENS

TONEEL

Opgevoerd wordt

PINKY,
een blank negermeisje

3 NOVEMBER A.S.

TE KOOP: kippenhok
5x6 m. op betonnen
voet, uitneembaar, 'n
g.o.h. kinderwagen, 'n
kinderbox, en een mo-
tor Sparta 125 c.c.
Molenweg 41.

ROGGESTRO te
koop, geperst. B. Bar-
geman, C 93.

BIGGEN te koop bij
H. Ruumpol,
Zutphenseweg C 62.

Te koop een toom
beste BIGGEN bij
L. G. Lenselink,

Mossel.

Toom BIGGEN te
koop bij G. Vliem,

„de Eersteling".

BIGGEN te koop bij
B. A. Luesink,

„Bolderhorst".

BIGGEN te koop bij
H. J. Boersbroek,
Brandenborch, E 89.

Te koop een toom
BIGGEN bij H. Bos-
man, bij 't zwembad.

Te koop de helft of 2
VIERDELS van een
slachtstiertje.
J. W. Abbink, C 47.

Te koop een VIER-
DEL van een zware
pink. D. Klein Bramel,

C 112, Galgengoor.

BIGGEN te koop bij
B. Klumpenhouwer,

D 56, Wildenborch.

Te koop partij blauwe
Mulde dakpannen.
Henk van Ark,

Tel. 1554
BIGGEN te koop bij
H. J. Beumer.

Linde E 40.
Toom biggen te koop
Joh. Wesselink,

Kranenburg.

CAREL JOLIJ
en

X
X
X MARIETJE WOLTERING ^

j geven U kennis, ook namens weder- n
? zijdse ouders, dat zij hopen het H. X
^ Sacrament van het Huwelijk te ont- ̂
y vangen op zaterdag 20 oktober a.s. V
v/ om 10 uur in de parochiekerk van de w

X H. Antonius van Padua te Kranenburg- f
Vorden.

«l M

X Daarna zal tot hun intentie een plech- Q
tige gezongen H. Mis aan God worden Q

n opgedragen om Zijn zegen over hun ft
X huwelijk af te smeken. ^

Hengelo-Gld., Tramstr. 10
okt. '62

X Vorden, Het Hoge 23

Q Toekomstig adres: Korenbloemstraat 5,
Hengelo-G.

W Receptie van 2—3.30 uur in zaal W
Bakker te Vorden.

A.s. zondag

2.30 uur

Vorden 1 -
Warnsveldse Boys 1

Nieuwe sortering

-k Winterjaponnen
-k Winterrokken
-k Blouses en Jumpers

vindt u bij

LOOMAN - Vorden

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkexfl

Centrifuges
Wasmachines
een ruime keus.

Prijzen vanaf

f 159.-
Vraagt vrijblijvend
folders.

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1491

OOK DIT JAAR

ontvangen wij weer

Amerikaanse
eikels
a 10 cent per kg.

Datum van ontvangst wordt nader
bekend gemaakt.

REMMERS
Nieuwstad 58 - Vorden

Maandagavond 29 okt.

VRIJ HOUDEN

voor het Nel Roode Kruis

In plaats van bankbiljetten: KRANTEN!
Een postpakket uit BELGRADO dat Belg.
franken ter waarde van f 24000.— moest
bevatten bleek bij aankomst in BRUSSEL
oude Parijse kranten te bevatten.
Politie denkt dat de inhoud tijdens vervoer
werd verwisseld. Weet U wat TRAGTER
nu in de kranten zet? U zult voor Uw
bankbiljetten niet het waardelose maar het
waardevolle krijgen. Echt dat wat U in
vervoering zal brengen.

"Nutsgebouw"11

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 21 oktober, S uur

TARZAN
en zijn vijanden

met: Gordon Scott - Anthony Quayle

Tarzan overwint 4 moordenaars . . . .
De machtige held uit de jungle be-
leeft zijn spannendste avontuur.

c Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

ERFHUIS
Nots. Rombach zal maandag 22 oktober
n.m. 2 uur ten verz. van H. A. Molendijk,
E 77, Linde, Vorden, aldaar

publiek a contant verkopen:
bascule m. gew., harkmach., hakselmach.,
bietensnijder, gierpompen, -vat, -kar, 2 stort-
karren (l met varkensopz.), meelvaten en
-kist, ladders, kruiwagens, grasmachine m.
aflegapp., kunstmoeders, melk- en deelger.,
tuig, touwen, kettingen, riemen, enz., dres-
seerkar, 3-duims boerenwagen; ronde tafel,
9 knopstoelen met matten, fornuispot, enz.
Te zien: 22 okt. na 11 uur. Kosten kopers
10%.

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V. - Vorden

vraagt voor haar kantoor een

Jongste Bediende
(vrwl. of mnl.)

Voor een vlotte, accurate kracht be-
staan er goede toekomstmogelijkheden.

* Goed salaris.
if 5-daagse werkweek.

4 Extra vakantie voor jeugdig personeel.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres: Enkweg 17, Vorden.

Na kantoortijd is de Heer D. Luichies,
Insulindelaan 29, Vorden, ook gaarne
bereid alle gewenste inlichtingen te

verstrekken.

Door merg en been ...
gaat die hoest, die U belet rus-
tig te slapen en te werken
Stop die afmattende kwelling
door het gebruik van PULMO

de meest verkochte hoestdrank
ter wereld met de dubbele
werking l

PULMO
bestrijdt de hoest
Werkt opwekkend.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Haal nog vandaag uw fles PULMO in
huis !

Beter
dan goed!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aaxtsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Al deze aanbiedingen
die zonneklaar bewijzen,

dat u nergens zo voordelig koopt!

Wegens enorm succes
nogmaals 250 gram crème koekjes 49 et

l zakje zoute pinda's ter waarde 49 et
GRATIS bij elke fles advocaat a 279 et

Onze relatie-aanbieding:
3 flesjes puddingsaus voor 59 et

Specialiteit l litersblik ananas en 1 urn framboosjes
samen voor 198 et

NOG ZO'N KOOPJE!
Grof gebroken Siam rijst per kilo 79 et

Hotel Goud koffie.
Deze koffie wordt door de meeste hotels geschonken.

Per 250 gram 148 et
Hierbij l reep Friese lekkerbekjes voor 29 et

30 et REDUCTIE op l potje Maxwell poederkoffie.

Mayonaise deze week per tube ̂  49 et
Chocomel litersflessen 98 et
Reclame speculaas 250 gram 45 et
Kinnebakspek 200 gram 58 et
Saksische smeerleverworst 200 gr. 69 et
3 pakken lucifers voor 49 et

Kassa-aanbieding .
Bij 250 et aan boodschappen

l grote pot rozijnen op sap van 95 et voor 69 et

Limonadesiroop per fles 98 et.
Hierbij l rol Rang of King GRATIS

Speciale margarinereclame ! ! Bij elke gulden
boodschappen l pakje margarine voor 24 et

r\
X
u

Reductie-coupon
n
X

u Volrode zoete Spaanse WIJN normale prijs 295 et

X OP DEZE COUPON 85 et GOEDKOPER X

X Geldig tot 25 oktober. X

ZOJUIST ONTVANGEN:
Prachtige koekjestrommels slechts 24 et

bij aankoop van 6 pakjes pudding A. J. P. a 36 et

OVER LEKKER GESPROKEN:

ZWANENBERG
ROOKWORSTALTuo

OPNIEUW
'NTRAKTATIE

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

KOOPJES van Ie week
Dames Camisoles en Slips

Camisole, stripless model met kant

Slips met kant

maat 38—44, nu slechts 2.95 per stel

Bij aankoop van een Dames- of Kindermaillot
f 1.— reduktie

Zware effen flanellen Lakens

150 x 230 nu slechts 4.90

180 x 230 nu slechts 5.90

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag.

Doe uw voordeel, bij bezoek aan de zaak klantenboekje
meebrengen.

L. SCHOOLDERMAN - VORDEN

NU of nooit!!
CENTRIFUGE met volle garantie!

f. 115.-
KEUNE - Stationsweg 1



het warmste vuur geeft

haardbrandolle
• intense verbranding
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

Flamazur, dé haardbrandolie van n.Y. Pürfina Nederland

BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, Ruurloseweg 47, Vorden, Tel. 06752-1217

De meisjesvereniging jubileert.
De meisjesvereniging hoopt op maandag 29 oktober

haar 60-jarig bestaan te herdenken.

Daar het onmogelijk is ieder persoonlijk uit te
nodigen, wil de vereniging dit doen door o.a. langs
deze weg al haar oud-leden uit te nodigen voor een
gemeenschappelijke koffiemaaltijd en een gezellig
samenzijn om 5 uur in Irene. Voor de goede gang
van zaken worden de oud-leden verzocht zich vóór

23 oktober op te geven bij mevr. de Groot
Julianalaan 4, tel. 1325, of bij één der leden.

Willen de oud-leden ook zo vriendelijk zijn om een
uitnodiging te sturen naar bekenden, die niet meer
in Vorden wonen en ook graag van de partij

willen zijn?

KINDERPOSTZEGELS
Ook dit jaar wisten de leerlingen van de O.L. Dorps-
school weer meer bestellingen by de actie „Door
het kind - voor het kind" te plaatsen dan het vorige
jaar.
Zjj kwamen nu tot een totaal bedrag van ƒ 1558^—.
Een prachtige prestatie voor dit zo goede doel!

NUTSKLEUTERSCHOOL
Naar wij vernemen onderzocht het bestuur van de
Nutskleuterschool de mogelijkheden om tot de bouw
van een derde lokaal te geraken, dit in verband met
de grote wachtlijst, waarop momenteel 35 leerlin-
gen vermeld staan.
Jammer, dat de ouders de raad van het bestuur (om
hun kinderen alvast op te geven) destijds niet op-
gevolgd hebben; dat zou nu veel extra uitgaven
hebben bespaard.

BIOSCOOP
Zondagavond' vertoont Tarzan, de held van het oer-
woud, weer een van zijn meesterstukjes. Hij moet de
strijd opnemen tegen vier gewetenloze schurken,
die op weg zijn naar een diamantmijn. Na veel ge-
varen, angst en spanning komt Tarzan als over-
winnaar uit het strijdperk.

verkouden
DAM PO

Mopperen zit ons Nederlanders in het bloed. En
soms wordt dat ook niet ten onrechte gedaan wan-
neer we maar even op het klimaat letten. Mopperen
mogen we echter niet wanneer het de geografische
ligging van ons land betreft en deze vergelijken
met b.v. die van Perzië. Dit land, het zy u bekend,
wordt herhaaldelijk door aardbevingen getroffen,
waarvoor wij gelukkig gespaard bleven.
Inmiddellyk na een dergelyke ramp komt hulp op-
dagen. Internationaal. En één van die organisaties,
die hulp verlenen, is het Ned. Roode Kruis, dat
helpt met dekens, medicamenten en vooral bloed
in de vorm van plasma. Hiertoe zou ze niet in staat
zijn wanneer ze niet beschikte over een groot aan-
tal plaatselijke afdelingen bloedgevers. Eén zo'n
afdeling is Vorden met meer dan 400 donoren. Bin-
nenkort doet het comité „Bloedplasma" weer een
beroep op u om het Roode Kruis by voortduring te
kunnen laten helpen in Perzië, in Griekenland, in
Afrika en waar ook.
Het is de bedoeling dat deze bloedafname-avond
gehouden wordt op maandagavond 29 oktober a.s.
Reeds nu verzoeken wij alle, ja a 11 e donoren deze
avond te reserveren, teneinde de zieke medemens
en de medemens-in-nood een liefdedaad te bewijzen.

OLIEBOLLENACTIE
Zaterdagmiddag konden de inwoners van Vorden
zich te goed doen aan vers gebakken oliebollen. Ten
bate van het pianofonds van het bejaardencentrum
„De Wehme" werden er door enkele plaatselijke
verenigingen en particulieren een oliebollenactie
gehouden. De muziekvereniging „Sursum Corda"
verleende aan deze verkoop haar muzikale mede-
werking.

Openings-
NIEUWS

Op donderdag 25 oktober a.s.
hopen wij onze tot

SEMI^ZELFKEUZE
omgebouwde winkel
te heropenen.

Doordat het geheel een veel overzichtelijker aanzien heeft
gekregen, hopen wij U in de toekomst nog beter van dienst
te kunnen zijn.
Door deze interne verbouwing zijn wij genoodzaakt geweest
het grootste gedeelte van onze meubelen- en bedden-afdeling
naar de Ie en 2e etage te verplaatsen.

Een keur van kollektie meubelen zowel
in modern als klassiek genre, houden
wij voor U in voorraad.

Gaarne nodigen wij U uit vrijblijvend
onze zaak te komen bezichtigen.

Voor de diverse openings-attrakties mogen wij U wijzen
op de enveloppe met waardevolle inhoud, die U één dezer
dagen zal worden toegezonden.

iQtofdprijs:
2-persoons slaapkamer

„Een bezoek aan onze zaak, is beslist de moeite waard"

pi. Woninginrichting - Manufacturen

DAMES JUMPERS

TWINSETS - VESTEN

DE GROTE MODE

Zeer grote kollektie, natuurlijk bij

SIGMA
Diepvriezers

Inhoudsmaten van 95 t.m. 470 Itr. Korte invriestijd.
Solide konstruktie. U kunt ook een diepvriezer huren.
Volledige service gegarandeerd door de importeur en uw
vakhandelaar.

G. EMSBROEK

Zutphenseweg 5

en Zn. c.v.

Tel. 1491

Lampen
Zaklantaarns
Batterijen
Lampjes

Het adres

E. J. LETTINK
Rijwielhandel

H.H. Veehouders
VOOR

koedekken
koeriemen
kalverr iemen
staartentouw
staartleertjes

Fa. G. W. Luimes,
B. Lammers,

tel. 1421.

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

Bupro-oas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Overalls
Manchester kleding

Witte vakkleding
Stofjassen

Kinderoveralls

VORDEN TEL. 1514

ACHITECTENBUREAU

WOLBERT te HENGELO (G.)

vraagt een

bouwkundig
opzichter-tekenaar

Brieven aan het bureau:
Ruurloseweg 16, Hengelo (G.) of
D 136 b, Kranenburg

Nylon
JACKS
Warm en gevoerd
Moderne winterkleuren

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

f 7.65 per fles
KEUNE

Wij zoeken
voor onze zaak een

verkoopster

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Sportief en warm.

Noorse truien,
Pullovers,

Sokken,
Kousen,

Wanten,
Sjaals.

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Eet nu goedkoop
Geen diepvries

Kippen f 1.— yz kg.
Hanen f 1.45 % kg.

W. Rossel, Tel 1283

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI .

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand een
SPECIALE AANBIEDING:

Japonnen
Chemisch reinigen f 2,95
Tevens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste kleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

GOEDE

M A N C H I SI i R B R O E K

Eis met klem

merk KLM want .

Kan Langer Mee!

^Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN


