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GESLAAGDE SPORTDAG JONG GELRE
VORDEN EN HENGELO

Dies Eggink won de 10 kilometer
De afdelingen Jong Gelre van Vorden en Hengelo
hebben zaterdagmiddag op het ,,Werkse Veld"
nabij de kruising Vorden-Almen-Lochem-Zutphen,
een geslaagde sportmiddag gehouden waarvoor
van de zijde der deelnemers (sters) een redelijke
belangstelling bestond.
Er stonden voor de heren 5 en voor de dames 4
hardloopwedstrijden op het programma, terwijl er
zowel bij de heren als bij de dames hoogspringen
en verspringen werd gehouden.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter
van Jong Gelre-Vorden, de heer Joh. Pardijs,
werd het programma vlot afgewerkt. Als eerste
werd de 100 meter heren verlopen waaraan 10
personen deelnamen. De deelnemers kwamen tel-
kens twee aan twee aan de start, hetgeen ook het
geval was bij de 400 en 800 meter heren en de
100 en 400 meter dames. Bij de langere afstanden
gingen de deelnemers(sters) tegelijk van start.
De uitslagen waren als volgt:
100 meter heren:
1. Dirk Besselink 13 sec.; 2. J. Koning 14,2 sec.; 3.
D. Eggink 14,3 sec.; 4. J. Pardijs 14,7 sec.; 5.
H. Mombarg 14,9 sec.
400 meter heren:
1. D. Besselink 1.5,9; 2. Joh. Pardijs 1.8,0; 3. J.
Koning 1.8,1; 4 H. Mombarg 1.9,2; 5. D. Eggink
1.9,9
Bij de 1500 meter heren nam Jan Koning van meet
af aan de kop en stond deze ondanks een nek-aan
nek-race met Henk Mombarg op de laatste me-
ters niet meer af. Het verschil tussen beide kop-
lopers bedroeg slechts 0,7 sec. De totale uitslag
op deze afstand was:
1. Jan Koning 5.20,0; 2. H. Mombarg 5.20,7; 3.
D. Eggink; 4. Joh. Pardijs; 5. P. Berenpas; 6. J.
Harmsen. Aan deze afstand namen 12 personen
deel.
Bij de 3 x 300 meter estafette heren namen voor
Vorden deel D. Besselink, Joh. Pardijs en J. Ko-
ning. Voor Hengelo namen deel H. Mombarg, B.
Fokkink en P. Berenpas. De Vordenaren zegevier-
den in de tijd van 2.36,0. De tijd van de Hengeloërs
bedroeg 2.37,8
De uitslag by het verspringen heren was:
1. J. Koning 4,85; 2. D. Besselink 4,80; 3. H.
Mombarg 4,51; 4. J. Roeterdink 4,25; 5. Joh. Par-
dijs 4,42; 6. D. Eggink 4,40.
Het hoogspringen werd bij de heren gewonnen
door D. Eggink (na beslissing) met een sprong
van 1,37 tot welke hoogte D. Besselink eveneens
kwam; 3. Joh. Pardijs 1,33; 4. T. Wesselink 1,30.
Hij de dames waren de uitslagen als volgt:
100 meter:
1. J. Regelink 15,7; 2. J. Kornegoor 17,9; 3. G.
Winkel 18,1; 4. F. Voos 18,2; 5. D. Berenpas 18,5.
400 meter:
1. J. Kornegoor 1.28,1; 2. T. Pardijs 1.31,4; 3. J.
Regelink 1.36,1; 4. A. Lettink 1.36,9; 5. G. Winkel
1.44,1.
De 800 meter dames werd op overtuigende wijze
gewonnen door J. Regelink; 2. F. Voos; 3. J.
Kornegoor; 4. A. Lettink; 5. T. Pardijs.
Bij de 3 x 100 meter estafette dames namen voor
Vorden deel J. Regelink, F. Voos en J. Kornegoor.
Voor Hengelo namen deel D. Berenpas, W. Harm-
sen en H. Fleming. De Vordense dames wonnen
in 55,3 de tijd voor Hengelo bedroeg 58,7 sec.
Het verspringen werd gewonnen door J. Regelink
met een sprong van 4,2; 2. J. Kornegoor 3,24; 3.
F. Voos 3,17; 4. T. Pardijs 3,02; 5. H. Fleming
3 meter.
Het nummer hoogspringen werd eveneens gewon-
nen door J. Regelink met een sprong van 1,15.
De dames D. Berenpas, H. Fleming en G. Winkel
kregen een gedeelde 2e t.m. 4e plaats met een
sprong van 1,10.
Als slotnummer op deze sportmiddag stond de
10.000 meter heren op het programma. Van de 13
personen die van start gingen bereikten 5 taaie
volhouders de finish. De race werd op duidelijke
wijze gewonnen door Dies Eggink in een tijd van
40.15,8; 2. J. Koning 42.42,3; 3. H. Mombarg; 4.
P. Berenpas; 5. Joh. Pardijs.
In samenwerking met de JBTB en de MBA werd
zaterdagavond in zaal Schoenaker een dansavond
gehouden waar de heer J. Pardijs en me j. T. Par-
dijs de prijzen van de sportwedstrijden uitreikten.

JUCHTMOLIÈRE
•buigzaam

lange levensduur

IDEALE S C H O O L S C H O E N E N
GEEN REPARATIEKOSTEN

Wullink's S c h o e n h a n d e l
Onbetwist, de schoenenspecialist

KERKDIENSTEN ZONDAG 24 OKTOBER

Her v . K e r k
8.30 uur ds. M. G. Sterringa
10.15 uur ds. J. J. van Zorge

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
9.30 en 3 uur ds. W. Stuursma van Dokkum

R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00* uur Hoogmis

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 65 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
Handel kalm.

BURGELIJKE STAND
van 13 t.m. 19 oktober 1965

Geboren: Petra, dochter van H. J. Nijland en J.
Uenk; Hendrik, zoon van B. J. Huetink en G. H.
Breuker; Johanna^Bernardus Antonius, zoon van
G. J. J. Pots en ^^m.. Peters.
Ondertrouwd: B. H. Visser en G. Stegeman.
Gehuwd: B. Wesselink en J. Ruesink; R. A. T.
Zents en J. E. M. Berendsen.
Overleden: Geen.

AUTORIJLES ?

V.A.M.O.R
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256

JAARVERGADERING
De schoolvereniging voor Bijzonder Lager Land-
bouwonderwijs en Chr. Landbouwhuishoudonder-
wijs hield haar jaarvergadering in de Bijz. Land-
bouwschool onder leiding van de heer A. J. Len-
selink.
Na een kort openingswoord werden de verslagen
van sekretaris en penningmeester achtereenvol-
gens uitgebracht. Hieruit bleek dat de vereniging
350 leden telt en dat er een batig kassaldo viel te
melden.
In het afgelopen boekjaar werd aan 16 leerlingen
van de Landbouwschool een diploma uitgereikt.
Besloten werd het huishoudelijk reglement zo te
wijzigen dat de aftredende bestuursleden meer
dan een keer herkiesbaar zijn. Bij gehouden be-
stuursverkiezing werden de aftredende bestuurs-
leden t.w. de heren G. Bogchelman en M. Eggink
herkozen. Tot leden van de kaskommissie werden
benoemd de heren Koning en Bloetmendaal.
Uit enkele mededelingen van de heer G. J. Ban-
nink, direkteur van de Landbouwschool, bleek,
dat de school per l september jl. 80 leerlingen
telt. Ook het uitbreidingsplan was aan de desbe-
treffende instantie ter goedkeuring voorgelegd.
Aan de school waren thans drie vaste en vier vak-
leraren verbonden. Er zal een cursus in timmeren
metselen en tractorkennis worden gegeven.
Als schoolschoonmaakster fungeerde in plaats
van mevr. v. d. Nol mevr. A. Kappert-Bruggeman.
De direktrice van de Chr. Landbouwhuishoud-
school deelde mede, dat de school thans door 230
dagleerlingen en door 51 van de avondcursus
wordt bezocht. De school waarvan de uitbreiding
goed en wel achter de rug is, bleek reeds weer
over te weinig ruimte te beschikken.
Naast de direktrice, mej. Disbergen, telt de school
thans 20 leerkrachten.
Er werd tenslotte nog op gewezen dat een goede
samenwerking van de organisaties de scholen ten
goede komt.
Op verzoek ging de heer Bannink voor in dank-
gebed.

BENOEMD
Tot lerares in het geven van onderwijs in kinder-
verzorging en -opvoeding en handenarbeid aan de
Chr. Landbouwhuishoudschool alhier is benoemd
mej. A. Petersen, wonende te Doetinchem.

EEN VOORBEELD

VAN ONZE

PRACHT KOLLEKTIE

lumpers
en vesten

f f JUCOKWAI VOROEN"
Zaterdagavond organiseerde ,,Judokwai-Vorden",
onder leiding van de J^r H. W. Wentink, Ie dan
uit Zutphen, een judo^Mrnooi in het Nutsgebouw.
Bij de senioren namei^iieraan, behalve de orga-
niserende vereniging, ploegen uit Deventer en
's Heerenberg deel. Bij de junioren moest de ploeg
uit 's Heerenberg, die aanvankelijk ook had inge-
schreven, door bijzondere omstandigheden ver-
stek laten gaan.
Door de deelnemende ploegen werd fel voor de
overwinning gestreden. Zo gebeurde het bij de
junioren een paar maal dat een schijnbaar veel
sterkere tegenstander toch nog door te enthousi-
ast aanvallen het onderspit moest delven, hetgeen
de wedstrijd als kijkspel alleen maar interessanter
maakte.
Nadat de ploegen zich aan het publiek hadden
voorgesteld, sprak de heer P. Rutten namens Ju-
dokwai-Vorden een kort welkomstwoord. De heer
Rutten maakte bekend dat de fa. Piek uit Doe-
tinchem voor de eerste prijs bij de senioren een
grote beker beschikbaar had gesteld, terwijl de
fa. Bruil uit Zutphen een beker had uitgeloofd
voor die Judoka die deze avond de beste prestatie
zou leveren.
Hierna traden als eerste de seniorenploegen van
Vorden en 's Heerenberg tegen elkaar in het
strijdperk. Deze ontmoeting eindigde in een 50—O
overwinning voor Vorden. De hierna volgende
wedstrijd tussen de juniorenteams van Vorden en
Deventer werd met 30—7 door Deventer gewon-
nen. Met dezelfde cijfers 30—7 versloeg het senio-
renteaim van Deventer hun tegenstanders uit
's Heerenberg.
De gebroeders Wentink uit Zutphen gaven hierna
een demonstratie jiu-jitsu. Eerst werden de ver-
schillende attaques, waarbij o.m. gebruik werd
gemaakt van sabels, messen in ,,slomotion" uitge-
voerd, waarna tot snelle akties werd overgegaan.
De eerste wedstrijd na de pauze tussen de senio-
renteams van Vorden en Deventer werd met 30—7
door Vorden gewonnen. Hierna kwamen de junio-
ren van Vorden en Deventer voor de tweede maal
tegen elkaar uit. Deze wedstrijd werd met 20—7
door Deventer gewonnen.
Bij de senioren legde het team van „Judokwai-
Vorden" bestaande uit de heren E. Wisselink,
G. Notten, J. Wentink, P. Rutten en H. Freeriks
met 80 punten beslag op de eerste plaats. Deven-
ter werd met 40 punten tweede en 's Heerenberg
met 7 punten derde. Bij de junioren werd Deven-
ter met 50 punten winnaar,terwijl Vorden tweede
werd met 14 punten.
De beker voor de beste judoprestatie werd gewon-
nen door Bennie Gal van ,,Judokwai-Vorden".
Als scheidsrechters fungeerden deze avond de
heren J. van Linschoten, Ie dan uit Deventer, de
heer Tuinstra Ie dan eveneens uit Deventer en de
heer H. W. Wentink Ie dan uit Zutphen en tevens
leraar van „Judokwai-Vorden". De jury bestond
uit de heren Rosman sr. en jr. uit Winterswijk en
de heer Claus Kaak uit 's Heerenberg. Aan het
slot van de avond gaf de heer Claus Kaak een ka-

rate-demonstratie. Dat de stoten of slagen bij ka-
rate hard aan kunnen komen bewees de heer
Kaak door enkele planken en dakpannen (liefst
zeven op elkaar gestapeld) met de vlakke hand,
vuist of elleboog door te slaan.
Nadat de heer Rosman sr. de prijzen had uitge-
reikt volgde er nog een gezellig bal.
A.s. zaterdag neemt „Judokwai-Vorden" met een
junioren- en seniorenploeg deel aan wedstrijden
in Deventer.

Thans is het zover. . .
VANDAAG BEGINT DE

Ra ffeisen-spaarweek
ZIJ DUURT TOT EN MET
VRIJDAG 29 OKTOBER

COOP. BOERENLEENBANK
RAIFFEISENBANK
VORBEN
de spaarbank met volledige bankservlc»

Ruurloseweg 21

SCHOOLNIEUWS
Naar ons werd medegedeeld zijn de kinderen van
de eerste en zesde klas van de Bijzondere Lagere
School aan Het Hoge allemaal door de schoolarts
onderzocht, terwijl de kinderen van de klassen 2,
3, 4 en 5 zijn nagezien voor wat ogen en oren be-
treft. Ook kunnen de klassen l, 2 en 3 thans ge-
bruik maken van de diensten van de schooltand-
arts, waarbij de kinderen tweemaal per jaar wor-
den gekontroleerd wat hun gebit betreft en zono-
dig ,,bijgewerkt".
Wegens vertrek naar Gorinchcm van mej. A.
Aartsen, werd tot handwerkonderwijzeres be-
noemd mej. W. J. H. Wesselink uit Ruurlo.
Door het bestuur werd in vaste dienst benoemd
mej. H. C. Nijhof, wat mogelijk werd gemaakt
doordat de leerlingenschaal werd verlaagd als-
mede dank zij de grote eerste klas.
Op 21 oktober a.s. zal in het grote lokaal van de
school de ouder-ledenvergadering worden gehou-
den waarin dan tevens een paar films zullen wor-
den gedraaid.
De feestelijke ouderavond vindt plaats op 18 nov.
a,s. in Irene met de kinderen van de zesde klas
met zang, volksdansjes etc.

BIOSCOOP
Zondag draait in het Nutsgebouw te Vorden de
film ,,Winnetou keert terug".
Het is weer een nieuw groots Karl May avontuur.
Toegang alle leeftijden.



Telefunken
Vooraan in service

RADIO
TELEVISIE Nord Mende

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 — ZUTPHEN — TEL. 3813

Vooraan in kwaliteit

Wacht niet tot het te laat is,
maar laat nu alvast uw auto

T E C T Y L E R E N
Maak een afspraak bij

Garage GROOT JEB8INK
Nieuwstad Vorden, telefoon 1794 b.g.g. 1306

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 23 OKT.

Dansen
Orkest: „THE WHITE W AVES"

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram plockworst
200 gram boterhamworst
200 gram ontbijtspek
250 gram fijne rookworst

280 et
290 et
300 et

100 et
60 et
80 et

100 et

Schippersklompen
STEEDS VOORRADIG

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

WASBORSTELS, SPONZEN,
SHAMPOO
Voor goed auto-onderhoud

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 43

' 9spaarzn s n...

Bij l pak Spar koffie een mooie verjaardagskalender GRATIS
l bus & 500 c.c. zelfglanswas 50 et goedkoper
1 fles & 200 c.c. zelfglanswiis 25 et „

2 pakjes Spar thee of theezakjes 25 et „

2 zakjes hagelslag (melk of puur) 25 et ,,

3 pakjes „zo klaar" pudding 25 et ,,

2 zakjes Spar snoep 25 et „

Bij 3 dikke repen & 25 et 4e reep GRATIS

100 gr. gekookte ham v. 77 et v. 59 et - 6 et zegelkorting

l weekendworstje van 69 et voor 59 et - 6 et „

l groot pak sprits 85 et - 17 et ,,

150 gram chocolaadjes 90 et - 18 et „

l rol eierbeschuit 36 et • 7 et ,,

l blik sardines (30 mm) 78 et - 16 et ,,

l blikje sardines (20 mm) 48 et - 10 et ,,

l blikje leverpastei 62 et - 12 et

l banketstaaf 60 et - 6 et ,,

6 stuks chocolade gereedschap 49 et - 5 et ,,

OP HET VERSE VLEES ALTIJD 10 % ZEGELKORTING !

l)
REMMERS

Zelfbediening
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
J5 SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

RAIFFEISEN-
SPAARWEEK
21-30 OKTOBER 1965

Vandaag de dag kunnen we er grote
wensen op na houden. Want spaarzin is
'in'! Wie vandaag spaart, bereikt morgen
wat hij wil.' Stap juist nu bij ons binnen
en kies uit onze aantrekkelijke spaar-
mogelijkheden. Ga nu sparen of spaar
nu wat extra's!

Spaar nu!
Een premie van f2,50 aan iedere nieuwe spaarder
Een premie van f2,50 aan ieder 10e inlegger
Een premie van f5,-- aan iedere 25e inlegger
verstrekken wij tijdens de Raiffeisen-Spaarweek!
Bovendien een aardige attentie voor élke inleggerl

(Per spaarder niet meer dan eenmaal een premie of attentie)

COOP. BOERENLEENBANK
VORDEN
de spaarbank met volledige bankservlce

Waarover spreken zij...?

\jabelnul

natuurlijk over de sterke 4-draads nylon
van

Vraag om Setter Set Nicoletta 1.98

1 1 mm M
RAAOHUISSTR., VOROEN

A.s. vrijdagavond van 7-9 uur
en zaterdag de gehele dag

Slagroom-tORipoezen
5 voor ƒ 1,50

Mokkapunten
ƒ 1,50

PROBEERT U ONZE

achtkastelen-koek
ECHT WAAR,

REUZE LEKKER

BAKKERIJ

Nieuwstad — Telefoon 1384

Zelfstandige ondernemers
Bondsvoorzitter de heer v. d.
Weele komt woensdag 27 okt.
in hotel ,,'t Wapen van Vordt-n"
(F. P. Smit) om 8 uur spreken
over de

HEDENDAAGSE

ZAKENPROBLEMEN.

De heer v. d. Weele is naast bondsvoorzitter
ook lid van de S.E.R. en Stichting van de
Arbeid. Zijn inzichten zijn bijzonder groot.
Komt in het belang van uw bedrijf, en komt
luisteren op deze leerzame avond, het gaat
u allen aan, u hebt er ook mee te maken.
Brengt u een collega mee?

Het bestuur afdeling Vorden
K.N.M.B.

NUTSKLEUTERSCHOOL

„De Kroezestulp'
De ouders van de kleuters worden uitgeno-
digd voor de

ouderavond
op donderdag 21 okt. 8 u. n.m.
in de Nutskleuterschool.

Na het bespreken van de schoolbelangen en
mededelingen door de voorzitter, is er ge-
legenheid om het werk van de kleuters te
bekijken.

Dr. Hagtingius, voorheen schoolarts, zal u
vertellen over ,,De kleuter op school". Op
prettige wijze kan dr. Hagtingius u vertel-
len hoe de kleuter de school beleeft.

Het bestuur:

J. V. Plas. voorz /
Mevr. P. Kater-v.d. Hoef, sekr.
J. F. Geerken, penningm.

Doe het nu
Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke ge-
wenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK.

fa. Benrie
Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting



Met vreugde en dank-
baarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van
een zoon en broertje

GOTLIEB PETER

P. H. Vogtlander
T. M. Vogtlander-

- De Wit
Carola

Hoogvliet,
Koweitstraat 24
15 oktober 1965

Bij dezen betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele blijken van be-
langstelling en geschen-
ken die wij bij ons 25-
jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen en tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

G. HARMSEN
B. HARMSEN-

GROOT-JEBBINK

't Schimmel,
Vorden

Voor de vele bloemen,
cadeaus en felicitaties
ontvangen bij ons huwe-
lijk, zeggen wij u allen,
ook namens onze ouders
heel hartelijk dank.

H. VROGTEN
G. VROGTEN.

RUITERKAMP

Hengelo (Gld.)
Oktober 1965

Voor de vele blijken van
belangstelling en de at-
tenties ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwe-
lijksfeest, betuigen wij
onze oprechte dank.

H. J. RIETMAN
H. J. RIETMAN-

OORTGIESEN

Warnsveld, oktober 1965
Geesinkweg 15

Te koop: 8 are voeder-
bieten.
J. Kok, Vordenseweg IA
Warnsveld.

Gevraagd: een werkster.
2 óf 3 halve dagen p. w.
Mevrouw Staring,
Vordenseweg

Te koop 'n Herenrij wiel,
Kinderrijwiel, Ift. 5-8 jr.;
Meisjesrijwiel, 10 — 12 j.;
Meisjeswinterjas, leeftijd
15 jaar, z.g.a.n.
G. van Ark, D 47,
Wildenborch, Vorden

Te koop: z.g.a.n. drie-
hoek kinderbox.
A. J. Aberson,
Enkweg 16, Vorden.

Te koop: Winterwortels
bij J. Lenderink, Henge-
loseweg B 8, Vorden.

Te koop: twee dragende
vaarzen M.R.IJ. - 27 en
29 okt. aan de telling.
B. Wunderink,
Kranenburg, Tel. 67 35

Te koop : Een zwaar
stierkalf.
H. Walgemoet, C 124
bij Enzerink te Vorden

Te koop:
Een drachtig varken.
Bij: H. Beumer,
E 42, Vorden

Te koop : Toom biggen
en zeug met biggen en
roodbont vaarskalf, drie
maand oud. Bij:
H. J. Nijemijsland,
Leesten

Te koop : Biggen met
gezondheidsverklaring.
Bij: J. R. Maalderink,
,,de Zomp", Lankhor-
sterstraat 25' Wichmond
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W REINT WESSELINK W

X en K
V ANNIE BAKKERWEERD ^

hebben de eer u, mede namens weder- A
zijdse ouders; kennis te geven van hun ft
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- V
trekking zal plaats vinden op vrijdag U

X
X
X
X
X
X
X
X
X
u Vorden, Hoogkamp C 3
Q Brummen, Knoevenoordstraat 59

W oktober 1965

^ Toekomstig adres: Hoogkamp C 3,
y. Vorden.

n Receptie van 3-4 uur in hotel ,,'t Wa-
^ pen van Vorden" (F. P. Smit).

22 oktober 1965 om 11 uur ten gemeen-
tehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de
Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge.

50

r\
U Op vrijdag 29 oktober a.s. hopen wij W

met onze lieve kinderen en kleinkinde- f)
Ax

X
X
X
X
X
X
X

ren ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

J. DERKSEN
G. DERKSEN-VOS

Gelegenheid tot feliciteren van 3-7 uur
in hotel ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Warnsveld, oktober 1965
,,de Boskamp", Rietgerweg 11

""Nutsgebouw""^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

ZONDAG 24 OKTOBER, 8 UUR:

WINNETOU KEERT TERUG
met: Pierre Brice, Lex Barker, Karin De

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

ad idas
met de 3 banden
VOETBALSCHOEN
DER KAMPIOENEN

Alleenverkoop

HARTENS'
Wapen- t>n Sporthandel

Bijzondere (zang)
Z e n d i n g s a v o n r i

Op MAANDAG 25 OKTOBER

a.s. in GEBOUW „IRENE" te

V O R D E N .

Spreker: Ds. G. B r u c k s uit
Zeist.

Speciale zang uit Noorwegen.

GEVRAAGD:
In verband met de pensioenge-
rechtigde leeftijd van de heer
Koop,

een echtpaar
voor conciergediensten en het pachten van
het buffet.

Schriftelijke aanbiedingen bij
het sekretariaat van het Nut:
Mevr. v. Mourik-Spoor
Midwijck

Hervormde Gemeente
De zitdagen tot inning der

Kerkelijke Bijdrage
worden gehouden

vrijdag 22 oktober van 9-11 uur en
zaterdag 23 oktober van 2-3.30 uur

in het nieuwe catechesatielo-
kaal achter de kosterswoning.

WOLLEN BROMFIETS-
SJAALS, HANDSCHOENEN,
WINDSCHERMEN

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

GEVRAAGD:

een jonge man
voor het slijpen van bromfietscylinders

met afwisselend werk in mon-
tage event. ook magazijn.

Goede vooruitzichten aangebo-
den. Goede soc. voorzieningen.

Zonder enige vakervaring on-
nodig te solliciteren.

Fa. KRUITBOSCH l Co.
Oude Wand 26-28 Zutphen _ Tel. 05750-3916
's avonds 3765

RAKET rijwielindustrie

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Evenals BOEKENBONNEN om cadeau
te geven hebben wij voor u
aan te bieden

waardebonnen
voor PLANTENBOLLEN, enz.

• om uw vrienden en relaties te
verrassen.

Fa. Kettelerij
ZUTPHENSEWEG 54 - TELEFOON 15 08

Wilt u vlug en prettig leren

AUTO-RIJDEN
Dan naar Autorijschool

Garage GROOT JEBBINK
Telefoon 1794 b.g.g. 1306

Instrukteur: G. Bultman, Hendrik van Bra-
merenstraat 14, telefoon 1753

Naaldscherpe
prijzen

in ALBERS' zelfbediening
DOPERWTEN middelfijn, per literblik

elk tweede blik

DUBBELE SPERZIEBONEN per literblik

elk tweede blik

RODE KOOL per literblik

SOEPGROENTEN 2 blikjes voor

Literpotten APPELMOES van Goudreinetten

79
59
89
69
79
49
89

H KRO ROZENBOTTELJAM nu per pot

Diverse smaken JAMS nu per pot

Potten BRUINE BONEN nu voor

A.J.P. PUDDING 3 pakjes voor

105
65
59
59

Dubbele pakken CUSTARD per pak

NESTLÉ SLAGROOM nu per blikje

Hollandse BRUINE BONEN puik in de kook
per pak 500 gram

250 gram fijn gekruide SPECULAAS

KOEN VISSER NASI GORENG per literblik

2 dikke stukken AMANDEL SPECULAAS

59
89

95
69

149
69

Bij elke 250 gram KOFFIE, l pakje WAFELS voor 25

BLOEMEN A ARDE, 2 grote zakken voor 89

TOILETZEEP, reklameprijs 6 stuks voor 89

NOG VOLOP SUNIL MET GRATIS THEEDOEK

VOOR DE LAATSTE MAAL

LINTHORST LEVERPASTEI 2 blikjes a 200 gram 1OO

Litersblikken ANANAS tijdelijk 129

GROTE CHOCOLADEREPEN 10 stuks voor « 99

CHOCO KORRELS 200 gram 45

VAN DELFT TAAI TAAI per pak nu 55

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

bij elke KILO SUIKER 250 gram BISCUITS voor 49

Pracht LUXE TROMMEL inhoud l pondspak

SPECULAAS slechts 235

Pracht ELLISON APPELS 2 kilo 110

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse'
t e L I N D E VORDEN

V r a a g t :

a) FLINK MEISJE
voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden en enig
laboratoriumwerk.

b) FLINKE WERKKRACHT
voor de melkontvangst
(eventueel voor de morgenuren).

Aanmelden aan het kantoor der fabriek vóór
woensdag 27 oktober a.s.



Bezoekt de

A U T O - T E N T O O N S T E L L I N G
Garage KURZ Industrieweg 7 - Vorden - Telefoon 05752-1649

in Hotel Bakker te Vorden.

22 oktober van 19 - 11 uur

23 oktober van 10 - II uur

24 oktober van 10 - 20 uur

MANNEN DIE MAN
ZIJN KOPEN NU
MANNENMODE

First Man mode is waarachtige
mannenmode en daar laten we het bij.
Geen enkel ander woord dekt wat we
bedoelen. Er blijft voor u maar één ding
over: First Man passen en verrast
ontdekken dat we 100% gelijk
hebben .

ffirst
man

h-TSchoolaerman
^^^^^^ \ tr\^i r\ 11 f ^ * i A x* i m t* i i i i i is

VOORHEEN A.G.MELL/NK

Sir Edwin

truien
vesten
pullovers

la MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Speciale aanbieding
DAMESJAPONNEN
vooral grote maten

MEISJESJURKJES

PAKJES, OVERGOOIERS

ROKJES
zeer voordelig.

KOMT U EENS KIJKEN,
WELLICHT IS ER WAT

VOOR U BIJ

L O O M A H

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Zoekt u voor uw geld een

veilioe belegging ?
Neem
obligaties van de N.V
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bij :

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

ATTENTIE ! !
Hebt u onze
VERSE HAANTJES
AL GEPROEFD?
ledere vrijdag voor-
middag op de markt

Poelier? bedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

flüTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden . Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE-
REPARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Wacht niet tot het laatst
met een storting op uw spaarboekje in de

Raiffeisen-Spaatweek
VAN 21 - 30 OKTOBER 1965

Als u vroegtijdig komt bent u er zeker van
dat het geschenk dat u juist graag hebben wilt
nog voorradig is.

COOP. BOERENLEENBANK
RA1FFEISENBANK
VORDEN
de spaarbank met volledige bankservlce

Ruurloseweg 21

^WARMTE

Mijn schip is geladen met duizenden tonnen
aardolie. Die aardolie vaar ik naar de FINA

raffinaderij.
FINA maakt van die aardolie niet alleen benzine en
motorolie - FINA maakt er ook vloeibare warmte van:
haardolie voor uw oliehaard of olieconvector. Flamazur
van FINA is een superieure kwaliteit haardolie:
Flamazur houdt uw kamer warm, de hele winter lang.

VERKOOPADRESSEN:

Brandstoffenhandel
G. WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Tol. 05702-1217 VORDEN

KETTINGKASTEN, JASBE-
SCHERMERS, STANDAARDS

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393
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PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN
In de zaal van hotel ,,'t Wapen van Vorden" hield
de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen een goed bezochte ledenvergadering.
Na een kort openingswoord door de presidente,
mej. Meinen, werd de avond verder verzorgd door
het huis ,,Pierre Robert" waarbij mevr. Kloze als
demonstratrice optrad. Nadat een der dames zich
als ,,model" had beschikbaar gesteld, voorzag
mevr. Kloze alles van uitleg betreffende het on-
derwerp: „Gratie en Charme". Op dit „model"
werd op vakkundige wijze een make-up aange-
bracht. Het was erg leerzaam waarbij veel kleine
handige kneepjes in het vak aan het licht kwa-
men.
In het slot dankte de presidente mevr. Kloze voor
haar leerzame uiteenzetting van een en ander en
bood haar een kleine blijk van waardering aan.
Medegedeeld werd dat de volgende vergadering
op 28 oktober a.s. zal worden gehouden waarin
dr. Martens uit Warnsveld zal spreken over het
onderwerp: „De menselijke waardigheid".
De avond werd met het zingen van het Bondslied
besloten.

SPREKEN IN HET OPENBAAR
Dit is: Je gemakkelijk en onbevreesd bewegen in
het openbaar; heel gewoon en rustig bewegen,
spreken met „vreemde" mensen; op vergade-
ringen vragen durven stellen; op familiefeestjes
de gasten staande voor de vuist toespreken.
Welnu, dit kan ieder in 10 mondelinge lessen le-
ren; met ontwikkeling heeft dit niets te maken.
Voor nadere bijzonderheden leest men de adver-
tentie in dit nummer.

VOORLICHTINGSAVOND
In de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" (F.
P. Smit) werd door de Ned. Vereniging voor Sex-
uele Hervorming een goed bezochte vergadering
gehouden waarin dr. van Dommelen, schoolarts te
Winterswijk en medisch leider van het NVSH,
consultatiebureau in Enschede en Zutphen het
woord voerde naar aanleiding van de vooraf ver-
toonde film „Kringloop".
Nadat de voorzitter van de afdeling Zutphen, de
heer Swierstra, de aanwezigen en de spreker een
welkom had toegeroepen, besprak de schoolarts
in grote openheid de voortplanting van de mens
vanaf het begin en het einde in de moederschoot.
Een vrij groot aantal vragen mocht spreker na de
pauze beantwoorden. Het was zowel voor mannen
als vrouwen een leerzame voorlichtingsavond.
Aan het slot werd door de voorzitter van de afd.
Zutphen medegedeeld dat er bij voldoende belang-
stelling weer gespreksavonden zullen worden ge-
organiseerd, welke tegen vergoeding van een klein
bedrag kunnen worden bijgewoond.

OUD-PLAATSGENOOT PROMOVEERDE
Onze oud-plaatsgenoot, de heer Theo Scholten, die
destijds naar Canada is geëmigreerd, is er na een
9-jarige universitaire studie, in zijn nieuwe vader-
land in geslaagd de doctorsgraad in de Biologie
te behalen.

ZENDING IN EUROPA
Ralf en Ragnhild Nilgaard hadden reeds vele ja-
ren in zendings- en evangelisatie samenkomsten in
Noorwegen gezongen toen zij 4 jaar geleden in
Porsgrun, Noorwegen, een zendingsavond van de
Europese Evangelische Zending bijwoonden. Ds.
Brucks, directeur van deze Zending, sprak daar
over de geestelijke nood in West-Europa. Als ge-
volg hiervan wist dit echtpaar zich geroepen om
hun zangtalenten te stellen in dienst van de Heer
der Zending en in het bijzonder in het belang van
het werk in West-Europa.
Zij zijn leden van de Methodisten Kerk, maar
zingen in alle Protestantse kerken in Noorwegen.
Hun zang, met eigen begeleiding op gitaar en
accordeon, boeit jong en oud.
De Nilgaards zullen 6 maal zingen in de samen-
komst die gehouden wordt op 25 oktober om
8 uur in gebouw „Irene" te Vorden.
Ds. Brucks zal de inhoud van de liederen, die in
het Noors gezongen worden, vertalen in het Ne-
derlands. Voorts zal er die avond o.m. nadruk
gelegd worden op het evangelie in Lapland, de
huidige toestand in Spanje en de mogelijkheden
die er zijn voor het evangelie in Oostenrijk.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weer met

VORDENS HERENWATERPOLOZEVENTAL
EERVOL VERSLAGEN

Het dames- en herenteam van de waterpoloclub
„Vorden '64" hebben in het Sportfondsenbad in
Arnhem deelgenomen aan de strijd om de KNZB-
beker.
Het herenteam van Vorden leed tegen De Rhijn
uit Wageningen, dat 2 klassen hoger speelt, een
eervolle 3—O nederlaag.
Er werd gespeeld volgens de KNZB-tijden, het-
geen betekende dat de wedstrijd 4 x 4 minuten
duurde hetgeen voor de Vordenaren volkomen
nieuw was. Desondanks bewees „Vorden '64" dat
zij qua konditie deze avond over een goede ploeg
beschikte. Alleen het plaatsen, baltechniek etc.
was bij de Wageningse poloërs beter verzorgd.
De doelpunten werden gescoord in de eerste speel-
tijd; tweede en derde speeltijd. De Vordense doel-
man H. Oudsen speelde deze avond een fantas-
tische wedstrijd.
De dames van „Vorden '64" kwamen uit tegen
Arnhem. Ook deze ploeg komt uit in de KNZB.
Het werd uiteindelijk een duidelijke 9—O neder-
laag voor Vorden. Bij de rust was de stand 5—0.
Door deze nederlagen zijn zowel de dames als he-
ren van „Vorden '64" uitgeschakeld.

DE HOVEN 5 — VORDEN 3 O—Q
In een vrij aardig gespeelde wedstrijd heeft Vor-
den 3 in De Hoven een O—O gelijkspel behaald.
De defensies van beide elftallen waren verreweg
het sterkste deel van de ploeg. Hoewel de Vorde-
naren voortdurend een veldoverwicht hadden ge-
lukte het hun toch niet om van de diverse goede
scoringskansen er ook maar één te benutten.

VORDEN 4 — VOORST 6 2—4
De thuisclub begon met een offensief dat na tien
minuten resulteerde in een doelpunt van W. Wes-
selink. Nadat de rechtsbuiten de stand in even-
wicht had gebracht gaf Groot Jebbink Vorden bij
de rust een 2—l voorsprong.
Reeds na enkele minuten in de tweede helft scoor-
de de Voorst-midvoor de gelijkmaker 2—2. De-
zelfde speler gaf zijn ploeg met een fraaie kopbal
een 2—3 voorsprong, waarna de linksbuiten vlak
voor tijd het vierde Voorst-doelpunt scoorde.

UITSLAGEN JUNIOREN
SSS (Eibergen) A—Vorden A 2—4; Vorden C—
Sp. Brummen C 5—0; Ratti A—Vorden D l—1;
Sp. Brummen E—Vorden F 3—0.

A.s. zondag gaat Vorden l op bezoek bij Witkam-
pers l uit Laren. Toen wij een week geleden een
blik op de ranglijst wierpen stond daar Witkam-
pers l met 2 punten die werden verkregen door
tweemaal gelijk te spelen. De overige drie ont-
moetingen eindigden in een forse nederlaag voor
de ploeg uit Laren.
De conclusie lag voor de hand: de wedstrijd in
Laren gaat Vorden l absoluut winnen. Maar zie
de voetbal is rond, want jl. zondag behaalde dat-
zelfde Witkampers een daverende 6—l zege op
koploper Bredevoort, waarmee wij maar zeggen
willen: Vorden l let op je tellen.
Het verdere programma voor a.s. weekend luidt:
Zelhem 2—Vorden 2; Vorden 3—Baakse Boys 1;
Warnsv. Boys 3—Vorden 4; Vorden A—Longa
A; Vorden B—Wilh. SSS A; Zutphen B—Vorden
C; Vorden D—Baakse Boys A; Be Quick C—
Vorden E.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
In zaal Eskes werden voor de onderlinge dam-
kompetitie van DCV de volgende wedstrijden ge-
speeld:
Hesselink—Wansink l—1; J. Wiersma—Masse-
link 2—0; S. Wiersma—Oukes O—2; Nijenhuis—
Klein Lenderink 2—0; Mennink—Bargeman O—2;
C. van Ooyen—Roozendaal O—2; Klein Brinke—
Rietman af g.; Jansen—Klein Kranenbarg af g.;
Dijkman—Leunk 0-̂ : Ter Beest—Esselink 2—0;
Van Dijk—Smeenk^^l; P. van Ooyen—Breuker
afg.
Jeugdafdeling:
Keune—H. Bannink O—2; Kreunen—G. Bannink
O—2; Dijkman—R. Bos O—2; Besselink—Mokkink
2—0; W. Bos—Mombarg O—2; Bennink—Van
Langen 2—0.

LML(NEDERLÜRG VOOR DCV 2
Het tweede tiental van de Vordense damvereni-
ging DCV heeft de tweede kompetitiewedstrijd
tegen DVD 2 uit Doetinchem met 11—9 verloren.
De gedetailleerde uitslagen waren:
D. Visser—H. W. Esselink 2—0; S. Laks—S.
Wiersma 2—0; J. Kerkkamp—J. Wiersma 2—0;
A. Nikkels—C. van Ooyen 2—0; W. Thus—G. J.
Hulshof O—2; J. Busser—H. Klein Kranenbarg
0—2; H. Bus—P. Roozendaal 1—1; G. Westhof—
Chr. Jansen O—2; Borden 9 en 10 regl. remise.

REMISE VOOR NIJENHUIS
In de strijd om het persoonlijk damkampioenschap
(hoofdklasse) heeft onze plaatsgenoot, de heer
B.' Nijenhuis tegen Van Beek uit Bennekom re-
mise uit het vuur weten te slepen.
In de tweede klas bereikten de Vordenaren G.
Dimmendaal en Eykelkamp remise tegen resp.
Schreurs, Arnhem en Van de Meer, Lunteren.

KOT STARTTE MET NEDERLAAG
Het eerste drietal van Vordense biljartvereniging
KOT is de kompetitie in het distrikt „Zutphen &
Omstreken" begonnen met een 5—2 nederlaag te-
gen de Pauw l uit Warnsveld.
Dt; persoonlijke uitslagen waren:
J. Baanders 218 (218); J. Klein Hekkelder 312
(289); K. Groot 154 (154); W. Pardijs 247 (138);
J. Nagtegaal 139 (134); J. Wijnbergen 146 (146).
In klasse CII kwamen KOT 2 en 3 tegen elkaar
uit. Deze ontmoeting werd met 7—2 door KOT 3
gewonnen.
De persoonlijke uitslagen waren:
H. Meyerman 109 (109); B. Seesink 84 (71); G.
Hellewegen 109 (102); H. Visser 84 (84); S. Hui-
zinga 84 (84); B. v. d. Straaten 84 (63); Joh.
Jansen 84 (84); W. Zuurveld 84 (67).

DAMESVOLLEYBALCLUB „DASH" IN DE
NIEUWE NEVOBO-KOMPETITIE

De plaatselijke damesvolleybalvereniging „de
Kraanvogels", die hun naam voor enige tijd gele-
den hebben omgedoopt in „DASH" zullen ook dit
seizoen weer aktief deelnemen aan de Bondskom-
petitie der NEVOBO afd. Zutphen.
De wekelijkse training op dinsdagavond is al weer
enige weken volop aan de gang en op maandag
25 oktober a.s. zal men de eerste kompetitiewed-
strijd spelen tegen Set Up 3 uit Zutphen.
Men komt hier uit in de Ie klasse dames met als
tegenstanders de teams van Set Up 2, 3 en 4
uit Zutphen, Bruvoc l uit Brummen, Hercules l
en Wilhelmina 2, eveneens uit Zutphen.
De kompetitiewedstrijden worden alle gespeeld
in Zutphen in de zalen Isendoornstraat (Stedelijk
Lyceum) en Lunettestraat. De gymnastiekzaal
aan de Kattenhavenstraat wordt dus niet meer
gebruikt.
Wij wensen onze Vordense vertegenwoordigsters,
die ook nu in de fleurige geel-witte tenu's zullen
spelen, een prettige en sportief seizoen toe.

RATTI 3 — SOCIÏ 3 1—2
In verband met de interlandwedstrijd Nederland—
Zwitserland, was er jl. zondag door de Bond een
beperkt inhaalprogramma vastgesteld, waardoor
Ratti l en 2 niet behoefden te spelen.
Het derde elftal kreeg bezoek van Sociï 3 uit
Wichmond-Vierakker en verloor op het nippertje
met l—2. De eerste helft vertoonde een gelijkop-
gaand spel met het eerste succes aan Sociï-zijde,
die na ruim twintig minuten spelen een straf-
schop kregen toegewezen. Hoewel doelman Hoe-
bink zowel het eerste als het tweede schot wist
te houden (deze penalty moest volgens de arbiter
3 x worden genomen) moest hij de derde goedge-
richte kogel langs zich heen laten gaan.
Te ver opdringen van de backs kostte Ratti een
tweede doelpunt, dat door de snel naar voren ge-
komen Sociï-midvoor handig achter de Ratti-doel-
man kon worden geplaatst O—2. Ratti lanceerde
nog diverse goede tegenaanvallen, met o.a. een
kogel van W. Roelvink tegen de paal, maar re-
sultaat zat er voor rust niet meer in.
Na de tsee waren de groen-witten geregeld in de
aanval, maar diverse kansen werden niet benut.
B. Lichtenberg redde de eer, door een pass van
links zuiver in de linkerhoek te plaatsen (l—2).
Ratti trachtte nog een gelijkspel uit het vuur te
slepen, maai' de tijd hiervoor was te kort.

RATTI A —VORDEN D 1—1

Zaterdagmiddag speelde het A-elftal een verdien-
stelijke wedstrijd tegen plaatsgenoot Vorden D,
waarbij de puntjes broederlijk werden gedeeld,
einduitslag l—1.

Komende zondag heeft het eerste elftal de zware
uitwedstrijd tegen Pacelli uit Klarenbeek voor d.'
boeg, Ratti 2 speelt thuis tegen een der ernstigste
kandidaten uit haar afdeling, de Hoven 7 uit
Zutphen, terwijl Ratti 3 vrij is.
Het A-elftal gaat zaterdagmiddag in Hengelo
Pax B de eer betwisten.

oud weer
Voor huid
en handen

SUCCESSEN VOOR VORDENSE TOUWTREK-
TEAMS OP JUBILEUMTOERNOOI BARCHEM

Zondagmiddag werd in Barchem een groot touw-
trekkersfestijn georganiseerd door de T.T.V.
„Heure" uit Borculo, ter gelegenheid van haar
tien-jarig bestaan. Ook^Kden was hier goed ver-
tegenwoordigd door dé^P^me van de touwtrek-
verenigingen Medler en Warken.
Verder hadden hier de beste teams uit de Oost-
Gelderse touwtrekwereld ingeschreven o.m. ploe-
gen uit Winterswijk, Ruurlo, Sturka uit Zutphen.
In de A-klasse bestond i^deelname uit 6 ploegen
waaronder Medler l ei^Barken l, terwijl ook in
de B-klasse 6 teams elkaW de eer betwistten, met
o.m. Medler 2.
Warken, dat als eerste binnen de lijnen trad tegen
Bruil l en schijnbaar nog niet had ingeboet aan
prestaties, daar zij dit seizoen in de A-klass
kampioenstitel behaalden, en ook nu de volle
winst meenamen. Het eerste zestal van 't Medler
had ook succes tegen „Heure l" en won verdiend
in enkele seconden. Medler 2 verloor van Bruil 2,
maar zegevierde tegen het Zutphense „Sturka".
Na twee ronden hadden zowel Medler, Warken als
Heure ieder 8 punten en stonden als eerste ge-
klasseerd. Hierdoor was er tussen deze drie een
finale nodig, waaruit tenslotte, de organiserende
vereniging Heure als overwinnaar te voorschijn
kwam met 4 punten, Warken werd eervol tweede
met 2 punten en Medler verwierf de derde prijs
met 2 punten. Alle drie ploegen kregen een fraaie
beker als aandenken uit handen van voorzitter
Markink.
In de B-klasse werd Medler eervol derde met 6
punten.

MEER SAMENWERKING IN DE
VARKENSHOUDERIJ

Naar ons werd medegedeeld zijn de Coöp. Land-
bouwvereniging „De Eendracht" te Vorden, ,,Ons
Belang" te Linde (Vorden) en „De Volharding"
te Hengelo (Gld.) overeengekomen, om gezamen-
lijk de samenwerking tussen fokkers en mesters
te bevorderen.
Reeds in het verleden werd hieraan aandacht be-
steed, maar thans wil men door bepaalde regels
hieraan meer gestalte geven.
In samenwerking met de Coöp. Vleesafzetorgani-
satie „Coveco" werd hiertoe in de drie verschil-
lende werkgebieden van genoemde landbouwver-
enigingen met belangstellende fokkers en mesters
een bijeenkomst belegd, alwaar de mogelijkheden
ca liet doel van een dergelijke samenwerKing na-
der werden uiteengezet. Bij deze gelegenheid
sprak ongeveer 80 pet. van de aanwezigen zich
voor samenwerking uit.
Hierdoor mag worden gerekend op een jaaromzet
van ongeveer 10.000 varkens. In een gezamenlijke

uiering alhier gehouden werden de regels,
waaraan de deelnemers zich dienen te houden,
onder goedkeuring van de vergadering, vastge-
legd. Tevens werd door stemming een kommissie
benoemd, welke zich bezig zal houden met het te
voeren beleid, bestaande uit een evenredige verte-
genwoordiging van fokkers en mesters en verte-
genwoordigers van de drie landbouwverenigingen.
Door verschillende woordvoerders van de Coöp.
inkoop- en afzetorganisaties resp. „Cebeco" en
„Coveco" werden de doelstellingen van deze sa-
menwerking tussen fokker en mester nog eens na-

oelicht.
Het doel is te streven naar een betere aansluiting
van de verschillende produktieschakels, ten einde
te bereiken dat de produktie zowel kwalitatief
als kwantitatief meer op de vraag wordt afge-
stemd.
Ons land bezit thans plm. zes miljoen varkens,
wat overeenkomt met 10 pet. van alle in het EEG
gebied aanwezige varkens. Wat het aantal betreft
kan hierop slechts weinig invloed op uitgeoefend
worden, alleen door het produceren van kwaliteit

zich handhaven. De uitvoer naar Frank-
rijk is daar een voorbeeld van. Ook in de partner-
landen zit men niet stil en wordt al of niet met
overheidssteun aan kwaliteitsverbetering gedaan.
Een belangrijk deel van de vleesdistributie nemen
de supermarkten voor hun rekening en ook zij
vragen een kwaliteitsprodukt. De fokkers en mes-
ters dienen met deze ontwikkeling rekening te
houden en moeten daarom zorg dragen voor een

i matige aanvoer van een konstante kwaliteit,
waarvan de prijs zo regelmatig mogelijk is, aldus
do sprekers.

AUTOTECHNIEK-CURSUS
Door de deelnemers van de Nutsautotechniekcur-
sus zal een excursie naar de DAF-fabrieken te
Eindhoven gehouden worden.
Ook is er gelegenheid voor de niet-cursisten om
deze excursie mee te maken.

WIJ ZIJN WEER
RUIM GESORTEERD IN :

BLOEMBOLLEN
voor tuin en kamer.

HYACINTHEN-GLAZEN,
BAKJES, enz., enz.

Beleefd aanbevelend

Fa. Kettelerij
ZUTPHENSEWEG 54

TELEFOON 1508

Siemerink
Vorden

Te koop: Biggen.

G. W. Winkel, 't Gazoor,
Vorden

Te koop: Twee tomen
biggen.

G. Vliem, 'De Eersteling'

f 7.65 per fles
KEUNE

Te koop: Toom biggen.

Joh. Wesselink,
Kranenburg

Te koop:
Twee tomen biggen.

H. Weenk, „op Weenk",
Linde, Vorden.

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppols
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbare
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 81



WEEKEND REKLAME

Vraag niet
hoe het kan,

- maar

profiteer
er van!

400 gram verse worst
diepvries nu 179
100 gram gebraden gehakt nu

3 x halve kg handappels nu

KEUKENROL GRATIS BIJ HOUDER

Voogsgeerd

L
VIVO ZELFBEDIENING

Dorpsstraat 16, Vordenj
VAKKLEDING

MET DE
HALTERMAN

Al-Pas overalls - Overalls - Manchester
werkkleding - Stofjassen - Kinderover-
alls - Witte vakkleding - Werkpakken.

Degelijk en betrouwbaar.

Verkrijgbaar bij:

DOE HET z e 11

heden hardboard
in de maten:
122 x 214 cm
122 x 244 cm
122 x 274 cm
122 x 305 cm

a ƒ 4,18 per plaat
a ,, 4,77 ,,
a „ 5,38 ,,
a ,, 5,95

VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN
NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

3 langspeelplaten
ongeveer 2 uur muziek.

voor maar 9,95
Bij aankoop van een Philips
platenspeler heeft u nu recht
op drie langspeelplaten voor

ƒ 9,95

Philips platenspelers vanaf (75,-
U KUNT ZE ZELF ZIEN
EN HOREN

TELEVISIE — BADIO

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Cursus spreken in het openbaar
Doel: Spreekangst of verlegenheid over-

innen; spreekvaardigheid vergroten; aan-
eken vergadertechniek; leren onvoorbe-

reid, dus voor de vuist spreken.

Opgave t.m. zondag 31 oktober
bij de docent

H. FOLMER
Zutphenseweg 38, Vorden
telefoon 1563

Veel ervaring. Prettige sfeer. Maximaal 15
leden per cursus.

Aanvang dinsdag 2 november 8 uur.

Een advertentie in Contact
wordt in ruim
1850 gezinnen gelezen

Blijvende bijverdiensten van
ƒ 1.000,1— & ƒ 1.500,— per jaar

Wij zoeken representatieve heren wonende
in Vorden e.o. die met plezier onze artike-
len (in avonduren en zaterdags) aan gega-
digden kunnen tonen en verkopen.
Leeftijd minstens 30 jaar. Bezitters van een
auto genieten de voorkeur.

Geen colportage, doch bezoeken aan onze
adressen. Benodigde tijd zal zijn plm. 6 a 8
avonden per maand en/of een enkele zater-
dag. Vergoeding op provisiebasis. Voor be-
nodigde kennis van textiel enz. wordt ge-
zorgd.

Sollicitaties met uitvoerige informaties, uit-
sluitend schriftelijk en onder opgave van
personalia, leeftijd, gedane en huidige werk-
zaamheden, reden van sollicitatie enz. aan:

Walra Linnenweverijen
Waalre N. Br. Molenstraat 5,

VAN DIJK MANDërRS&CO

VOORDEELACTIE
NU UW

NIEUWE S01E
U betaalt dan nog niet
de verhoogde
•̂  Omzet Belasting
en profiteert bovendien
van onze speciale
inruilactie waarin wij
de dubbele waarde
voor uw
•%• Oude Brommer
geven.

de luxe
nog steeds f 399
plus 59 sot 200 gulden

8 yoorded.

T R A G T E R

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman
VORDEN — DORPSSTRAAT 22 — TELEFOON 1314

Hebt U trouwplannen of

Wilt U Uw meubelen
eens vernieuwen?

STEL UW GEDULD NOG EVEN OP DE

PROEF, WANT

op vrijdag 29 oktober a.s.
HOPEN WIJ ONZE

nieuwe meubel-toonzaal
(2 ETAGES) IN GEBRUIK TE NEMEN.

UW GEDULD WORDT BELOOND

DOOR ONZE SPECIALE


