CONTACT
Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

HET

NIEUWS-

EN

zaterdag 25 okt. 195$
20e jaargang no* 30
Verschijnt éénmaal per week

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
ONTSLAG GEVRAAGD.
NEDERLANDSE BLINDENBOND
A.s. vrijdag 31 oktober geeft de Nederlandse Mej. N. Bergsma heeft ontslag aangevraagd
Blindenbond een muziek- en filmavond in het als onderwijzeres aan de O.L.S. te Medler.
Nulsgebouw, waaraan de muziekvereniging Zij is benoemd bij de Johannastichting te
Concordia ook haar medewerking zal verlenen. Arnhem (Loesje).
Het is te hopen dat velen van hun belangstelNAAR DE AFRIKA-MISSIE
ling zullen doen blijken.
Voor bijzonderheden raadplege men de raam- Naar we vernemen zal onze plaatsgenoot, de
Eerw. frater Eloy Mullink (Theo) binronkort
biljetten en de advertentie in dit blad.
vertrekken naar de Missie te Mawego in Kenya
EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE
(Oost-Afrika).
„DE SNOEKBAARS"
GESLAAGD
Bij de eindstand der onderlinge competitie der
Vordense Hengelvereniging „De Snoekbaars" Aan de Rijkstuinbouwschool „Drietelaar" (Leoblijkt, dat de door sigarenmagazijn Klein-Hek- stichting) te Borculo slaagden onze plaatsger
kelder v.h. J. Hassink uitgeloofde wisselbeker noten de heren W. Wissels en A. Dijkman voor
voor het grootste aantal gevangen vis, is ge- het examen A Bloemschikken.
wonnen door de heer G. Hellewegen te Vorden
RATTI-NIEUWS
en nimmer
met 16 stuks in 1958. Dit was de eerste maal, Ratti had verleden week een gelukkige dag,
•f schraal
dat deze beker beschikbaar werd gesteld.
want het wist, hoewel nog net op het nippertje,
De verdere uitslag hiervan was: 2. Van Bemmel, twee kostbare puntjes binnen te halen, door in
• O H III t H ^
Tube 95 et.
13 stuks; 3. J. Krauts, 10 stuks; 4. H. Krauts, Diepenheim een 2—l overwinning uit het vuur
Het is de Hamomelis die het 'm doet
Wichmond 8 stuks; 5. Wessel Brokke Jr., 7 te slepen.
VOETBAL
stuks; 6. J. Koster, 7 stuks; 7. Wessel Brokke Nadat in hoog tempo was gestart kon Dostal
Zondagsdienst
dierenartsen.
Vorden I heeft zondag op het nippertje van
Sr., Wichmond 4 stuks; 8. R. Brokke, Wichmond reeds na enkele minuten voor het eerste doelDeo I weten te winnen. Vijf minuten voor het Zondag 26 okt. Van Soest, Tel. 06753-420 4 stuks; 9. H. Nijland, 4 stuks; 10. Jansen, Del- punt zorgen, waarna Ratti keer op keer het
einde was de stand nog l—1. Toen gaf spil en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.
den 4 stuks.
Diepenheim-doel belaagde. Door het slechte afLindenschot, die midvoor was gaan spelen, de
De wisselbeker voor de vereniging voor het werken der aanvallen bleven doelpunten evenVerlotingsmarkt.
bal in moeilijke positie door aan Velhorst, die
zwaarste gewicht aan vis, die verleden jaar wel uit.
met een beheerst schot de zege veilig stelde. Op de verlotingsmarkt waren 149 bingen werd gewonnen door de heer J. Krauts, kwam Na de rust was Diepenheim zeker niet de minVorden heeft trouwens wel de meeste scorings- aangevoerd, die verkocht werden van f 4 8 , — ditmaal in bezit van de heer Van Bemmel met dere. Nadat Rouwen voor Ratti de voorkansen gehad, doch het wilde in de voorhoede ot f 53,— per stuk. De handel was vlug. 1380 gram; 2. G. Hellewegen, met 1210 gr.; 3. sprong had vergroot brachten de gastheren met
maar niet lukken. Het duurde allemaal te lang Verder waren er 26 runderen; hierin was J. Krauts, met 735 gr.; 4. H. Nijland, 685 gr.; een kopbal de stand op l—2. Het laatste gedeelen bovendien beschikte Deo over een keeper weinig handel.
5. Wessel Brokke Sr., 590 gr.; 6. H. Krauts, te kenmerkte zich door een steeds fellere strijd.
van klasse. Deo maakte even na de aanvang Op het marktplein stonden zeer veel kramen Wichmond 520 gr.; 7. W. Brokke Jr., Wichmond Diepenheim protesteerde tegen het niet toekenhet eerste doelpunt. Midvoor Nijenhuis bracht
400 gr.; 8. J. Koster, 353 gr.; 9. R. Brokke, nen van een strafschop welke na het einde werd
voor rust de stand met een goed schot weer op met galanterieën, manufacturen, kachels, bloe- Wichmond met 290 gr.; 10. Zeevalking, 205 gr. genomen en benut.
gelijke voet. Door deze overwinning is Vorden men, groente, enz.
Naar we vernemen zullen de prijzen worden uitDe marktcommissie kocht veel prijzen aan gereikt op de feestavond der vereniging op De Ratti-reserves kregen in eigen home een 1-3
na 4 wedstrijden nog steeds ongeslagen.
nederlaag te incasseren van Keyenborgse Boys
Vorden II verrichtte een prachtige prestatie voor de verloting, Er was veel publiek, zo- zaterdag l november.
III, doch Ratti A was thuis met 7—4 de baas
door in Vierakker van Soccii I met 2—l te win- dat er een gezellige drukte heerste.
over Fax B, terwijl ook Ratti B een overwinNAJAARSINSPECTIE
F.H.-VEESLAG
nen . Vooral de achterhoede en middenlinie ver- Muziek uit een luidspreker verhoogde de Bij de najaarsinspectie van het Ned. Rundvee ning behaalde en wel met 3—2 van het Zutrichtten hier goed werk.
phense Be Quick E.
gezelligheid.
Vorden A deed het ook al niet minder goed en Voor de mooiste biggen werd de Ie prijs Stamboek door ,de heer D. Terlouw, inspecteur Voor de senioren zijn deze week geen wedstrijvan
het
N.R.S.,
werden
in
het
zwartbontfokboekte haar eerste overwinning en dan nog wel toegekend aan Willemsen, Varsseveld; 2e
district Vorden de volgende F.H.-dieren inge- den vastgesteld, terwijl alleen Ratti B zfcterdagop Pax A. De uitslag was hier 6—4.
middag speelt in Brummen tegen B.I.C. D.
L.
Schouten;
3e
J.
Eskes;
4e
Willemsen,
schreven:
Alleen Vorden C kon het niet tot winst brengen
Van A. J. Zweverink, „Steenkamp", Liesje
Hengelo (G.); 5e J. Kornegoor.
en verloor met 3—1.
Vorden l benut de vrije zondag door op eigen Voor de runderen werd een aanvoerpremie met b 79 S, Felsum Akke 26 m. b-77 S en JuBcibyderm Haarwater (Haargroei-toterrein een vriendschappelijke wedstrijd te sper van f2,50 toegekend en voor een schaap f l , —. weeltje m. b- 78 S; van J. A. H. Waarle, Mientje,
bc plus 75 R; van G. Klein-Lebbink, Floortje, bc
nic) legt reeds in de jeugd de basis voor
len tegen Pax I. Het kan tussen deze beide oude
plus 76S; van E. J. Wasseveld, Coba I, b-77S;
een gezonde haargroei. Flacon f. 1.90.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
tegenstanders een aardige wedstrijd worden, tevan J. W. Weenk, Hinke, b-77 R; Lini, bc plus
meer omdat Pax maar zelden van Vorden heeft
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .
Noar de Expo.
76 R en Sietske, b- 77 R; van G. W. Weenk, Rien,
kunnen winnen.
Wie
hebt
die
briefkes van 100 francs es
Vorden A krijgt zondagmorgen een van de Burgelijke stand v. 17 t.m. 23 oktober. b-78 S en Brandina 11, b79K.S.; van G. J. Bar- goed bekekken en onweerstoanbaar kwam
geman,
Wietske,
bc
plus
76
R,
Gerrie,
b77
R
en
zwaarste tegenstanders uit de competitie nml. Geboren: Geen.
Dina 20, bc plus 75g|i van G. W. Winkel, Nellie, de gedachte an 100 gulden bie ons op. Ze
W.V.C. A uit Winterswijk op bezoek. Misschien Ondertrouwd: Geen.
B 80 R, Zwaantje ^jjf b- 77 S en Jantje 147, t> lekken der toch ok zo goed op! Moor toe
zorgt het A-elftal evenals zondag weer voor een
armsen en H. J. KI. Win- 77 R; van W. Oorfgiesen, Frieda, b-78 S; van
Gehuwd: E.
wie met den dikken kastelein gingen afverrassing. Tenslotte speelt Vorden B in Baak
en J. Rietman.
kei; D. Heuv
J. M. Wuestenenk, C 17, Ina, b 79 S, Truida II, rekkeneo. pakten dat wel efkes andefs uut.
tegen Baakse Boys A.
b79S ou M i r ; i , i ( i n UI, bc plus 76S; van B. Toe krege wie an die 100 franc al een bes
Overleden:
VEILIG VERKEER VERFDE
Wagenvoort, Boudientje 22, b-78 S, Clara 6, bc gat!
INING
WINKELS
HE
ACHTERSPATBORDEN
de heer Ten Brinke, die de plus 76 S en Sara 21, b-77 S.
Toe dat allemoale veur mekare was stapten
Zaterdagmiddag hield de Ver. voor Veilig Ver- Deze week hè
zaak
van
de
heer
Grootenboer heeft overgekeer een grootscheepse actie voor het gratis
et spul weer in de busse en eindelijk kwamme
wi t verven van achterspatborden. Op twee plaat- nomen, zijn kruidenierswinkel heropend. Naast
dan an et Expo-terrein. Herman zetten
sen in onze gemeente was hiervoor gelegenheid. vele andere belangstellenden kwam ook het beons af an de Wereldpoorte met de odder,
stuur
van
de
Vordense
winkeliersvereniging
de
Was de belangstelling vorig jaar reeds enorm,
da'w precies um zes uur weer op dezelfde
dit jaar werden alle records gebroken, mede nieuwe collega gelukwensen.
NOVIB COLLECTE
plaatse terugge mosten wean, want parkeren
Woensdag was het voor slagerij Jansen een
dank zij het fraaie weer.
Bij de St. Antoniusschool op de Kranenburg wer- feestelijke dag. 's Middags heropende de heer Evenals in de herfst van 1957 wordt ook dit dat mocht door eigenlijk nergens.
den een 100-tal spatborden in de vereiste staat Jansen zijn gelieel gemoderniseerde zaak, welke jaar aan het Nederlandse volk gevraagd bij te Toe wie noar de ingang Iepen wodden wie
gebracht. Op 't Marktplein in het dorp hadden nu kan wedijveren met de modernste zaken op dragen in het lenigen van de nood van miljoenen begroet deur de 52 vlaggen van alle landen
dit gebied. De oude toonbank heeft plaats moede schilders de handen meer dan vol en hoewel ten maken voor een opengekoelde toonbank met medemensen in, wat wij noemen, minderontwik- die door een paviljoen hadden stoan. En
kcldc gebieden. Een groot deel van onze aarde
oorspronkelijk de bedoeling was om van 3 tot
metene ha'j et hele spul an 't zuuken of de
5 uur te verven, werd er zeer ten gerieve van een gedeelte gekoelde zelfbediening en een wordt in beslag genomen door gebieden, waar Hollandse vlagge der ok bie was. En joawel
marchanderie. Er is een hypermoderne vlees- de grootste armoede, hongersnood, epidemieën,
de wielrijders nog een extra half uur aan vast
heur, fier wapperden onze driekleur met,
verlichting aangebracht, de vloer is nieuw begeknoopt. In het totaal werden op het Markt tegeld en ook het verdere interieur heeft een kindersterfte en nog veel meer vormen van bie al de 51 andere vlaggen van grote en
menselijke
ellende
het
leven
beheersen,
gebieden
plein niet minder dan 362 spatborden geverfd.
vernieuwing ondergaan. Ook de etalage is aan- ook waar de samenleving geteisterd wordt door kleine landen.
Bij deze actie bleek weer eens dat velen nog niet
overstromingen of schrikbarende droogte, na- Herman Meubelplate en Willem Tegel zorgverbeterd.
weten, dat ook overdag de fiets voorzien moet zienlijk
De bedoeling van dit alles is om in de eerste tuurrampen die beletten dat het land behoor- den veur de kaartjes. Eerst hadden ze nog
zijn van een helder wit achterspatbord met een plaats de clientèle sneller te kunnen helpen lijk in cultuur gebracht kan worden en waar wat te strubbelen met de keal an de kassa.
lengte van 30 cm en dat zich op dat witte gedeels door de zelfbediening - - en verder om tegenover de mensen door gebrek aan kennis Ze wollen der wat afpingelen veur zo'n gedeelte, ook overdag, een rode reflector moet be- meerdere assortimenten vlees en vleeswaren te
en hulpmiddelen machteloos schijnen te staan.
vinden als 't achterlicht niet zelf reflecteert.
Met vele andere volken wil ook het Nederland- zelschap, moor den kassakeal proaten meer
kunnen tonen.
Het leek hier trouwens woensdag meer op een se volk zijn bijdrage leveren in het bestrijden Frans as Voddens en Herman en Willem
bloemen- dan op een slagerswinkel, zoveel van deze grote ellende. Heel praktisch en con- meer Voddens as Frans. Eindelijk snappen
fraaie bloemstukken waren er ter gelegenheid creet richt zich die bijdrage op het uitvoeren den keal toch woor ze op an wollen, moor
van de heropening aangeboden o.a. een bloemen- van ontwikkelingsprojecten in een afgelegen nee, door was gin kiek op. Allene gezelmand van de winkeliersvereniging. Vanzelfspre- streek van Noord-Griekenland en in het Afri- schappen die van te veuren bericht edoan
DE HENGELAARSVER. „DE SNOEKBAARS"
kend was het bezoek van belangstellenden kaanse land Soedan. Daar moet onderwijs ge- hadden dat ze kwammen. en dan nog met
BESTAAT 10 JAAR
Het is deze zomer 10 jaar geleden dat de Henge- enorm en iedereen was vol lof over de fraaie geven worden en daar moeten om slechts een minstens vieftig tegelieke, kwammen d'r an
laarsvereniging ,,De Snoekbaars" werd opge- moderne en uiterst hygiënische winkel. Ook de enkel voorbeeld te noemen bevloeiingswerken te passé. Zovölle meenden ik ter tenminste
richt. Dank zij het actieve bestuur, bestaande kinderen werden niet vergeten en ontvingen een tot stand worden gebracht.
uit de heren A. Bello, voorz.; J. Koster, secr.; aardige attractie. Al met al een fraaie aanwinst De Nederlandse Organisatie voor Internationale van te begriepen.
H. Vlogman, penningm.; J. Krauts en H. Bur- voor onze winkelstand.
Bijstand (NOVIB), die deze projecten verzorgt, Eindelijk was et dan zo wiet da'w et terrein
ger, waarvan laatstgenoemde drie heren tot de
doet een beroep op ons allen onze gaven niet op konnen. Het is natuurlijk onmeugelijk um
DE DOOD LOERT LANGS DE WEG
oprichters behoren, heeft deze vereniging vooral Is het waar, dat de dood als een sluipmoorde- te onthouden aan de grote inzameling, die tus- te schrieven wa'w door allemoale ezeen heb
de laatste jaren vele nieuwe leden geboekt, zo- naar langs de weg loert?
sen 27 oktober en l november a.s. zal worden en nog minder wat door allemoal te zeen
dat zij momenteel praktisch alle hengelaars in Is het waar, dat het vorig .jaar 133.652 ver- gehouden.
was. Want al ging ie der ok een hele wekke
Vorden omvat. Ook telt de vereniging tal van keersongevallen hebben plaats gehad, waarbij
hen, dan ha'j nog alles neet ezeen. Wie
EEN MANGELWORTEL VAN 26 POND
leden in Wichmond. Tot de taak van het bestuur 1.712 doden en 39.426 gewonden?
Bij de landbouwer Breuker in het Galgengoor gingen deur et gebouw van de Verenigde
behoort o.a. het verstrekken van vergunningen Is het waar, dat velen de verkeersregels wel is een mangelwortel gerooid, die het uitzondeov Naties. Dat was versierd met grote platen
van viswaters en looprecht aan haar leden, zo- kennen, doch niet toepassen?
lijke gewicht had van 26 pond. Tevens werd
dat deze ongestoord de vissport kunnen beoefe- Is het waar, dat bij zeer velen een onbegrijpe- hier een winterwortel gerooid, die het gewicht van vergaderingen woor ze an et oaverleggen
waren hoe ze de herrie in de wereld in toom
nen in de bepaalde viswaters, hetgeen door de lijke onverschilligheid voor Veilig Verkeer be- had van 6 pond.
kont hollen.
leden zeer op prijs gesteld wordt. Ook de onder- staat?
BENOEMD
Doornoa kwam et Atomium an de beurte.
linge wedstrijden trekken altijd veel belangstel- Is het waar, dat de verkeersopvoeding al moet
Tot onderwijzeres aan de O.L. dorpsschool al Wat wodden die Voddense annemmers klein
beginnen in het gezin?
ling.
hier is benoemd mej. Kolkman uit Apeldoorn
Ter gelegenheid va\ het 2e lustrum wordt er Is het waar, dat de Vereniging voor Veilig
bie dat grote bouwwerk! Steentjes jr. lei de
zaterdagavond l nov. feest gevierd in zaal Bak- keer leerzame en genoeglijke verkeers- en ont- no. l van de voordracht.
kop es in de nekke en kek noa boaven hen,
ker. Door de toneelclub van Concordia zal het spanningsavonden organiseert?
K.A.B. AFD. VORDEN
moor dat lek em toch froaj hoge. Nee mooder,
In een gecombineerde vergadering van het
kostelijke blijspel „Papa strijkt de vlag" opge- Ja, dat alles is beslist waar!
voerd worden, terwijl er verder na afloop ge- Daarom automobilisten, voetgangers en fietsers, K.A.B, bestuur met de plaatselijke onder-af zei e tegen zien Anne, door begin ik neet
an. Op et steiger door stekt et mien neet,
kortom alle weggebruikers, bepaalt u zich nu delingen, onder voorzitterschap van de heer J
danst zal worden.
moor d i t t e . . . de groezel trekt mien oaver
C.
van
Langen,
werd
het
voorlopige
winter
eens even heel beslist en heel nauwkeurig bij
OPBRENGST KINDERZEGELS EN
uw verantwoordelijkheid als beschaafd mens. program samen gesteld. Men zal trachten om in de rugge ak der noa kieke!
PRENTBRIEFKAARTEN
De zegel- en prentbriefkaartenverkoop ten bate Ga u nu eens realiseren de ellende en de waan- het nieuwe seizoen 1958—1959 zgn. discussie Moor Herman Bosboom en de Lindenhofsavonden te houden met gespreksgroepen even keals en nog een stuk of wat meer dörfden
van de landelijke actie „Door het kind, voor zin van het onveilige, gevaarvolle verkeer.
et wel an. Ze gingen neet met de lifte, dat
het kind" door de leerlingen van de hoogste Daarom dames en heren, leden van Veilig Ver- tueel.
klassen der O. L, Dorpsschool bracht het mooie keer, neemt een verstandig besluit, zowel in uw Voorts xal wederom het jaarlijkse K.A.B. Kin was te duur, moor met de roltrappe. Het
eigen belang als dat van uw gezin en de ge- dérfeest plaats hebben op Tweede Kerstdag en d u u r n wel lange eer et Voddense stel an de
resultaat op van ƒ1128. — .
De leerlingen van de Bijzondere School op het meenschap, en toont uw medeleven door a.s. komt er weer een feestavond met koffietafel beurte was, moor eindelijk was et dan zoHoge hadden de mooie som van ƒ 676. — bijeen- dinsdag 28 oktober 8 uur in Zaal Bakker aan- Eveneens herdenkt de afdeling St. Eloy alhier wiet en toe et spul noa boaven ging was et
der R.K. Metaalbewerkersbond binnenkort haa
wezig te zijn.
gebracht.
12Va jarig bestaan, hetwelk feestelijk zal wor net een trop jonges in een keekwalk! Het
Ook nieuwe leden van harte welkom.
BEROEPEN
ging roltrappe op en roltrappe af, moor ik
Zie de advertentie in dit blad en schenk sper den gevierd.
Ds. W. Bloemendaal uit Zevenhuizen, bij Rot
ciaal aandacht aan het Verkeersforum en de Als propagandist van de K.A.B. zal weer op geleuf neet dat ze volle ezeen hebt.
terdam, is beroepen als predikant bij de Herv
treden de heer B. Eykelkamp.
Een volgende keer geet et wieter.
gratis verloting:.
kerk alhier.

BIOSCOOP
Vanavond draait er een film in het Nutsgebouw,
die vooral jonge meisjes die van een prachtige
carrière aan het toneel of de film dromen, de
ogen kan openen.
De film „Geef me een kans" is de ware geschiedenis van een meisje, dat filmster wilde
worden. Het is een waarschuwing voor alle
jonge meisjes en hun ouders. Het hoogtepunt
van de roem is maar voor enkelen weggelegd;
de meesten vallen in handen van heren met
minder nobele bedoelingen, en hun ellende is
vaak niet te overzien.

Pracht handen

U

KERKDIENSTEN zondag 26 oktober.
Hervormde kerk.
8.30 en 10 uur Ds. J. H. Jansen.
In beide diensten Bed. Hl. Avondmaal.
Vrijdag 31 okt., 7.30 uur Hervormingsdienst
Medlerschool.
10 uur Ds. A. D. Wumkes, van Zutphen.
Geref. Kerk
9.30 uur 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7 uur Mis, 9 30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 25 okt. van 5 uur tot en met
zondag 26 okt. Dr. de Vries. Tel. 1288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Kinderkopjes

erkouden

DAM PO

Uitslag gratis verloting
op de markt van 24 oktober.

WOL . . .

Op onderstaande nummers zijn prijzen
gevallen:
694, 1201, 508, 1038, 521, 1238, 491,
1169, 1186, 961, 842, 593, 523, 578.
285

De kwaliteiten en kleuren doen
het,
Komt u eens zien naar onze
sortering

Spoeltjeswol.

Prijzen afhalen bij „De Eendracht"

Ze blijft zo mooi, ook in het
wassen e/2 ... voordelig in het
breien.

R

in de maand dus weer
aan de levertraan.

Komt U woensdagavond in zaal
Bakker eens zien, daar worden
de nieuwste breimodellen door
mannequin's getoond.

Geef uw kinderen het beste van het
beste, de echte

Ook brengen wij de beste soorten wol in:

Neveda, Leithen en
Scheepjes.

„Goudzegel

Ons vakkundig
Uw breigenot.

Scheikundig onderzocht en
door Doctoren aanbevolen.

advies, is

Novana voor groot en klein

Dat is de moeite waard,
om van te profiteren !

Een goed-geklede familie:
moeder in een Novana nylon
onderjurk om te stelen!
De kinderen met hun Novana
dubbelrib! Sterk én gezond!

Bij uw boodschappen een vruchtencake van 75 voor 65 et
Twentse kruidkoek 120 et
Literspotten Boerenjongens
op sap 198 et
Kinderglas met choca pasta 79 et
Fles rode zoete wijn 118 et
Goudmerk koffiebonen, 250 gram
147 et
Fijnste boterhamworst, 150 gram
51 et
Droog vet spek, 500 gram 98 et

Smit, Zutphenseweg

Kinder ondergoed
in winter- en
zomerkwaliteit.

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

Gratis patronen.

BON

• met de natuurlijke coupe • maakt uw uiterlijk perfect! ,

Tegen inlevering van
deze BON nog slechts l
week, dus tot l nov. '58,
2 flessen van 400 cc.
voor f 1.10 per fles.

H. LUTH

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar ,

Heeft

Nieuwstad 4, Vorden

R. J. KOERSELMAN

Drogisterij „De Oldc Meulle"

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.
Wij hebben de nieuwe soorten voorradig.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

Ophaaldienst Huisafval
Inplaats van zaterdag 1 november wordt
het vuil opgehaald op

vrijdag 31 oktober.
VOEDERBIETEN te
koop. A.A.C. Wagenvoort bij 't Enzerinck.

TE KOOP: 4 eiken
stoelen, l kamerlamp,
l theekastje, 9 m" cocosmatten, l pluche tafelkleed, l divan.
Te koop MANGELS.
Raadhuisstraat 34.
Wed. Klein Bleumink,
C 101, bij den Bramel. VERLOREN bruine
herenportemonnaie
Te koop 24 BIGGEN vermoedelijk HengeJ. Koerselman,
loseweg. Tegen belo„'t Joostink" ning terug te bezorgen
bij Molenweg 16.
Te koop BIGGEN en
2 jonge HONDJES.
Te koop enige prima
G. W. Winkel,
„t Gazoor" 2e hands BROMFIETSEN o.a. Sparta
BIGGEN te koop. zonder versnellingen,
G. J. Zweverink, Solex, Kaptcin Mobylette.
Wildenborch.
Garage Kuypers,
Telef. 1393.
2 tomen BIGGEN te
koop. H. Bargeman,
Veldwijk C 93.
TE KOOP:
Te koop eea toom twee 2-persoons houmooie BIGGEN bij ten ledikanten, en spiraalmatras, wastafel en
G. J. Wuestenenk.
nachtkastje,
spiegel en
Koekoekstr. 25, VierKeulse
potten
30 en 8
akker.
liter inhoud.
Te koop 6 stuks jonge J. B. Scholten, Het
Hoge 24, Vorden.
KONIJNEN.
Th. J. Berendsen,
C 115, Vorden.
AMERIKAANSE

Best brood
dat brood van

tabak
f 1,50 per 250 gram.

Sigarenmag. Oltliuys

SCHURINK (D.Boersma), tel. 15 53

DRALON ONDERGOED.
Zeer elastisch en warm.

dat is het bij Ten Brinke (v.h. Grootenboer^
Verder: Sanostol, Sinitran
(Sinaasappelsmaak),
Davitamon A.D.) Druppels en
Halitran
) Capsules
Davitamon 10, Vitamine C,
Chinaspin, Chinalecit. Aflukin,
vroegtijdig ingenomen coupeert
griep.

u reeds [kennis gemaakt met^ons

•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 gr. boterhamworst 39 et
l pot pindakaas 69 et
Appelstroop per beker 55 et
500 gr. keurkaas 98 et
l fles slaolie 119 et

H. LUTH, VORDEN
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Ook voor klompen kunt U bij
ons terecht.

Zondag 2 november, 8 uur
de fel-sensationele oerwoudfilm

larzaifs vlucht -

Kwaliteit, sparen en direct
voordeel bij

H. 6. TEN BRINKE
Zutphenseweg

Ver. voor Veilig Verkeer

met: Johnny Weissmuller - Maureen
O'Sullivan en Cheta, de slimme chimpansee.
Adembenemende avonturen in donker
Afrika . . . Tarzan kent geen medelijden met zijn vijanden

NICO KEUNE

De Koning der jungle V( zijn best . ..

„De Reiger"

Toegang

afd. Vorden

Ledenvergadering
op dinsdag 28 oktober a.s.
's avonds 8 uur in Hotel Bakker.

AGENDA:
1. Opening en Notulen.
2. Jaarverslagen secretaris en penn.m.
3. Bestuursverkiezing.
4. Bespreking nieuwste wijzigingen
wegen-verkeerswetge ving.
5. Pauze met gratis verloting.
6. Verkeersforum.
7. Rondvraag en sluiting.

,Viking" Noorse laarzen,
lichtlopend, soepel als zijde, sterk
als staal. Bruin met gesp, f 25.—•,
Idem, groen met vetersluiting. 5 27.50.

,Rupax" knielaarzen,
f 13.75. Idem kuitlaarzen
bromfietsen enz. f 11.50.

voor

„Janus" Noorse imp. sokken
onontvette wol, grijs, warm en sterk
Sokken vanaf f 3.55. Kousen vanaf
f 5,80. Vilten laarssloffen, naadloos,
f 3.95.

Fa. Marlens, Jacht- en Sportartikelen
Gemeenteavond Herv. Gemeente
dinsdag 28 oktober om 8 uur
in Irene.
Spreker:

Ds. E. B. Rijnders
Onderwerp:

„Mijn reis door Amerika".
Met prachtige kleurenfoto's. Een
avond voor ouderen en jongeren.
Iedereen hartelijk welkom.

Bejaardenmiddag
dinsdag 28 okt. om 2.30 uur in
Irene. Onderwerp: „Het leven
van Maarten Luther", met filmstrook.

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

voor autorijlessen.
nylons..
reeds vanaf 2.95 bij

CENTRA

is altijd voordelig !

500 gram rijst en 250 gram abrikozen
voor 98 cent.
Bij aankoop van 250 gram koffie 'n
fles prima wijn voor f 1.30.
Appelsiroop, per carton
55 et
Honing, per pot
125 et
Leverpastei, per blik
49 et
Haring in tomatensaus, per blik 69 et
Zalm, per blik
98 et
Soepballetjes, pzr blik
69 et
Ananas, per blik
74 et
Anijsblokjes, per pakje
24 et
Maizena, per pak
21 et
Speculaas, 250 gram
45 et
Borstplaat, 200 grain
43 et
Zuurkool en Rookworst
Tevens geniet u alle voordelen van
ons spaarsysteem.

Fa. VISSER

H. Diesvelt
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12

Vorden

Voor een dutje is alles goed...

T. v. d. Lee, 't Hoge 56
Telefoon 1420

Alleen zaterdag:
500 gr. rookworst 180 et
500 gr. gesmolten vet 45 et
500 gr. spek 100 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gr. plokworst 100 et

maar wie
slapen wil
heeft Epeda
nodig!

Vierels rundvlees 1.45 per 5CO gr.

Export vierels belangrijk lager.
Diepvriescellen voor de slachttijd
vanaf f 30.—.
Teven gelegenheid voor huisslachting

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor alle soorten
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters

-

Vorden

Elke morgen
méér kracht
door de
veerkracht

reeds v.a. 74.50

van
w^_
„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN, VORDEN
Telefoon 1314

Bij deze betuig ik mijn
oprechte dank aan familie, buren en bekenden, in het bijzonder aan dokter Lulofs,
voor hun hulp tijdens
de ziekte en het overlijden van mijn lieve
zuster

f Hidshondshow

Zo de Heer wil en zij leven, hopen
onze ouders, schoon- en grootouders
H. Lenderink
en
J. Lenderink-Hendriksen

op donderdag 30 oktober hun 55jarig huwelijksfeest te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Johanna Hermina
Romville

G. G. Romville
Vorden, oktober '58.
't Hoge 11.

SPELEN
NICO KEUNE

Hardboard
triplex, figuurzaagtriplex, spaandecplaat.
Fa. Meulenbruggc

Mannequin's tonen U de nieuwste brei*
modellen van Spoeltjeswol.
Tornado demonstreert met de nieuwste
artikelen.
Anton Hunink tracteert.

l

Vordens Dameskoor

K- H. DE VRIES

9
5
8

Evenals vorig jaar zijn we voornemens
een huishoudschow te organiseren op
woensdag 29 oktober a.s. om 7.45 uur
in zaal Bakker.

Vorden, oktober 1958.
„de Eersteling" B 13.

Langs deze weg dank
Wegens familieomstandigheden is
ik alle Vordense kenhet feest tot nader datum uitgenissen en speciaal de
steld.
leden van de Biljartclub K.O.T. voor hun
belangstelling op mijn
A.s. zondag 2 uur
verjaardag betoond.
Deze dag was voor
VORDEN l - PAX
mij onvergetelijk.
Hoogachtend.
Jan Kohier,
1948
1958
alias Jan Dak

•

Kanariekwekers.
Zend briefkaart aan

fa. Lenting
v. d. Wateringelaan 154,
Voorburg.
Wij betalen de hoogste
prijzen voor mannen en popkanaries.

Tal van leuke andere attraktie's.

arts

Zaterdag l nov*
afwezig.

^Jubileutn~uitvoering

Biedt zich aan : net
MEISJE v. hele dagen
of enkele dagen p, w.
Adres te bevragen
Bur. Contact.

Donderdag:

Wilt u vooral VROEG aanwezig zijn,
dan kunnen we op tijd beginnen!
Plaatsbespreking op de dagen der uitvoering van 12-1 uur in de koffiekamer. Loting 12.30 uur.

Zaterdagavond 25 oktober

DANSEN

Een uitvoering van het Dameskoor
is steeds druk bezocht; voorziet u
dus tijdig van kaarten!

Concordia Hengelo-GId.
Haal uit den vreemde niet,
wat het eigen dorp U biedt!
Wilt ge modern kippen
houden neem dan eens een
proef met

KEUKENGARNITUUR Fl. 27M

R. j. KOERSELMAN

M

03

rt
ft

(O

extra warmextra voordelig
GEVRAAGD
A. de Jonge
Ruurloseweg 37.
NETTE

DIENSTBODE

voor dag en nacht, niet beneden 18 jaar.

Hotel Brandenbarg

Kinderboekenweek
25 okt. - 1 nov.

Bij aankoop van Kinderboeken voor tenminste f 2.50, ontvangt u het KinderboeHet gas voor iedereen kenweekgeschenk cadeau.
Prijs f 7.50 per fles.

Fa. Hietbrink

Fa. Martens
Jacht- enSportartikelen
Tel. 1272

AUTOVERHUUR
(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staringstraat 9.

f 1,80 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 1283

Enige flinke werkkrachten
Geknopte kuikens met garantiebewijs
verkrijgbaar tegen de vastgestelde prijs
van f 2.25 per henkuiken.
Verder W.L xReds, N. HampsxReds,
W.LxN. Hamps.
De fokhennen zijn elke dag op het
bedrijf te bezichtigen. Bestel tijdig!

Kuikenbroederij W. Jansen
Vorden, Burg. Galléestraat 59
Telef. 1337 - K.B. 9620. V.B. 4285

en . . . vers gesneden en
klaar terwijl u wacht.

Groenten- en Fruithandel
Zutphenseweg — Telefoon 1334

Natuurlijk

gevraagd, ook jongeren komen in aanmerking.

O.a. gesneden rode, witte en
savoye kool, andijvie, wortelen,
uien, soepgroenten, snijbonen,
koolrapen, boerenkool en zo
meerdere soorten,

Derksen's

Voetbalschoenen met
rubber of nylon studs
Voetbalshirts nieuw
model Tweka
Voetbalkousen krimpvrij
Voetballen veter en
patent
Beenbeschermers
Knie- en enkelkousen
Trainingspakken
Gym- en trainingsschoenen
Noorse sokken en
truien

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen
f 1,85 per kg.
en voor zwarten
v.h. Joh. Heerink

Door aanschaffing van verschillende snijmachines zijn
we in staat U alle groenten
nu panklaar te leveren.

De groenten zijn steeds vers en
van de beste kwaliteit bij

f
l

dat wij Uw oude meubelen als
nieuw stofferen;
dat wij Uw vitrage en overgordijnen op eigen werkplaats vakkundig maken;
dat wij al Uw behangwerk keurig
verzorgen;
dat wij Uw matrassen met zuivere kapok bijvullen en met prima damasten overtrekken;
dat wij gaarne vrijblijvend prijsopgave verstrekken;
dat onze stalenkollektie volledig
ter Uwer beschikking is;
dat wij telefonisch zijn aangesloten onder no. 1514.

^Zutfenseweg- VORDEN ^

Hu ook in Vorden alle groenten
panklaar van de groentewinkel.

Wegens vertrek te
koop een GASSTEL
compleet. Stationsw. 5

Weulen Kranenbarg

Door uw komst steunt u het prachtige
werk van deze bond.

Kaarten in voorverkoop bij de leden.

VALAPPELStekoop
8 et p. kg. Breuker,
't Enzerinck.

Bupro-gas

Wist U:

op vrijdag 31 oktober in het Nutsgebouw te Vorden. Aanvang 8 uur.
Entree f 1.—.

Daarna BAL (ronder bijbetaling).

Te koop hnishoudkachel,klein baardje en 2 schapen,
ram en ooi.
Van Asselt, Linde.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Muziek- en
Filmavond

Zaterdag:
Alleen Bonte avond.

Wie heeft m'n blauwe
jas m. geruite voering
GEVONDEN?
Bert Kettelerij
Julianalaan 24

ESSO Petroleum

Nederl. Blindenbond

Een prachtig programma van balletten,
zang, shownummers en humor.

Woningruil
Aangeboden woning
te Doetinchem. Gevr.
woning te Vorden
(nieuwb.) Begoniastr.
26, Doetinchem.

Stookt

S.V.P. POTLOOD MEEBRENGEN.

8e Bonte avond

KUIKENS

3 tomen BIGGEN te
koop, Gr. Y. en gekruist. E. Knoef, Linde

Voor

Na de pauze:

alle rassen en kruisingen. Gebruikshybriden
met stamb.
H. BURKINK
Tel. 06754 - 324
Wichmond

Te koop 2 elektra
MOTOREN 1.3P.K,
2.20vlt.enl480toeren.
Molenweg 18.

firma's

ALBERS - KOERSELMAN - LUTH

Voor de pauze zang, afgewisseld door
pianospel van Hannie Wolters.

Knollenplukkers gevraagd door
B. H. Koning, Linde.

Wie heeft donderdagavond plm. O uur mijn
step, die bij Schoolderman voor de winkelstond, meegenomen.
Ik zou ze heel graag
terug willen hebben.
Greetje te Slaa,
Schoolstraat 11

Toegangskaarten gratis verkrijgbaar bij de onderstaande

op donderdag 6 en zaterdag 8 nov.
in het Nutsgebouw. Aanvang 7.30 uur
(precies). Entree f 1.25 (bel. inbegr.)

Goedkope aanbieding!
Partij nieuwe PANLATTEN, per 100
meter f 25.—.
HARDBOARD PLATEN 61x122

* BELTMAN, Boslaan 13, Warnsveld

r

VOOR AANLEG

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,
Radio en Televisie,
vol-automatische
pompinstallaties enz.
G. EMSBROEK
en Zn. c.v.

Houtwarenbetfrijf, Hackforterweg 23
WICHMOND
DENK AAN DE

DROPPING
van hedenavond van de buurtschap
„Delden".

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

NICO KEUNE

/Lu de bladeren weer vallen . . .
gaat men weer huiveren voor de kou.
_
Dekt U daartegen, door onze kollektie's te zien in:

WOLLEN DEKENS
van de beste fabrikaten.
Zuiver wollen dekens, 180x220 vanaf 47.50
Halfwollen dekens, 175x225 reeds voor 24.25
Gestikte dekens, prima vulling, 2-persoons 16.95
Flaaellen lakens, 180x230 6.50
150x230 5.75

PYAMA'S
Keper flanellen damespyama's, frisse garneringen 8.40
„
„
„ nachthemden, 120 lang 5.25
Keper flanellen pyamajasjes 6.35

H. LUTH

-

VORDEN

PHILIPS DOETINCHEM
VRAAGT UW

AANDACHT!

*

MEISJES UIT VORDEN,
die niet aanwezig konden zijn op onze voorlichtingsavond in zaal Bakker op dinsdag 30 sept. '58 en
alsnog gaarne iets meer zouden willen weten over ons bedrijf en onze plannen ten aanzien van Vorden,
komen wij op verzoek thuis bezoeken, desgewenst 's avonds.
Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de hen toegezonden Machtigingskaart of ons even schrijven.
Een eenvoudige briefkaart met „gaarne huisbezoek" en Uw adres is voldoende.

goede redenen
om K L M-werkkleding
(e kopen

*

Elke werkdag heeft U ook gelegenheid tot bezichtiging van onze Montage-Ateliers,
IJsselstr, 18 te Doetinchem van 9-11 en van 14-16 uur. Zaterdags alleen voormiddags.
Afd. Personeelszaken is gaarne bereid U dan tevens alle gewenste inlichtingen
te verstrekken.
Bovendien kunt U tot 's avonds 8 uur een afspraak maken met onze Portier.

VOLLE GARANTIE
oerstarke slof
(engere levensduur
beier wasbaar
.
weinig verslelwtrk
alle naden 3 x gestikt
maximale beweglngivrijheid
extra v:rster!;te ukken

Eis met klem
merk KLM, want.
ifl
KI
•• Ifl .WERKKLEDING
Kan Langer Mee

Pyur VOOÏ
In een onzer etalages laten wij U uiterst
moderne pantoffels zien.
Allemaal gemakkelijke praktische modellen

FORTEX - FORS VAN
LIJN, MODERN

VAN SNIT

*

f

Speciaal voor onz^kollektie

„Romika" pantoffels
vragen wij Uw aandacht.

WULLINK'S SCHOENHANDEL
„ONBETWIST, DE

SCHOENENSPECIALIST"

Verkrijgbaar bij:
Fa. Visser - Vorden
Burg* Galléestraat 5

14^Unodig ing
Op veelvuldig verzoek wordt
weer een

Wasmachine-show
gehouden op vrijdag 31 okt.
a.s. in café ,,de Zon" te
Vorden, van 2-5 en 6-9 uur
met onze serie

„LIBERTY"
Wasmachines en Centrifuges.
Keuze uit 12 modellen, reeds
vanaf f 129.—.

Elke week

Twee redenen waarom moderne mannen
to graag Fortex dragen. De uitgespro-

VOORDELEN VOOR Uu

ken mannelijke lijn, met de natuurlijke
(Italiaanse) schouder weerspiegelt helemlal hun actieve levensstijl. Met sportieve band in de rug en 2 klepzakken.

Fa. VISSER
Vorden

populaire prijsklasse
vanaf

74.8O

Houdt vrijdag 7 november a.s. vrij

TONEELAVOND
voor de Bond van Staatspensionering.
Ruime sortering

Heren Winterjassen,
reeds vanaf f 77.-

Gabardine Jassen „ „ f 69.50
Jongens 3|4 Jassen
Jongens Joppers
L* Schoolderman
Vorden

Wij hebben beslag gelegd op een
partij goedkope reklame koffie.
De smaak is prima. Wij leveren
deze koffie zolang de voorraad
strekt voor slechts 85 cent per
25O gram.

VOORRAAD BEPERKT!
Sorbetwafels, 250 gram
65 et
Litcrsblikken aardbeien
159 et
Vanillesuiker, nu 12 pakjes voor 39 et
Lucifers, 2 pakken
39 et
Tomatensap, 2 blikken van 132
voor 100 et
Closetpapier, nog steeds 4 rol voor 5O et
Bloemenzeep, 3 stukjes
49 et
Wrijfwas Qa-va-seul per doos
58 et
tijdelijk hierbij een busje koperpoets gratis
Wij geven nog steeds bij 2 pakken Pré
(het moderne wasmiddel) het derde gratis

Fa. J. W. Albers
Nico Keune

Nieuwstad 5, Vorden

Garantie betekent meer dan een woord!
„LIBERTY" biedt U:
ir 3 jaar garantie
* De beste service
•k 100 en meer guldens voordeel!
Lever bij uw bezoek een slagzin in.
De beste slagzin wordt beloond met
een GRATIS WASMACHINE
Verkoopkantoor
„JUiberhj"
Bevrijdingslaan H, Warnsveld
Telefoon K 6750-4803

Setter-laine
OOK UW MERK voor

Dames Pullovers
Dames Vesten
Heren Vesten
Heren Pullovers
Meisjes Vesten
Meisjes Pullovers
Jongens Pullovers
Iets moois en toch niet duur.
*

Verkrijgbaar bij

L Schoolderman

