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LEDENVERGADERING C.B.T.B.
Onder voorzitterschap van de heer H. J.
Berenpas, hield de C.B.T.B. in „Irene" een
ledenvergadering.
In zijn openingswoord heette de voorzitter in
het bijzonder welkom de heer Wechgelaer.
Deze hield vervolgens een causerie over het
onderwerp: een rondblik op de boerderij. Spr.
besprak in de eerste plaats de varkensfokkerij,
voor de Gelderse Achterhoek een belangrijke
fokkerij. Bij deze fokkerij worden vaak grote
fouten gemaakt bij de temperatuurregeling. Bij
pas geboren biggen ontstaat 20 minuten na de
geboorte een sterke temperatuurdaling. Na 2
dagen is de temperatuur weer ongeveer nor-
maal. Men moet zorgen voor een temperatuur
van 26 graden C. Om een goede temperatuur
te krijgen kan gebruik worden gemaakt van
een straallamp, doch deze moet 60 cm van de
biggen zijn verwijderd.
Ook de groei hangt nauw samen met de tem-
peratuur. Na 3 of 4 weken moet de tempera-
tuur 21 è 24 graden zijn. Voor het mesthok
moet deze 16 graden bedragen. Tevens moet
gezorgd worden voor een goede ventilatie,
maar het mag niet tochten in de hokken.
De beste ventilatie verkrijgt men met zolder-
luiken, die bij felle koude dichtgemaakt kun-
nen worden. Spreker wees er op dat weide-
gang bij fokvarkens van zeer groot belang is.
Ook het verwisselen van weidepercelen en
hokken verdient aanbeveling.
Spreker behandelde vervolgens de voeding
van stoppelknollen en de z.g.n. trommelzucht.
Deze kan ontstaan doordat een koe zich ver-
slikt of door gassen, die zich vormen in de
pens of de maag. Doorstoten is niet van gevaar
ontbloot. Men doet beter terstond een veearts
te raadplegen. Het best is om de knollen zo
vers en zo droog mogelijk te voeren. Het
voeren van bevroren knollen is uiterst gevaar-
lijk. Spreker gaf tenslotte nog enige nuttige
wenken bij het verlossen van een koe.
In zijn slotwoord bracht de voorzitter de heer
Wechgelaer dank voor zijn uiteenzetting.
Spreker wees de leden op de op 6 november
a.s. in hotel Brandenbarg te houden kringver-
gadering.

Mijnhardt's Zenuwtabletten

VEILIG VERKEER IS ACTIEF
Onder voorzitterschap van de heer Folmer
hield de afdeling Vorden van het Verbond
voor Veilig Verkeer dinsdagavond de eerste
vergadering in het winterseizoen.
In zijn openingswoord deed de voorzitter een
beroep op de leden, om allen daadwerkelijk
mede te werken aan de veiligheid van het
verkeer. De thermometer van de verkeers-
ongevallen stijgt nog steeds. In de gemeente
Vorden kwamen van l januari af tot nu toe
35 verkeersongelukken voor, waarvan één met
dodelijke afloop. Er waren 13 gewonden; in
21 gevallen was er sprake van materiële
schade.
Bij vele autobestuurders is het rijden een sleur
geworden. Spr. deed een beroep op allen, ook
in het verkeer een beschaafd mens te zijn.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
Joh. J. van Dijk, bleek, dat de afdeling 314
leden telt. Dank werd gebracht aan het ge-
meentebestuur voor zijn financiële bijstand.
In samenwerking met de winkeliersvereniging
zal met St.-Nicolaas een veiligverkeerswed-
strijd worden gehouden.
Het jaarverslag van de penningmeester, de
heer W. de Rijk, vermeldde een batig saldo
van ƒ 188,—.
De aftredende bestuursleden, de heren H. Fol-
mer, B. G. J. Olthof en J. J. van der Peijl, wer-
den herkozen.
De heer W. A. Kok hield vervolgens een
causerie over de jongste wijzigingen van de
wegenverkeerswet.
Na de pauze werd een verkeersforum gevormd
door de heren Groot Bramel, Maertzdorff, Ver-
kerk en Kok, dat zijn visie gaf op tal van on-
derwerpen.
In zijn slotwoord deelde de heer Folmer nog
mede, dat op 25 november a.s. in samenwer-
king met het Verbond voor Veilig Verkeer een
grote propogandadag zal worden gehouden.
In dit winterseizoen zal de afdeling nog een
bijeenkomst houden in de buurtschap Linde en
een in de Wildenborch. De heer Kok zal nog
een algemene verkeerscursus geven.

DAMES!
HET ADRES VOOR
Kousenreparatie:

Hanny Harmsen, Enkweg 15
Vorden

KERKDIENSTEN zondag 2 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. P. W. Spruijt, van Amsterdam.
Jeugddienst. Onderwerp: „Geluk of Behoud"
7.15 uur Ds. J. Streef land van Almen.
Woensdag 5 november 7.30 uur Dankuur
voor 't gewas.

Kapel Wildenborch.
10 uur Vic. J. Weernekers van Warnsveld.

Oeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. N. J. Goris van Barchem.
Woensdagavond 7.30 uur Ds. E. J Duursema.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag l nov. van 5 uur tot en met
zondag 2 nov. Dr Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 2 nov. Reichman, tel.06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 150 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 47.— tot f 54.— per stuk.
Handel was redelijk.

Brand melden: no. 1541 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .

Burgelijke stand v. 24 t.m. 30 oktober.
Geboren: d. van G. H. Vreeman en W. M. B.
Kox; d. van L. Blikman en A. E. Lensink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. J. de Wild en E. M. Scherpen'
zeel; L. E. Ste^^tn en S. A. te Kamp.
Overleden: J. HKman, vr., wed. van Meijer,
69 jr ; wonende te Apeldoorn; W. Mulder
vr., wed. van Harms, 71 jr.; G. Biclderman,
vr., echtgen. van B. J. Keizer, 77 jr., overl.
te Zutphen: r^^argeman, m., 84 jr.; A.
Beerning, m , efljgen. van C. Hassink, 50 jr,
overl. te Zutphen.

TAXI?
Belt George - 1414

DAMMEN
Ook de tweede competitiewedstrijd is door
Vorden gewonnen. D.C.V. I speelde maandag-
avond een uitwedstrijd tegen Lochem I, welke
een 8—12 zege opleverde. Vooral de bovenste
borden hebben zich uitstekend geweerd. De
persoonlijke uitslagen waren:
H. Koller—J. Oukes 1-1, G. Bos—J. F. Geer-
ken 0-2, A. van Kampen—D. Klein Bramel 0-2,
J. Bennink—B. Breuker 0-2, M. Sloot—H. Wan-
sink 2-0, F. Rougoor—P. Rozendaal 0-2, B. J.
Haze winkel—M. Wijen 1-1, U. Nijholt—P.
Hoevers 2-0, G. Stok—B. Wentink 2-0, H. G.
Nijkamp—P. van Ooyen 0-2.
Naar we vernemen zal D.C.V. op vrijdag 7
november a.s. de volgende wedstrijd spelen en
wel thuis tegen Warnsveld I.
Voor de onderlinge competitie werd gespeeld:
P. Hoevers—J. Lammers 0-2, D. Klein Bramel
—Lissenburg 2-0, Varseveld—J. Wolterink 2-0,
Hesselink—Rozendaal 1-1, J. Oukes—Faber
2-0, B. Wentink—Harmsen 0-2, Wansink—van
Ooyen Jr. 2-0, van Ooyen Sr.—M. Wijen 0-2,
Wansink—P. Hoevers 2-0, D. Klein Bramel—
Joh. Lammers 1-1, Harmsen—van Ooyen Jr.
2-0, M. Wijen—Lissenburg 2-0, Arendsen—
Hesselink 0-2, J. Oukes—Wolbrink 2-0. J.
Oukes—Breuker 0-2, Rozendaal—Uenk 2-0 en
van Ooyen Sr.—Faber 2-0.

DROPPING
De leden van de buurtvereniping ,,Delden"
hielden een droppingsavond per fiets, waaraan
door 40 dames en heren werd deelgenomen.
De deelnemers(sters) moesten in de gemeente
Warnsveld twee opgegeven huisnummers op-
zoeken en in Hengelo (G.) en Vorden twee
opgegeven nummers van melkbussen.
De eerste prijs werd gewonnen door G. Eskes
en W. Krijt; 2e pr. M. Regelink en diens zoon;
3e pr. G. Brummelman en J. Jolink; 4e pr. J.
Besselink en J. Zweverink; 5e pr. D. Onstenk
en J. Jolink; 6e pr. H. Brummelman en H.
Gotink; 7e pr. H. Schouten en W. Vruggink.

IVO ROL: Tanden rein - Adem fris
VOETBAL

Vorden I speelde een vriendschappelijke wed-
strijd tegen Pax. De vele toeschouwers hebben
wel doelpunten voor hun geld gekregen. Pax
won met de korfbalcijfers 10—5.
Vorden dat met één invaller uitkwam voor J.
Uenk, kon het voor de rust nog wel bolwer-
ken, hoewel beide achterhoedes nogal zwakke
momenten hadden. Zowel Pax als Vorden wist
elk 4 doelpunten te scoren.
Na de rust kon de verzwakte achterhoede van
Vorden het niet tegen de snelle Pax-voor-
hoede bolwerken en moest liefst 5 doelpunten
toestaan. Vorden maakte er nog één, zodat
de eindstand een wel wat geflatteerde 10—5
overwinning voor Pax werd.
Vorden A speelde lang geen onverdienstelijke
wedstrijd tegen W.V.C. A uit Winterswijk.
Voor rust gingen beide partijen goed tegen
elkaar op hetgeen uit de ruststand 2—2 wel
tot uiting kwam. Na de rust moest Maalderink
vervangen worden, hetgeen het elftal niet ten
goede kwam. Dank zij enkele fouten van de
backs en de doelman won W.V.C, uiteindelijk
met 5—2. Vorden B won boven verwachting
in Baak van de Boys A met 3—1.
In verband met de interlandwedstrijd zijn er
voor Vorden I en II geen wedstrijden vastge-
steld. Alleen speelt Vorden A thuis tegen Wit-
kampers A. Voor de A junioren ligt hier een
kans om twee punten rijker te worden, mits
er tot het einde toe aangepakt wordt.
Vorden C speelt zaterdag in Zutphen tegen
A.Z.C. D.

DAMCOMPETITIE BEGONNEN
De Vordense Damclub speelde de eerste com-
petitie-wedstrijd thuis tegen Hummelo en won
deze wedstrijd met 11—5. Met speciale toe-
stemming van de bond mag Hummelo in deze
competitie met 8 spelers uitkomen.
De gedetailleerde uitslag is als volgt:
Oukes (Vorden)—H,de Vries (Hummelo) 0-2,
J. Lammers—H. vaklui 1-1, D. Klein Bramel—
P. Westerhof 1-1, rWreuker—H. N. Twilhaar
2-0, H. Wansink—H. Beek 2-0, J. F. Geerken—
H. Regelink 2-0, H. Wijen—B. de Vries 1-1, P.
Hoe ver s—B. Vrochten 2-0.

OPENING BBBRIJFSCOMPETITIE
In café ,,De 'Zon" ^rden de eerste openings-
wedstrijden gespeeld voor de Bedrijfs Dam-
competitie, waaraan deelnemen Empo I en II,
Gemeente I, Gems I en II, Looierij I, P.T.T. I,
Personeel O.L. Dorpsschool I, Zuivelfabriek
I en II.
Voor de aanvang van de wedstrijden, welke
onder auspiciën van de Vordense Damclub ge-
speeld worden, sprak de voorzitter van deze
vereniging, de heer Hesselink, het welkomst-
woord. Hij was verheugd over de goede deel-
name, hoewel nog enkele bedrijven op het
laatste moment verstek hadden laten gaan. Hij
hoopte dat deze wedstrijden een goede propa-
ganda zouden zijn voor de damsport en dat
vele dammers van deze bedrijfsteams, zich bij
de Vordense damclub zouden aansluiten.
De gedetailleerde uitslagen van deze eerste
avond zijn:
Empo I—Zuivel II 3-5; Empo II—Zuivel I 2-6;
Gemeente—O.L. Dorpsschool 0-6; Gems I—
P.T.T. 5-3; Gems II—Looiers 2-6; Empo I—
Looiers 0-8; Empo II—P.T.T. 2-6; Gemeente—
Gems II 5-3; Gems I—Zuivel II 7-1 en O.L.
Dorpsschool—Zuivel I 2-6.
De competitie duurt tot 20 november.

VEERTIG JAAR BIJ DE P.T.T.
Onze plaatsgenoot, de heer J. W. Harwich,
hoofdemployé bij het postkantoor alhier, hoopt
heden, zaterdag l november, de dag te her-
denken waarop hij vóór 40 jaar in dienst bij
de P.T.T. trad.
Omtrent zijn loopbaan vernemen we het vol-
gende: Op l november 1918 trad hij te Almelo
in dienst om in 1924 naar Vorden te worden
overgeplaatst. In 1943 volgde zijn benoeming
tot kantoorhouder te Hengelo (G.) om in 1947
als adjunct-commies naar Zutphen te worden
overgeplaatst. De jubilaris keerde in 1955 als
hoofdemployé te Vorden terug waar hij thans
nog werkzaam is.
De heer Harwig is tevens bestuurslid van de
Partij van de Arbeid en van de Bond van
Staatspensionering, alhier.

REUZE KRENTEBROOD
Ter gelegenheid van de geboorte van 'n zoon,
werd aan de familie van Dorth tot Medler
(Zelle) traditioneel een reuze krentebrood aan-
geboden door de bewoners en het personeel
van het landgoed.
Het brood, dat gebakken was door bakker
Huitink alhier, woog ruim 20 pond en had een
lengte van liefst 1.25 m.

A.s. zondag 2 november hoopt

Ds. P. W. Spruijt te A'dam

voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp v,d. preek: „Geluk of
Behoud*.

* Aanvang samenzang om 9.50 uur

WORDT EERLIJKHEID NIET MEER
BELOOND?

Het gebeurde dezer dagen ,,ergens in Neder-
land" dat een aannmer van zijn opdrachtgever
een bedrag van ƒ 3000,— als termijnbetaling
zou beuren. Een paar dagen later kwam hij
echter tot de ontdekking dat er geen ƒ 3000,—
doch ƒ 4000,— in de ontvangen enveloppe zat.
Hij haastte zich de volgende ochtend naar zijn
opdrachtgever toe, om hem de teveel ontvan-
gen ƒ 1000,— terug te brengen.
Deze, die de fout nog niet bemerkt had, was
overgelukkig dat hij met zo'n eerlijk persoon
te doen had en voegde hem tenslotte toe: ,,Het
spijt me dat ik u geen sigaar kan aanbieden,
want ik rook namelijk niet."
Daarmee kon de aannemer weer naar het kar-
wei terug keren.

HACKFORTFEEST O.L.S.
Traditiegetrouw zal dit jaar wederom het
Hackfortfeest op de O.L. Dorpsschool gevierd
worden.
In afwijking met voorgaande jaren zal het nu
alleen gehouden worden voor de klassen l tot
en met 3, benevens voor die leerlingen die het
volgende jaar deze school voor het eerst
hopen te bezoeken.

HOOFDPRIJS MARKTVERLOTING
De eerste prijs van de marktverloüng, zijndr
een rund ter waarde van ± ƒ 600,—, werd
gewonnen door de heer Ter Maat te Eefde.
De bromfiets ging naar de heer Coesveld in
Groot Dochteren.

BIOSCOOP
Zondagavond kan men Johnny Weismuller
weer bewonderen als Tarzan, de Aapmens. In
de Afrikaanse oerwouden beleeft hij veel
spannende en gevaarlijke avonturen, vooral
wanneer een negerstam een gezelschap blan-
ken gevangen neemt.

BILJARTEN
De Vordense biljartclub K.O.T. komt dit sei-
zoen met 4 teams uit in de Zutphense biljart-
bond. De successen van de eerste wedstrijden
waren nogal verdeeld.
K.O.T. I speelde thuis tegen Atlanta I met 4—4
gelijk. W. Pardijs maakte met 88 de hoogste
serie en het hoogste partij gemiddelde met
13.46.
K.O.T. II won met 8—2 van T.O.G. II; K.O.T.
III won met dezelfde cijfers van Kroon III en
het 4e team verloor met 8—2 van Pelikaan II.
In deze 3e afdeling maakte Jan Westhof de
hoogste serie met 14 en een partijgemiddelde
van 3.42.
Kets I speelt in de 2e afdeling en won met
4—6 van Carambole. C
K.O.T. I speelde donderdagavond thuis tegen
Berkelbrug I en won opnieuw. Nu met 7—1.
W. Pardijs maakte met 84 weer de hoogste
serie.

GESLAAGD
De heer C. Martens slaagde voor het vak-
examen Wapenhandelaar.

B.O.L.H.
In hotel Brandenbarg werd een ledenvergade-
ring gehouden van de afd. Vorden van de
B.O.L.H., onder leiding van mej. D. Rossel.
Na een kort openingswoord werd medegedeeld
dat de cursus „Wonen en Werken op het plat-
teland" in januari a.s. zal beginnen.
17 november a.s. wordt er met de B.O.G. een
gecombineerde vergadering gehouden. Hier-
bij zal de heer Klinkhamer uit Arnhem een
proefles geven over „Het spreken in het open-
baar". Tevens zal hierin de beker worden uit-
gereikt van de zomerwedstrijden 1958.
De presidente bracht de leden in herinnering
de rijstmiddag op 17 november a.s.
Na de pauze sprak mej. Willemsen uit Doetin-
chem over haar verblijf in Denemarken. Spr.
liet een mooi borduurwerk zien wat ze daar
gemaakt had en tevens wat aardewerk van
dat land. De presidente dankte spreekster voor
het gebodene.



HUISHOUDSHOW.
Woensdagavond werd in zaal Bakker een
huishoudshow gehouden, welke was georga-
niseerd door de firma's Albers, Koerselman
en Luth. De zaal was tot de laatste plaats
bezet.
Onder het genot van een kopje koffie luis-
terde men naar het welkomstwoord van de
heer Luth, waarna een vlot en boeiend pro-
gramma werd opgediend door de Nederland-
se vereniging van huisvrouwenvoorlichting
Allereerst werden verschillende Tornado-
artikelen die de huisvrouw ten dienste staan
besproken door mevr. Fruin, inzonderheic
de snelkookpan en koffiemolen, waarna een
hartig hapje van Anton Hunink zeer in de
smaak viel.
Daarna kwamen de mannequins aan de beurt
die in een kleurrijke show van rokken, pan-
talons en japonnen lieten zien wat er aan
Tinneroy-stoffen te koop is. In de pauze die
hierop volgde werd een kop Honig's soep
aangeboden.
Vervolgens werd een aardig filmpje vertoonc
van Crackfree stijfsel. Het gebtuik hiervan
werd door mevr. Fruin toegelicht. De Dia-
show van Van Wijk's wolfabrieken gaf vele
mogelijkheden weer die de dames met breipen
of breimachine en Spoeltjeswol kunnen be-
reiken. Een filmpje over zachte zeep en een
bespreking van de serveerset van Kat's
emaillefabrieken waren zeer interessant.
Onder het gebruik van een heerlijk toastje
dat werd rondgediend, vertelde de heer
Smeltz van Ant. Hunink's fabrieken wat er
allemaal van hun producten valt te bereiden
Nadat een aantal aardige prijsjes was ver-
loot dankte de heer Koerselman de belang-
stellenden en de medewerkers.

IN HET SCHAPENSTAMBOEK
Bij de alhier gehouden najaarskeuring werden
door de keurmeesters H. Oortgiezen, Velp, H
Rietman, Apeldoorn, A. Bukman, Velp en Jan-
sen Venneboer te Arnhem, inspecteurs van
het N.S.S., de dieren van de volgende eige-
naren in onze lezerskring opgenomen in hel
Nederlands Schapenstamboek:
H. J. Rietman. Warken, 2 stuks; G. J. Pelgrum
l ; H. Rietman 1; D. Lindenschot 2; H. Pijnen-
burg, Leesten, 3; F. A. Lambrichts, 1.
Allen zijn leden van de Vordense Schapenfok-
vereniging.

FILM „DE DIERENBESCHERMING EN HAAR
WERK"

Maandagmiddag om half vier wordt de eerste
Nutsmiddag voor de jeugd gegeven. Van uit
Den Haag komt er iemand van de ,,Ned. Ver-
eniging tot bescherming van dieren" om de
film ,,De dierenbescherming en haar werk" te
vertonen aan de hand van een causerie. Deze
prachtige film is niet alleen zeer leerzaam,
maar ook zeer boeiend, tal van aardige toneel-
tjes uit het leven van onze huisdieren worden
op het doek vertoond. De Vordense jeugd
moet dus niet verzuimen om deze film te gaan
zien! Zie advertentie.

VERGADERING METAALBEWERKERS
De Afd. Vorden van de Alg. Ned. Metaalbe-
werkersbond hield onder voorzitterschap van
de heer G. Koerselman in café Bloemendaal
een matig bezochte ledenvergadering.
De voorzitter betreurde het dat zoveel leden
van de afdeling door hun afwezigheid op de
vergaderingen er blijk van geven dat zij niet
ten volle van het nut en werk van de bond
doordrongen zijn. Spr. hoopte dat het geen
teken van onkunde of laksheid mocht zijn.
Het doel van het werk van de bond is toch
nog steeds de werknemer met raad en daad
bij te staan. Het bezoeken van de vergaderin-
gen is een ruggesteun voor bond en afdeling.
Vervolgens werd gewezen op het nut en
groot belang van de C.A.O. ten aanzien van
werkgever en werknemer. Ook de verkorte
arbeidsweek of de z.g.n. Engelse zaterdag
werd ter tafel gebracht. Deze is vanzelfspre-
kend bij iedere arbeider welkom, doch hier-
voor moeten nog wegen worden gezocht. Bij
ontslag moet men nauw toezien of het een ge-
wettigd ontslag is.
Verder zal het bestuur proberen eind novem-
ber a.s. de jaarlijkse feestavond te organiseren.

NIEUWE RAM AANGEKOCHT
De schapenfokvereniging „Vorden e.o." heeft
een nieuwe ram aangekocht van 2Va jaar oud,
van de heer Pettinga te Beduw (Groningen).
De nieuwe aanwinst is gestationeerd bij de
heer H. J. Berenpas.

RATTI-NIEUWS
In verband met het Christus-Koningsfeest
werd door Ratti j.l. zondag niet gespeeld. Al-
leen Ratti B trok zaterdagmiddag naar Brum-
men en wist hier een mooie l—2 zege te be-
halen op B.I.C. D.
A.s. zondag wordt er door de senioren weder-
om niet gespeeld i.v.m. de interlandwedstrijd
Nederland—Zwitserland, doch de A junioren
krijgen bezoek van Zelhem A, wat wel eens
een spannende ontmoeting zou kunnen wor-
den. Ratti B speelt zaterdag thuis tegen Oeken
A en staat eveneens voor een moeilijke op-
gave.

HET „RIJDEND BIJBELHUIS" KOMT
Door het Nederlandse Bijbelgenootschap
wordt nu reeds gedurende enige jaren een
tournee gemaakt door ons land met twee
„Rijdende Bijbelhuizen", tot Bijbelwinkels om-
gebouwde auto's.
In deze bijbelwinkels is een grote verscheiden-
heid van bijbeluitgaven te bezichtigen en
eventueel te kopen.
Op 3, 4, 5 en 6 november a.s. komt één der
„Rijdende Bijbelhuizen" te Vorden en op 7
november te Wichmond. Het ligt in de bedoe-
ling om in de morgen- en middaguren een
rondrit door de gemeente te maken, 's Avonds
van 7 tot ± 8 uur is het „Rijdend Bijbelhuis"
voor ieder te bezichtigen; de standplaatsen
zijn dan:
Maandagavond: Bakker van Asselt, Linde.
Dinsdagavond: Bakker Hoornenborg.
Woensdag- en donderdagavond Marktplein.

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
In de buurtschap Heurne, onder de gemeente
Borculo, werd 'n wedstrijd gehouden in touw-
trekken. Hieraan namen 15 ploegen deel. De
eerste prijs werd gewonnen door de buurt-
schap „Medler" alhier, welke een mooie wis-
selbeker ten deel viel.

Noar de Expo.
Het was door anders mooi veur mekare in
dat Atomium. Telefoontjes an de muure
konden oe in 't Frans, Hollands of Engels
vetellen wat veur rolle of et atoom in de
toekomst zol spöllen. Ik heb ok effen eluus-
terd en een mooi damesstemmeken vetelden
in zuuver Hollands dat zo umstreeks 1970
de wereldveurroaden an koalen en öllie neet
voldoende meer bunt um iederene van de
neudige brandstoffen te veurzeen. Doorum
is et een geluk dat et atoom uutevonden is,
want met l kilo atoom kont ze net zovölle
energie opwekken as met 750.000 kilo koalen.
Noew, dat vind ik dan merakels volle, aj
dat jufferken van die grammefoonplate ten-
minste geleuven kont.
Doordat meerdere advertenties op het laatste
moment binnenkwamen kon deze week tot
onze spijt van de Expo maar een klein
gedeelte worden geplaatst.

BIGGEN te koop.
J. Koerselman,

„'t Joostink"

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
H. A. Groot Jebbink,
Dr. W. C. H. Staring-
straat 9.

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen

(ook zwarten)
f 1,90 per kg.

W.ROSSEL
Pluim veehandel

Vorden Telef. 1283

Stookt

ESSO Petroleum
extra warm-

extra voordelig
A. de Jonge
Ruurloseweg 37.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 pet fles,

Weulen Kranenbarg

De Reiger"
voor autorijlessen.

H. Dies velt
Gooi C 74,

Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.

A.B.A.N.
erkend instructeur.

Voor
Vulpenreparatie

Jfc naar
,Jan„Jan Hassink"

Waarschuwing.
hoge prij-

zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemecman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Koeriemen
Koetouwen

Staartentouw
Raffia

Wartcls
Leertjes

Paardedekken voor de
nacht enz. enz.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

sig.mag. Olthuys
(D. Boersma)tel. 1553

H U I F K A R sigaren

een klasse apart!
27. 31-36-40 et.

Autoverhuur
zonder chauffeur

Autoverhuur
met chauffeur

Verwarmde wagens bij

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Zo die pink zit in de
el. En de verzorging
n 't slachten door

Slager KRIJT 100%.
Een celhouder

Doe NU een keus uit onze kollektie
pullovers, vesten, sjaals, handschoenen voor dames,

heren, meisjes en jongens.
Ze is dit jaar bijzonder groot en zeer mooi.

Zolang de voorraad strekt
Schorten
Kleurecht

1.95

Schorten
Uni-kleuren

2.95

Werkhemden
alle maten

4.90

Schuttersfeld manchester jongenspantalons vanaf f 12.50 kleine stijging p.m.

Lange kinderbroeken in div. modellen en Prijzen.

NATUURLIJK . . . .

A. Helmink

Zutfenseweg - VORDEN

A. Wolsing

Telefoon v.h. Joh. Heerink 1514 J

^PELEN^

NICO KEUNE

Dubbsl-giplUflU.rd* h.t<!uchl-kopclrcuUU« ,
Btlpaarl ';, op Uw kolf lUf ktnlng |

DEALER:
Henk van Ark

Insulindelaan 8
Telefoon 1554

NACWNCS
STflflW VOOH u
on w JAM re

l/CWTEN
/

CNZ.

Groente- en fruithandel

Derksen
Zutphenseweg
Telefoon 1334

Voor de komende

ivlnier

Alles wat u nodig hebt om goed ge-
kleed te gaan kunt u bij ons vinden.

We hebben een ongekende
in:

Wintermantels
_ Japonnen

Regenmantels
Rokken
Blouses
Stoffen
en voor de heren:

Winterjassen
Wollen Gabardine
Regenjassen
Costuums
Hoeden enz. enz.

Looman, Vorden
Telefoon 1231

De herfst
is gekomen.

Nu is het de tijd voor fijne
warme

Pantoffels
in diverse kleuren en modellen en ...

spotgoedkoop.

Natuurlijk naar

A. JANSEN
't Schoenenhuis

NICO KEUNE

Matrassen bijvullen,
opnieuw overtrekken.
Van verenbedden cel-

matrassen maken.
Stoelen opnieuw stof-

feren.
Een kamer met vaste
vloerbedekking enz.

fa* G» W» Luimes
Vorden, Telef. 1421

Voor
Voetbalschoenen met
rubber of nylon studs
Voetbalshirts
nieuw model Tweka
Voetbalkousen
krimpvrij
Voetballen
veter en patent
Beenbeschermers
Knie- en enkelkousen
Trainingspakken
Gym.- en trainings-
schoenen

en
tr u ten

Natuurlijk

Fa. Martens
Jacht-enSportartikelen
Tel. 1272. Vorden

NICO KEUNE



Wegens emigratie
eindigt op zaterdag 8
november mijn dienst-
betrekking bij Garage
Tragter.
Bij deze groet ik alle
vrienden en bekenden.

Bertus Hoogkamp

BIEDT ZICH AAN
een net dagmeisje of
voor enkele dagen

per week.
Inlicht, bur. Contact.

Gevraagd flinke
HULP in de huish.
voor d. e. n., zondags
vrij, goed loon.
Mevr. Mozes, Liberty
Nieuwst. 10, Zutphen.
Telefoon 3750.

Te koop 2 WINTER-
MANTELS en JON-
GENSPAK, leeft. 12-
13 jaar. B. van Hack-
fortweg 60.

GEVRAAGD
door onderwijzeres

zit-slaapkamer.
Inlicht, bur. Contact.

Te koop 2z.g.an. goed
onderhouden eiken

ARMSTOELEN
Nieuwstad 55.

Maandag 3 november
wegens sterfgeval

gesloten
Kapper BEERNING

Te koop z.g.a.n. KIN-
DERWAGEN (op-
vouwbaar) merk „Rie-
mersma

Molenweg 35

TE KOOP 2 achter-
deuren en enkele kleine
deuren.
D.J.Jansen ,,'tSchool-
huis". N.O.Z.

TE KOOP zeer goede
kachel en 8 meter zware
overgordijnenstof.
Th. A. Houtman,

Dansleeraar.

Te koop 2 elektra
MOTOREN V» P.K..
2,20 vit en 1480 toeren.
Molenweg 18.

BIGGEN te koop en
een FORNUIS bij
G. Berendsen, Veld-
wijk C 125.

5 zware BIGGEN te
koop, Gebr. KI. Ikkink
Kranengoor D 92,
Vorden.

Toom BIGGEN te
koop. J. A. Berenpas,
Mossel D 111.

Te koop zw. roodb.
STIERKALF.
H. Eggink, Hackfort.

VALAPPELS te koop
8 et. per kg., bij
G. Oortgiesen, Medler
D 157.

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp,
B 35.

H A R D B O A R D
stroken, plaatjes,
platen, dubbeldik
hardboard,
figuurzaagtriplex
spaanderplaat.

fa. Meulenbrugge

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI!

Donderdag 6 november hopen onze
geliefde ouders en grootouders

B. Rossel

en

H. M. Rossel Regelink

hun 50-jarige echtvereniging te her-
denken. Dat zij nog lang voor elkaar
en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinde-
ren en kleinkinderen.

Vorden, oktober 1958.
^ „Groot Obbink" B 33.

Gelegenheid tot feliciteren van 3—5
uur aan huis. u

Heden overleed in haar Heer en Hei-
land, tot onze diepe droefheid, na een
langdurig geduldig gedragen lijden
onze inniggeliefde vrouw, moeder en
behuwdmoeder

Gerritje Bielderman
echtgenote van B. J. Keizer

in de ouderdom van 77 jaar.

B. J. Keizer
G. J. Slagman-Keizer
Joh. Slagman

Vorden, 24 oktober 1958.

De begrafenis heeft plaats gehad woens-
dag 29 oktober op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden overleed in volle overgave des
geloofs, onze beste Broer, Zwager,
Oom en Huisgenoot

Hendrikus Bargeman

in de gezegende ouderdom van bijna
85 jaar.

Fam. Bargema^
Fam. Winkel

Vorden, 30 oktober 1958.
„'t Gruwel"

De teraardebestelling zal plaats vin'
den op maandag 3 november op de
Algemene Begraafplaats te Vorden
om l uur.

Heden overleed na een langdurige
ziekte, zacht en kalm, onze lieve zorg-
zame man en vader

A. Beerning
echtgenoot van C. Hassink

in de leeftijd van 50 jaar.

Vorden, C. Beerning-Hassink
Gerrit en Annie
Corry

Vorden, 30 oktober 1958.
Raadhuisstraat 9.

De teraardebestelling zal plaats vinden
maandag 3 november 1958 om kwart
over twee op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden. Vertrek van het
sterfhuis kwart voor twee.

Bond voor Staatspensionering
Propaganda
Toneelavond

op vrijdag 7 november a.s. in zaal Bakker,
zaal open 7 uur. Aanvang 7.30 uur.

Opgevoerd wordt:

„Morgenrood"
door de Toneelver, uit Hengelo-G.

Dit stuk wordt in Hengelo op verzoek
voor de derde maal opgevoerd.

KOM OP TIJD.

Als de zaal vol is gaan de deuren dicht.

Spreker is de Heer J. Klok.

Elke week
VOORDELEN VOOR Uu

Appelmoes van goudreinetten,
litersblik van 69 et voor 59 et

Zwolse slaolie per fles 168 et
hierbij gratis l pak Molda vet

Grote Pieriks ontbijtkoek slechts 40 et
hierbij gratis l lolly

Groot pak custard 56 et
hierbij l flesje puddingsaus voor 20 et

Groot blik ananas van 159 et voor 119 et
Gevulde kantkoek, 100 gram 15 et
Babyzeep, 2 stukjes met leuke

rammelaar slechts 79 et
Beschuit, heerlijk bros, 2 rol voor 32 et
Margarine 3 pakjes voor 89 et

NIEUW!
Voor uw toastjes, zalm en palingmayon-
naise*

WEER ONTVANGEN,
heerlijke nieuwe vijgen, 500 gram 59 et

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

AUTORIJSCHOOL

George Seesing
Met ingang van 15 november geven
wij weer gelegenheid voor het opgeven

voor autorijlessen.

Burg. Gallcestraat 14, Vorden
Telefoon 1414

'

R. J. Koerselman

Aan uw Schoenreparatie
besteden wij de meeste zorg en .
vlug klaar.

Wullink's Schoenhandel

Alleen zaterdag:
200 gr. ham 100 et

200 gr. gebr. gehakt 80 et
200 gr. plokworst 100 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gr. gesmolten vet 45 et

Diepvriescellen vanaf f 30.— en de
gehele dag geopend.

Tevens gelegenheid voor huisslachting

Ie kwal. Vierels 1.40 per 500 gr.

M. Krijt, Dorpsstraat
Adverteert in Contact

Vordens Dameskoor

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

Donderdag:
Voor de pauze zang, afgewisseld door

pianospel van Hannie Wolters.

Na de pauze:

8e Bonte avond
Een prachtig programma van balletten,

zang, shownummers en humor.

Zaterdag:
Alleen Bonte avond.

Daarna BAL (zonder bijbetaling).

Wilt u vooral VROEG aanwezig zijn,
dan kunnen we op tijd beginnen!

Kaarten in voorverkoop bij de leden.

Plaatsbespreking op de dagen der uit-
voering van 12-1 uur in de koffieka-

mer. Loting 12.30 uur.

Een uitvoering van het Dameskoor
is steeds druk bezocht; voorziet u

dus tijdig van kaarten!

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

Welf
steun' en
gemakschoenen.
Ideale schoenen voor moei-
lijke voeten.

Zojuistin nieuwe herfsttinten ontvangen.

Wullink's Schoenhandel

SCHOENEN
NAAR

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Ook voor reparatie en
pedicure!

Steeds voorradig
ALLE SOORTEN

kwaliteits kolen,
olie en gas.

*
G* Weulen Kranenbarg

Ruurloseweg 45, Telefoon 1217

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

Nico Keune

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Scholten
Timmerman, flcngclo-G
Telefoon 561

Wasmachinefabriek
heeft
gloednieuwe wasma-
chines en centrifuges
met lichte emaillebe-
schadiging voor f 145.-,
met garantie.

Desgewenstafbetaling.

Fabrieksagent:

Miste 13, Winterswijk
Tel. 5435-279.



dete week met tóch lü°/« korting:

ROOKWORST dunp.200gt.v.94 voor
of dikv»n 88 voor 7 O et bij 300 grim

• plitorwten of groene erwten.

vin 50 oktober - 6 november
DUBBEL Sparzegels bij:
HAZELNOOTBONB. 200gr. 68 - 28 zegels
JAM l aardbeien pot 93 - 38 *egeli
CHOCO-FROU P*ki« 55-22xegeli
ZUREHARINQ pot 4 «uk» 68 - 28 «geU
PUDDING met suiker 2 pakje* 60 - 24 xegeli
PUDDING i suiker 2 pakjes 42-18 zegels
KOFFIE-TAAI 250 gram 50 - 20 zegels
QEBR. GEHAKT 100 gram 37 - 14 zegels

DESRW?

Spaar 48 et op oploskorEo!
Oploskoff Ie busje 70 gram 242 - 98 zegels

Spar-chocoladelettcr»
Bestel ze nu al. Van A -Z, altijd 10%

Alles voor de schoen met 10%
Suikerbe««l]8» 100 gr»m 19 - 10%
Roomborstplaat 100 gram >8 - 10%
Choo. figuren J stuks 26 • 10%

Lulstar elk* morgen naar hel programma
van |D» Spar over de tender van radio
Luxemburg, 2O8 meter.

DE SPAR
2100 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

KSMft.

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS
In Herenschoenen

hebben wij de nieuwste modellen
voorradig.

Wullink's Schoenhandel

IETS NIEUWS!

boekenplanken.
Zie etalage.

R. J. Koerselman

Voor een dutje is alles goed...

maar wie
***f|tv slapen wil

heef k Epeda
nodig!

Elke morgen reeds v.a. 74.50

méér kracht
door de

veerkracht
van

Het „Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN, VORDEN

Telefoon 1314

II

Enorme
prijsverlaging

van een groot aantal

dessins
uit de nog voorradige
kollektie 1958.

Nu kopen .
dienen!

. betekent geld ver-

Kleermakery

Schoenaker
Ruurloseweg 41
Telefoon K 6752-H78

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

BELTMAN, Boslaan 13, Warnsveld

Ja dat was leuk . . .
die

en

ouergooiers
weet u nog op de Huishoudshow ?

Wilt u zoiets zelf maken?
Komt u eens zien, we hebben 't
voor u per^^ter in voorraad.

Prachtige kleuren.

Prijs per meter, 90 breed f 5.95

^H. Luffi, Vorden

Houdt woensdag 26 nov. vrij
Toneeluitvoering D.E.V.

Attentie!
Bescherm het „Hoofd",
zakelij ks te deel van Uw lichaam
met een

Valpet of -helm.
Nu de najaars- en winterwegen gaan
komen neemt het slipgevaar weer toe.

Bromfietsvalpet f 14.75.
Valhelm f 28.50.

BIJ

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

Hacklortfeest O.L.S. Dorp
op donderdag 6 november n.m.
half twee in 't Nutsgebouw.

Ook de kinderen die 't volgend jaar de
school hopen te bezoeken worden verzocht
aanwezig te willen zijn.

TAXI?
GEORGE SEESING

Telefoon 1414
Burg. Galléestraat H — Vorden

Aan allen die belang hebben gesteld
in de heropening van onze winkel
zeggen wij hartelijk dank voor hun
attentie.

M. G. JANSEN
Slagerij, Vorden

Hier volgen de winnaars van onze
slagzin:

1 Alice Groene, Molenweg 28
2 H. J. Lichtenberg, C 136
3 G. J. Gerritsen, D 125
4 G. J. Wullink, Het Hoge 76
5 Mevr. Visschers-Bruil, Rietgerweg,

Warnsveld
6 Mevr. Eggink-Oortgiesen,

Almenseweg
7 G. Vlogman, C 23
8 Mevr. M. Hoetink-Klein Winkel,

Het Hoge
9 Mevr. D. Wijdenes-Vijs, Emmapl. l

10 J. Besselink, Het Hoge

De prijzen zijn vanaf heden in de
zaak te verkrijgen.

R. J. KOERSELMAN

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 november, 8 uur
de vlotte en onstuimige film

(in prachtige kleuren)

Het eenvoudige meisje
met: Caterina Valoite - Rudolf Prack -
Dorit Kreysler. ^p

Pittige muziek en pittige meisjes in 'n
hoogst vermakelijke film.
Muziek - romantiek - spanning.

Toegang alle leeftijden

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

Angoramutsen
it in alpino en sokmodel

Kroneman-Jörissen

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

JEUGDMIDDAG
Maandag 3 november

Aanvang 3.30 uur n.m. precies.

De Dierenbescherming en haar werk
Causerie met film voor de leerlingen
uit de klassen 4, 5, 6 en 7 van alle
scholen uit de Gemeente Vorden.

Toegang 15 cent per leerling.

JONGENSSCHOENEN
^^ Vz \aar garantie. Steeds voorradig

in hoog en laag model.

Wullink's Schoenhandel

Liberty Wasmachines.
De beste Liberty-slagzin is in de vorige
periode van 4 weken, ingezonden door
Mevr. H. B. Leusink, C 5, Ruurlo.

WIJ STARTEN
voor de lange wintertijd met
een

wekker- en klokken-
7-daagse.

Van 1 t.m. 7 november bieden wij
u aan een kollektie uurwerken in
alle modellen, tegen uitzonderlijk
lage prijzen en onze bekende schrif-
telijke garantie.

Wij geven u extra voordeel voor
de dure wintertijd en reserveren
zo nodig voor latere levering
ook gaarne voor u.

Zie onze etalage en u weet dat ons
niets te veel is om u van dienst te
zijn.

A. SIEMERINK
(v.h. Martens) - Telefoon 1505
Horloger - Opticien

GEVRAAGD

een nel kamer-werkmeisje
eventueel intern.

Hotel „de Kap", Warnsveld

VOOR AANLEG

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,

Radio en Televisie,
vol-automatische

pompinstallaties enz.
G. EMSBROEK

en Zn. c.v.

Gevraagd

Timmermans- en Meubelmakersleerling
Bijenhof, Zutphenseweg42

Telefoon 1216

„Het Binnenhuis1

Fa. A. Polman, Tel. 1314, Vorden

NIEUW!
Een gestikte deken gevuld
met 100 pCt. zuivere scha-
penwol.

Gewicht van l deken.

Warmte van 2 dekens.

Gegarandeerd mot-echt.

Verschillende dessins.

Te leveren in de maten:
140x200 1-persoons
160x210 2-persoons
180x210 extra groot

Billijke prijzen

Zie monster etalage

c/toe/a (jtoepeis

R. J. Koerselman


