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DE CANADEZEN KOMEN!
KERKDIENSTEN zondag 3 november.
Deze woorden, die ons in 1945 als muziek in de oren
Heru. Kerk
'ken, hebben sinds verleden jaar een nieuwe
9.50
uur
Ds.
J.
H.
Jansen. Jeugddienst.
betekenis gekregen.
Zoals u weet is er toen door tussenkomst van het 7.15 uur Ds. j. J. van Zorge.
Nederlands Oorlogsgraven Comité de mogelijkheid
Medlerschool.
geschapen om de naaste familieleden van de 9000 in
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Nederland gesneuvelde Canadezen te doen overkomen.
U hebt toen allen in ruime mate bijgedragen aan de
Geref. Kerk
Klaprooscollecte, welker opbrengst hiervoor bestemd
9.30
en
3
uur
Ds.
J. D. te Winkel.
was.
Vordenaren, helpt ook dit jaar wederom om nog meer
R.K. Kerk
Canadese nabestaanden in staat te stellen het graf van
7.30
en
10
uur
H.
Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
rum man of zoon of vader te kunnen bezoeken en het
land te zien, waar hij nu ruim 18 jaar geleden voor R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mi.s
n.m. 3.30 uur Lof.
onze bevrijding het leven liet.
Werkt mede om de Klaproos huis-aan-huis Collecte
Woensdag 6 november.
in de week van 2 tot 9 november a.s. tot een groot succes
(Dankdag
voor het gewas)
te maken.
Het Nederlands Oorlogsgraven Comité. Herv. Kerk: 7.30 uur Ds. J. J. van Zorge.

Zondagsdienst Doktoren
15 JAREN VORDENS DAMESKOOR
(alleen voor spoedgevallen)
15 jaar geleden werd het Vordens Dameskoor opgericht. Eerst was het maar een klein groepje, doch na 8 Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagjaren telde het koor 50 leden en betekenden de jaar- avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
lijkse uitvoeringen een hoogtepunt van het uitgaans- S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tusseizoen.
sen half tien en tien uur 's morgens.
Helaas, toen de televisie zijn intrede deed deelde het
tondagsdlenst dierenartsen.
Dameskoor het lot van zoveel verenigingen, het ledental liep sterk terug. Maar een kern van trouwe leden Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagsleepte het koor door deze moeilijke tijd heen en het morgen 8 uur A. Harmsma, tel 06752 (1277)
schijnt dat het dieptepunt thans voorbij is.
Weekmarkt.
Op zaterdag 16 november zal het koor weer een „Bonte
avond" geven, en ter gelegenheid van het 15 jarig Vrijdag waren 36 biggen op ei t- markt aanbestaan zullen de mooiste nummers uit de vervlogen gevoerd. Er was vlugge handel; prijzen van
jaren weer worden opgevoerd, aangevuld met enkele f 60.~ tot 70.-.
actuele nummers.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Om de grote onkosten van de uitvoering te bestrijden
heeft de vereniging glazen laten maken( de grote mode Öij yeen gehoor: Tel. no. 1230
van deze tijd) met als opdruk de vlag van het koor.
(Bureau Rijkspolitie).
Het is een mooi, slank model, dat de verzamelaars zeker
Buruelijke
stand
van
23 t. m. 29 oktober.
niet willen missen. Het ligt in de bedoeling dat de
Dames binnen enige dagen met de verkoop langs de Geboren: d. van H. Vliem en B. M. Klein
huizen zullen beginnen. De voorraad is echter Kranenbarg
beperkt, dus wilt u er zeker van zijn dat u een glas Ondertrouwd: Geen
krijgt, bestel er dan een bij de leden.
Gehuwd: B. J. Groot Jebbink en R. Bannink.
Het Dameskoor heeft nog nooit een beroep op u gedaan (het heeft ook geen donateurs) en het zou zo'n Overleden: G. H. te Waarlo vr., 76 jaar.
mooi jubileumgeschenk zijn als de glazen vlot ver- echtgenote van R. Fokkink.
kocht zouden worden en de Nutszaal op 16 november
GASBEL TE SLOCHTEREN OP ÉÉN NA
geheel bezet zou zijn. En het mooiste geschenk? . . .
DE GROOTSTE TER WERELD.
Na de uitvoering een flink aantal nieuwe leden!

DAMMEN
Het tweede tiental van DCV uit Vorden is er ook in
haar tweede uitwedstrijd, j.l. donderdagavond, niet in
geslaagd tot een overwinning te komen. De ontmoeting
welke in Doetinchem plaatsvond tegen DVD II werd
13-7 in het voordeel van de thuisclub.
Volgende week speelt DCV II tegen DEZI.

A.s. zondag 3 november

JEUGDDIENST
Voorganger:
Ds. J. H. Jansen
Ondcru'crp :
„Wat willen ze fodi eigenlek bereiken?"
Aanvang samenzang om 9.50 uur.

VOETBAL
„Het kan verkeren", zou Brederoo gezegd hebben,
wanneer hij een kijkje had kunnen nemen bij de voetbalwedstrijd Vorden I — Zelhem I.
Met nog ruim een kwartier te spelen had de thuisclub
een verdiende 3-1 voorsprong opgebouwd, en juist in
die resterende minuten maakte de voor die tijd goed
spelende invaller-doelman Zweverink enkele zeer kostbare fouten, wat Zelhem doelpunten opleverde en
Vorden de zege kostte.
Dit was zeer jammer want Zweverink had in de eerste
helft toch duidelijk laten zien dat hij beslist wel
keepen kan. De vele toeschouwers hebben ongetwijfeld
genoten van het veldspel dat Vorden deze middag heeft
laten zien. We kunnen rustig vaststellen dat dit de
beste wedstrijd is geweest die Vorden tot dusver in de
eerste klas heeft gespeeld.
In de eerste helft had de thuisclub reeds een veldoverwicht doch dit werd niet in doelpunten omgezet.
Zelfs namen de bezoekers na ca. 20 minuten een 0-1
voorsprong toen r.binnen Haank onhoudbaar inschoot.
In de tweede helft kwam Vorden uitstekend terug en
met twee doelpunten van Eggink die het praedicaat
„juweel" ruimschoots verdienen en een harde schuivei
van Lindenschot boog de thuisclub de 0-1 achterstand
om in een 3-1 voorsprong.
Op zeer fortuinlijke wijze slaagden de bezoekers erin
1100 miljard m". Met andere woorden: Vol gas. om ook nog drie maal te scoren zodat Vorden met 3-4
En dat zit allemaal maar in de grond, 't Is nog werd geklopt. Voor de geelzwarten een grote teleurl maand van 5 december af. Tragter vraagt u stelling doch deze verrassende wendingen maken het
kom met vol gas uw cadeau kiezen. Op welke voetbalspel juist voor het publiek zo aantrekkelijk.
„grond" wij dit vragen? Rustiger kopen. Meer Vorden II verloor onverwachts met 3-2 van de rode
Het Nut organiseert weer een cursus van keuze. Fijn op tijd y^r.
(adv.
lantaarndrager Rietmolen
orden III won op eigen
6 lessen over autotechniek.
veld met 4-0 van Zutphani
JAARVERGADERING
Het A-elftal speelde
3 gelijk tegen Ratti A.
De kosten zijn slechts f 12.'—.
l OUWTREK VERENIG ING MKDLER
terwijl Vorden B met 15-1
van Baakse Boys B.
Wilt u zich opgeven voor maandag l)c ledenvergadering ^Hfde Medler Touwtrekvereni- Voor a.s. zondag staan de
;ende wedstrijden op het
4 november bij mevr. J. Haverkamp- ging mocht zich ook l^Pmaal in een bijzonder grote programma Vorden I •émpt I; Eib. Boys II Bosch'oo, Molenweg 4, of de heer H. Wes- opkomst der leden verheugen.
Vorden II; Vorden III — De Hoven 7; Hercules II —
In zijn jaaroverzicht mocht de voorzitter, de heer Vorden 4; Voorst A — Vorden A; AZC D — VordenB;
selink, Insulindelaan 11.
Hendriksen, met vreugde de goede prestaties memo- Vorden C — Almen B en Vorden D — Be Quick F.
reren, welke de vereniging in de Achterhoekse Bond
AFDELINGSVERGADERING G.O..S
van Touwtrekkers had geleverd. De secretaris de heer
In café Eijkelkamp in de buurtschap Het Medler werd J. Besselink kon in zijn verslag meedelen, dat de beouder leiding van de heer H. J. Kaemingk te Barchem langstelling voor het touwtrekken nog steeds groeiende
een afdelingsvergadering gehouden van de afdeling was. Het ledental steeg wederom en bedraagt momen„Linde" van de G.O.S. Er was een behoorlijk aantal teel 22.
leden aanwezig. Uit het jaarverslag van de secretaris Ook de financiële toestand der vereniging is gezond,
over het boekjaar 1962-1963 delen wij het navolgende want de penningmeester de heer A. Steenbreker kon
mede: Er werden aangevoerd 3318 stuks varkens, 598 een batig saldo meedelen.
BIJZ. SCHOOL DORP
st. runderen en 68 vette kalveren. In plaats van de heer Hierna volgde de bespreking van het winterprogramma,
Onder
goede
belangstelling
vond in het grote schoolG. J. Kok, welke zich als ledenraadslid niet weer dat evenals verleden jaar weer zeer aantrekkelijk
herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer D. Klein belooft te worden, met o.a. schieten, sjoelen, speer- lokaal van de Bijz. Lag. school in het dorp de ledenBleumink, terwijl als plaatsvervangend lid werd aan- werpen etc. Hieraan is een onderlinge competitie ver- ouderavond plaats.
De voorzitter Ds. J. H. Jansen hield een korte toespraak
honden.
gewezen de heer W. Norde (Wiersse).
Vervolgens .hield de heer Hoekerswever van de G.O.S. Bij de bestuursverkiezing werd het gehele bestuur naar aanleiding van de gezinsweek welke in deze week
herkozen t.w. de heer G. Hendriksen als voorzitter, de wordt gehouden. Kerk en school hebben tot taak alle
een causerie over de ontwikkeling van de G.O.S.
Van de gelegenheid vragen te stellen werd een druk heer J. Besselink, secretaris, de heer A. Steenbreker aandacht hieraan te besteden. Een goed gezinsleven is
gebruik gemaakt zodat een geanimeerde gedachten- penningmeester, de heer H. Brummelman 2de secre- ook voor de school van groot belang.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer H. .J
taris en de heer D. Brummelman, adviserend lid.
wisseling ontstond.
De jaarlijkse feestavond voor de leden met hun Berenpas, delen wij het navolgende mede. Het aantal
BILJARTEN
echtgenotes werd vastgesteld op zaterdag 8 februari leerlingen der school bedroeg 288. In het afgelopen
Het eerste viertal van de Biljartver. De Zon behaalde a.s. Tijdens de grondvraag kwam de suggestie naar boekjaar verliet Mej. ter Haar de school wegens vertrek
voren om een toneeluitvoering door eigen leden te ver- naar Arnhem, terwijl Mej. Bosch uit Bronkhorst als
een 6-2 overwinning op Excelsior I.
zorgen. Indien hiervoor voldoende animo bestaat zal tijd. 8ste leerkracht werd benoemd. De Unie-Kollekte
De Zon II verloor met 5-3 van Elter I.
Deze week speelt De Zon I tegen Drempt I en De Zon het bestuur een en ander nader uitwerken, en zal bracht het mooie bedrag op van ƒ 1125.—
De penningmeester de heer Ten Broeke liet aan de
medio maart deze opvoering plaats hebben.
I I uit tegen Excelsior III.
hand van de cijfers zien dat de schoolvereniging er
financieel gunstig voorstaat. De aftredende bestuursBENOEMD
leden de heren G. W. Winkel en W. Bijenhof werden
De heer O. Derks, onderwijzer aan de O. L dorpsschool,
herkozen. De contributie werd wederom vastgesteld op
is benoemd tot leraar aan een U.L.O. school te
zacht-zuiver-gezond
ƒ 2,50 per lid per jaar.
Almelo.
Vervolgens hield Mej. Ubbink, die 4 jaar als onderwijzeres onder de Papoea's in Nieuw Guinea heeft gewerkt, een causerie over haar werk aldaar, verduidePuistjes drogen in met Purolpoeder
lijking met dia's.

altijd
leuk in A een

pantalon
en warm . . .
Kies uit overvloed.

Cursus Autotechniek

verkouden

DAM PO

Huidverzorging

RUROL

Bromfietslaarzen
MET VACHTVOERING
hebben we in
verschillende
uitvoeringen
voorradig

VOORDELIGER BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de Schoenenspecialist

BIOSCOOP
LEEFTIJDSOPBOUW
Zondagavond draait „Spookdivisie Brandenburg", een
tot nu toe onbekend gebleven hoofdstuk uit de oorlog. Volgens statistische gegevens bestaat de bevolking van
Hun wachtwoord was: een bende te zijn waarmee men de gemeente Vorden, gesplitst naar de leeftijden, uit:
de duivel uit de hel kan halen! Het zijn genadeloze 1 vr. boven 95 jaar; 6 m. en 6 vr. tussen 90 en 94 jaar;
gevechten, gruwelijke vergeldingsmaatregelen, waar- 14 m. en 21 vr. tussen 85 en 89 jaar; 43 m. en 40 vr.
aan ook onschuldige vrouwen en kinderen ten offer tussen 80 en 84 jaar; 82 m. en 80 vr. tussen 75 en 79
jaar; 69 m. en 95 vr. tussen 70 en 74 jaar; 122 m. en
vielen.
103 vr. tussen 65 en 69 jaar; 136 m. en 118 vr. tussen
LEDENVERGADERING VOLKSONDERWIJS
60 en 64 jaar; 154 m. en 172 vr. tussen 55 en 59 jaar;
In café Eskes werd onder voorzitterschap van de heer 177 m. en 184 vr. tussen 50 en 54 jaar; 184 m. en 181
J. J. van der Peijl een ledenvergadering gehouden van vr. tussen 45 en 49 jaar; 195 m. en 175 vr. tussen 40
de afd. Vorden-Linde van Volksonderwijs. Uit het en 44 jaar; 188 m. en 189 vr. tussen 35 en 39 jaar; 200
jaarverslag van de secretaris, de heer Joh. J. van Dijk m. en 200 vr. tussen 30 en 34 jaar; 180 m. en 166 vr.
bleek, dat de afdeling 187 leden telt, n.l. 154 in Vorden tussen 25 en 29 jaar; 201 m. en 213 vr. tussen 20 en 24
en 33 in Linde. De penningmeester, de heer Joh. jaar; 295 m. en 302 vr. tussen 15 en 19 jaar; 303 m. en
Kettelerij, kon de boeken over 1962 met een batig saldo 308 vr. tussen 10 en 14 jaar; 282 m. en 306 vr. tussen
afsluiten. De aftredende bestuursleden, M w. Turf boer 5 en 9 jaar en 323 m. en 291 vr. tussen O en 4 jaar.
en de heer W. Kamperman werden herkozen. De
kinderen van de hoogste klasse van de o.l. dorpsschool
BILJARTEN
zullen ook deze winter weer de jaarlijkse feestavonden
van Volksonderwijs verzorgen. Met betrekking tot Kranenburg 2 verrichtte in de B. Klasse van de biljartde verbouwing van de school deelde de heer Brinkman kring „De IJsselkring" een mooie prestatie door in
mede, dat er voor de kinderen een feestdag zal worden eigen home een 4-4 gelijkspel te behalen op het
gehouden. Het bestuur zal trachten om de algemeen bezoekende Drempt 2.
secretaris van Volksonderwijs, de heer L. Doorn, een Op het programma staan thans: A. Klasse : De Kets I
spreekbeurt in Vorden te laten vervullen op een speci- tegen Kranenburg I en voor de B. Klasse: Kranenburg
ale propaganda-avond.
2 — Den Elter 2.

LEDENVERGADERING CBTB
De CBTB afd. Vorden hield in café Eskes een druk
bezochte vergadering. De voorzitter, de heer A J. Lcnsclink, heette in het bijzonder welkom de spreker van
deze avond, de heer G. J. Bannink, dir. van de bijz.
lagere landbouwschool.
De heer Bannink behandelde het onderwerp „Land- en
Tuinbouw politiek in de E.E.G." Hij zei o.m. dat de
weg naar de E.E.G. een moeilijke weg is. Het opruimen
van allerlei bepalingen en maatregelen heeft niet een
bepaald voorspoedig verloop. Met het gemeenschappelijk beleid voor rundvlees, zuivel en suiker is nog geen
begin gemaakt.
Verder wees spr. er op dat het Landbouwschap steeds
voor de agrarische bevolking op de bres staat. Ook behandelde hij in brede trekken de export van tuinbouwproducten in de E.E.G. Het is thans vooral de tuinbouwsector die weer ervaart dat overproductie tot
catastrofale verliezen leidt.
Nadat nog medegedeeld was dat getracht zal worden
een najaai sexcursie te organiseren en dat op l nov. in
Hotel Bakker ile kringvcrgadcring zal worden gehouden en dat op de eerstvolgende ledenvergadering
de heer H. Pardijs (V.L.D.) zal spreken, werd de
vergadering gesloten.

De Gemeenteauond
van de HERVORMDE GEMEENTE
op hedenavond 31 oktober begint om
7.45 uur en niet om 8.45 uur, zoals
vorige weelc was opgegeven.

NUTSCURCUS AUTOTECHNIEK
Zoals reeds in het Nutskrantje is medegedeeld organiseert het Nut weer een cursus autotechniek.
Vorig jaar waren er 20 deelnemers, w.o. enkele dames,
die allen zeer enthousiast waren over deze cursus. Op
eenvoudige wijze onderricht de heer Leenders u over
de technische werking van de auto. De cursus bestaat
uit 6 lessen, waarna met de cursisten van vorig jaar
gezamenlijk een vervolgcursus wordt gehouden van 4
lessen. Als sluitstuk wordt een excursie naar de D.A.F.
fabrieken in Eindhoven gemaakt.

B i ont h i lelie n
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

GESLAAGD
Te Utrecht slaagde voor het diploma Chiropodiste en
Algehele Voetverzorging mej. Tr. H. M. Wolbert.
Voor het vakdiploma Aannemer slaagde aan de
Arnhemse aannemerscursus de heer J. J. Dostal.

Bupro-pas

TIENTALLEN GULDENS

Het gas voor iedereen

Tientallen guldens is uw oude storende of
kapotte radio waard.

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Voor u hebben wij een moderne Radio in
houten kast. Met vier golflengten, waaronder
F.M. ontvangst. Met een zuivere geluidsweergave, aansluiting voor platenspeler, recorder
en tweede luidspreker.

Vraagt inlichtingen.

Prijs 268.—
Inruil voor ieder oud radiotoestel 40.—

31 okt.t mónov.

zonder chauffeur
Garage

DE OPTICIEN DIE ALTUD
L
VOOR U KLAAR STAAT.'

hele pot, 3/4 liter

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier

Gesneden
zoetzuur
hele pot, 3/4 liter

Dit is een tijdelijk aanbieding.

ÏEHERIHK

Appelmoes

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur

Z.f.leden genieten een
k o r t i n g van 20% op
glazen en monturen.

Rode bieten
hele pot, 34 liter

A. G. Tragter
Telefoon 1256

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.
op MAANDAG 4 nov.

1963

10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.
Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.
Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed!
Onder garantie. Extra goedkoop!
Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div*
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz* enz*
SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.
ONTVANGEN: Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,
voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.
Hoge bruine JONGENSSCHOENEN
maat 33-39, voor slechts f 15,75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 17 50

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals
KAMPEERARTIKELEN
o.a.

f 6,95

tenten, luchtbedden, slaapzakken, plunjezakken,
grondzeilen, vergassers enz. enz.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451

ENORME KEUZE

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

-

Telefoon 1281
Telefoon 1379

Spaar de gratis zegels met „guldens-spaar-garantie"
Ananas, literblik, import Hawaï 178 met 36 et gratis zegelk.
Sperciebonen, literblik
92 met 18 et gratis zegelk.
Chocoladehagel, puur 250 gram 80 met lö et gratis zegelk.
„
melk 250 gram 85 met 17 et gratis zegelk.
Fijnste dessertkoffie, potje 50 gr. 188 met 38 et gratis zegelk.
grote pot 200 gr. 680 met 136 et gratis zegelk.
Kandijkoek met veel kandij
68 met 14 et gratis zegelk.
Grote reep, melk, noot of puur 25 met 5 et gratis zegelk.
Leverpastei, blikje 200 gram
62 met 12 et gratis zegelk.
Gebraden gehakt, 150 gram
57 met 11 et gratis zegelk.
Bacon, 100 gram
75 met 15 et gratis zegelk.
Krentenkoekjes
zak 250 gram 69-10%

JflloJe&te
MONTUREN

Geldig van

Weulen Kranenbarg

Een Philips Radio nu 228.Televisie - Radio

WEEK-SPECIALITEITEN

Boterhamworst

KIPPEN en
JONGE HANEN
gevraagd tegen de
hoogste prijs.

1 5 0 gram

Haring in

. . . .

tomatensaus

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Uw adres voor Chem. reinigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.
Ook veiven wij lederwaren
en suede.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.
Zutphen

Reine Victoria's
heel literblik .

Met óók nog uw
gratis VIVO-tvapentjes

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof], l, Zutphen
Telefoon 2264.

f Z.65 pet fles

KEUNE

VOLOP VERSE

jonge haantjes

Voor

Geen diepvries

VIVO kruideniers:

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen

HELANCA

ótenl* „after: KISTEMAKER . OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/1 Hoge

Tel. 1214

dames-

en

kinder-

PANTALONS
Wollen

Kies niet zo maar

Speciale aanbieding!

een fiets
Kom eerst eens kijken in de showroom
van de
Empo Rijwielfabriek.

flanellen

Onder het genot van een kop koffie kunt
U alles op Uw gemak bekijken en Uw
keus maken.

Eis een kwaliteitsprodukt!
FIETS op EMPO!

naar

met lange mouw
Deze week f 3.75.

13 — 17.30 uur behalve zaterdags.

A. J. A. Helmink
Vrijdag 1 november zijn wij
de hele dag gesloten.

Levering via Uw handelaar.
Tevens ruime sortering huishoudelijke artikelen,
o.a. wasmachines, centrifuges, stofzuigers, e.d.

A.s. zondag 2.30 uur

EMPO RIJWIELFABRIEK N.V.

voor de buurtschap DELDEN
op woensdag 6 nov. a.s. 's avonds
7.45 uur in café 't Zwaantje (Zuurveld).

Ledenvergadering
af d. Vorden op dinsdag 12 nov. a.s
's avonds 7.15 uur in zaal Bakker.
Aansluitend tegen ± 8 -uur SPECIALE
VERKEERSAVOND verzorgd door leden
van de Verkeersgroep der Rijkspolitie te
Apeldoorn.

GEVRAAGD:

Met rijbewijs genieten voorkeur.

N. J. KEUNE
Stationsweg l

—

Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Zutphenseweg 14

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

Bureau G. LANGBROEK
Vorden - VLAARDINGEN - Ermelo
Gevestigd sedert 1936

Prijzen vanaf

f 1.95

Accountant
Belastingconsulent
Hoofdkantoor VLAARDINGEN:
Schiedamseweg 58
(gebouw Slavenburg's Bank)
Woonhuis: Burgem. Verkadesingel 43
Telefoon 01898-3252

VORDEN

metaalvakman

A. J. A. Helmink

Vorden 1 Drempt Vooruit 1

VORDEN

Veilig Verkeer Vorden
Verkeersavond

maillots

ruithemden
voor jongens

,GEOPEND: Iedere dag 8 — 12 uur en

kinderbroekjes- en

Nieuwstad 43, Telefoon 06752-1638
Na afspraak vrijblijvend tot uw dienst.
Alles op boekhoudkundig-, fiscaal- en
economisch gebied.

Brood wordt
bezorgd!

u

nu

nog

dagelijks

Wilt u dat zo houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!
Vordense Bakkersver.

C1
etter oet

S

NYLONS ui:

L. Schooldennen

Onze oprechte dank
aan allen die hun belangstelling toonden bij
ons 50-jarig huwelijksfeest.
G. Gosselink
H. GosselinkBijenhof
Vorden.
Raadhuisstraat 27.
H K? r mede betuigen wi
onze hartelijke dank
voor de belangstelling
bij ons huwelijk ondervonden
J. M. Boerstoel
A. H. BoerstoelDijkman
Vorden, okt. 1963.
Insulindelaan 5.
Voor de vele blijken
van deelneming betoond tijdens de ziekte
en bij het overlijden
van onze lieve man,
vader en opa

Hackfortfeest 01. School
op woensdag 6 nov. a.s.
Leerlingen, die volgend jaar leerplichtig
worden en de Openbare Lagere Dorpsschool hopen te bezoeken worden om
kwart over één bij de ingang van de
koffiekamer v.h. Nutsgebouw verwacht.

Uit aller naam:
G. H. SchuerinkHassink
Vorden, Insulindel. 10.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van deelneming en
medeleven betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve man, vader,
behuwd-, en grootvader
Hendrik Verstege

Zaterdagochtend
VERKOOP VAN

val-fruit
Fruitteeltbedrijf 't Medler
Fust meebrengen

"" Nutsgebouw

SINT-GESCHENKEN

te gaan

kiezen

Dan treft u altijd keuze uit
HET MEESTE
EN HET MOOISTE

Zutphenseweg

-

Grote rollen eierbeschuit, nu 2 voor
Ontbijtkoek klasse a, nu 2 stuks voor
Amandelspeculaas, 250 gram

49 et
79 et
79 et

Choco-korrels, 200 gram
Chocoladebeestjes, 200 gram
Vanille-suiker, 10 zakjes voor

29 et
89 et
39 et

Goudkuipje smeerkaas, nu 2 voor
v.v. Goudse belegen kaas, 500 gram
Slasaus extra zacht, grote fles

VORDEN

87 et
159 et
59 et

U koopt toch 'n glas

Zondag 3 november, 8 uur

van het

Grote stukken badzeep, 2 stuk voor
89 et
Volop radion record met 40 et reductie op 2 pakken

Spookdivisie Brandenburg
met:

Hans E. Jager - Peter Neusser Heinz Weiss
Ten dode opgeschreven stierven zij als
helden . . . . maar hun offer was zinloos.

C

Toegang 14 jaar

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

Zeldzaam mooie goudreinetten nu 2 kilo voor

VORDENS DAMESKOOR

Waardebon
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt
U 2 grote flessen appelsap voor 129 et

Een mooie aanwinst
uoor uw uerzamelingl

K

" Winter sportmode:

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Nylonjacks, aan twee kanten te dragen,
isothermijl gevoerd, heerlijk v. d. winter(sport)
Warme sjaals, wol en zijde, royale maten,
kleuren
^l
^uède lederen skiwanten, wind- en waterMicht, warm gevoerd, gebreide boord
iRchte Noorse sokken en kousen

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

' Prijzen van 41.50 tot 96.50

BLAUPUNKT
PHILIPS

U huivert wanneer u in een koud,
vochtig bed stapt.
U hebt last van koude voeten
en slaapt moeilijk in.
Waarom deze narigheid, als het
anders kan t

U kunt uw bed voorwarmen en de
hele nacht warm slapen
bij gebruik van een

elektrisch verwarmde
deken

TELEVISIE
Elektr. Techn. Inst. Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

Ook uoor

DIEPVRIESKISTEN

ZEUGEN

de reuzenbrok
voor zeugen

5

m^
winstpunten voor de varkensfokker

l* Grote tomen biggen
2* Zware, sterke biggen
3* Vlotte opfok

In verschillende maten, kleuren en
prijzen

4« Lange levensduur van de zeug
5» Minder werk voor de varkensfokker

Laat u door ons inlichten

ZEUGEN

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

JUMBO

voor economischer voeren
en betere bedrijfsresultaten

EEN PRODUCT VAN N.V. MENGVOEDER U.T-DELFIA

en

D. Gotink, Varssel
F 84, Hengelo-G.

VOER

U kunt zo'n deken nemen in één of
twee persoons uitvoering.

RADIO

Te koop knopstoelen
en een Friese klok.

C

JUMBO

SLAAP WARM
Een echte deken moet 100%
scheerwol zijn. Een AaBe-deken
is van 100% NIEUWE scheerwol.
Daarom worden deze dekens een
mensenleeftijd gegarandeerd.
En... ze zijn licht.

X

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Tienertruien met rolkraag, moderne kleuren

ien echte

98 et

n

Prijs ff 1.— per stuk

Franse, Noorse, Italiaanse damesen herentruien, in sportieve dessins

DANSEN

Te koop een z.g.a n.
jongenswinterjas,
leeftijd 15 jaar en een
paarvoetbalschoenen,
maat 6%. Te bevr.
bij B. Besselink, Kerkhofweg D 4a.

keuze te maken en alzo in de
roos te schieten. Reden waarom
wij u ,,manen" ook vroeg uw

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Te koop een klein
Orkest „The Spitfires"
Salamander kacheltje,
een wit emaille gas- Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur
oventje en een 2-pits
gasstel.
Zutphenseweg 73

Te koop g.o.h. kolenfornuis. G. Kreunen,
D 114, Wientjesvoort.

Litersblikken ananas nu
129 et
Litersblikken perziken nu
129 et
Bij aankoop van l fles zoete rode belegen
Spaanse wijn l literkruik frambozen-bessenwijn
van 285 et voor 125 et

Royco tomatensoep, bij 2 zakjes gratis l mooie legpuzzle
Druivensap rood of wit, grote fles
159 et
Grote pot zilveruien nu voor
98 et

Aangeboden vrij dubVISSER
bel bovenhuis te Amsterdam WatergraafsVorden
meer, bevattende 5 kamers + badkamer.
Huur f 90 p. maand.
Gevraagd kleinere woning in Vorden of
Concordia Hengelo-G.
omgeving.
Brieven onder letter A A.s. zaterdag 2 november
bur. Contact.

Te koop eiken tafel
-f- 6 stoelen,'n keukenkast, 'n wasketel, l-p
stalen ledikant en een
Sparta-bromfiets.
B. Aalderink, Schoolstraat 14, Vorden.

De stunt van de week, bij elke kilo suiker ontvangt
men l grote chocoladefiguur voor
29 et

Telefoon 1500
VORDEN

Wasserij Brandenbarg
vraagt 'n nette jongen.
Siebelink,
H. K. v. Gelreweg 30.

Woningruil

Zelfs grootmoeder deed er reeds haar inkopen.

A. G. TRAGTER

Vorden, oktober '63.
Klein Brandenborch.

Wie zou wel in predikants gezin willen komen helpen?
Liefst 2 d per week.
Mevr. Dondorp, Coehoornsingel 108, Zutphen. Tel. 06750-2710

bij ALBERS daar winkelt men eerst fijn!

Niemand zal daar treurig om zijn
zolang er nog zoveel andere
doelen zijn, die men niet voorbij
wil schieten. Onder meer 't doel
om bij

HAND- en MOESAPPELS

Uit aller naam:
B. VerstegeKlein Sessink

Mevr. Staring vraagt
per l dec. een HULP
in de huish. voor dag
en nacht ofdag. Voldoende meerdere hulp
aanwezig. Bromfiets
voor vervoer.
„De Wildenborch",
Tel. 06752-6697

Op de Nieuwstad moet je zijn,

TRAGTER in rijwielen

Hendrikjan Schuerink

betuigen wij onze hartelijke dank.

Amerikaans schot
op de maan uitgesteld . . .

VERKRIJGBAAR BIJ

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
500
200

gram
gram
gram
gram
gram

snijworst
boterhamworst
ontbijtspek
fijne rookworst
plockworst

100
50
70
200
90

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17
Vorden -^B? (0675 2) 1540

Knollenplukkers gevraagd door B. H. Fokkink, E 120.

ROt

GELD. MIJ VAN LANDBOUW
Ook het verslag van de bijeenkomst van de Geld. Mij
van Landbouw, kunt u lezen in ons blad van volgende
week.

voor
kleine mensen
met sportieve wensen

„DE ONBEKENDE WERELD"
Ook Vorden heeft een steentje bijgedragen ten bate van
de Unicef (het kinderfonds van de Verenigde Naties).
In gebouw „Irene" werd nl. een toneelavond verzorgd
door de Wildenborchse toneelvereniging T.A.O., waarvan de baten ten goede kwamen aan genoemde organisatie. T.A.O. bracht het blijspel „de onbekende
wereld" voor het voetlicht. Het was een dolkomisch
stuk waarbij de lachsalvo's niet van de lucht waren.
Vooral „Bas de behanger" deed de zaal brullen van
het lachen.
Het was jammer dat er nog zoveel plaatsen in ,,Irene"
onbezet bleven, want T.A.O. verdient beslist een volle
zaal.

Te koop een nieuw
Jersey pakje, wegens
te kleine maat (44).
Te bevr. bur. Contact
Zeer goede WAAKHOND te koop.
E. J. Gotink, Linde
E l i , Vorden
Telefoon (06753) 1353

fa. Hartens

2 LEGNESTEN te
koop.
Z. Smeenk,
Ruurloseweg 43,
Vorden, telefoon 1425

wapen- en sporthandel

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)

Te koop 25 are
stoppelknollen,
Briefjes inl. vóór a.s.
zaterdagmorgen.
H. Kreunen, D 84
Wildenborch
Te koop gevraagd
VOEDERBIETEN.
H.Weenk, Linde E 39
BIGGEN te koop bij
C. G. Vliem. E 52
Te koop een toom
BIGGEN. G. Vliem
,,De Eersteling"
Zware biggen te koop
G. J. Klein Ikkink,
„Blokhuis", Wildenborch

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI
Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding-kinderoveralls

H.H. VEEHOUDERS!
Wilt u uw KOEIEN
deze winter
goed schoon kunnen
houden laat ze dan
SCHEREN door
A. J. Makkink

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G.H. KAYSER N.V.
ENSCHEDE (LONNEKER)

Opgave bij:
H. J. Brinkerhof, C 48

A. J. A. HELMINK, Telef. 1514, Vorden

Vorden

Te koop 'n STIERKALF.
B. Wunderink,
telefoon 6735

Warme
Elegance

J. van Zeeburg
Almenseweg 12
Vorden

biedt U deze japon.

VOORAL UW

Een japon
draagt, ge

U met genoegen
doorgeknoopt.

l

Be wonder ^P even bij

MODEHUIS
fa. Hartens
wapen- en sporthandel

haardolle
•
•
•

intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam

^Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 47, Vorden, Telefoon 06752-1217
Flamazur, de haardolie van n.v. Purfina Nederland

RATTI-NIEUWS
Van de Ratti-teams speelde zaterdagmiddag alleen
Ratti a een thuiswedstrijd. In de belangrijke plaatselijke
ontmoeting tegen Vorden a gelukte het de Ratti-jeugd
om het sterke Vordense jeugdelftal een 3-3 gelijkspel
af te dwingen.
Komende zondag onderneemt het eerste elftal de reis
naar Eerbeekse Boys 2, een tegenstander, die niet met
zich zal laten spotten.
Ratti 2 krijgt bezoek van Steenderen, 2, waaruit men
zeker l puntje kan halen. Zaterdagmiddag speelt Ratti
a thuis tegen Zutphen a, terwijl het b. elftal de verre reis
naar Steenderen b. onderneemt.

,eem uw gemak . . . . en neem een
lopende rekening bij de

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN

D.C.V. I — L.D.C. 15-5
Het eerste tiental van de damvereniging D.C.V. heeft
zich uitstekend hersteld van de nederlaag die ze in de
eerste competitiewedstrijd te slikken heeft gekregen.
Het op bezoek komende L.D.C. I uit Lichtenvoorde
moest vrijdagavond met een 15-5 nederlaag genoegen
nemen. De Vordenaren waren in een uitstekende vorm,
hoewel de grote verrassing was dat de heer B. Nijenhuis, momenteel bovenaan in de onderlinge competitie
een nederlaag leed tegen de heer B. Duking.
De eerstvolgende competitiewedstrijd van D.C.V. I zal
op 4 november in Lochem plaats vinden tegen D.C.L. 1.
KLAVERJASWEDSTR1JDEN BIJ „DE ZON".
Zaterdagavond organiseerde de eigenaar van café
„De Zon", een klaverjastoernooi, waaraan door 12
personen werd deelgenomen. In tegenstelling tot voorgaande wedstrijden toen altijd met een vaste partner
werd gespeeld, hadden de deelnemers nu iedere keer
een ander koppelgenoot. Als wedstrijdleider fungeerde
de heer B. SChoenaker.
De heer A. Hartman behaalde met 5343 punten de
eerste prijs. 2 G. J. Schumaker 5212 punten; 3 D. Droppers 5021 punten; 4 H. Wonnink 4993 punten; 5
H. Zieverink 4813 punten.
EEN MOOI RESULTAAT
De alhier gehouden kollekte ten bate van de Nationale
Vluchtelingenactie heeft ruim ƒ 1808.— opgebracht.

UIT DE RAAD.

VERHOGING BEGRAFENISRECHTEN
De in Vorden geldende verordening op de heffing van
Ruurloseweg 21 de begrafenisrechten dateert van 1919 en was het
Raiffeisenbank
laatst gewijzigd in 1926. In de nota van opmerkingen
op de begroting 1963 vestigen G.S. er de aandacht op
dat de kosten van de algemene begraafplaats globaal
op ƒ 10.000 kunnen worden gesteld, doch de opbrengst
van de begrafenis!echten bedraagt slechts ƒ 1500.—
De raad ging met de verhoging akkoord, hetwelk betekent dat een graf eerste klas in het vervolg ƒ 100, kost
(was ƒ 50,); tweede klas ƒ 60, (was ƒ 30) en derde
klas ƒ 30, (voorheen ƒ 10,—) De rechten voor (het
begraven zijn thans ƒ 60, (ƒ 25,—) voor eerste klas;
ƒ 30,_ (ƒ 10,) tweede klas en ƒ 20, (ƒ 7,50) derde
van uw MATRASSEN gebruiken wij
klas. De vergunning voor een steen bedraagt nu ƒ 10,—
uitsluitend prima damasten en zuivere
Onderhoud liggende steen ƒ 4,— en staande steen
JAVA-KAPOK.
ƒ3,.— Dit laatste kan men afkopen voor resp. ƒ 120,—
en ƒ 90.—
Desgewenst in één dag klaar.
AANKOOP GROND IN HET
Vraagt prijsopgaaf.
UITBREIDINGSPLAN-ZUID
Ter uitvoering van het uitbreidingsplan-Zuid dient de
gemeente de beschikking te hebben over meerdere
stukken grond in dit uitbreidingsplan. De raad besloot
van de hiernavolgende personen stukken grond voor
dit plan te kopen: Mevr. de weduwe .J MeulenbruggeHulshof; Mej. A. M. Uenk; J. N. P. M. Snellenberg;
H. J. Berenpas; G. A. van Zuilekom, en B. H. Breuker,
Laat ervaring U
allen uit Vorden. Ook werd grond gekocht van de heer
leiden, neem
D. J. Uenk te Zutphen.
Bovendien ging de raad er in principe mee akkoord
dat aan mevrouw Mculenbrugge-Hulshof. behoudens
hogere goedkeuring, het recht van eerste koop wordt
verleend voor een in plan Zuid gelegen terrein, bestemd
voor:
voor de bouw van autoboxen.
Er zijn nog wel enkele personen met wie we nog geen
overeenstemming hebben bereikt, zo deelde de voorzitter de heer Albers desgevraagd mee. De heer Bannink was van mening, met het oog op het verlies van
rente, dat de gemeente beter had gedaan te wachten
met de grondaankopen, totdat het bedrijf van de heer
Wassink was gekocht omdat dit de voornaamste transWeg naat Uren 56 - ZUTPHEN
actie is in dit uitbreidingsplan. Bovendien vond de heer
Bannink dat er ten aanzien van de heer Wassink vrij
laag geschat was. De voorzitter deelde mede dat men
genoemd bedrijf in één keer wil aankopen, maar dat
gaat niet één, twee, drie. Van drie mensen hebben we
reeds een aanvraag ontvangen om te mogen bouwen op
»>
de in het geding zijnde gronden, met welke woorden
de voorzitter de discussie rondom het uitbreidingsplanZuid afsloot.
FA. A. POLMAN
RAADSLEDEN STELDEN VRAGEN
Dorpsstraat 22 - Telefoon 1314
Op een vraag van de heer Meijer of er al iets naders
bekend was omtrent de grond voor de zuiveringsinstallatie deelde de voorzitter mede dat deze kwestie
nog in behandeling was bij Ged. Staten. Fen der raadsleden betitelde deze affaire met een „kalm aan actie".
De heer Rcgelink verzocht B & W het hout te vellen
dat op de hoeken van verschillende harde wegen het
uitzicht belemmert, waardoor zeer gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan.
De heer Hartelman had B & W enige schriftelijke
vragen gesteld. In dit schrijven bepleitte de heer Hartelman de belangen van de heer Heuveling, wiens
nertsenbedrijf van zijn huidige plaats moet verdwijnen.
De fokkerij begint langzamerhand een broodwinning
voor de heer Heuveling te worden en bovendien breidt
een fokkerij zich nu eenmaal uit!
@K^M^$#2&i
De voorzitter deelde mede dat het niet op het terrein
meubelen
van B & W lag om een ander terrein voor de heer
Heuveling te zoeken. Wij hebben trouwens wel een
terreintje op het oog gehad, maar konden dit niet
krijgen, aldus Voorzitter.
De heer Hartelman deelde mede dat de heer Heuveling
zeer veel adressen had bezocht om een ander terrein
te vinden, hij was echter niet geslaagd. „Wij nemen
JUBILEUM HEER KLEIN BRINKE
reeds een soepele houding aan, want we zitten zelf ook
zeer omhoog met dit probleem", antwoordde de voorDinsdag j.l. vierde de heer Klein Brinke, directeur van
zitter. Men kwam uiteindelijk tot de slotsom dat de
de Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht" zijn
heer Heuveling dan maar eens op het gemeentehuis
veertigjarig dienstjubileum. Er werd een zeer druk bemoest komen om te vertellen met wie hij alzo onderzochte receptie gehouden, waarbij de heer Klein Brinke
handeld had. Misschien dat de gemeente dan nog iets
danig in de bloemetjes werd gezet. In verband met
voor
hem doen kan.
beperkte plaatsruimte zullen wij de volgende week
De heer Regelink zou gaarne zien dat een lichtpunt
nader op deze receptie terugkomen.
werd aangebracht op het punt waar de Industrieweg
op de Kerkhofweg uitkomt. De heer Hartelman had
dezelfde wensen, met dit verschil dat hij gaarne een
lichtpunt bij de Pastorie op de Kranenburg wilde hebben. De voorzitter deelde mede dat de verlichting van
de Rijksweg op de Kranenburg in behandeling is bij
een professor, hoewel B & W reeds verschillende malen
op spoed hebben aangedrongen kunnen we nog niets
positiefs zeggen.
De voorzitter deelde de heer Wesselink op desbetreffende vragen mede dat de Molenweg hei best raat
zal worden met de klinkers van deze weg en die van
de Wilhelminalaan. De julianalaan zal een nieuw
wegdek krijgen, terwijl de Wilhelminalaan voorzien zal
worden met betonklinkers.
Verder zou de heer Wesselink gaarne zien dat
„gemeentewerken" in Contact publiceert welke werken
zij van plan zijn uit te voeren, zodat iedereen er kennis
van kan nemen wat er zoal „op stapel" staat. Wethouder Lenselink toonde zich van dergelijke publicaties geen voorstander.
De heer Wesselink vond het gevaarlijk dat de Ruurloseweg vanaf Klumper tot aan de overweg nog geen vrijliggend rijwielpad heeft. Bovendien is er geen voetpad.
Was deze er wel dan konden de bewoners droogvoets
thuis komen en waren de gevaren op de Rijksweg ook
minder groot.
De heer Albers verzocht B & W de gaten in de zandweg
Verkrijgbaar bij
langs de boerderij „Trouvee" te dichten. De voorzitter
deelde mede dat dit een recreatieweg is en dat het voor
het verkeer van geen belang is.

Voor het overtrekken en bijvullen

A. J. A. HELMINK

Telefunken

Assurantiekantoor

BILJARTVERENIGING K.O.T.
De bil j ar (competitie van het Biljartdistrict Doetinchem
& Omstreken van de Kon. Ned. Biljartbond zal volgende week een aanvang nemen.
In totaal 50 teams zullen aan deze competitie deelnemen. Het eerste drietal van de Vordense biljartvereniging KOT zal uitkomen in Klasse C I (libre).
Dinsdagavond speelt KOT haar eerste wedstrijd tegen
't Averenck I uit Hengelo.
Het tweede team van KOT is ingedeeld in Klasse C III
(libre) groep I. Ook voor het tweede staat als eerste
ontmoeting een uitwedstrijd op het programma en wel
tegen Eikeboom I uit de Keyenburg.
KOT III is ingedeeld in Klasse C III (libre) groep I.
De eerste wedstrijd wordt thuis gespeeld tegen O.M.S.
II uit Doetinchem.

Alle betalingen met gesloten beurzen via de
coöperatieve boerenleenbank.
Geen gevaar voor verlies, diefstal of brand,
terwijl de bank bovendien een deel van uw
boekhouding levert.

Radio en Televisie

Fa. P. BREDEVELO & ZN.

HET%INNENHUIS

L. Schoolderman

- Vorden

