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BIOSCOOP
Zaterdagavond draait de film „Heimatlos". Het
is een romantische film met als hoofdthema lief-
desleed en liefdesgeluk. Het lied Heimatlos, dat
door een der vrienden gezongen wordt, is een
bekende schlager geworden.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

BIJEENKOMST GEMEENTEBELANGEN
Onder auspiciën van de groep Gemeentebelan-
gen werd in zaal Bakker een bijeenkomst gehou-
den, waar een tweetal sprekers het woord ge-
voerd hebben. Met een kort woord ingeleid door
de voorzitter, de heer G. J. Schurink, hield de
heer de Ruyter uit Boskoop, financieel adviseur
van de Kon. Ned. Middenstandsbond een inlei-
ding over de loonsverhoging in deze tijd. De
prijzen worden, aldus spr., hierdoor verhoogd,
wat de export weer drukt en de import ver-
hoogt. Hierdoor krijgt ons land een ongunstige
betalingsbalans en gaan we de verkeerde kant
op, tenzij zich in het buitenland ook deze ten-
dens voordoet. De middenstanders moeten duur-
der inkopen en dus meer geld investeren, hetgeen
door de belastingafroming weer moeilijk gaat.
Men zou de middenstanders al heel wat verlich-
ting geven door b.v. van het inkomen over 5
jaar het gemiddelde te nemen, en hierover be-
lasting betalen. De arbeiders hebben veelal een
geborgen bestaan en zien dus niet de noodzaak
in om te sparen. De loonsverhogingen in alle
sectoren werken als een spiraal, want ook de
prijzen gaan dan omhoog en daar is niemand
mee gebaat. De loonsverhoging moet gepaard
gaan met meer produktie. Doch het moet ook
weer niet zo zijn, dat als de goederenproduktie
met 5% omhoog gaat, het loon ook met 4 of
5% omhoog moet, want de produktie-verhoging
Is ook weer voor een deel te denken aan de in-
vestering van snellere machines. En die kunnen
alleen aangeschaft worden als de belastingdruk
niet te hoog is. Spr. was er voor om de bijver-
diensten, waarvoor vaak de vrouw in het ge-
zin zorgt, tot ƒ 800,— a ƒ 1.000,— vrij te laten.
Dan kwam er ook meer animo. Zo ook met de
overuren. De spirit om meer te verdienen gaat
er dikwijls uit door de hogere belasting, die
men dan moet betalen. Hij wees er verder op
dat het aantal middenstandsbedrijven na de oor-
log veel verminderd is. Vele hebben de strijd
tegen de hogere prijzen niet vol kunnen houden.
Naar aanleiding van deze inleiding werden er
een aantal vragen gesteld, waaruit zich een ge-
animeerde discussie ontwikkelde.
Na de pauze kwam de heer Berendsen, wethou
der Gemeente Belangen uit Markelo aan 't
woord. Deze behandelde de structuur en be-
voegdheden van overheidslichamen, in 't bijzon-
der van gemeentebesturen. Het belangrijkste
werk van de gemeenteraad is het vaststellen
van de begroting. Men moet hier de grote lijnen
zien en niet urenlange discussies voeren over
luttele bedragen. Naast enkele eigen inkom-
sten o.a. uit straat- en vermakelijkheidsbelas-
ting, moeten de gemeentefinanciën hoofdzake-
lijk komen uit het fonds der Nederlandse ge-
meenten. Gemeenten, welke veel ondernemingen
telden voor de oorlog, krijgen nu een hoge uit-
kering. In sommige gemeenten kan alles en in
andere weer niets. Dat ligt vaak aan de activiteit
van het gemeentebestuur. Men moet er op uit
om wat in Den Haag of in Arnhem te kunnen
bereiken, dat had spr. in Markelo ondervonden.
De gemeenten, die een sluitende begroting had-
den, waren er het slechts aan toe, want de te-
korten werden toch door het rijk bijgepast. Mar-
kelo had ook tekorten, doch mede hierdoor heeft
men er thans riolering, waterleiding, een zui-
veringsinstallatie e.d. Men heeft er trouwens
veel werk voor moeten verzetten. Men krijgt nu
eenmaal niet iets voor niets. Tenslotte consta-
teerde hij dat in een gemeenteraad van een klei-
ne plaats de politiek een ondergeschikte rol
speelt. Gemeentebelangen doet niet aan politiek.
Vooral op samenwerking komt het aan, want
dan kan er wat bereikt worden. Ook hier be-
stond gelegenheid naar aanleiding van het ge-
sprokene vragen te stellen, waarvan nogal ge-
bruik werd gemaakt.

AUTOBOTSING
Zaterdc^gmiddag had voor Garage K. in de
Dorpsstraat een aanrijding plaats tussen een
personenwagen, bestuurd door mevr. M. alhier
en een vrachtauto met aanhangwagen. Beide
auto's kwamen uit de richting Ruurlo. Mevr. M.
gaf vroegtijdig een teken dat zij linksaf wilde
naar de "benzine-pomp. Dit werd door de bestuur-
der van de vrachtauto te laat opgemerkt. On-
danks krachtig remmen kon hij niet voorkomen,
dat de luxe wagen van achteren werd geraakt,
waarbij deze vrij zwaar werd beschadigd. Per-
soonlijke ongelukken deden zich niet voor.

KERKDIENSTEN zondag 8 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. W. C. P. den Boer,

Uithuizen.
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur Mis. 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis. 4 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telcf. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, TeJ. 06753-420, en
Wechgelaer.Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt .

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 98 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52,— tot f 58,— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand van 30 okt. t.m. 5 nov.
Geboren: z. v. G. J. Steenblik en M. J. Buunk ;
d. van D. Boersma en A. C. Olthuys; d. van
G. R. Verstege en G. H. Meenink.
Ondertrouwd:^^H. Dwars en H. A. C. van
Hoek.
Gehuwd: A. Klein Nengerman en G.Schots-
man.
Overleden: Geen.
RUIM fl. 500,- VOOR DE VLUCHTELINGEN
De kollekte vflB de stichting Ned. Comité
Vluchtelingenjaar heeft in deze gemeente
fi. 516,94 opgebracht. De Burgemeester dankt
allen, dLe tot het welslagen van deze kol-
lekte hebben medegewerkt.

IEDEREEN IS

VAN..

WÉG»

BOSSCHER
BESCHUIT

bros en beter

SINT NICOLAAS KOMT WEER IN VORDEN!
De Vordense Winkeliersvereniging is onlangs in
vergadering bijeen geweest om de Sint Nicolaas-
aktie te bespreken. Met algehele instemming is
besloten om ook dit jaar weer een daverende
aktie te voeren, met veel prijzen. De speciale
Sint Nicolaatcourant zal te zijner tijd uitgebrei-
de inlichtingen hieromtrent geven.
De heren J. Derksen, A. Siemerink en G. J.
Schurink wilden hun jarenlange bestuursfunctie
gaarne beëindigen; in hun plaats zijn gekozen
de heren P. van Asselt, H. Bogchelman, H. Dek-
ker en A. Dolphijn.
De Winkeliersvereniging zal alles in het werk
stellen om het hun clientèle ook dit jaar weer
naar de zin te maken en ze hoopt dan ook dat
velen hun Sint Nicolaasinkopen in Vorden zul-
len doen. Dan kan het weer een gezellige tijd
worden.

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 6 cent per week!

VOETBAL
Voor de elftallen van Vorden is het zondag geen
slechte dag geweest. Vorden I won na spannen-
de strijd met 4—3 van Ratti I. Vorden II speel-
de thuis tegen Pax IV en was in het veld door-
lopend sterker. Voor het doel was het tempo te
traag, zodat het aantal doelpunten tot 4 beperkt
bleef. Pax scoorde even voor het einde een te-
genpunt. De doelverdediger Golstein van het
b-elftal, welke voor het eerst in het tweede uit-
kwam, kan op een prima wedstrijd terugzien.
Vorden b slaagde er zowaar in haar eerste over-
winning te behalen en nog wel op het sterke
Zutphense A.Z.C. a. De eindstand was hier 4—2
voor Vorden b. Vorden c leed in Zutphen tegen
Zutphania a een onfortuinlijke 2—l nederlaag,
waarbij de Zutphania-scheidsrechter zich niet
van zijn beste ijde liet kennen. Tenslotte verloor
Vorden d ditmaal weer eens met grote cijfers
en wel met 10—O van A.Z.C. d.
A.s. zondag ontvangt Vorden I het sterke Wit-
kampers I uit Laren. Dit pas gepromoveerde
elftal doet het in de 2e klasse uitstekend en de
geel-zwarten krijgen het dan ook zwaar te ver-
duren. De Witkampers is een enthousiaste ploeg
en Vorden zal haar met dezelfde wapens moe-
ten bestrijden, wil zij succes boeken.
Vorden II speelt een uitwedstrijd tegen Keyen-
burgse Boys III en kan hier winnen, mits de
voorhoede wat vlotter en beter schiet.
Vorden b gaat op bezoek bij Voorst a en Vor-
den d speelt zaterdagmiddag in Almen tegen
Almen a.

JAARVERGADERING BESTUURDERSBOND
De N.V.V. Bestuurdersbond afd. Vorden hield bij
verhindering van de voorzitter haar jaarverga-
dering o.l.v. de secretaris, de heer G. J. Voor-
horst. In een schrijven van de voorzitter wees
deze er op dat de te volgen loonpolitiek steeds
onduidelijker wordt, vandaar dat ten aanzien
van de arbeider als enkeling een hechte en ster-
ke organisatie nodig is.
Uit het financiële verslag bleek dat de afdeling
beschikt over een klein batig saldo. Ook werd
gewezen op het grote nut van de cursusavon-
den en het vergad|^yjenbezoek.
Besloten werd mld^^februari de feestelijk ge-
tinte contact-avond te houden, waarbij indien
mogelijk het gezelschap Buiten Beeld met o.a.
Christel Adelaar, Guus Verstraete en Joop
Reynolds, bekend van de televisie zullen optre-
den, ^a
's Middags is er e^ftoorstelling voor kinderen
met het televisie-sp^R^po de Clown.
Op 13 november en 21 januari zal een ontwikke-
lingsavond worden gehouden met als spreker
de heer A. van Dijk, districtsbestuurder uit De-
venter. Op 5 december zal het St.-Nicolaasfeest
met de kinderen van de |N.V.V.-leden worden
gevierd. Waarschijnlijk zal daarbij een poppen-
kast of een film worden vertoond. In maart zal
voor de kinderen optreden het poppenkast-thea-
ter IJsco de IJsbeer.
Aanwezig waren ook afgevaardigden van de
N.V.V.-vrouwenbond.

DELDENSE RUNDVEEFOKKERS BIJEEN
De Stierenvereniging „Delden" vergaderde in
het café „Het Zwaantje" onder leiding van de
heer J. Eggink.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de af-
tredende voorzitter, de heer J. Eggink, herko-
zen. Als leden der kascommissie 1960 werden
benoemd de heren E. Brummelman en J. Groot
Roessink. Het dekgeld voor koeien van niet le-
den werd voor 1960 vastgesteld op ƒ 10.— per
dekking. De stier „Paulshart" zal over 1960
voor een bedrag van ƒ 1260,— bij de heer B. H.
Lebbink worden gestationeerd.
Wegens de fokdag was de jongveekeuring van
de vereniging afgelast.
Door bemiddeling van de G.O.S. bracht de stier
„Elisabets Roland" bij verkoop een bedrag van
ƒ 1510,— op. De stier „Paulshart" was verze-
kerd voor een bedrag van ƒ 2200,—.

GROTE BELANGSTELLING BIJ
GOUDEN HUWELIJKSFEEST

Er zullen in Vorden maar weinig gouden huwe-
lijksfeesten gevierd zijn, waarvoor zoveel be-
langstelling bestond als die van het echtpaar
H. J. Gotink—G. H. J. Harmsen, welke dit feit
dinsdag herdacht. De zaal van Hotel Bakker
was haast te klein om voor alle belangstellenden
een plaatsje te vinden.
Onder de velen, die het gouden bruidspaar de
hand kwamen drukken, waren burgemeester
van Arkel en de gemeente-secretaris, de heer
Plas, evenals de beide plaatselijke predikanten.
Ook van de zijde der Coöp. Landbouw Vereni-
gingen en andere agrarische instellingen waren
heel wat afgevaardigden of ex-collega's aanwe-
zig. Tientallen bloemstukken en andere geschen-
ken werd het echtpaar hierbij aangeboden,
's Avonds brachten de beide muziekverenigin-
gen, „Concordia" en „Sursum Corda" een se-
renade. Het is een dag geworden, welke het
krasse echtpaar nog lang in prettige herinne-
ring zal blijven.

Een echte jas
voor uw zoon!

Stevige mohair kwaliteit, zeer
vlot 7/8 model, vaste capuchon,
ruitvoering, opgestikte zakken,

De prijs is een verrassing.
10 jaar, (met kleine stijging
per maat) f 32.90.

VISSER - VORDEN

CHR. JONGE BOEBEN BIJEEN
De C.J.B.T.B., afd. Vorden, hield een matig

bezochte ledenvergadering In het café Eskes on-
der leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr.
De leden werden attent gemaakt op het nut van
de cursus voor gespreksleider en spreken in het
openbaar, welke gehouden zal worden in De
Steeg. De excursie naar de selectie varkensmes-
terijen te Haarlo en Lochem en aan de G.O.S.
exportslagerij te Twello zal niet op 12 doch op
26 november a.s. plaats hebben.
Hierna hield de heer Lensink uit Borculo een
korte inleiding over het onderwerp: „Coöpera-
tieve afzet van vlees en vee". Spr. wees er op
dat Denemarken sinds 1887 een coöperatieve
vleesafzet heeft. In de oorlogsjaren 1914—1918
kwam de gedachte Coöp. vee- en vleesafzet In
ons land sterk naar voren. In 1915 werd In Fries-
land de eerste stap tot oprichting genomen. Na
1918 volgden er meerdere. Geen alleenstaand
veehouder wordt als lid van de vleescentrale
toegelaten doch uitsluitend In coöperatief ver-
vand n.l. de G.O.S.
Hierna ontspon zich een levendige discussie
waarbij tal van meningen naar voren kwamen.

ERNSTIGE VAL VAN HOOIZOLDER
De 70-jarige landbouwer B. H. Koning In Linde
had het ongeluk in de schuur van de hooizolder
te vallen, waarbij hij ernstig werd gewond. Het
ongeluk Is ontstaan doordat een paar balken-
slieten braken. Hij kwam hierdoor op de beton-
nen vloer van de schuur terecht. Met een sche-
delbasisfractuur, gebroken sleutelbeen en een
gekneusde nekwervel werd hij naar het zieken-
huis te Zutphen vervoerd. ZJJn toestand Is nog
zeer ernstig.

DE VORDENSE DAMMERS VERLOREN
OPNIEUW

Het eerste team van de Vordense damclub heeft
vorige week vrijdag ook haar tweede wedstrijd
in de nieuwe competitie verloren al was het dit-
maal op het nippertje. Tegenstandster was Hen-
gelo-G., welke met 11—9 de overwinning wist te
behalen, waarmee dit team voor het eerst in de
analen Vorden wist te verslaan.
Het 2e team van Vorden had Zutphen II op be-
zoek en wist zowaar opnieuw beslag te leggen
op de beide punten door een 10—6 overwinning.
Het eerste team speelde maandagavond een uit-
wedstrijd tegen Lochem I, welke wedstrijd in
een voor Vorden gunstige stand is geëindigd.
Van 2 afgebroken partijen is de uitslag nog niet
bekend, doch hieruit zullen waarschijnlijk nog
wel zoveel punten gehaald kunnen worden, dat
Vorden de wedstrijd gewonnen heeft. De eind-
stand was voorlopig 8—8.
Volgende week vrijdag speelt Vorden I tegen
Hummelo I.

INTERESSANTE BOEKBESPREKING
In een gecombineerde ledenvergadering van de
afd. Vorden van de B.O.L.H. en de B.O.G. werd
dinsdagavond in café Eskes, door de heer Kolk
uit Laren een boekbespreking gehouden over
de Friese roman „de Gouden Zweep" van Abe
Brouwer. De heer Kolk, een goed causeur, wist
op de hem bekende wijze deze roman dermate
te brengen, dat de aanwezigen met stille aan-
dacht het verloop volgden. De leden die deze
avond niet hebben bijgewoond, hebben dan ook
veel gemist.
Vooraf deed de voorzitter, de heer J. B. Wues-
tenenk, enkele mededelingen aangaande de ka-
dercursussen.
De wisselbeker voor de beste prestatie van de
zomerwedstrijd werd gewonnen door de heer
Joh. Regelink met 25 punten.

KIND ERNSTIG GEWOND DOOR KOKEND
WATER

Het 6-jarig zoontje van B aan de Zutphense weg
kwam te vallen toen hij op een stoel staande Iets
van de schoorsteenmantel wilde pakken. In zijn
val sleurde hij een pan met kokend water met
zich mee, welke gedeeltelijk zich over hem uit-
stortte. Met ernjstigö brandwonden werd de
kleine naar het Alg. Ziekenhuis te Zutphen ver-
voerd.



TWEEDE NUTSAVOND

A.s. woensdag houdt de heer Kamperman uit
Olst een causerie over „Kunstmanen en ruimte-
vaart". Waar dit onderwerp zich op 't ogenblik
verheugt in grote belangstelling niet alleen van
de ouderen maar vooral ook van de jeugd uit de
hogere klassen van 't voortgezet onderwijs,
hoopt het bestuur op een volle zaal. De heer
Kamperman vertelt op zeer populaire, maar
toch wetenschappelijke wijze over dit onder-
werp, zodat de lezing voor iedereen begrijpelijk
is. In de pauze kunnen vragen worden ingele-
verd. De heer Kamperman is een zeer boeiend
spreker en treedt op vele Nutsavonden in ons
land op, waar hij steeds 't hoogste aantal punten
op de rapporten haalt, n.l. 10 d.w.z. uitmuntend,
die rapporten moeten aan 't Hoofdbestuur inge-
leverd worden. Er wacht de Nutsleden dus een
interessante en leerzame avond.

BILJARTEN

In de competitie van de Zutphense Biljartbond
speelde vorige week K.O .T. I thuis tegen Atlarv
ta I en won met 6—2. K.O.T. II deed het ook
goed in de Ie klasse en won van IJssel I met
8—2. K.O.T. III speelde in de 2e klasse thuis te-
gen Poorte II en won ook al. De cijfers waren
hier 6—4. Tenslotte zorgde K.O.T. IV voor een
nederlaag en wel tegen De Hoven II. De eind-
uitslag was hier 3—7.
K.O.T. I was deze week vrij. K.O.T. II speelde
tegen de Kroon I en won met 6—2; K.O.T. III
speelde eveneens uit tegen de Berkelbrug II en
wist hier met 8—2 te zegevieren en tenslotte
trok K.O.T. IV weer aan het kortste eind en ver-
loor in Voorst met liefst 10—0.

MOEDEEAVOND R.K. BOERINNENBOND

De afd. Vorden der R.K. Boerinnenbond „St.
Martha" hield in zaal Schoenaker haar eerste
maandelijkse bijeenkomst in het winterseizoen.
De presidente, mevr. Tr. Schoenaker-Smit kon
weer een groot aantal dames verwelkomen, be-
nevens de nieuwe Geestelijke Adviseur, pastoor
A. Bodéwes o.f.m. en een aantal nieuwe leden,
Ter opening van deze moederavond bracht een
drietal kleuters van de kleuterschool enkele aar-
dige declamaties ten gehore, welke zeer in de
smaak vielen. Hierna werd het woord verleend
aan pastoor Bodéwes, die een inleiding hield
over het bidden van de Rozenkrans,, de over-
weging der geheimen, de sfeer van het gebed
etc. Spr. zette dit op zeer duidelijke wijze uit-
een. Nadat er nog verschillende vragen hierover
waren beantwoord werden enige mededelingen
gedaan.
Een 2-tal dames werd uitgeloot voor de cursus
voor gehuwde boerinnen, welke op „Ons Erf"
wordt gehouden. De gelukkigen waren de dames
mevr. Koers-Koenders en mevr. Gal-Lichten-
berg. Besloten werd dit seizoen ook een tweetal
cursussen te organiseren en wel een cursus
„Kleine karweitjes" en een knipcursus, waar-
voor zich inmiddels verschillende dames op-
gaven.
Mevr. Schoenaker-Smit dankte tot besluit allen
voor hun opkomst en de Z.E. heer Pastoor voor
zijn mooie inleiding.

RATTI NIEUWS

De belangrijke plaatselijke ontmoeting tussen
Vorden en Ratti eindigde in een verdiende 3—4
zege voor de Vordenaren. Toch mag gezegd wor-
den, dat het Ratti-elftal, dat tijdens de huidige
competitie nog weinig grootse wedstrijden heeft
gespeeld, ditmaal wel bijzonder op dreef was.
Ratti heeft dit jaar door allerlei omstandigheden
aan kwaliteit moeten inboeten, maar deson-
danks mag men zeker niet ontevreden zijn over
het j.l. zondag vertoonde spel.
Zoals steeds met een derby waren er weer tal-
rijke spannende momenten en reeds in het begin
zorgde B. Wentink voor het verrassende element
door vanaf de linkervleugel een keihard schot
in te zenden, waar keper Gr. Jebbink tevergeefs
naar greep (l—0). Vorden reageerde direct met
een goede tegenaanval, waaruit Dimmendaal via
de paal de gelijkmaker kon scoren (l—1). Nu
was het weer de beurt aan de thuisclub en toen
een der Vordense verdedigers de bal verkeerd
wegwerkte was Wentink er als de kippen bij
om 2—l te scoren. De spanning werd nog gro-
ter, toen Velhorst voor Vorden de balans in
evenwicht bracht door een hoekschop van rechts
fraai in te schieten (2—2). Tolkamp maakte er
nog voor rust 3—2 van, zodat Ratti met rust
nog een kleine voorsprong had.
Na de thee maakte Vorden een iets betere in-
druk dan de Rattianen. Rechtsbuiten Korenblik
wist na verloop van tijd met een fraaie kogel via
de paal andermaal gelijk te maken (3—3), ter-
wijl Ratti tenslotte het onderspit moest delven
doordat Nijenhuis een hoge bal, die eerst op de
lait stuitte van dichtbij wist in te schieten
(3—4).
Ratti a speelde een behoorlijk partijtje in Neede
tegen Neede b en wist de puntjes broederlijk
te verdelen door een 2—2 gelijkspel.
Ratti b kon haar ongeslagen record handhaven
en wist in Hengelo Pax c met 2—O te bedwin-
gen, een prachtig resultaat voor deze jongens!
Komende zondag moet het eerste naar Diepen-
heim, hetgeen altijd een lastige tegenstander is.
Ratti II ontvangt Pax IV thuis, Ratti a krijgt
bezoek van Ruurlo a en Ratti b gaat zaterdag-
middag naar Hengelo-G, waar men Pax b gaat
bekampen.

EEN KALF MET 12 POTEN
Bij de landbouwer Wassink op de Nieuwstad
deed zich het uitzonderlijke geval voor, dat een
koe kalven moest van een drieling, welke aan
elkaar gegroeid was. Het kalf had 3 koppen, 3
staarten en 12 poten. Het was al gestorven voor-
dat het dier het levenslicht had aanschouwd. De
veearts moest bij deze verlossing te hulp ge-
roepen worden, waarbij deze het kalf in delen
moest verwijderen.

Bejaarden-kring
op woensdag 11 november a.s*
om half 3 in het Nutsgebouw»

Geluidsfilm over Nederland enz.

Vrouwenver. Linde
De volgende verenigingsavoud is niet
11 nov maar 18 nov.
12 nov. gaan we naar de ringvergadering
in de Veldhoek.

Het Bestuur

WINTER-
Mantels en Japonnen

in een nieuw assortiment.

et*

in leuke modellen
en nieuwe modeklcuren.

KOMT U EENS KIJKEN!

LO»MAN
VORDEN TELEF. 1231

Advertenties ^t
-~r^f-

voor de

Speciale Sint Nicolaascourant
moeten zo spoedig mogelijk worden
ingeleverd bij Drukkerij Wolters.

Uiterlijk a.s. maandag.

Vordense Winkeliersvereniging.

Het adres voor
pluimvee en wild is;

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Luxe- en Huish.art.
Glas, Porcelein en

Aardewerk
Elektrische- en
Gasapparaten

Verlichtingsart.
Sanitair

Ijzerwaren en
Gereedschappen

Speelgoed

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5, Tel. 1491

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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, Hengelo-G.
Telefoon 561

H. H. Tractorrijders!
Een nieuwe KAP

nodig voor uw trekker?
Stelt U zich met ons
in verbinding en het

komt in orde.

fa* G. W« Luimes
Vorden, Telef. 1421

WULLINK
voor uw

SCHOENREPARATIE

Fietscape's
im. leer, ijzersterk.

Met en zonder capuchon, ook
in plastic uitvoering.

Plastic jassen, cape's,
beenpijpen.

Sporthandel Fa. MARTEHS

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

Komt u eerst onze modellen eens
bezichtigen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

2e Nutsavond
op woensdag 11 november 1959

in het Nutsgebouw.

„KunstmÊi en ruimtevaart"
door de Weled. Heer G. J. Kamper-
man, uit Olst.

Aanva
Zaa

8 uur precies,
en 7.30 uur.

Vrije toegang Nutsleden (2 pers.)

Niet-leden f 1.25 per persoon.

Denkt u aan Cilly Wang?

Heden zaterdag

DANSEN
in zaal Winkelman, Keijenburg

Sportieve

in lichte uitvoering zijn erg
modern dit najaar.

Wij hebben hierin verschil-
lende modellen voorradig.

*Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

A.s. zondag 2 uur,

VORDEN l - WITKAMPERS l
(Laren-Gld.)

TE KOOP:

meelvaten
bij N.V. Chroomieder-

fabriek.

Erris Centrifuge
Volkomen veilig,
Zelfdenkend deksel,
Handig verplaats-
baar,
Inhoud ± 3 kg.,
Rubber afvoertuit,
Prima afwerk ing ,
Volledige garantie.
Prijs f 235.—.

Andere merken:
Robusta f 194.—
Miele f 216.-
A.E.G f 269.-

Vraagt vrijblijvend
folders en demon-
stratie, ~(evt. aan
huls).

Óók voor
wasmachines:

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutph.weg5.Tel. 1491

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende de maand
NOVEMBER een
___ 4 ._ drymaster-

1 behandeling

op elk te reinigen kle-
dingstuk.
Chern. reinigen, Drij-
mastern, Verven, on-
zichtbaar Stoppen en
Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H.Lijftogt 't Hoge 57

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor het medeleven,
ondervonden tijdens de
ziekte en na het over-
lijden van onze lieve
broer en oom
Hendrik Jan Mennink

weduwnaar van
A. Visschers

Uit aller naam:
wed. A. Bloemendaal'

Me*nnink

Vorden, nov. 1959.
Het Hoge 44

Mevr. Staring,
„'t Hooge Zand",
vraagt zelfst. meisje
voor 2 of 3 dagen p.
week. Tel. 06752-1234

Te koop z.g.a.n.
DAMESWINTER-
MANTEL, beige,
m. 42. Nieuwstad 29

Te koop VOETBAL-
SCHOENEN, m. 9y2

G. Nieuwenhuis,
't Hoge 15

Uw adres voor
biezenstoelen matten
is H. RENSINK,

Nieuwstad 29

DANSSCHOOL
HOUTMAN

Groenlo

13 nov. weer dans-
les zaal Winkelman,
Keyenburg.
A.s. zaterdag 7 uur
beginners zaal Schoen-
aker. Tevens inschrijv.
voor snel-privé.

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

BIGGEN te koop.
H. Steenblik, Hackfort

Een toom BIGGEN te
koop bij T. Hartman,
Lochemseweg D 39,
Vorden, Oude Voorde

Te koop toom biggen
en 2 petromaxlampen
B. Rouwenhorst,

Hackfort

3 tomen BIGGEN te
koop bij B. Luesink,
Bolderhorst, Delden
Vorden.

Zware BIGGEN te
koop bij G. Vliem,
„De Weideman" E 32

Te koop nuchter r.b.
STIERKALF
bij H. Weenk B 20.

Te koop een Shetl.
PONY, zwartb. met
bles, m. stamb.papieren
Gachikt voor rijver.
A. J. Boers, C 35.

Te koop een toom
mooie BIGGEN.
G. J. Weustenenk,
Koekoekstr.,Vierakker

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel.

„'t Gazoor"

Te koop pracht
VOLIÈRE (dag- en
nachtverblijf) met 20
KANARIES, compleet
met verlichting.

Molenweg 24

Te koop JAWA, 250
c.c., bouwjaar 1951.
G. Nijenhuis, D 52b
Vorden.

Te koop partijtje
mangelwortels.
G. J. Mennink,

„de Koppel"

(JCoudt u van n gezellig spel ?

Dammen - Schaken *

Domino - Schrabble -

Monopolie of van Kaar-

ten.

Komt U eens kijken bij:

Fa. MHRTENS - Sporthandel

BIJVERDIENSTE.
Grote verzekering-maatschappij vraagt
voor Vorden en Hengelo-Gld. voor
ieder van deze 2 plaatsen een flink
en actief persoon als

Vertegenwoordiger
Voor een serieus werker, die zijn
vrije tijd nuttig en lonend wenst te
besteden, een goede kans tot oplei-
ding in een interessant beroep. Inwer-
king door en samenwerking met In-
specteur. Leeftijd 23-35 jaar.
Brieven met uitvoerige inlichtingen
onder no. 32 bureau v.d. blad.

Nieuws van Je Nieuwstad
Ook vandaag weer Spijssloffen

geen 1.25 maar 99 Ct.

5 heerlijke verse Tompoesen
f 1.— vandaag 80 Ct.

5 Sinasgebakjes geen 1.10 maar
98 et.
5 Amandelbroodjes 80 et
vandaag 7O Ct.

Reclame Cake geen 1.28 maar
98 et.
Vraagt onze Roombroodjes,^^
Drentse Stoeten, Mergpijpjes?
Slagroomsoesjes, Gevuld Schuim,
en onze heerlijke Speculaas.

Voor de boterham, groot blik
Leverpastei geen 49 maar Jfe
44 et.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

P.S. Wegens familiefeest is onze
zaak a.s. maandag 9 nov. na 4 uur
's middags GESLOTEN.

KEURKOLLEKTIE

Jago Shawls
Heren Shawls vanaf 4.95

Dames Shawls vanaf 3.95

bij

L Schoolderman

Chem. reinigen Verven
Steeds groter wordt onze klantenkring.
Hoe dat komt?
Omdat alle goederen, die bij ons in
behandeling worden gegeven, prima
worden afgeleverd.
Neem naast het chem. reinigen of
verven een speciale behandeling, ook
tegen de tapij tkever.

H. Th. Hendriks,
v.h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197

s Maandagsmorgens voor 9 uur be-
richt wordt dezelfde dag afgehaald en

dezelfde week terugbezorgd.
100 pet. verzekerd tegen diefstal,

transport en brand. Dus veilig.
P.S. Ook voor Uw fi jne was, het
juiste adres.
Stoppage enz. enz.

PARTIJ v.d. ARBEID
Denkt U aan de

FILMAVOND
van Reisbureau „De Vrije
Wereld"

op a.s. dinsdag in 't Nutsgebouw.

Nog kaarten bij de bekende adressen,
ook voor niet-leden.

Grote Paardenmarkt
Koldemarkt

op

WOENSDAG

11 nov.

te Hengelo-Gld.

Keuring van biggen
aanvang 8 uur.

Gewichttaxatie
van 8—9.30 uur.

Deelname kosteloos. Mooie prijzen.
Aankoop prijzen voor de verloting.

Aankoop levende have op de
St. Nicolaasmarkt.

De Marktver.

In

Alleen vandaag:
500 gram spek 95 et

500 gram rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram plockworst 100 et

de wintermaanden is onze Diep-
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsslraatj
Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente.
Zitting tot inning der KERKELIJKE BIJ-
DRAGEN op vrijdag 13 november van ̂ k
11 uur en zaterdag H november van ^f-
3.30 uur. De zittingen worden gehouden in

de consistoriekamer.

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 7 november» 8 uur

de grote succesfilm:

HEIMATLOS
met: Marianne Hold - Rudolf Lenz

en Freddy, de beroemde zanger.

Een film over het verlangen
naar Liefde en Geluk.

U kunt FREDDY zien en horen zingen
in zijn succesfilm „Heimatlos".

Toegang 14 jaar

f L20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

BIJ DE

fa. KROESE
Laarstraat 24, ZUTPHEN,
Telefoon 06750-2212

is voor spoedige indiensttreding plaats voor

een flinke pientere jongste
bediende in het magazijn.

Aanmelden dagelijks van 9-12 en van 2-6
uur.

Alleen bij Albers,
de beste kwaliteit,

tegen ongelooflijk lage prijzen!

Hotel Goud Thee, 100 gram 79 et.
Tijdelijk hierbij 100 gram echte chocolaadjes
(melk of puur) van 65 et» voor 45 et*

Leuke boodschappennetjes met 3 pakjes
pudding, slechts 78 et»

Hotel Goud Koffie, 250 gram 162 et.
Alleen deze week hierbij een echte Friese
vruchtenkoek voor 25 et»

Bij 5 gulden boodschappen een pracht kop
en schotel voor 5O et.

Bitterkoekjes, 200 gram 55 et
Crème koekjes, echt iets voor de zondag,
250 gram 65 et.
Kleutertaai, 250 gram 39 et.

Reclame koffie, 250 gram 98 et
Tomatenpuree, 3 blikjes 49 et
Erwten met wortelen, litersblik voor 59 et
Gomballen, de kinderen zijn er dol op,

150 gram 39 et
Droptoffee's, 200 gram 49 et

Speciale aanbieding.
Bij elke Hes vruchtenwijn „PRIMA" a 1.60
et. een grote fles ('A liter) puddingsaus met
hele vruchten voor slechts 20 et.

Geëmailleerde emmers zachte zeep 10 kg. f 10.75.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Houdt de avonden van 19 en 21
november vrij!

Nadere mededelingen komen volgende week in Contact.

Radio - Televisie
Gramofoons

Platenwisselaars
Elektr. apparaten

Technisch Bureau

P. D E K K E R
Telefoon 1253

Elektrische installaties op elk
gebied.

H. H. Veehouders,
voor uw koeien:

Pootriemen
Klauwbeschermers
Kapbroeken
fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

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

Daar wij voor de Wolstijging onze inkoop
reeds verzorgd hadden, kunnen wij U nu nog
aanbieden:

Zuiver Wollen Dekens
Pracht dessins

170x214 f 40,80
150x200 f 33,50

Zware Halfwollen Dekens
Moderne dessins

170x220 f 31,5O
150x200 f 24,50

Effen Flanellen Lakens
Speciale prijs

150x230 f 5.40

180x230 f 6,25

E VQORH[ENA.e.MEUINK
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en miniatuur auto's.

Ook voor ander speelgoed

G. Emsbroek s Zn. c.v.
Zutphenseweg 5, Vorden

Telefoon 1491

Ócnolieren,

We hebben voor U:
regencape's

Zeer PRAKTISCH en
NIET DUUR.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. U21

Wij ontvangen weer:

Amerikaanse eikels
a 8 et. per kg

Inlandse eikels
a 6 et. per kg

Moeten beslist gave
en schone pas ge-

raapte eikels zijn.

W. V«N KESIEREH & Zn.

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

Esso Speciaal
bij Olieverwarming
de betere haardolie.

Alleenverkoop:

Oliehandel fl.deJoiige
Telefoon 1346

De sterkste

kinderkleding

heet.,. TWEKA

uw kinderen in
extra

;k. Bij ons de nieuw-
st t i .

BI f ONS GRATIS:
Tweka Kirdc-r Winterwacht.
'n Doigezeil/ge kinderkrant
— met grote prijsvraag!

Visser, Vorden

Het N.V.V. blaast verzamelen
voor alle leden!

Ontwikkelingsavond
op vrijdag 13 november
a.s., aanvang half 8, in de
Koffiekamer van het Nuts-
gebouw.

Spreker: de Heer A. v. Dijk, uit
Deventer, Districtsbestuurder A.N.
Bouwbedrijf.

ONDERWERP:

„Groeien wij vast in tal en
last".

PARDIJS heeft voor U!

Zeer grote sortering Kaaskoekjes,
Zoute Koekjes, Zoute Pinda's.
Zoute Gem. Noten, Nibbits enz.
Alles gegarandeerd vers!

Frionor graatloze Kabeljauw en
Schelvis.
Per groot pak 1.45 en 1.65.
Veel goedkoper dan vlees!

Bij 4 pakjes v. Nelle's Assam thee
l pakje geheel gratis.
90 cent voordeel.

l potje Maxwel Poederkof f ie voor
1.74. 31 cent voordeel.

Litersblik perziken op sap 1.65

Prachtige blanke zuurkool, 500 gr.
36 et.

Zeer lange A. Hunink's Rook-
worsten, 1.09.
Daar kunt u van delen.

Kreijenbroek's Speculaas, 250 gr.
59 et. Ovenvers! Nergens lekker-
der!

150 gr. Snijworst 69 et.

Bij iedere fles olie deze week
geen 34 maar 68 zegels!

Uw zegelboekjes vliegen bij Pa)

Dames . . . .
Voor elke mantel hebben
wij een

bijpassende hoed.
Ook leuke wollen mutsen met bij-
passende sjaals.

Kroneman-Jörissen

Koldemarkt Hengelo-GId.
Woensdag 11 november a.s.

de gehele dag

DANSMUZIEK
Aanvang 10 uur v m.

Langeler - Michels - Concordia - v.d Weer

Boomkwekerij

« t/Li/osotis»
Nu is het de beste tijd om Heesters,
Rozen en Coniferen te planten.
Uitgebreid sortiment.

Bezoekt onze kwekerij,

ook zondags te bezichtigen.

W J. Straver - Warnsveld
Oude Borculoseweg 7, Tel. 06751-494

Contactavond
Op donderdag 12 november
a.s. hopen wij een Contact-
avond te organiseren in de
zaal van Hotel Bakker.

Spreker: De Weled. Heer E. J. Bats,
directeur van de A.C.V. controledienst.

ONDERWERP:

Rundveevoeding in de ko-
mende winter.

Tevens worden er enkele interessante
films vertoond, o.a.

„De opfok van Kalveren" en
„Meer en beter Melk".

Aanvang 7.30 uur. Toegang vrij.
Komt allen.

Fa. J. W. Albers

Zaterdag 14 november
aanvang 7.30 uur

Sjoelen, Schieten en
Balgooien in de kapel.
georganiseerd door

6. Oplaat en de Schietver. Wildenborch

'Echt Ronyfelt mevrouw
geen imitatie!1

De vele voordelen zijn direct aantoonbaar,
écht Ronyfelt is 10 mm dik vilttapijt, te leggen
op élke vloer (zonder onderleg), ijzersterk, mo-
dern (7 kleuren), vlekvry, onbrandbaar en naad-
loos! Sfeer en gezelligheid, warmte in uw woning
door het échte Ronyfelt! 'n Raad van de vak-
man: koop iets goeds, dus Ronyfelt. De naam op
de rug is uw waar-
borg tegen imita-
tie! Ronyfelt. . .
v.a. 18.75 per m2.

HET BINNENHUIS"
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN, VORDEN, TELEF. 1314

MEISJES van

Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij

een passende werkkring*
Wij vragen: JP

MODINETTES
en leerling modinettes

Wij bieden:

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie + 21/2 snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen lopende bandsysteem
N.B. gehuwde modinettes komen ook

in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

lel

ORCON Jjf KLEDING
INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268

JONGE KERK
Wij nodigen ALLE Jonge Kerkers heel

hartelijk uit de Jonge Kerk-avond van

donderdag 12 november a.s. bij te wonen i

Aanvang 19.45 uur in Irene.

„Wat is de taak van de Kerkeli jke Col-
lege's?"
Hierover vertellen enkele kerkeraadsleden.
Erg leerzaam!
Verder een interessant „Kennismakingsspel".
Willen jullie voor het samen zingen een
Ps.~Gez. boekje meebrengen?
Kom zelf en breng jullie huis- en buurtge-
noten mee!

Regelink voor uw Rijbewijs
Synaeoeestr. 6, HeneHo G.„Tel. 06753-573

Heden zaterdag 7 nov.

FILMAVOND
in café „de Zon".

Vertoning o.a. opnamen „Car-
naval Kranenburg 1959, Ijsbaan,
eet."

Aanvang 8 uur. Entree vrij.


