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Adverteerders, attentie!
Daar het in de lijn der verwachting ligt,
dat we de eerstvolgende weken veel adver-
tenties zullen krijgen in verband met de
nadering van het St. Nicolaasfeest willen
we u nog eens met de meeste klem verzoe-
ken de advertenties toch vooral v r o e g
te bezorgen. We kunnen dan op tijd onze
maatregelen nemen.
Voor advertenties, die op vrijdag nog
aangeboden worden, kunnen we niet met
zekerheid een plaats garanderen.

BEJAARDENKRING.
A s. woensdagmiddag is voor de Bejaarden-
kring een zeer bijzondere dag, daar op deze
middag de eerste kleurendia 's worden ver-
toond, welke zijn gemaakt van de leden van
deze kring.

HET NUT VERRICHTTE WEER
OMVANGRIJK WERK

Uit de diverse jaarverslagen, welke door de
secretaresse mevr. van Mourik op de jaarver-
gadering van het Nut werden uitgebracht, bleek
weer dat het 143-jarige Vordense Nut nog steeds
actief is op velerlei gebied.
In de beschouwing werd het 175-bestaan van
de Maatschappij gememoreerd, bij welke gele-
genheid de secretaresse, mevr. van Mourik, be-
noemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Het departement leed een ernstig verlies door
het heengaan van een vijftal vooraanstaande le-
den en wel wijlen de heren Huurneman, Staring,
Elbrink, Bielderman en Poesse. De heer Huur-
neman was gedurende de oorlogsjaren secreta-
ris van het Departement.
De Nutsbibliotheek.
De Nutsbibliotheek boekte helaas een achter-
uitgang van 't aantal uitleningen. Er zijn 670
boeken minder uitgegeven dan het jaar daar-
voor. Ook de kinderen blijken minder gebruik
te maken van de kinderbibliotheek. In het totaal
werden 8375 boeken uitgeleend. De bibliotheek
bezit thans 2894 boeken, t.w. 2244 voor volwas-
senen en 650 voor de jeugd. Er werden 183
nieuwe boeken aangeschaft.
Nutsfloralia.
Een van de hoogtepunten uit het Nutsseizoen
was ook nu weer de Floralia-tentoonstelling.
Ook nu was het weer een bloemenweelde in het
Nutsgebouw. Er waren 378 stekplantjes uitge-
reikt aan kinderen en 120 aan volwassenen. Aan
de cursus bloemschikken door de heer Dijkman
uit Borculo namen 15 cursisten deel. Voor de
tentoonstelling waren 330 inzendingen binnen-
gekomen. Vooral de inzending van het bestuur,
verzorgd door de heer J. Haverkamp uit Zut-
phen, welke nog steeds bestuurslid is, was zeer
geslaagd.
Nutskleuterschool.
Het gehele jaar door werd de Nutskleuterschool
bezocht door het maximum aantal leerlingen,
nml. 80. Er was bovendien nog een wachtlijst.
De leerkrachten bleven onveranderd. Ook werd
in het verslag nog enige aandacht gewijd aan
de nieuwe kleuterschool, waarvan de bouw nog-
al op zich laat wachten.
Cursus Boekhouden.
De cursus 1958—1960 was met 7 leerlingen be-
gonnen, waarvan er 4 afvielen door verhuizing.
Door ziekte en andere oorzaken bracht het
examen voor de overigen geen succes. Voor de
cursus 1960 zijn er 6 kandidaten, waarvan er
enkelen in december a.s. op zullen gaan voor het
examen praktijk-diploma. De nieuwe cursus is
begonnen met 5 leerlingen. Hierbij kunnen er
nog enkele leerlingen toegelaten worden.
De Blokfluiteursus telt 7 leerlingen. De lessen
worden gegeven direct na de lesuren der lagere
scholen. Er kunnen zich ook hier nog nieuwe
leerlingen opgeven.
De cursus Engels, gegeven door de heer W.
Pongers, telde vorig jaar 12 leerlingen. Ook dit
jaar is de nieuwe cursus begonnen met 12 leer-
lingen, gesplitst in een afdeling voor beginners
en één voor gevorderden.
De Cursus Handwerken telde vorig jaar in het
dorp 30 en in het Medler 15 leerlingen. Zij werd
gegeven door mevr. Leusink uit Zutphen. Voor-
al in het dorp liep het aantal terug. Bij de nieu-
we cursus was dit jaar de aangifte zo gering,
dat besloten werd dit jaar geen cursus hand-
werken te geven.

Uit het financieel overzicht van ds penning-
meester, de heer J. Schuppers, kunnen we mel-
den dat opbrengst zaalhuur gestegen was van
ƒ 4221,71 tot ƒ 4776,50. Na de noodzakelijke af-
schrijvingen op gebouwen en meubilair was er
een nadelig saldo van ƒ 1869,31, welk bedrag
van de reserve werd afgeschreven. De reserve
bedraagt thans nog ƒ 8594,87.

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

BIOSCOOP
„Het leven begint bij 16" geeft een conflict weeT
tussen een jonge lerares, met een zeer eigen
opvatting over de pedagogen, en een van haar
oudste leerlingen, een jonge man van plm 16
jaar die hevig verliefd op haar wordt. Het wordt
voor haar een strijd tussen plicht en menselijk
gevoel.
Ruth Leuwerik, bekend uit de Familie Trapp.
speelt de hoofdrol op de haar eigen beminnelijk^
en beschaafde manier.

KERKDIENSTEN zondag 13 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. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis. 's avonds 7.30 u. Lol.
R.K.Kapfl l en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 85 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40,50 tot f 52, — per stuk.
Handel was zeer kalm.

stand v. 4 t. m. 10 november.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: H. Bulsink en E. J. Brum-
melman.
Gehuwd: L Blikman en J. Rothman,
Overleden: G. Tragter, vr., 69 jr., echtge-
note van J. Slagman; H. Hukker , vr., 77 jr ,
wed. van B. Norde; J. H. Hassink, m., 35 jr.

Chocolade letters.
Ja ze zijn er wee^rvan A tot Z in
heerli jke pure chocolade en nu nog in
al le }?rters voorhanden
En zo lekker goedkoop, dat U er een
hele naam in letters van kunt geven.

U krijgt e0iamelijk DRIE
voor 89 cent.

ALBERS Zelfbediening
Zie ook onze weekreclame in
dit blad.

FORUM BEANTWOORDDE ACTUELE
VRAGEN

Voor een goed bezette zaal werd vrijdagavond
onder auspiciën van het Nutsbestuur de Duitse
film „Warum sind sie gegen uns?" gedraaid.
Na de film volgde er een discussie door een
forum bestaande uit mr. Post Uiterweer uit
Warnsveld, voorzitter, en verder pastoor Bode-
wes van de parochie Vorden-Kranenburg, de
beide plaatselijke predikanten ds. Jansen en ds.
te Winkel, dr. Hagtingius, mevr. Hazekamp—
Aalpoel, de heer W. Spanhaak en de beide jon-
gelui mej. Norde en W. Kuyper jr.
De film bracht ons de moeilijkheden, die ont-
staan als een jongeman uit arbeidersstand om-
gang heeft met een meisje uit de beter gesi-
tueerde kringen. Vooral de ouders van het meis-
je laten de jongeman ondubbelzinnig merken_
dat zij hem niet goed genoeg achtej
dochter. De vraag van de jong<
sind sie gegen uns?" wordt in
beantwoord, doch werd overgelai
rum. Dit forum beantwoordde e<
de aanwezigen gestelde vragen
van deze film. Het is een bijzon]
en leerzame discussie geworden,,
voorzitter op bijzonder prettigj
werd. De hoofdconclusie van het
de ouders hun kinderen niet aan
overlaten, maar belangstellend
wee moeten meeleven. Dan k<
openheid en krijgt men niet zo
met achterbaks gedoe.
Ongetwijfeld zullen de aanwezij
het een en ander van opgestoke]
De voorzitter van het Nut, de
link, bracht aan het slot het foi
deze leerzame bespreking. Verdej
op de interessante Nutsavond op
vember, waar de Luitenant ter Z
Leeuwen zal spreken over „De k|

VOETBAL
Voor a.s. zondag staat er voor Vo|
klein programma te wachten.
Vorden II speelt een wedstrijd tej
VI, waarvan ongetwijfeld gewoi
den, mits men de tegenpartij nil
Vorden III speelt thuis tegen Baal
ook dit kan in een overwinning
zwarten eindigen. Voor zaterdagr
leen de wedstrijd Vorden B—BIC l
gramma, twee elftallen, die eU
niet veel ontlopen.
Vorden I heeft, evenals Vorden
gende week speelt Vorden IV uit
I en heeft Vorden I wederom geel

VOORLICHTINGSAVOND EN MODESHOW
Voor een goed bezette Nutszaal gaf een aantal
zaken uit Vorden maandagavond een voorlich-
tings- en demonstratieavond annex modeshow,
die in alle opzichten geslaagd is.
De fa. N. Keune was vertegenwoordigd met een
uitgebreide stand huish. artikelen, waarin vooral
de „Pas aan" serviezen, wasmachines en centri-
fuges een belangrijke plaats innamen. Voorts
werd er gedemonstreerd met het Polygas voor
comforen en andere doeleinden. De fa. H. & W.
had een uitgebreide collectie tentoongesteld op
het toneel, o.a. slaapkamers, dekens, woning-
textiel, dameskleding e.d. Deze firma hield te-
vens een modeshow, waarbij een drietal manne-
quins behalve een collectie damesnachtkleding,
ook blouses, jumpers en rokken showde. Deze
drie dames droegen bovendien het schoeisel van
de fa. A. Jansen, die in de koffiekamer een
keurige collectie uit haar grote voorraad dames-
schoenen exposeerde en die vooral in het mo-
derne genre goed gesorteerd bleek. De byoute-
rieën, welke de dames droegen waren afkomstig
van de fa. Siemerink, welke eveneens in de
koffiekamer met een fraaie collectie moderne
brilmonturen, byouterieën, horloges, klokjes,
wekkers etc. exposeerde.
De dameskapper H. Wiekart zorgde voor een
prettige afwisseling door een drietal Vordense
dames voor het voetlicht te brengen met ver-
schillend kapsel nml. een dagkapsel, een varia-
tie op het Farah Diba kapsel en een avondkap-
sel. Ook de mannequins vertoonden een kapsel
van de heer H. Wiekart. Deze kapperszaak had
bovendien in de koffiekamer een stand inge-
richt met parfumerieën, make-up artikelen en
dameskapsels. Het naaimachinehuis Voorhuis te
Doetinchem—Zutphen demonstreerde met een
aantal van haar modernste machines, wat ook
grote belangstelling had van de dames. Vanzelf-
sprekend werd de tractatie niet vergeten en was
er bovendien een gratis verloting aan verbon-
den. Een explicateur en explicatrice vertelden
interessante bijzonderheden over hetgeen hier
alzo te zien was, zodat het bovendien een leer-
zame avond werd voor de aanwezigen.

LANDSTEINER-PENNTNG
Het was voor het comité „Bloedplasma" Vorden
een eer, namens het Ned. Roode Kruis de Land-
steinerpenning in brons uit te reiken aan haar
leden: mevr. D. Bosman—Eimers en de heer
A. J. Verkerk.
Deze hoge onderscheiding van naastenliefde
ontvangt men na vijf maal bloed te hebben af-
gestaan voor de evenmer^fcvie volgt?

WITTE SPATBORDEN
Vooral in de donkere wintermaanden is het van
belang dat de achterspatborden van fietsen en
bromfeitsen helder wit zjj^Vanwege het Ver-
bond van Veilig Verkeerjpll op donderdag 24
november een Ralston verfwagen in Vorden
komen om de spatborden zonder enige kosten
een helder wit kwastje te geven.
Alle lagere scholen en een aantal bedrijven zul-
len worden bezocht, terwijl een speciale stand
gedurende een paar uren 's morgens en 's mid-
dags op het Marktplein het publiek zal helpen.
De inwoners van Wildenborch, Medler en Kra-
nenburg kunnen bij hun scholen terecht.
Volgende week zal per advertentie in dit blad
een schema geplaatst worden, waar en hoe laat
u de spatborden gratis kunt laten wit verven.
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Als het nu toch koud
wil gaan worden!

Denkt U aan iets warms

Flanellen lakens
Wollen en halfwollen
dekens
Gestikte dekens
Terlenka dekens

In uw auto
NU

een auto-plaid
die niet duur
hoeft te zijn

U kunt de

warmte-bron

vinden bij

VISSER-VORDEH
JAARVERGADERING VAN HET NUT

Het departement Vorden van het Nut hield haar
143e jaarvergadering waarvoor ditmaal wat
meer belangstelling was dan gewoonlijk.
In zijn overzicht memoreerde de voorzitter, de
heer H. Wesselink, dat er in het afgelopen boek-
jaar 19 nieuwe leden waren toegetreden, waar-
door het aantal was gestegen tot 268. Daar de
gemeente zich gestadig uitbreidt, moet dit aan-
tal groter kunnen worden. Vooral in de nieuwe
wijken moet dit mogelijk zijn.
De aanbesteding van de nieuwe kleuterschool
zal in de Ie helft van januari plaats vinden.
Men hoopt volgend jaar september de nieuwe
school in gebruik te kunnen nemen.
Het Nut geeft een maandblad uit, dat aan bijna
alle inwoners van Vorden toegezonden wordt.
Bij de verschijning van dit blad was er een ge-
lukwens van het hoofdbestuur gekomen.
Het dagelijks bestuur herdacht op deze verga-
dering het feit dat het 15 jaar lang deze functie
had waargenomen. De jubilarissen waren de
secretaresse mevr. van Mourik, de voorzitter,
de heer H. Wesselink, en de penningm. de heer
J. Schuppers.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
leden mej. A. J. Scheltens, mr. Rombach en H.
Wesselink herkozen. In de vacatures J. G. Ved-
ders en mr. A. Meyes werden als nieuwe be-
stuursleden gekozen mevr. Wullink—Lebbink,
welke de secretaresse zal assisteren bij het om-
vangrijke werk, en de heer D. te Slaa.
De voorzitter wijdde waarderende woorden aan
de scheidende bestuursleden, waarvan de heer
Vedders 30 jaar Nutsbestuurslid was geweest.
Met aller instemming werd de heer Vedders tot
erelid van het departement benoemd.
Bij de rondvraag bleek er belangstelling voor
een tweede Forumavond. De vorige week gehou-
den avond bleek bijzonder goed in de smaak te
zijn gevallen. De voorzitter zegde toe een der-
gelijke avond weer in het volgende programma
te zullen opnemen.
Voorts kwam er een gymnastiek-avond voor
ouderen ter sprake, waarvoor naar de gym-
nastiekvereniging Sparta werd verwezen, waar
men dit ter sprake zal brengen. Tenslotte werd
nog besloten om de Nutsavonden in de maanden
december, januari en februari om half acht te
doen aanvangen, daar voor velen — vooral van
buitenaf — de avonden anders te laat afgelopen
zijn.
Door de vergadering werd tenslotte nog goed-
gekeurd het gratis afstaan van een strook grond
voor het Nutsgebouw aan de gemeente ten be-
hoeve van de aanleg der trottoirs.

Tfil;I4? De bèsle
Li-̂ landpasta

en niet duurder dan andere

LEDENVERGADERING B.O.G.
De B.O.G. afd. Vorden kwam in hotel het Wa-
pen van Vorden in een matig bezochte leden-
vergadering bijeen. In zijn openingswoord heette
de voorzitter, de heer J. Wuestenenk, in het bij-
zonder welkom de adj. secr. van de G.M.v.L.,
de heer H. Visschers.
De leden werden opgewekt deel ne nemen aan
de in december op de Volkshogeschool te Eer-
beek te houden kadercursussen. Tot afgevaar-
digden naar de ringvergadering te Almen op
14 november a.s. werden benoemd de heren
G. J. Regelink en A. Korenblik. Op de algemene
vergadering te Arnhem op 23 november a.s. zal
de afdeling vertegenwoordigd zijn door de heren
W. Brugging en B. Rossel.
De heer Visschers hield vervolgens een causerie
over zijn reiservaringen in Denemarken welke
werd verduidelijkt door dia's. Het was een leer-
zame causerie.

BILJARTEN K.O.T.
De uitslagen luiden deze week: K.O.T. II—De
Carambole I 1—7; Club II (v/h de Boer)—
K.O.T. III 2—6; K.O.T. IV—Pelikaan Hl 2—6;
terwijl K.O.T. I dank zij de hoge voorgift, die
door de spelers gegeven moet worden opnieuw
verloor en wel met 4—2 van de Pauw I.

DE HUIDIGE WERELDSITUATIE
Over dit onderwerp hoopt deze week Dr. Schu-
rink uit Aalten te spreken tijdens de bijeen-
komst van de Ned. Christen Vrouwenbond, al-
hier. Zie ook de advertentie.



Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

riaardbrandolïe

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurlosewcg 47 - Telefoon 06752-1217
VÜRDEN

Chr. Muziekver.

„Sursum Corda"

Heden zaterdag 12 november

JUBILEUMUITVOERING
Na de pauze opvoering van het blij-
spel

„De verkochte bruid'1

door de Chr. Jeugdver u't Leesten.

Aanvang 7 uur. Gebouw Irene

Entree f 1..—. Op vertoon van be-
gunstigerskaart toegang vrij

JL^nisier naar mijn

woord:

De betere kuikens

komen van

Schoonoord

A. WOLTERING
D 138 b - Telefoon 6711
KRANENBURG

Automobielbedrijf

T. J. BOESVELD
Vordcn

Telefoon 1329 b.g.g. 06750 (2897)

Verhuur van auto's

zonder chauffeur
Volkswagens en Opeis

ZIJ spaart
zonder

moeite,
want.. . het geld wordt haar
als 't ware in de schoot ge-
worpen.

Hoe dat kan? Ze is VIVO-
klant en ontvangt dus bij
ALLE boodschappen weke-
lijks zóveel VIVO-wapentjes
GEHEEL GRATIS, dat haar
VIVO-spaarboekjes razend-
snel vol zijn.

En. . . voor elk volgespaard
VIVO-spaarboekje krijgt ze
prompt ƒ 5.- in handen.

't Kopen bij de VIVO geeft
echter nog andere voordelen.
Wekelijks kan ze ook nog
profiteren van de 5 speciale
aanbiedingen voor extra lage
prijzen. Met de VIVO-wapen-
tjes er natuurlijk weer gratis
bij.

Wilt u ook aan
snel-sparen toe-

' k omen? Let dan op
de wekelijkse VIVO-

folder. Hij bevat talrijke
aantrekkelijke aanbie-
dingen en de VIVO-

kruidenier is met
GRATISwapentjes

S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 10-17 november

Hachee
Blik è 340 gram . . .

Appelmoes
l blik

Puddingsaus
Per flesje

Vruchtengries
200 gram

Leverkaas
50 gram

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-ivapentjes

VIVO kruideniers
óleeds vaker: KISTEMAKER

OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
Smit, Zutphenseweg

HO! Fr U zaterdag 26 november VRIJ

voor de UITVOERING

^^ van de

Chr. JongeSiecfenvereivging ?

MECCANO

R. J. Koerselman
Burg Galléestr. 12 Tel. 1364

TURNKLEDING

turnpakjes en tricots
turnblouses

en -broekjes
trainingspakken

«ym- en trainingsschoenen

urngarnituren (best. uit rekstok
schommel en ringen)

Expanders en handknijpers

Fa. MARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

Ver. voor Veilig Verkeer
VORDEN

Noteert u a lvas t :

dinsdag 22 november a.s.

Ledenvergadering
met zeer attractief bijprogramma!

donderdag 24 november

Spatborden verf-aktie

ZIE CONTACT van a.s zaterdag.

GEMS METAALWERKEN
VORDEN

Telefoon 06752-1260/1491

In verband met de 2e fase van
onze uitbreiding k u n n e n wij mo-
mentetl weer plaatsen:

• Elektr. lassers
• Draaiers
• Bankwerkers

• Prima ongeschoolde
krachten

- leer-
lingen

's Avonds inl icht ingen bij:
De heer Lakeveld Molenweg 18,
Vorden

Vast werk bij 'n van-
ouds solied bedrijf

Gevestigd 1830

Nutsgebouw
Tfletoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac Miedema Deventer

Zondag 13 november, 8 uur

De veel-besproken en gedurfde film
(in kleuren)

Het leven begint bij zestien
met: Ruth Leuwerik - Hans Söhnker

Het verhaal over de liefde van een
leerling voor zijn lerares. Een hevig
conflict tussen plichtsgevoel en liefde.

C Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers. Porpsstr. 11, Tel. l 373.

2& t*bete* VIT/

A.
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u h'Uinr staitt.

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
kort ing van 20% op
glazen en monturen.

Voor U geen
kledingprobleem

meer dank zij

Beha il. 4.95

Corse* ft 15.75

Pas-Tunette beha*t

5 wetenschappelijk
berekende cupgrootten
per maat

Pas-Tunette corsetten

3 wetenschappelijk
berekende heupwijdt*»
per taillemaat

H. LUTH

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

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

8.95In Bruin met zware
flanel voering

Met wol. teddy-voerlng 1 1 Of)
maten 39/47 4 A • Jr V

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Vorden - Hengelo (G.)



jong echtpaar (zonder
kinderen) zoekt p. l jan.
2 of liefst 3 kamers
in Vorden. Adres te
bevr. bureau Contact.

DONDERDAG
17 NOVEMBER

de gehele dag

GESLOTEN
BAKKERIJ

Hoorne i i bo rg
Vanaf heden worden
door mij géén schillen
meer afgehaald wegens
inkr imping v.h. bedrijf.

H. VRIEZEKOLK

Klein huisorgeltje te
koop, zo goed als nieuw
Molenweg 12, Vorden

TE KOOP stri jkplank
pendule, schilderij,
wandelwagentje, thee-
wagen. Insulindel. 27

Ondergetekende houdt
zich aanbevolen voor
het verrichten van alle

huisslachtingen
H. J Olthof, BAAK
Vierakkerseweg 27
telefoon 06754 (325)

STAAT TER DEKKING
de beer 10392 S, B +
moeder Fennie 48343,
kampioen in den Bosch,
en de nieuw aange-
gekochte beer uit
Brabant opgenomen
met B+ .vader 4039 S.
H. J. RIETMAN,
Warkenseweg 6

Warnsveld

Te koop DMF, 125
cc., spotprijs. Te bevr.
Julianalaan 34

80 are stoppelknollen
te koop. Erven Groot
Jebbink, Linde E 9

BIGGEN te koop.
J .Ar fman , den Bramel

Toom biggen te koop
B, Wagenvoort, Del-
den B 92

Te koop een toom
BIGGEN.
A. J. H. Meenink, B79
Delden, Vorden

Te koop toom mooie
BIGGEN, 12 stuks.
J Klein Brinke, C 45

Zware BIGGEN te
koop. G.J.Klein Ikkink
Blokhuis, Wildenborch
N.o.z.

Te koop een toom
gekruiste BIGGEN.
Erven
G. J. Groot Jebbink,

„'t Haller" Linde

Toom zware BIGGEN
te koop. T. Roeterdink
B21

Wegens gebrek aan
stalruimte te koop een
beste r.b. dr. VAARS,
uitget. mrt. 1961, vierk.
stempel. J. Brummel-
man, B 61,

't Alderkamp

2 dr. VAARZEN te
koop, volbl. M R IJ.,
half nov. a.d. telling.
H.Tjoonk, Garmel

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

W

P. A. LOOIS
en

J. H. E. HOORNENBORG

hebben de eer, mede namens weder-
zijdse ouders, u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk.
Het huwelijk zal worden gesloten D. V.
donderdag 17 november a. s. om 14.00
uur ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke bevestiging door de weleerw.
Heer Ds. J. D. te Winkel om 14.30
uur in de Geref. kerk te Vorden.

Gorssel, Hoofdstraat 32
nov- 196°

Receptie van 16.30-17.30 uur in hotel
„De Roskam", te Gorssel.

Toekomstig adres: Hoofdstraat 32,
Gorssel

y Vorden, Zutphenseweg C 62 a

K
K u

Heden overleed in het rusthuis Maria
Postel te Keijenburg, voorzien van de
H. Sacramenten der Stervenden, onze
lieve zuster en tante

Catharina Hermanna Bodewes
in de leeftijd van 82 jaar.

Keijenburg: M. C. Jansen-Bodewes
Delfzijl: H. Nolden-Bodewes

neven en nichten

KEIJENBURG, 7 november 1960.
„Maria Postel".

De begrafenis heeft plaats gehad don-
derdag 10 november op het R.K. Kerk-
hof te Kranenburg-Vorden.

Heden nam de Here, zacht en kalm,
uit ons midden weg, onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

Hendrika Norde
geboren Hukker

weduwe van B. Norde
in de ouderdom van 77 jaar.

Dat zij ruste in urede, is ons tot troost.

Almen: G. Pardijs-Norde
D. Pardijs

Vorden: B. H. Norde
H. J. Norde-H^csen

Vorden: R. Korenblik-rWde
J. Korenblik

Hoenderloo: T. Tjoonk-Norde
H. Tjoonk
Kleinkinderen £n
achterkleinkirJ^P

VORDEN, 8 november 1960.
„'t Heuvelink" C 42

De begrafenis zal plaats hebben op
zaterdag 12 november om 13 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurig doch
geduldig gedragen lijden onze lieve
broer en zwager

Jan Hendrik Hassink

op de leeftijd van 35 jaar.

J. G. Klein Hekkelder-Hassink
D. Klein Hekkelder

VORDEN, 8 november 1960.
Raadhuisstraat 14

De teraardebestelling heeft plaats gehad
vrijdag 11 november op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Bejaarden-kring
op woensdag 16 november 2.30 uur

in de koffiekamer van het Nut.

Ned. Christen Vrouwenbond

„De huidige wereldsituatie"
Dit actuele onderwerp hoopt Dr, Schuring,

van Aalten voor ons te behandelen op
donderdag 17 november om 7.30 uur in Irene.

Belangstellenden hartelijk welkom.

Speculaas en
Banket

oven vers!
ALLEEN BIJ UW BAKKER.

De Vordcnse Bakkers!

CHJ IG
nge

De Ideale pantoffel voor
hen, die last van koude
voeten hebben. Op het
gemakkelijke „Romika".
hakje en in de kleuren
Zwart, zand en bordeaux

35-4213.90

A. JANSEN
't Schoenenhüis

Vorden - Hengelo (G.)

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Maillots
in wollen crêpe en

Helanca

In diverse kleuren
en maten.

Fa. Hartens
sport- en wapenhandel

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

TWEKA
KINDERKLEDING

IS
GROOT IN

KWALITEIT!

.Ziet u uw kinderea
graag vlot en

degelijk gekleed? Zie
daffi bij ons de ruime kol-

lektie Tweka-kinderkleding.
De allernieuwste modelletjes ;

in de allersterkste kwaliteit;
Tweka kwaliteit! Daar zijn

ze jaren mooi in!

VISSER
VORDEN

Nimmer huishoudgeld te kort
als „ALBERS" ingeschakeld wordt

Sensationele aanbieding!! HAAST U!
Pracht plastic afwasbak en emmer geheel gratis,
bij 12 stuk heerlijke toiletzeep voor 379 et

Bfj elke 250 gram Hotel Goud koffie a 156 et, l groot
stuk Kreljenbroeks dik speculaas voor 39 et

Bij elke fles belegen Spaanse wijn a 295 et, l zeer
grote pot abrikozen of rozijnen op sap voor 25 et

Dit is tijdelijk. Zie etalage.
Fondant borstplaat, 200 gram 49 et
Zeer groot stuk badzeep 39 et
't is geen geld

Kalfsleverworst, bijzonder lekker 150 gram 54 et
Heerlijke ham, zoals altijd 150 gram 69 et
Bloedworst, gevuld met spek 150 gram 38 et
V.V. Goudse kaas 500 gram 119 et

Koopje!
Tomatensoep met balletjes, litersblik slechts 85 et

Albers koek en koekjes;
Botert je tot de boom!!
Grote verse eiercake 89 et
Lange vingers, 150 gram 49 et
Chocoladebiscuits, 250 gram 65 et
Noot-speculaas, 250 gram 49 et

Dit mag U niet missen!
Litersbl .perziken op sap .overheerlijk, deze week 139 et
Grote pot abrikozen op sap, slechts 75 et
3 zeer grote gevulde repen 69 et

Gelderse rookworst Ant. Hunink
met boerenkool heerlijk !!
Grote pot boerenkool (kant en klaar) 59 et

Let wel! elke tweede pot voor 29 et
Hierbij l grote rookworst (250 gr.) voor 89 et

Zie ook onze speciale aanbieding van chocolade-let-
ters, elders in dit blad.

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

R
U
l

Wij hebben onze winkel vergroot en nodigen

U uit uw ST.NICOLAAS-INKOPEN bij ons te doen.

ir Grote sortering

* Extra lage prijzen

Speelgoederen - Serviezen - Keukenuitzetten
M
y Wasmachines

E
Koopt voordelig K00pt ^ Keune

PRACHT KOLLEKTIE

OXFORD
Winterjassen
Costuums
Duffelcoats
Colberts
Terlenka Broeken» enz*

En de prijzen vallen u mee •

Zie etalage.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor uw oliehaard
ESSO

Petroleum
Met ESSO bent u
beter uit.

A. de Jonge
Ruurloseweg 37
Telefoon 1346

A.s. zondag

Ratti l - Diepenheim l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti

Heerlijke Kruidkoek
o ven ver s, f 1,10
Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde



ERKOOP
t.m. 19 november t.m. 19 november

WEGENS OPHEFFING VAN ONZE AFDELING

S p e e l g o e d e r e n
Auto's, poppen, poppenwagentjes, gezelschapsspellen, bouwsteentjes, constructiedozen, teddyberen, kleurtjes,

leesboeken, serviesjes, naaimachines, rolschaatsen, treinen en nog veel meer!!!

Uw kans voor de komende feestdagen.

Korting 25, 50, 75 to! 90 pet.
G. EMSBROEK & Zn. C.V. Zutphenseweg 5 — VORDEN — Telefoon 1491

R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" heeft haar
winterprogram geopend met een gevarieerde
avond, waarop o.a. het winterprogram werd
vastgesteld, de G.Adv. een lezing hield en kleu-
rendia's werden vertoond door de Gebr. Booms-
ma.
Voorzitster mevr. Tr. Schoenaker-Smit kon ruim
50 leden welkom heten, benevens de Geest. Adv.
In haar openingswoord sprak zij waarderende
woorden aan het adres van de scheidende Ka-
pelaan Ruigt o.f.m., die geruime tijd als waarn.
G.Adv. de geestelijke belangen der B.B. had be-
hartigd. Vervolgens hield Pastoor Bodewes een
lezing met als titel „Maria-verering in alle tij-
den", welke met aandacht werd gevolgd.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in de
vacature ontstaan wegens huwelijk van de pen-
ningmeesteresse me j. W. Eykelkamp, als zoda-
nig gekozen mej. R. Wissink, „Giesenkamp".
Vervolgens werd het winterprogram bekend ge-
maakt, dat zeer interessant belooft te worden.
Er werden nog verschillende mededelingen ge-
daan.
Ter sprake kwam nog het houden van eventuele
cursussen betr. E.H.B.O., „Klein karweitjes",
Knutselcursus en „Grootmoederscursus". Mits
er voldoende belangstelling bestaat zal het be-
stuur een en ander organiseren.
Na de pauze \ ertoonden de Gebr. Boomsma,
alhier een aantal prachtige kleurendia's, allen
eigen opnamen uit Italië, Sicilië e.a. Deze op-
namen vielen bijzonder in de smaak.
De voorzitster dankte de Gebr. Boomsma voor
hun prachtige opnamen en pastoor Bodewes
voor zijn duidelijke lezing. Zij wekte de leden
allen op in het komende seizoen trouw de
maandelijkse bijeenkomsten te bezoeken.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidqezondheid

Puistjes verdrogen door Puro! poeder

RATTI-NIEUWS
Door de slechte weersomstandigheden werden
door de Bond alle wedstrijden voor zaterdag en
zondag jl. afgelast in de G.V.B.
Het programma voor zondag vermeldt voor het
eerste elftal een thuiswedstrijd tegen Diepen-
heim I. Ratti zal als vanouds veel moeite heb-
ben met deze sterke tegenstander en alle zeilen
bij moeten zetten. Een gelijk spel is zeker niet
onmogelijk, mits de voorhoede van de haar ge-
boden kansen gebruik zal weten te maken.
Ook het tweede blijft in eigen home en krijgt
bezoek van Angerlo Vooruit I De reserves zul-
len zich ook hier met enthousiasme in de strijd
moeten werpen om een eervol resultaat te be-
halen.
De A junioren zijn vrij, terwijl Ratti B en C een
competitiewedstrijd tegen elkaar spelen a.s. za-
terdagmiddag. We zullen het maar houden op
een overwinning voor het B-team!

DODELIJK VERKEERSONGELUK
Maandagavond tegen half vijf had op de Ruur
lose weg een aanrijding plaats tussen de 69-ja-
rige wielrijdster mevr. J. Slagman—Tragter,
wonende in het Galgengoor en een bestelwagen,
waarbij mevr. Slagman gedood werd.
Mevr. S. kwam per fiets uit de Groeneweg en
wilde de rijksweg overstekend naar de richting
Ruurlo. Op dat moment naderde uit deze rich-
ting een bestelwagen, bestuurd door de heer
C. H. v. H. uit Nijmegen. Hoewel de bestuurder
van de bestelwagen meer dan voldoende signa-
len gaf en uit alle macht remde, kon mevr. S.
haar zwaar met boodschappen beladen rijwiel
blijkbaar niet tijdig tot stilstand brengen en
werd zij door de auto gegrepen en op slag ge-
dood. De bestuurder treft geen schuld.
Een tragische bijzonderheid is, dat mevr. S. en
haar echtgenoot veertien dagen geleden hun
gouden huwelijksfeest hebben gevierd.

JAARVERGADERING G.O.S. AFD. LINDE
De G.O.S. afd. Linde hield deze week in café
Eykelkamp haar algemene ledenvergadering,
waarvoor een goede belangstelling bestond.
Voorzitter de heer G. J. Kok heette bijzonder
welkom de heer Hoekerswever uit Zutphen,
Hoofd van de Propagandadienst der G.O.S. te
Zutphen.
De afd. Linde, die momenteel 134 leden telde,
leverde in het afgelopen boekjaar een aantal
varkens van: 4621 (tegen 4008 in 1958—'59),
nuchtere kalveren: 96 (62), runderen: 755 (765),
noodslachtingen 26 (15). De totale geldomzet
afdeling Linde bedroeg ƒ 1.276.070,80 tegen
ƒ 1.212.398,11 in 1958—'59.
Na in vogelvlucht diverse belangrijke punten
uit dit jaarverslag naar voren te hebben ge-
bracht hield de heer Hoekerswever een inleiding
getiteld ,,Op naar de |^kmiljoen".
Spr. zeide, dat de G.O.^bp 25 maart 1963 haar
25-jarig bestaan hoopt te herdenken en men
de wens heeft geuit om op die datum een omzet
van 100 miljoen te bereiken.
Tijdens de rondvraag i^M-meerde de heer Klein-
Lebbink naar de moge^pheid om op de „Bran-
denborch" vee op te laden. Dit zal door het be-
stuur worden overlegd. Aan het slot dankte de
heer Kok de heer Hoekerswever, benevens de
plaatselijke agent de heer Gotink voor hun
medewerking en de leden voor hun trouwe op-
komst.

DAMMEN
Voor de 2e klasse der Geld. Dambond speelde
het tweede Vordense Damteam een uitwedstrijd
tegen Oldenkotte I (Rekkense Inrichtingen),
welk team door Vorden verpletterd werd met
liefst 18—2. Er werd geen enkele wedstrijd door
Vorden verloren. De gedetailleerde uitslag was:
J. Wip (Oldenkotte)—G. ter Beest (Vorden)
0—2; J. Bakker—C. van Ooyen O—2; H. Thieller
—P. Roozendaal 0—2; F. Honnenburg—A. van
Ooyen 0—2; A. Otten—H. Wildeboer 0—2; J.
Cohen—H. Bijzitter 0—2; E. Voolstra—J. Ver-
stoep 0—2; L. v. d. Eynde—J. Dalstra 0—2; H.
de Graaf—A. Bello 1—1 en G. v. d. Duin—H.
Esselink l—1.

BILJARTEN IJSSELKRING
De uitslagen van de wedstrijden gespeeld in de
Biljartcompetitie IJsselkring luiden als volgt:
Java I—Groene Jager 6—2; Excelsior II—Elter
4—4; De Kets I (Café Bloemendaal)—Café De
Zon II 6—2; KOT I (Café Krijt)—Excelsior I
(Baak) 6—2.

HACFORTFEEST
De leerlingen van de vier laagste klassen der
O.L. Dorpsschol hebben vrijdagmiddag in het
Nutsgebouw het traditionele Hackfortfeest ge-
vierd. Dit ieder jaar in november terugkerend
feest, wordt bekostigd uit een legaat, dat wijlen
Baron van Hackfort sr. destijds hiervoor be-
schikbaar stelde.
Het feest werd geopend met het zingen van het
Hackfortlied. Daarna vertelde het hoofd der
school, de heer Brinkman, iets over de herkomst
van dit feest. De onderwijzer, de heer Joh. van
Dijk, vertoonde een aantal leuke kleurendia's,
terwijl de onderwijzeres, mej. Scheltens, een
alleraardigst verhaal vertelde. Er werd vanzelf-
sprekend verder nog flink getracteerd op snoep.
Ook op de kleuterschool werd het Hackfortfeest
gezellig gevierd.

FILMAVOND VOOR PLUIMVEEHOUDERS
Voor pluimveehouders vond maandag in café
„'t Zwaantje" een filmavond plaats welke was
aangeboden door Wentink's broederij te Doetin-
chem aangesloten bij de C.P.I. (Coöp. Pluimvee
Instituut). Het doel van dit instituut is de be-
vordering van de verbetering van de Nederland-
se pluimveestapel. Hierbij zijn volgens medede-
ling reeds 45 fokkers aangesloten, plm. 1100
vermeerderingsbedrij ven. De circa 200 broede-
rijen hebben een capaciteit van 8.000.000 eieren
per drie weken.
De heer B. H. Breuker alhier werd dank ge-
bracht voor de organisatie van deze leerzame
filmavond, welke goed bezocht was.

Zojuist ontvangen

NIEUWE ZENDING

DELANA
Kinderpantalons, jongens-
truien, meisjesjuxnpers en
vesten

LOOMAN - Vorden

R. J. Koerselman
Burg Gal l eest r. 12

Extra Reklame
500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbi j tspek 45 et.

2TO qram boterhamworst 50 et
200 gram sr i i jworst 90 et

500 gram gesmolten vet 45 et

Voor huisslachtingen
14 dagen van te voren opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

In alle maten en kwaliteiten bij

L. SdiBolJerman
H. H. LANDBOUWERS

RATTENVERDELGING
Wij maken uw bedrijf met H dagen rat-
vrij en houden een jaar lang controle.
Vraag vrijblijvend inlichtingen

Bedrijf shygiëne-service
C. J. MENSE
Gudulastraat 1 - LOCHEM
Telefoon 06730-1896

Wandel-
stokken

in div. uitvoeringen.

Fa. MARTENS
wapen- en sporthandel

V O O R

klauw-
beschermers

HET ADRES:

fa» G» W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Voor uw ondergoed

NOVANA
betere kwaliteit
en betere pasvorm

Voor dames, heren en kinderen

ook in draion verkrijg-
baar

Warm, zeer elastisch en. . . .
krimpvrij

H. LUTH - VORDEN
NIEUWSTAD

Amerika koos Kennedy als
president
Vorden kiest Pardij s als
kruidenier

Bij 3 pak margarine 114 + 54 z.
l plastic botervloot voor 59 et.

Bij 2 pak Knorr soep l prachtige
onderzetter van 105 voor 40 et.

1 Kandijkoek 66 et. -f- 26 z.
2 p, a 3A 1. appelmoes 79 et.
l drielingpak Sunil van 126 voor 99 et.
200 gr. figuursnoep 49 et.

Dikke rookworsten (Zadelhof)
400 gr. 170 et.

Zeer lange rookworsten
A. Hunink 250 gr. 109 et.

Reclame rookworst
grof en fijn 250 gr. 98 et.

Enorm succes met onze leverworst
soorten
Berliner-Saksische-Hausmacher-Gelar-
deerde lever

Knappend verse pinda's
per pak 250 gr. 62 et.

180 gr. gezouten pinda's 50 et.

Bij 3 gulden boodschappen
Koelhuisboter 250 gr. 71 et.

heeft het voor U!

V O O R D E Z O N D A G :

* Slagroomtompoezen, 25 et.
vandaag 5 voor f1|—

* Slagroomsoesjes, p. 100 gr. 60 et.

* Mergpijpjes, 25 et. per stuk
vandaag 5 voor f 1,10

* Krentebrood Zó uit de oven!!
f 1,35, vandaag f 1,20

Bakker Schurink
Telefoon 1384


