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LEDENVERGADERING BIJZ. LAGERE
LANDBOUWSCHOOL

Onder leiding van de heer A. J. Lenselink werd
in de Bijz. Lag. Landbouwschool een ledenver-
gadering gehouden.
In zijn openingswoord wees de voorzitter op de
gestadige groei van de school zodat er thans
4 leerkrachten in vaste dienst werkzaam zijn.
Wegens vertrek van de heer G. W. Ruiterkamp
werd het secretariaat door de heer A. G. Men-
nink, bestuurslid, waargenomen. In het school-
leven van de Chr. Landbouwhuishoudschool en
Bijz. Lagere Landbouwschool zal de naam van
de heer Ruiterkamp steeds met ere worden ge-
noemd voor de wijze waarop deze het secreta-
riaat heeft vervuld.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd in de va-
cature Ruiterkamp gekozen de heer G. Bogchel-
man op „'t Ham".
De heer G. J. Bannink, hoofd der school, deed
vervolgens enige mededelingen betreffende de
gang van zaken in het schoolleven. Spr. wees
er op dat het ledental sterk is toegenomen. Er
zijn 4 vaste en nog 4 tijdelijke leerkrachten aan
de school verbonden t.w. de heren Bannink,
Snoeijink, Smeenk, Jonker, Koerselman (werk-
tuigkunde), Zweverink (handwaardigheid), J.
Wuestenenk (onde-rw. melken) en de Boer
(gymnastiek), terwijl nog geen vaste leerkracht
beschikbaar is voor het vak „veeteeltkennis".
Voor dit vak treedt als noodhulp op de heer
Van Olst bij het onderwijs in de praktijk.
Het nieuwe cursusjaar was met 76 leerlingen
gestart. Spr. wees er op dat de lokaliteitsruimte
te klein is en dat er een nieuwe rijwielstalling
zal worden gebouwd. Ook algebra, meetkunde,
tekenen, muziek en zang behoren thans bij het
onderwijs, terwijl een les in de Engelse taal
waarschijnlijk bij een volgend leerjaar zal wor-
den ingelast. Het niet aanwezig zijn van een
overblijflokaal is nog een puzzle. In de toekomst
zal een garderobe, leslokaal, melkonderw. kamer
en leraarskamer worden bijgebouwd. Als het
gaat om de belangen der school geeft het ge-
meentebestuur steeds zijn volle medewerking
waarvoor het een woord van dank toekomt.
Van de 54 leerlingen, die de school hadden ver-
laten, waren er 24 op de Rijkslandbouwwinter-
school en volgden er 20 een bedrijfseconomische
cursus.
De heren Nijenhuis en Bloemendaal werden tot
leden van de kascontrolecommissie benoemd.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weer met

TWEEDE NUTSAVOND
De tweede Nutsavond in het winterseizoen werd
verzorgd door de heer G. J. Kamperman uit
Olst met een lezing over „Kunstmaan en ruimte-
vaart". Spr. behandelde op boeiende wijze de
ontwikkeling van de ruimteraketten vanaf haar
oorsprong, ongeveer 700 jaar geleden, tot op
heden. Raket is feitelijk geen goed woord vol-
gens spr., men dient hiervoor „vuurpijl" te zeg-
gen. Reeds in 1232 maakten de Chinezen hier-
van reeds gebruik. De eigenlijke constructeur
van de raketten is geweest Werner van Braun
uit Berlijn. Hierna besprak spr. de V 2 uit de 2e
wereldoorlog om tenslotte met zijn toehoorders
een reisje naar de maan te maken. Alle aanwe-
zigen waren vol lof over de boeiende wijze waar-
op spr. een en ander wist te vertellen.
De voorzitter, de heer Wesselink, dankte aan
het slot spr. voor zijn zeer duidelijke uiteenzet-
ting. Verder wees de voorzitter op de datum
6 jan. 1960 waarop de herdenkingssamenkomst
van het Nut van het Algemeen te Deventer zal
worden gehouden. Hiervoor zijn nog 45 plaats-
bewijzen over. Hij hoopte dat deze nog aan de
man (of vrouw) zullen worden gebracht.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag weliswaar met l—O
de thuiswedstrijd tegen de Witkampers I we-
ten te winnen, doch de vele toeschouwers
zullen toch onbevredigd huiswaarts gekeerd
zijn.
Vorden kreeg door deze overwinning meer
dan zij verdiende, want de gasten waren ze-
ker wel aan een gelijk spel toe.
De Vordense achterhoede met keeper Groot
Jebbink aan het hoofd, komt de eer van deze
overwinning toe, want was dit drietal niet zo
in vorm geweest, ongetwijfeld was de over-
winning aan de andere zijde gevallen. De
Vordense middenlinie kon in tegenstelling
met de voorhoede ook nog wel voldoende
halen. In de voorhoede wilde het helemaal
niet vlotten. Vooral de binnenspelers waren
te langzaam om een gevaar op te leveren. Dit
kwam nog het meest van rechts, waar Ko-
renblik enkele goede voorzetten gaf, waarvan
er eentje na de rust door H. Bosch in een
doelpunt werd omgezet. De rechtsbinnen
kreeg even later nog een penalty te nemen,
waarbij de bal echter recht op de keeper werd
geschoten. De Witkampers hadden wel voort-
durend een veldmeerderheid, doch ook hier
lag het zwakke punt in de voorhoede, die te
lang combineerde om toch maar dichter bij
het doel te komen, waardoor de achterhoede
van Vorden steeds weer kon ingrijpen.
Vorden II keerde uit Keyenburg terug met
een 9—2 overwinning op de Boys III. Vorden
B kon het in Voorst tegen het A-elftal niet
bolwerken en verloor met 7—2, terwijl ten-
slotte Vorden D tegen Almen A een 5—O ne-
derlaag leed.
A.s. zondag is Vorden I vrij. Vorden II krijgt
thuis bezoek van Soccii II, welke wedstrijd
gewonnen kan worden. Van de junioren
•jpeelt alleen Vorden B thuis tegen A.Z.C. B,
dat onderaan staat. Hiervan kan Vorden B
dus winnen.

KERKDIENSTEN zondag 15 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed. Hl. Doop
7.15 uur Ds. L Hoving, van Ruurlo.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. B. Scholten, Zutphen.

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, telef. 1255.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en 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. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 118 biqgen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 7 , — tot f 5 7 , — per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand van 6 t.m. 12 nov.
Geboren: d. v. A. G. Tragter en H. Meije-
r ink; z. van G. J. Wolsink en H. Lenselink;
d. van H. Loman en A. H. Bargeman.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Chocolade letters.
Ja ze zijn er weer^^an A tot Z in
heerlijke pure cho^Pbde en nu nog in
alle letters voorhanden.
En zo lekker goedkoop, dat U er een
hele naam in letters van kunt geven.

U krijgt er namelijk DRIE
voor 89

flLBERS Zelfbediening
Zii ook
dit blad.

onze weekreclame in

HACKFOBTFEEST
Het traditionele Hackfortfeest werd dit jaar ge-
houden in het Nutsgebouw voor de kinderen
uit de drie laagste klassen van de O.L. School
en voor de kinderen, die volgend jaar de school
zullen bezoeken. Er werden een drietal leuke
films vertoond, waarvan natuurlijk de teken-
films het meeste succes hadden. Het Hackfort-
lied werd gezongen en er werd bovendien nog
getracteerd.

BEROEPEN
In een in de Geref. kerk alhier gehouden bijeen-
komst van lidmaten werd bij acclamatie be-
sloten een beroep uit te brengen op Ds. J. D.
te Winkel, Geref. predikant te Medemblik,
zulks in de vacature ontstaan door vertrek van
Ds. E. J. Duursema naar Maassluis.

BIOSCOOP
Zondagavond behandelt de film: Blanke lading
uit Parijs, nog eens weer de handel in blanke
slavinnen. Een jonge journaliste weet door te
dringen in de nachtclubs van Parijs en bijna
wordt zij zelf het slachtoffer als zij de bende
wil ontmaskeren. Frangoise Arnoul vertolkt de
hoofdrol in deze fascinerende film.

FILMAVOND IN „DE ZON"
In café „De Zon" werd verleden week zater-
dagavond een filmavond gegeven, welke door
vele belangstellenden werd bezocht. Door de
heer ter Horst werden mooie opnamen vertoond
van het Carnaval Kranenburg 1959, waarbij
aardige herinneringen en momenten getoond
werden. Ook werden nog flitsen vertoond van
de ijspret op de Kranenburgse IJsbaan*etc., te-
vens opnamen van verschillende familie's in het
buitenland met geluidsweergave via een band-
recorder. Al met al een gezellige en plezierige
avond voor de vele aanwezigen.

LICHTWEDSTRIJD PAX—RUURLO
A.s. dinsdagavond zal burgemeester Mackay
van Hengelo Gld. de nieuwe verlichting op
het Pax-terrein aan de Kastanjelaan officieel
in gebruik stellen, waarna de lichtwedstrijd
Pax I—Ruurlo I gespeeld zal worden.
De muziekvereniging ,,Concordia" zal deze
avond opluisteren.
Het Pax-bestuur verwacht voor dit uniek ge-
beuren een grote belangstelling, daar hier een
verlichting tot stand is gekomen die als een
der beste van de Gelderse Achterhoek gere-
kend mag worden.

Uit de Raad.
Sparwinkel in het Molenplan en nieuwe

industrievestiging
De raad heeft donderdagavond lange tijd stilge-
staan bij het voorstel van B. & W. om een stuk
grond te verkopen aan de Handelsmaatschappij
„De Achterhoek N.V." te Amsterdam, gelegen
op de hoek van de Dr. C. Lulofsweg en de Her-
tog Karel van Gelreweg. Het is de bedoeling
van deze Handelsmaatschappij dat zij hier een
Spar-levensmiddelenbedrijf zal vestigen met 2
bovenwoningen. Er zal een inwoner van Vor-
den in deze zaak komen.
Allereerst vroeg de heer Schurink hierover het
woord. Hij betoogde dat in de levensmiddelen-
voorziening Vorden met zijn 13 levensmiddelen
zaken al meer dan voldoende voorzien is. Bo-
vendien zijn er twee gelijke zaken in deze om-
geving, zodat de consument heus geen behoefte
heeft aan nog zulk een winkel. Hij wilde deze
grond liever beschikbaar stellen voor woning-
bouw. Bovendien wisten velen niet dat dit stuk
te koop was. De voorzitter deelde mede dat er
wettelijk niets tegen de verkoop is in te bren-
gen. Deze grond is beschikbaar voor bijzondere
bebouwingen. En aangezien zich er geen Vor-
denaar voor gemeld heeft, kan genoemde Mij.
het kopen. De heer Heerink was het met de
heer Schurink eens dat de zakenmensen in Vor-
den er niet toe komen om het uitbreidingsplan
te gaan bestuderen. Hij zou hier liever een reeds
bestaande zaak uit de gemeente overgeplaatst
zien.
De heer Wesselink vond de grondprijs ƒ 16. —
per m2 abnormaal hoog. Hij meende dat als de
gemeente deze prijs vraagt, ook de andere bouwr
gronden in prijs zullen stijgen, want vele par-
ticulieren zullen hun prijs bij verkoop van
bouwgrond hieraan optrekken. Hij vroeg zich af
wat de prijs dan in de toekomst moest worden.
De grondprijs in het Molenplan is normaal
ƒ 12.75 volgens B. & W., doch aangezien dit een
uitzonderlijk goed gelegen stuk betreft, betaalt
genoemde Mij. er gaarne ƒ 16. — voor, aldus
de voorzitter.
In deze prijs is het bouwrijp maken, de aanleg
van riolering, elektra, kortom alles inbegrepen.
Meerdere raadsleden wilden eerst wel eens de
calculatie zien en daardoor de verkoop in be-
raad houden. Hierover werd gestemd, waarvan
de uitslag was 5 tegen 5. De heer Aaten was
afwezig. Het voorstel werd dus aangehouden
tot de volgende zitting.

Nieuwindustrie-vestiging.
Er was een verzoek van de heer E. J. A. Jan-

Julianalaan 25, alhier binnengekomen om
1060 m- grond van het industrie-terrein te ko-
pen voor de vestiging van een metaalwarenin'-
dustrie en bouw van een^Bgonhuis. De grond-
prijs van ƒ 8. — vond dezö^P bezwaarlijk. Door
de kosten van de riolering niet in de calculatie
op te nemen, kon de grondprijs verlaagd wor-
den tot ƒ 6. — per nv2. Deze kosten zullen later
door een rioolaanlegbelasting geïnd worden. De
heer Heerink vond dat de koper dan voor dub-
bele kosten komt, want er zullen nu pompen en
putten geslagen moeten worden. De voorzitter
merkte op dat dit het mooiste stuk was en de
koper met de prijs accoord gaat. Het voorstel
werd z.h.s. aangenomen.
Er werden voorts nog enkele besluiten genomen
omtrent geldleningen, uitgaven aan het O.L.

onderwijs en exploitatie-vergoeding bijzonder
onderwijs.

Beantwoording vragen raadsleden.
Bij de beantwoording van de in de vorige ver-
gadering gestelde vragen deelde de voorz. mede
dat de nieuwe automatische beveiliging van de
overweg in de Ruurlose weg door de N.S. in
juni in Amerika is besteld en in januari a.s. zal
worden geleverd. Men moet dus nog even ge-
duld hebben.
In verband met een vraag over een kampeerterv
rein, deelde de voorzitter mede dat B. & W. het
voetbalterrein minder geschikt achten in ver-
band met het aangegane huurcontract en de op-
stallen, terwijl dit ook voor het zwembad moei-
lijkheden zou opleveren. Baron von Mengden
had te kennen gegeven dat hij nog wel geschik-
te grond hiervoor had aan de Wildenborgse weg
tegenover 't Lange End en de mogelijkheid van
exploitatie zal onderzoeken.
Wat de verkoop van Huize Vorden betreft, werd
medegedeeld dat de heer Veere momenteel in
onderhandeling is met 2 gegadigden. Men dient
het resultaat hiervan af .te wachten.
Er zullen bij de landbouwschool borden met
opschrift „overstekende kinderen" geplaatst
worden. Voor de verbetering van de Almense
weg is een post op de begroting gezet, terwijl
de Ruurlose weg binnenkort voorzien zal wor-
den van witte strepen voor afbakening rijwiel-
en wandelpad.
Door de nieuwe regeling verharding zandwegen
komt 60% der kosten voor rekening van de
Cult. Techn. Dienst, 10% voor de provincie,
15';,', voor de gemeente en 15% voor de aange-
landen. Het plan is om in Vorden 8 km harde
weg aan te leggen voor 1960. Dit geschiedt nu
in groot verband en niet meer door elke ge-
meente op zichzelf.

Rondvraag.
De heer Regelink vroeg naar de mogelijkheid
van trottoirs langs de rijksweg in het dorp.
Voorzitter deelde mede dat in 1960 een belang-
rijke verbetering van de weg door Rijkswater-
staat op komst is. (Hiervoor staat ƒ 300.000,—
op 's Rijksbegroting). Als dat doorgaat kan er
tevens riolering worden aangelegd en daarna
trottoirs. Op zijn vraag over het niet werken
van de brandput bij café Schoenaker, werd me-
degedeeld dat er weinig water was en bovendien
de pomp niet goed werkte. Dit zal verholpen
worden. De heer Bannink wilde de bomen bij
de kruispunten der harde wegen in de buiten-
wijken voorzien van witte banden ter oriëntatie
in hei donker.
De heer Schurink vreesde dat de kwestie kam-
peerterrein weer op de lange baan geschoven
zou worden en wees op de mogelijkheid in het
gemeentebos achter 't zwembad, wat de voor-
zitter echter niet geschikt achtte. Hij wilde
voorts voor de raadsleden een kaart waarop
alle gemeentegronden staan aangegeven. Ten-
slotte bracht de heer Norde nogeens de slechte
toestand van de Wilderborgse weg ter sprake.
De technische dienst zal de bochten wat verbe-
teren, doch de ronding en golvingen krijgt men
niet weg. Daartoe zou een geheel nieuw weg-
dek moeten komen, wat met de verbreding ze-
ker op 4 ton komt. Hierop is voorlopig nog geen
kijk.

OUDERAVOND RATTI JEUGD
De jaarlijkse Ouderavond van de Ratti-jeugd,
welke zondagavond in zaal Schoenaker werd ge-
houden mocht zich ook ditmaal in een grote be-
langstelling verheugen.
Kapelaan Ruigt o.f.m. sprak als Geestelijk Ad-
viseur een kort openingswoord tot de aanwezi-
gen. Spr. hoopte, dat de band tussen de junio-
renleiding en de ouders zo goed zal blijven. De
ouders kunnen zo veel meewerken door o.a. de
jongens op tijd naar training of wedstrijd te
sturen etc.
Vervolgens sprak de nieuwe voorzitter van Rat-
ti, de heer A. Hartelman, een woordje ter ken-
nismaking. Hij sprak de wens uit, dat de jon-
gens onder de bekwame leiding van de Eerw.
Br. Canutus o.f.m. zouden meewerken tot groei
en bloei van Ratti.
Br. Canutus o.f.m., de actieve juniorenleider,
dankte allen voor de hartelijke woorden en zei-
de, dat de geest der jongens prima is.
De junioren traden vervolgens voor het voet-
licht met diverse aardige stukjes, declamaties
en zangnummertjes, die steeds een groot ap-
plaus oogstten. Er was veel studie van gemaakt,
want er werd vlot en zonder schroom gespeeld.
In de pauze werd nog een kleine verloting ge-
houden, waarbij verschillenden een mooie prijs
in ontvangst mochten nemen.

Babyderm-zeep

TOUWTREKKERS WONNEN EERSTE PRIJS
De Touwtrekkersteams van 't Medler blijken
momenteel in uitstekende conditie te zijn. Voor
de derde maal in successie wisten zij hun ploe-
gen naar de overwinning te trekken. Ditmaal
namen zowel Medler I als Medler II deel aan
de interlokale touwtrekwedstrijden, welke door
de Buurtvereniging Ruurlose Broek werden ge-
houden. Van de 12 deelnemende ploegen won
Medler I in groep A de eerste prijs en in groep
B von Medler II de eerste prijs. Beide prijzen
bestonden uit fraaie herinneringsbekers.

BIJEENKOMST LEDEN VAN „MERCURIUS"
De afdeling Vorden van de Algemene Bond
„Mercurius" van werknemers in de Handel, het
bank- en verzekeringswezen heeft in zaal Bloe-
mendaal een bijeenkomst gehouden, waar de
districtsbestuurder, de heer Snijder uit Arnhem,
het woord heeft gevoerd. Hij behandelde de
huidige loonpolitiek, welke door hem uitvoerig
werd besproken. Dit is wel een van de belang-
rijkste punten, waar het bij de werknemers te-
genwoordig om gaat. Er werden daarna nog en-
kele vragen gesteld.
Door de voorzitter, de heer H. Doornink, wer-
den nog enkele interne aangelegenheden ter
sprake gebracht. Voorts werd er een nieuwe
kascommissie gekozen en was er nog een ver>
loting.

KLAPROOSDAG
Vandaag, 14 november, wordt de klaprooscolleo-
te gehouden. Dit geld is bestemd om de oorlogs-
gaven netjes te kunnen onderhouden en om
ieder jaar enige nabestaanden van gevallen ge-
allieerde soldaten in de gelegenheid te stellen
het graf van hun man of zoon in Nederland te
gaan bezoeken.
Ieder jaar een klein offer van ons allen... me
dunkt, dat is niet teveel gevraagd.

VIVO DEMONSTRATIE AVOND ZAAL,
SCHOENAKER

Door de Vivo-kruidenier, de heer Schoenaker,
werd verleden week een demonstratiet-avond
gehouden, welke door zeer vele dames bezocht
werd. Onder het genot van een kopje koffie
met speculaas werd een vlot en boeiend pro-
gramma opgediend.
Tijdens de pauze vonden allen een kleine ver-
rassing onder hun stoel en gaven de bonnen
recht op aardige prijsjes. Na de pauze1 werd er
een film gedraaid over de 12 provinciën van
ons land, met diverse opnamen van steden, in-
dustrie, handel, woningbouw en natuurrijkdom,
welke zeer in de smaak viel.
Al met al was het een zeer gezellige, leerzame
en geanimeerde avond.

Koop een klaproos op Klaproosdag.
Toont door een milde bijdrage uw dank voor de herwonnen vrijheid,



VORDEN LAAT ZICH VAN DE GOEDE ZIJDE
ZIEN

De landelijke kerkbouwactie, waarmee men 16
miljoen gulden hoopt bijeen te brengen, heeft
ook in Vorden weerklank gevonden. Woensdag-
avond was er uit onze gemeente ƒ 13.000,— birv
nen. Een hoopvol resultaat. Mochten er nog en-
kelen zijn, die tot nog toe vergaten hun aan-1

deel over te maken, dan is hiervoor nog alle
gelegenheid.

KINDERPOSTZEGELS
Ook dit jaar slaagden de leerlingen van de O.L.
dorpsschool er in voor een groot bedrag aan kin-
derzegels en briefkaarten aan de man te bren-
gen, en wel in totaal voor ƒ 1143.50. Een prach-
tig resultaat.

RECLASSERING
De collecte voor de reclassering, die oorspron-
kelijk was vastgesteld voor eind september, kon
destijds geen doorgang vinden. Deze zal nu vol-
gende week zaterdag, 21 november, gehouden
worden.

CAFé SCHOENAKER DOOR BRAND
VERWOEST

Maandagavond heeft een fel uitslaande brand
in luttele uren het kapitale pand van de heer
P. B. H. Schoenaker, waarin gevestigd café, le-
vensmiddelenwinkel, woonhuis en boerderij, vol-
komen in de as gelegd. De brand ontstond tegen
half 9, toen men op de deel van de boerderij een
bromfiets op gang wilde brengen, waarbij plot-
seling een felle steekvlam oplaaide, die in een
ommezien het hooi in lichterlaaie zette. Het
vuur vond gretig voedsel, doordat het achter-
huis tot aan de nok gevuld was met hooi en pas
gedorst stro. Men trachtte in het begin het be-
hulp van brandblusapparaten dekens etc. de
brand te blussen, wat echter niet meer mogelijk
bleek. De ijlings gealarmeerde buurtbewoners
trachtten hierna te redden wat te redden was.
Gelukkig konden een 7-tal koeien en enige kal-
veren op het nippertje worden bevrijd, terwijl
ook diverse varkens naar buiten werden ge-
jaagd. Helaas kwamen een drietal zeugen met
plm. 25 biggen in de vlammen om.
De Vordense brandweer was spoedig met twee
tankwagens ter plaatse, maar kon niet voorko-
men, dat de vlammen, aangewakkerd door de
felle wind, spoedig oversloegen naar de bovenste
verdieping, waar de 8 slaapkamers boven de
winkel en het café spoedig in lichterlaaie ston-
den. Tegen kwart over 9 kreeg men assistentie
van de brandweerkorpsen van Ruurlo en Hen-
gelo-G. Helaas bleek de brandput ter plaatse on-
voldoende water te geven door de grote droogte
der laatste tijd, zodat de tankauto's telkens in
Vorden moesten worden bijgevuld. O.l.v. brand-
weercommandant v. d. Broek werd de brand met
alle beschikbare middelen aangepakt, maar het
bleek weldra, dat er geen houden meer aan was,
zodat men zich beperkte tot het nat houden van
de aan het café grenzende zaal.
Tegen half elf was het gevaar voor de zaal ge-
weken. Daar het niet denkbeeldig was, dat door
de grote vonkenregen het aan de overzijde van
de weg gelegen r.k. kerkgebouw en klooster
in brand konden geraken, had men ook hier de
brandslangen gereed liggen en werden in de
toren wachtposten geplaatst. Van heinde en ver>
re waren honderden nieuwsgierigen getuige van
deze brand. De politie had inmiddels handen vol
werk om het verkeer veilig langs de brand te
loodsen, daar het café juist aan de drukke ver-
keersweg Vorden—Ruurlo ligt.
Behalve enkel meubilair werd er slechts weinig
gered. Ook verschillende verenigingen zijn de
dupe geworden van de brand, o.a. ging de prach-
tige medaillekast met tientallen waardevolle^
herinneringsbekers, kransen etc. van de R.K.S.V.
Ratti verloren, terwijl ook tientallen matrassen
en beddegoed van de r.k. jeugdherberg een
prooi der vlammen werden. De gebouwen, die
toebehoorden aan het r.k. kerkbestuur, waren
evenals de inboedel verzekerd. De totale schade
is moeilijk te ramen, doch beloopt plm. 150.000
gulden. De brandweer is tot dinsdagmorgen 8
uur druk in de weer geweest met het nablus-
singswerk. De heer Schoenaker is van plan zijn
winkel en café voorlopig voort te zetten in de
behouden gebleven zaal.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal moest ook zondag in de uit-
wedstrijd tegen Diepenheim het loodje leggen.
Het werd e-en grote 8—l zege voor de thuisclub.
De Rattianen toonden zich bijzonder zwak en
alleen de doelman was in zeer goede vorm.
Overigens steeg ook het spel der Diepenheimers
niet tot grote hoogte, zodat het maar een ma-
tige wedstrijd was.
Na 25 miniuten kon Diepenheim een vrije trap
benutten en in een doelpunt omzetten (l—0),
terwijl vlak voor rust door de middenvoor het
tweede doelpunt werd gescoord. Voordien had
de Ratti-defensie uitstekend werk verricht en
enkele zeker schijnende doelpunten weten te ke-
ren. Na de thee kon Ratti aanvankelijk haar
evenwicht hervinden en via een hoekschop kon
men de achterstand enigszins inlopen (2—1).
Hierna werd Ratti sterk in de verdediging ge-
drongen en nog zes maal wist de thuisclub het
net te vinden. Eindstand 8—1.
Ook de reserves hadden thuis weinig in te bren-
gen tegen het bezoekende Pax IV uit Henge-
lo-G. De bezoekers wonnen met 9—0.
Ratti a komt er steeds beter in en wist, nadat
reeds enkele wedstrijden in een gelijkspel ein-
digden, thans een overwinning te behalen op
het bezoekende Ruurlo a. Met deze 5—O zege
konden de a-junioren tevreden zijn. Ratti b had
een pechdag, want zij verloren hun eerste wed-
strijd tegen Pax b, ook een der sterkste tegen-
standers in hun afdeling. Het werd 5—3 voor
de Hengeloërs.
Zondag a.s. wordt het eerste weer op de proef
gesteld. In [Noordelijk I ontmoeten zij een tegen-
stander van formaat. Als de voorhoede nu ge-
bruik weet te maken van de haar geboden kan-
sen en veelvuldig schiet, behoeft deze wedstrijd
niet verloren te worden. Ratti II zal in Vierak-
ker weinig kans hebben om Socii I de puntjes
afhandig te maken, terwijl Ratti a ook moet op-
passen, want in de uitwedstrijd tegen Eibergse
Boys a hebben ze nog lang niet gewonnen. De
b-junioren zijn vrij.

SERENADE
Ter gelegenheid van zijn 55-jarig huwelijksfees
brachten de beide muziekkorpsen Concordia en
Sursum Corda een serenade aan het echtpaar
Zweverink op de Steenkamp.

REE GEVANGEN
Dezer dagen ontdekte de heer S. op de Kranen
burg een ree in zijn kippenloop. Waarschijnlijk
is het dier door de jacht uit de bossen verdre-
ven en zal hierdoor over het hoge gaas van de
loop zijn gesprongen. Het schuwe dier werd op
gevangen en aan de desbetreffende instantie
ter hand gesteld.

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
YORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 15 november, S uur

Francoise Arnoul - Renee Faure e.v.a. in

Blanke lading uit Parijs
(Cargaison Blanche)

Een dapper meisje ontmaskert een
bende vrouwenhandelaren.

Een mondaine nachtclub, het centrum
van de handel in blanke slavinnen.

Toegang 18 jaar j
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11 , Tel. 1373

Heden zaterdagavond
aanvang 7.30 uur

Sjoelen, Schieten en
Balgooien in de kapel.
georganiseerd door

G. Oplaat en de Schietver. Wildenborch

Bedrijfskleding Industrie
„ORCON"

vraagt voor naar atelier te
Hengelo-Gld , waar ca. 25 a 30

meisjes werken, een

fltelierleidster
Verlangd wordt :
* leidinggevende capaciteiten

* ervaring in de confectie-industrie
* tact om met vrouwelijk personeel om te

gaan.

Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te
richten aan J. Ordelman & Zonen N.V.
Kuiperstraat 20—22, Zutphen.

Dames- en Herenglacé's
in alle maten en prijzen.

fa. L U I M E S

Volksonderwijs
afd. Vorden-Linde

Maandag 16 nov. 's avonds plm.
8.15 uur (na afloop officiële gedeel-
te ouderavond) in het Nutsgebouw

LEZING
door de Weled. Heer Hid-
dink (dir. Rijkskweekschool
te Doetinchem) over:
„Opvoeding der rijpere jeugd"

Leden V.O. afd. Vorden-Linde harte-
lijk welkom op de lezing.

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr.6,HengeloG., Tel. 06753-573

Te koop z.g.a.n. KIN-
DERWAGEN en een
BOX. van Limburg
Stirumstraat 4

Een g o.h. KINDER-
WAGEN, m.matrasje,
te koop. Medler E 102
Vorden.

Te huur een gedeelte
woning, Nieuwstad 7.
Te bevragen Bennink
Molenweg 1 1 .

TE KOOP:

ruime burgerwoning
met grote schuur
tuin, samen 12,40 m
H.Tragter, Almensew.

en
2

Te koop r.b. MAAL-
KALF, 7 mnd. oud,
beste melklijsten.
G. J. Klein Ikkink,

Veldwijk C 143

Te koop een roodbont
VAARSKALF

bij Joh. Weenk
Brandenborch E 92
Vorden

Bij inschrijv. te koop
4 are KNOLLEN bij
H. Doornink, C 144
Briefjes in te leveren
vóór dinsdag 17 nov.

Bij inschrijv. te koop
2 stukken KNOLLEN
elk Y2 ha groot.
Briefjes inleveren voor
a.s. dinsdagavond 7 uur
bij B. G Lichtenbarg,
„Het Waarle",Vorden

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

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

Esso Speciaal
bij Olieverwarming
de betere haardolie.

Alleenverkoop:

Oliehandel A.deJoiige
Telefoon 1346

LOOMAN
VORDEN

PASFOTO'S voor
ialf één gemaakt, de-
elfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.

Houtm.irkt 77.
Zutpheo

Adverteren is duur, zegt men,
maar N l ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u u i t e inde l i j k veel meer l !
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. trdkans.

Daarom: Vordenaren, adverteer regelmatig in

CONTACT
net blad, dat letterlijk verslonden wordt!

Profiteert van onze zeer lage advertentie-
prijzen en hoge reclamewaarde!

Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Vorden,Tel. 1404

welke werkkleding U

ook nodig hebt:

eis met klem merk KLM, want...

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5

M'ARKLIN

Elektrische Treinen
en miniatuur auto's.

Ook voor ander speelgoed

Einsbroek £ Zn. c.v.
Zutphenseweg 5, Vorden

Telefoon 1491

Voor uw modieuze
verschijning....

TWEKA

Zie bij ons de nieuwe Twcku-
blouses en -vesten. 1-en keur
van modellen, die tal v.m
charmante combinaties moge-
lijk maken. Modieuze dessin*.

Visser, Vorden

Japonnen
Blouses
Rokken
Nylons

vele soorten
alle maten

Daar kan u de
bui mee afwach-
ten als u een

Paraplu
heeft van Luth.

In modellen:
lang, half-lang en

opvouwbaar.

Wij hebben ze
voor U in voor-

raad.

H. Luth
VORDEN

Luxe- en Huish.art.
Glas, Porcelein en

Aardewerk

Elektrische- en
Gasapparaten

Verlichtingsart.
Sanitair

Ijzerwaren en
Gereedschappen

Speelgoed

i). Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5, Tel. 1491

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
3rijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Voor alle soorten
DRUKWERK

Drukkerij Wolters - Vorden

Vroeger stond u een
uur in de keuken -
NU kookt u in
15 minuten een com-
plete maaltijd met
de nieuwe

TOMADO
SNELKOOKPAN

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12 - Tel. 1364

LOOMAN
VORDEN

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

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

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

Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Erres Centrifuge
Volkomen veilig,
Zelfdenkend deksel,
Handig verplaats-
baar,
Inhoud i 3 kg.,
Rubber afvoertuit,
Prima afwerking,
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
huis).

Óók voor
wasmachines:

G. Emsbroek & Zn.c.v.
Zutph.wcg5.Tel.1491



Met blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje
Willemina Adriana

(Willy)

A. G.Tragter
H. Tragter-

Meijerink
Joke

Vorden, 6 nov. 1959.
Zutphenseweg 95

Voor de grote belang-
stelling, die wij bij onze
50-jarige echtvereni-
ging mochten onder-
vinden, zeggen wij allen
zeer hartelijk dank.
Het was voor ons, onze
kinderen en kleinkin-
deren een onvergete-
lijke dag, die in dank-
bare herinnering bij
ons zal blijven voort-
leven.

H. J. Gotink
G. H. J. Gotink-

Harmsen

Vorden, nov. 1959.

Mevrouw Gatacre-
de Stuers,

„de Wiersse", Vorden
telefoon 6655, zoekt
voor haar schoondoch-
ter in Londen, vóór of
na Kerstmis een net
MEISJE voor de huis-
houding, veel ervaring
geen vereiste, goede
verzorging en toezicht
gewaarborgd.

Flink MEISJE gezocht
als hulp in de huis-
houding in gezin met
3 kinderen, in- of ex-
tern. Aanmelden zater-
dagmiddag tussen 3 en
4 uur.
Mevr. van der Spek,
Coehoornsingel 34,
telef. 3559, Zutphen.

Fijn gekruide
Speculaas

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

Zware BIGGEN te
koop. Wed. Wolsing,

Raadhuisstraat 26

2 tomen BIGGEN te
koop. E. Pardijs,
't Lange End.

Een toom BIGGEN te
koop. W. Roelvink
Kranenburg.

Mooie BIGGEN te
koop. B. Klumpen-
houwer, Wildenborch
D 56

Toom zware BIGGEN
te koop. H. J. Pardijs
Mossel D 113

4 a 5 BIGGEN te
koop bij E. J. Bos,

Kranenburg

11 BIGGEN te koop.
G. J. Zweverink

Wildenborch

Te koop 7 zware dr.
B.B. ZEUGEN, ad.
telling 20 nov.— l dec.
A. J. Vruggink,

Riethuis B 91

Te koop een dragend
VARKEN, werptijd
21 november.
J. H. Nijenhuis,

Kranenburg D 119

Te koop een KOOK-
VULKACHELeneen
grote UITTREKTA-
FEL. J. J. van Zorge
Ruurloseweg 19.

r i

X

Op zaterdag 21 november a.s. hopen
onze lieve ouders

A. H. J. Zents

en

M. H. Zents-Mullink

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hun dankbare kinderen

Vorden, D 102.

Receptie van 2—3.30 uur in café „De
Zon", Vorden.

MEDEDELING.
Bij deze delen wij U mede, dat wij
na de brand van maandag ƒ./. ons
bedrijf weer volledig hebben ingericht
en U weer gaarne ontvangen.

Beleefd aanbevelend,

P. B. H. Schoenaker, Kranenburg
Café en Levensmiddelenbedrijf

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 21 november

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

Aanbesteding melkritten.
Het Bestuur van de Vordense Coöp.
Zuivelfabriek wenst bij inschrijving
aan te besteden het melkvervoer in:

Baak, Wichmond, Vierakker
en een gedeelte van Hackforf.
Rittenlijsten alsmede voorwaarden liggen
ter inzage op het kantoor der fabriek waar
tevens inlichtingen worden gegegeven.
Inschrijvingen worden ingewacht voor vrij-
dag 20 nov. a.s. aan het kantoor.

Moeilijkheden met lezen?
Nu de lange winteravonden komen is een

goede bril
uiterst belangrijk. Wij hebben voor u het juist
montuur in elke prijsklasse.
Ziekenfondsleden genieten een reduktie van
20% op glazen en montuur.

A. Siemerink, Zutph.weg 15, Tel. 1505
„de opticien die altijd voor U klaar staat",

Een Pyama * «. *
voor dag en nacht.
Kleurecht, wasecht en kr impvr i j ,
dat is de ,,Koala Pyama".

KOMT ZE ZIEN.
Leuke modellen en kleuren ook spe-
ciaal voor teenagers.

H. Luth • Vorden

Kwaliteitsartikelen
voor zeer lage prijzen!
Groot pak Koopmans Custard 49 et

7 pak Van» Suiker 25 et

3 blik ItaU Tomatenpuré 49 et
hierbij 250 gram macearoni 21 et

250 gram Vruchtenwafels 59 et

Liter Frambozenwijn 2.95
hierbij gratis 3 glazen

150 gram Leverworst 39 et

250 gr» zware Hunink's
Rookworst 99 et

Verkade» Droste en van Houten
Chocolade Letters, Strooigoed en
grote sortering St» Nicolaas^art.

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

UITNODIGING
tot het bijwonen van de

Pluimvee
Voorlichtingsavond
op dinsdag 17 november a,s.
in zaal Eykelkamp a.d. Medler-
tol. Aanvang 8 uur precies.

Vertoond worden de nieuwste licht-
beelden waarin U op interessante
wijze kennis maakt met de ontwikke-
ling van de Pluimueehouderij.

Daarna is er een ruime gelegen-
heid tot het stellen van vragen.

Gratis toegang voor iedereen. Ook
de dames zijn natuurlijk welkom!
Gratis consumptie.
Deze avond wordt U aangeboden
door de heer A. Woltering, ,,Kerk-
zicht", D 138b, Kranenburg.

Wederverkoper van Broederij
,,Schoonoord" te Veenendaal.

Zaterdag 21 november

laatste B A L A V O N D
van dit jaar in de Eikekoom,
Keijenburg.

Als extra attraktie volledig orkest „De
Boerenkapel".

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12 - Tel. 1364

Ned.B.v.Pl.vr. - G.M.v.L. - B.O.L.H,
B.O.G.

Houdt 27 en 28 nov. vrij voor de
Propaganda-Feestavond in het

Nutsgebouw.

Nieuws van de
Nieuwstad

Vandaag Rozijnenbrood
zuiver melkbrood, geen 1.25
maar f l .—.

Sinas gebak
5 stuks geen 1.10 maar f 0.98.

Roomsoezen (gele room)
5 stuks 1.10 vandaag f 0.98

Merg pij p j es
5 stuks geen 1.10. ook f 0.98

Eigen gebakken Speculaas
250 gram geen 0.65, maar f 0.59
met amandel f 0.75 p. 250 gr.

Amandel Banketstaaf
vandaag 60 et.

Vraagt onze Spijssloffen, Drentse Stoe-
ten, gevuld en dik Speculaas, Slagroom-
soesjes, en . . . .

neem voor de boterham mee,
pot Pindakaas
voor geen 89 et. MAAR 76 et.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Hierbij delen wij U mede dat het kantoor
der bank vanaf 16 nov. 1959 als volgt ge-
opend is:
maandag t.m. vrijdag van 8.30—12.30 uur
en van 2 — 4 uur ; zaterdag van 8.30—12.30
uur.

Zittingen:
„De Boggelaar" maandag 2—4 uur
Linde woensdag 2—4 uur
Wichmond donderdag 2—4 uur

Visitekaartjes
Drukkerij Wolters

Alleen bij ALBERS
de beste kwaliteit

tegen ongelooflijk lage prijzen

Eet nu Hazelnoten, dit jaar zeer voordelig,
250 gram slechts 59 et

Deze week 150 gram heerlijke malse ham
voor slechts 79 et

Alweer zo'n extraatje!
Prima rose Zalm, per blikje 89 et
Sardines in olie, 3 blikjes 98 et

Voor slechts 39 et 3 stukjes heerlijke
toiletzeep

Wij hebben weer RINGERS cacao,
250 gram voor 95 et

Nootkransjes zeer voordelig, 250 gr» 52 et

Bakbloedworst Ant* Hunink, 200 gr* 37 et

Speciale aanbieding!
Belegen Spaanse wijn, per fles 295 et
Hierbij :i , liter abrikozen op sap voor 35 et

Zie ook onze speciale aanbieding van chocolade-
letters elders in dit blad.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Daar moet U naar toe!

UITVOERING
van de

Chr. Meisjes- en Jongemannenver.
op donderdag 19 en zaterdag 21

tov. in Irene. Aanvang 7.15 uur.
ntree f 1.25.

Voor de pauze:

Lekenspel „De Brief'

daarna zang, muziek en schetsjes
Na de pauze het toneelspel:

„Verbroken banden"
Donateurs hebben donderdag vrije
toegang voor l pers.
Entreekaarten vanaf heden verkrijgbaar
bij de leden en bij Sig.mag. Eijerkamp.
U komt toch? Wij garanderen u een
mooie avond.

V.Q.M.C. „De Graafschaprijders'
HEDENAVOND

7.30 uur bij Hotel Bakker
start „Wildrit"

voor auto's, motoren en bromfietsen.

Lachen - Brullen - Gieren
Op veler verzoek brengt de

Toneelver. D.E.V.
nog slechts één keer

„Frederik de Stoute"
op zaterdag 21 nov. a.s. in het

Nutsgebouw.

Voorzie U, om teleurstelling te voor-
komen, tijdig van kaarten en bespreek
Uw plaats op zaterdagmiddag 21 nov.
van 2—3 uur aan de zaal.
Prijzen der plaatsen f 1.25 per pers.
(bel. inbegr.) Zaal open half acht, aan-
vang der voorstelling acht uur.
Kaarten in voorverkoop bij de Sig.mag.
Eijerkamp, Hassink en Olthuys en bij
de leden en voorzover voorradig
's avonds aan de zaal.

Dit mag U niet missen.

Kom . . . lach en geniet!

Dinsdag 17 november
's avonds 7.30 uur

LICHTWEDSTFUJD

PAXI-RUURLOI
Terrein Kanstanjelaan Hengelo-Gld.

VERRASSEND flOOI
€N KOYAL

en nog oude prijzen!

LOOMAN
VORDEN

S O L I T A
het waswonder f 155,,—
roestvrije wringer

f 59,50

Juist iets voor U!
beter
goedkoper

riuige mat
in uw auto,

lekker warm!!!

fa» G* W. Luimes
Vorden Tel. 1421

Vesten
Pullovers

Truien
Slipovers
voor dames

en heren
Pracht kollektie.

H. Luth
VORDEN

Voor

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink11



MEISJES van

Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij

een passende werkkring»
Wij vragen:

MODINETTES
en leerling modinettes

Wij bieden:

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

vakantie + 2 ¥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).

fel

ORCON KLEDING
INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268

ledere dag vers!
Grote zakken hutspot 55 et. p. pak
Gekookte bieten 55 et. p. kg.
Soepgroente 25 et. p. zakje

Uw rode, witte en savoyekool
wordt vanaf heden gesneden
zonder prijsverhoging
bij uw groenteman:

DERKSEH, Zülphenseweg 13
UW ADRES VOOR HET

matten van biezen stoelen
is

H. Rensink, p.a. W. ter Horst
Nieuwstad 29

Sportkleding
Gym.broekjes en -shirts
Gym.pakjes
T^ntricots
iRRningspakken
Gym.- en Trainingsschoe-
nen.

Sportende! Fa. MflRTENS

A.s. zondag competitiewedstrijd

Ratti l - N oord ij k l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Ga niet over ijs van
één nacht
luidt een bekend
spreekwoord.

Dit geldt te meer
bij de aanschaf van
een duurzaam tele-
visie-toestel waar u
jaren een ongestoord
genoegen van moet
hebben.

Voor een goede ontvangst is een goede
antenne nodig. Voor een paar gulden
meer monteren wij de duurzame SUPER
T.W.A. ANTENNE, vervaardigd door
Nederlands beste Antennefabriek. Deze
antenne is zuiver aangepast aan uw
televisietoestel en garandeert u het
beste beeld dat mogelijk is.

Vraag, voor u een besluit neemt, eerst
inlichtingen bij de GROOTSTE RADIO-
EN TELEVISIE SPECIAALZAAK waar
men door jarenlange ervaring precies op
de hoogte is van de plaatselijke ontvangst-
mogelijkheden.

KILLESTIJN plaatst uitsluitend de
nieuwste modellen.

PHILIPS supertelevisie
model 1960

De bekende kleinere kast.
(l 10 gr. afbuiging)

dttet huis niet de goede klank

LAARSTRAAT 61-67 ^ Radio- en Telpvixit'-cxp
TEL. 3853 - ZUTPHEN * OfficWlo Philips-ümler

Spar-leverpastei

Elke week scheelt het
guldens. Kijk maar... ver
laagde prijs, dubbel
zegels en altijd 1O% kor-
ting op alle S par-kwali-
teitsartikelen l

DUBBEL zegels =
DUBBEL SPAREN!

ZACHTE: cARAMELS 200 gram 74 - 30 zegels

geldig
van 12-19

november

CHOC. PUDDING m s.

CHOC. PUDDING Z.B.

PINDAKAAS

SPEELTAAI

ZURE ZULT

2 pakjes 60 " 24 zegels

2 pakjes 64 - 26 zegels

pot 95 " 38 zegels

pakje 35 " I A zegels

2OO gram 5O • 20 zegels

Dit is uw
voordeel l

15 et
12 et

13 et

19 et

7 et

lOet

A voordelig!
OTJDERHA1VI 1OO gram van 59 voor 49 10%

Het koekje bij de koffie:

LIJNB A ANT JE S

2OO gr. 64 et -

uit de wijnkelders van De Spar!
zoete Spaanse wijn.

fles 325 et
én ISOzegels=65 et voordeel!

Kopen bij De Spar
is sparen

bij de koop! 10V0 K O R T I N G - 1007, K W A L I T E I T

Sparkruidenier: REMMERS
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Zaterdag 21 november

BALGOOIEN om krentenbrood, gebak enz.
W. Voskamp, Molenweg

LOOMAN
VORDEN

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

In

Alleen vandaag:
500 gram vet spek 90 et

500 gram rookworst fi jn 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram tongenworst 55 et
100 gram rauwe ham 55 et

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

M. Krijt, Dorpsstraat
Klein is onze ruimte

wij moeten passen en meten om alles te
plaatsen.

Klein zijn onze prijzen
U behoeft minder te passen en meten om

uit te komen.

Nico Keune, inderdaad goedkoper
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT


