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INGEZONDEN

Dank zij de royale geste van de Boerenleenbank hebben wij sedert enige jaren bij avond
en nacht verlichte-wijzerplaten op onze dorpstoren. Maar waarom de verlichting 's morgens
als het nog zo goed als donker is, uitgedaan
wordt, is mij en vele anderen een raadsel.
Juist nu we onze verlichte torenklok zo 's morgens tegen half acht a acht uur het meest
nodig hebben om te zien of we wat harder
moeten fietsen of lopen om op tijd op het werk
te zijn, brandt het licht niet.
Mij dunkt dat het mechaniek van deze verlichting toch wel zo gemaakt kan worden dat
het licht een uurtje langer blijft branden.
Als het uit zuinigheidsoogpunt gebeurt, dan
zou men beter het licht tussen l uur 's nachts
tot b.v. vijf uur kunnen doven, want dan is er
toch niemand op straat.
In het andere geval bedriegt de zuinigheid de
wijsheid o f . . . het is weer echt iets Vordens!
Met dank voor de plaatsing,
J. K.
TONEEL- EN PROPAGANDA-AVOND
BOND VOOR STAATSPENSIONERING

In een geheel gevulde zaal van hotel Bakker
heeft de Bond voor Staatspensionering vorige
week vrijdagavond haar jaarlijkse propaganda- en toneelavond gehouden.
De voorzitter van de afd. Vorden, de heer H.
J. Lijftogt, heette vooral de zusterverenigingen
uit de omgeving welkom en deelde nog mede
dat er nog een verrassing op het programma
stond, n.l. het optreden van ,,De Zingende
Zusjes" uit Hengelo (G.), o.l.v. de heer Bretveld.
De propagandist, de heer Klok uit Ede, besprak
hierna in grote trekken het werk van de Bond,
welke nog steeds staat voor een premievrij
pensioen voor iedere burger van 65 jaar en
ouder, waarvoor de middelen uit de te heffen
algemene belastingen dienen te komen.
Hierna voerde het toneelgezelschap uit
Hengelo (G.) het toneelstuk „Morgenrood" op.
Het was een stuk van ernst en luim, dat uitstekend door de Hengeloërs ten tonele gebracht werd.
De heer Lijftogt bracht het gezelschap hartelijk dank voor deze uitstekende opvoering en
bood aan de jonge vrouw van de boerderij
„Morgenrood" (mej. Bulten uit Varssel) namens de afdeling een taart aan.
,,De Zingende Zusjes" vulden op aangename
wijze de pauzes tussen de bedrijven. De heer
Bretveld bracht nog een tweetal nummers op
zijn accordeon.
De voorzitter dankte tenslotte nog de verschillende winkeliers voor de diverse bijdragen en
geschenken, welke in de pauze aan de man
Werden gebracht. Het geheel was een zeer geslaagde avond.
KRINGVERGADERING C.B.T.B.

De Kring Vorden van de C.B.T.B. heeft vorige
week haar kringvergadering gehouden. In zijn
openingswoord herdacht de voorzitter, de heer
D. J. Luimes, met enkele gevoelvolle en zeer
waarderende woorden, de overleden oud-voorzitter, wijlen de heer Joh. de Greef.
De voorzitter van de Gelderse C.B.T.B., de
heer Enzerink uit Almen, besprak in grote
trekken het Landbouwbeleid, waarbij hij de
garantieprijs ter sprake bracht en er verder
op wees dat het akkerbouwbedrijf in een moeilijke positie verkeert. Voor een economische
bedrijfsvoering is voldoende armslag en een
gedegen kennis een eerste vereiste.
De heer Heij uit Ede behandelde hierna het
onderwerp: „Principiële bezinning op onze
C.B.T.B. arbeid", waarin hij wees dat elk lid
der C.B.T.B. weet dat zijn organisatie op de
Bijbel gegrondvest is. De C.B.T.B. wil een
goede verstandhouding bevorderen tussen
werkgever en werknemer. Verder besprak hij
het landbouwschap en de enorme veranderingen, welke het platteland ondergaat. Ook
stond hij stil bij de culturele ontwikkeling en
het onderwijs en de vriendschappelijke samenwerking met andere organisaties.
Naar aanleiding van deze causerie ontstond
hierna een geanimeerde discussie, vooral ten
aanzien van het Landbouwschap.
Er werd nog medegedeeld dat op 18 november
te Arnhem de provinciale vergadering gehouden zal worden. Er zal dan beslist worden, wie
gekozen zal worden in de vacature de Greef,
waarvoor de heer Hilferink op de voordracht
staat.
OLIEBOLLENACTIE CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL

Op vrijdag 21 november a.s. houdt de Huishoudschool alhier een oliebollenactie, waarvan de opbrengst bestemd is voor de aanschaf
van een muziekinstrument. De leerlingen gaan
zelf op stap om de oliebollen huis aan huis te
verkopen. Ook op de markt worden de hele
dag oliebollen gebakken en verkocht.
Zij rekenen op uw medewerking!

KERKDIENSTEN zondag 16 november.
Hervormde kerk.
10 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.
7.15 uur Ds. P. J. v.d. Vange van Zutphen.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. D. Schakel van Gorssel.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7.30 uur en 9.15 uur H. Mis.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 15 nov. van 5 uur tot en met
zondag 16 nov. Dr Lulofs, telef. 1255.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 16 nov. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 118 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45.— tot f 55.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .

BIJEENKOMST CHR. JONGEREN
VERENIGINGEN

DE B.O.G. HOUDT BINNENKORT
FEESTAVONDEN

Voor de leden van de C.J.B.T.B. en de C.B.P.B
heeft de heer Tuitert een causerie gehouden
over het onderwerp „Boerin en boer op de
boerderij'.'
Spr. wees er op dat de Gelderse landbouwbedrijven zich, in tegenstelling met vele soortgelijke bedrijven in andere provincies, kenmerken als gezinsbedrijven.
Dit is meestal het gevolg van de financiële inkomens. Afgezien van de schaarste aan personeel, is het meestal hier zo dat man en
vrouw samen in het bedrijf moeten arbeiden,
wil men een redelijk inkomen hebben. Het is
echter verre van ideaal dat de boerin van de
morgen tot de avond op het bedrijf moet werken en haar huishouding naar het tweede plan
wordt verschoven. Een eerste vereiste is dat
de boerin zorgt voor haar huishouding en voor
een gezellige sfeer op de boerderij, zodat dit
voor het gevormde gezin een rustplaats is.
Er wordt thans van boer en boerin een grotere
maatschappelijke ontwikkeling vereist. Daarom is het lezen van goede lectuur van groot
belang. Ook aan het verenigingsleven moeten
boer en boerin actief deelnemen. De Bijbel
moet in het boerengezin steeds het richtsnoer
blijven.
Na een geanimeerde gedachtenwisseling dankte de voorzitter, de heer Oltvoort, de spreker
voor zijn prettige causerie.

De leden van de B.O.G. hebben in hotel Brandenbarg een ledenvergadering gehouden. In
zijn openingswoord heette de voorzitter, de
heer H. Pelgrum, in 't bijzonder een viertal
nieuwe leden hartelijk welkom en verder de
heer Pardijs, ass. van de Voorlichtingsdienst
en de heer Bruggink, leraar aan de landbouwschool.
De voorzitter achtte het van groot nut, dat de
diverse problemen in de landbouw'ook in de
vergaderingen van de jongeren-organisaties
worden besproken. De leden krijgen hierdoor
een inzicht in de gang van zaken, waardoor
thuis een goed overleg mogelijk is.
Bij het punt mededelingen deelde de voorzitter
mede dat de feestavonden ditmaal gehouden
zullen worden op 11 en 12 december, mede in
verband met het 75-jarig bestaan van de afd.
Vorden der G.M. v. Landbouw. Er zal dan het
toneelstuk ,,In het witte paard" opgevoerd,
worden, terwijl daarnaast de heren v. d, Ley,
bondsvoorzitter en Ds. Sandberg een causerie
zullen houden.
Op 17 november zal een proefles gegeven worden van de cursus „Spreken in het openbaar".
De afdeling zal voorts een excursie organiseren naar Wageningen—Leersum of naar Enschede, eventueel in samenwerking met de
B.O.L.H. Gezamenlijk zal dit jaar weer met de
B.O.L.H, een kerstavond gehouden worden.
Hierna besprak de heer Pardijs diverse onderwerpen betreffende de landbouw, o.a. bemesting op de gemengde zandbedrijven en de
kostprijs van de melk. Voorts werden er een
drietal discussiegroepen gevormd, waarin door
de heer Pardijs gestelde vragen werden besproken. Het was voor de B.O.G.-ers een leerzame avond.

handen

Burgelijke stand van 7 t.m. 13 nov.
Geboren: d. van E. Snoeijink en G. Runhaar.
GROTE BELANGSTELLING BIJ
Ondertrouwd: Geen.
GOUDEN ECHTPAAR
Gehuwd: G. Ilbrink en A. T. Rietman.
Onder bijzonder grote belangstelling heeft het
Overleden: Geen.
gouden echtpaar J. Lammers—P. LammersSmit zijn 50-jarig huwelijksfeest herdacht.
Daar de bruidegom van verschillende verenigingen bestuurslidjs geweest of thans nog is,
had hij vooral v^^Meze zijde vele gelukwensen in ontvangst ^^nemen.
Namens de voetbalvereniging „Vorden", waarvan de heer Lammers 22 jaar voorzitter is geweest, en thans ere-voorzitter is, kwamen de
VOETBAL
voorzitter en besiÉUirsleden het echtpaar tijDe uitwedstrijd^gen Lochhuizen I heeft Vor- dens de receptie ^Bciteren; eveneens was dit
den de eerst^Hederlaag in dit seizoen ge- het geval met de damvereniging, waarin de
bracht. In het veld waren de Vordenaren, die bruidegom nog steeds een zeer actief lid is.
met 2 invallers uitkwamen, zeker niet de min- Ook van het zwembadbestuur, waarvan de
dere, doch voor het doel was het weer mis. bruidegom deel uitmaakt, evenals van de oorHet spel werd door de voorhoede tekort ge- logsmonumentencommissie, kwamen bestuurshouden en daar de spelers de bal te lang bij leden het gouden echtpaar feliciteren.
zich hielden, wist de achterhoede van Loch- Voordien had burgemeester Van Arkel het
huizen, die fel op de bal zat, telkens weer de echtpaar reeds zijn gelukwensen aangeboden,
bal weg te werken. Veel geluk hadden de Vor- terwijl ook Ds. Jansen van zijn belangstelling
denaren bovendien ook niet. Zo schoot de blijk gaf.
rechtsbuiten de bal buiten het bereik van de Onder aanvoering van de nestor der voetbalkeeper tegen de lat en mikte de midvoor voor veteraan van ,,Vorden", de heer W. J. Jansen,
open doel precies langs de verkeerde kant van kwam bijna het voltallige veteranen-elftal
de paal.
dezer vereniging zijn opwachting maken om
Nijenhuis maakte in deze wedstrijd het eerste het echtpaar zijn gelukwensen aan te bieden.
doelpunt. Lang plezier had Vorden hiervan Ook buurtgenoten, kennissen, vrienden en
niet, want voor de rust hadden de Lochhuizers familie gaven acte de presence.
al weer een 2—l voorsprong door 2 doelpun- Het echtpaar ontving vele stoffelijke blijken
ten, hoog in het doel geschoten.
van medeleven, terwijl later op de avond de
Na de rust was Vorden meestal de sterkere, muziekvereniging ,,Concordia" het gouden
doch het tempo in de voorhoede was te traag echtpaar nog een serenade bracht.
om hiervan profijt te trekken. Door een blun- En zo werd het voor de heer en mevrouw
der van de scheidsrechter kreeg Lochhuizen Lammers een onvergetelijke dag, waaraan zij
tenslotte nog een doelpunt cadeau, zodat de, met genoegen zullen terugdenken.
eindstand 3—l werd.
GOUDEN ECHTPAAR
Vorden C won zaterdagmiddag in een goed gespeelde wedstrijd met 3—O van Be Quick D. A.s. donderdag 20 november hoopt het echtA.s. zondag staat Vorden weer een zware op- paar G. Pardijs—A. Pardijs-Maalderink zijn
gave te wachten. Dan gaat zij bij Diepenheim l 50-jarige echtvereniging te herdenken.
op bezoek. Diepenheim staat bekend als een De bruidegom is in onze gemeente algemeen
felle tegenstandster, zodat het de Vordenaren bekend, niet alleen doordat hij tot aan zijn pengeraden is om de bal geen seconde langer in sionering besteller bij de P.T.T. is geweest,
hun bezit te houden dan nodip is. Speelt de doch nadien nog vele jaren de abonnementsvoorhoede een vlug open spel, dan kunnen gelden inde voor verschillende bladen.
de puntjes in Vorden blijven.
De bruidegom is 77 en de bruid 72 jaar en
Vorden II speelt thuis tegen Baakse Boys II beiden genieten nog een uitstekende gezonden Vorden B eveneens thuis tegen Ratti A.
heid. Het zal dit sympathieke echtpaar zeker
Zaterdagmiddag gaat Vorden A naar S.S.S. A niet aan belangstelling ontbreken op deze
in Eibergen en ontvangt Vorden C bezoek van heuglijke dag.
B.I.C. D.

Belt George - 1 4 1 4

BIOSCOOP

Vanavond laten Abbott en Costello u weer
lachen in een daverende klucht: Geintjes met
geesten. Geen andere komieken verstaan zo
goed de kunst om alle dwaze situaties zo goed
tot hun recht te doen komen. Verdere aanbeveling lijkt ons overbodig.
BEDRIJFSCOMPETITIE

De uitslagen van de deze week gespeelde wedstrijden voor de bedrijfsdamcompetitie zijn als
volgt. Empo I—Gems II 4-4; Empo II—Zuivel
II 7-1; Gemeente—Zuivel I 0-8; Gems I—O.L.
School 5-3; Looier I—P.T.T. 7-1; Empo I-Gems
I 3-5; Empo II—O.L. School 3-5; Gemeente—
P.T.T. 0-8; Gems II—Zuivel II 3-5 en Looier I
—Zuivel I 1-7.

VORDENSE DAMCLUB VERLOOR VAN
WARNSVELD

De Vordense damclub heeft vrijdagavond haar
eerste nederlaag moeten incasseren. De
Warnsveldse damclub toonde zich gedecideerd
sterker en won liefst met de cijfers 13—5. De
partij aan bord l tussen J. Oukes (Vorden) en
R. Westerink (Warnsveld) eindigde onbeslist.
De uitslag hiervan zal nader door de bond beslist worden.
De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt: J.
Lammers-H. Hissink O—2; D. Klein Bramel-G.
Hissink 1—1; D. Breuker-D. Sloetjes 0—2; H.
Wansink-H. Brasz 0—2; C. Hesselink-J. Sloetjes 0—2; M. Wijen-Joh. Masselink 2—0; D.
Hoevers-J. Mooy O—2; J. Geerken-C. Sloetjes
2—0 en P. van Ooyen Jr.-H. Sloetjes O—2.

„OM DE TOEKOMST DER MAATSCHAPPIJ"

Over bovengenoemd onderwerp sprak op uitnodiging van de A.R. Kiesvereniging alhier in
gebouw „Irene" woensdagavond Prof. Mr. Dr.
I. A. Diepenhorst uit Amsterdam.
Na een korte inleiding van de voorzitter, de
heer D. A. Pos, hield Prof. Diepenhorst een
interessant betoog over bovengenoemd onderwerp.
Uitvoerig besprak spr. naar zijn mening de a.a.
toekomst van de maatschappij. In Nederland
zullen in 1980 ongeveer 17 miljoen mensen
wonen. De bevolking van ons land neemt in
7 jaar tijds met l miljoen mensen toe. Door
invoering van nieuwe machines worden veel
arbeiders overbodig terwijl toch de bevolking
in aantal toeneemt.
Bij 50 jaar geleden zijn wij hier in Nederland
sociaal geklommen. In 1970 is volgens berekening ons land nog 200.000 krotwoningen rijk
en er wordt dan ook volgens spr. minder hard
dan mogelijk is, gewerkt.
Tot slot wees spr. op de roeping van elk
Christenmens om God boven alles en zijn
naaste als zichzelf lief te hebben. In de 19de
eeuw hebben de kerken dit begrepen. Geloven
wij nog in een toekomst, zo vroeg spreker?
Zeer zeker. De kans op een duurzame vrede is
nog niet afgesneden.
Na de pauze werden een aantal gestelde vragen door spreker op duidelijke en uitvoerige
wijze beantwoord.

Tere huid?
* Babyderm-zeep
STIERENVERENIGING „DELDEN"

De Stierenvereniging „Delden" (Vorden) kwam
in het café „Het Zwaantje", onder leiding van
de heer J. Eggink in najaarsvergadering bijeen.
Na een kort welkomstwoord vond eerst de bestuursverkiezing plaats waarbij het aftredende
bestuurslid, de heer A. J. Maalderink, werd
herkozen.
Het dekgeld voor koeien van niet-leden werd
bepaald op ƒ 10,— per dekking.
Medegedeeld werd dat het drachtigheidspercentage thans 95°/o bedroeg. Exterieur en produktie van de afstammelingen van de stier
Elizabets-Roland stemde tot volle tevredenheid. In het vervolg zal de stier voor dekking
van koeien niet meer bij kunstlicht van stal
worden gehaald.
Over het komende boekjaar zal de verenigingsstier worden gestationeerd bij de heer
M. H. Gotink tegen een vergoeding van ƒ 3,50
per dag.
Het houden van een jongveekeuring in 1959
zal door het bestuur in overweging worden genomen.
TENTOONSTELLINGSSUCCES

De heer W. Tragter behaalde op de nationale
tentoonstelling „Ornitiphilea" te Utrecht met
de door hem ingezonden Wit-Weners een
2 Z.Z.G. en een 5e Z.G. prijs.

OUDERAVOND O.L. DORPSSCHOOL
Zoals gewoonlijk werd de ouderavond van de
O.L. Dorpsschool, welke in het Nutsgebouw
werd gehouden, druk bezocht.
Het grootste deel van de avond werd helaas
in beslag genomen door de zeer omslachtige
verkiezing van nieuwe leden voor de Ouderen Schoolfeestcommissie, waardoor deze bijeenkomst wel zeer laat afgelopen was.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter, de
heer W. Kuyper mede dat hij deze avond voor
het laatst deze functie zou waarnemen in verband met zijn aftreding. Hij dankte het onderwijzend personeel voor het gegeven onderwijs
en feliciteerde mej. Mekkink met haar benoeming in Winterswijk. Mej. Kolkman, de nieuwe
onderwijzeres, heette hij hartelijk welkom.
De penningmeester van de schoolfeestcommissie, de heer W. Kamperman, kon een batig
saldo van ƒ 177.— vermelden.
Bij de verkiezing in de opengevallen plaatsen
voor het bestuur van de oudercommissie werd
in de vacature W. Kuyper gekozen de heer
A. Brandenbarg en in de vacature B. Rossel,
de heer W. Bannink.
In de schoolfeestcommissie werd in de vacature
K. Kost gekozen de heer H. Elbrink, voor W.
Kamperman, de heer E. Klumper en voor B.
Rossel, de heer G. J. Rossel.
Na de pauze hield het hoofd der school, de
heer Brinkman, een causerie over schoolzaken.
Hij deelde mede dat 3 leerkrachten de school
in het afgelopen jaar verlaten hadden en dat er
3 nieuwe benoemd waren. In het jaar dat hij
nu hier in Vorden hoofd der school was geweest, had hij een goede indruk van de school
gekregen. De school valt of staat niet met de
methode van onderwijs, aldus de heer Brinkman,
doch wel met het gehalte van de leerkrachten, die voor de klas staan. In dit opzicht
kan zich de school gelukkig prijzen doordat er
leerkrachten voor staan, die hun uiterste best
doen. Hij rekende op de medewerking van de
ouders bij het maken van het huiswerk, zodat
dit niet steeds op het laatste nippertje moet
gebeuren. Ook drong hij er bij de ouders op
aan om de kinderen niet te vroeg 's morgens
naar school te sturen, daar er dan geen toezicht
is. Bij de gemeente is1 al geruime tijd geleden
een verzoek ingediend om verlaging van de
melkprijs, waarop tot op heden nog geen ant
woord was binnengekomen. Spr. suggereerde
om in het vervolg het gezamenlijk jaarlijkse
schoolreis je te splitsen in reisjes voor de klas
sen l en 2, 3 en 4 enz. afzonderlijk.
De jaarlijkse operette-avonden zullen gehouden
worden op 27 en 29 februari a.s. en het kerst
feest op 19 december in het Nutsgebouw o.l.v
Ds. Jansen. Spr. welkte aan het slot op om
steeds voorstander te blijven van het openbaar
onderwijs, ook al zijn de kinderen van deze
school af.
Na deze causerie vertoonde de heer J. van Dijk,
onderwijzer der school, een aantal projectiebeelden van opnamen in en om de school, waar
onder fraaie kleureriropnamen. Na de geani
meerde rondvraag sprak de scheidende voor
zitter het slotwoord.
De heer A. de Jonge dankte hierna nog namens
de oudercommissie de heer Kuyper voor het
vele werk, dat deze voor het openbaar onderwij
had gedaan.
PROPAGANDA VEILIG VERKEER

Op dinsdag 25 november zal het Verbond voor
veilig verkeer uit Utrecht de gehele dag de
gast zijn van de afd. Vorden. Dit in het kader
van de grote propaganda-actie welke het Verbond deze en volgende maand in de Gelderse
Achterhoek houdt en waarbij meerdere plaatsen
een gehele dag in het teken van veilig verkeer
zullen staan.
't Verbond komt met een drietal propaganda
wagens, w.o. geluidswagens. Op het Marktplein
komt een speciale stand voor de verkoop van
diverse uitgaven op verkeersgebied.
Voor alle scholieren uit de derde klas en hoger
komen speciale filmvoorstellingen; 's morgens
zullen de scholen in de Wildenborch en het
Medler bezocht worden, terwijl de andere scholen verdeeld zullen worden over twee voorstellingen, die 's middags in zaal Bakker gegeven
worden.
De geluidswagens zullen overdag de buitenwijken bezoeken, terwijl de gehele dag een
tiental leerlingen uit de hoogste klassen als
jeugdverkeersbrigadiertjes zullen fungeren,
's Avonds wordt in zaal Bakker een speciale
filmavond gehouden voor ouderen, bestaande
uit verkeers- en culturele films.
Het bestuur hoopt dat deze unieke verkeersactie zich in een ieders belangstelling mag verheugen en het een zeer geslaagde Veilig Verkeersdag mag worden.
GOUDEN HUWELIJKSFEEST IN DE
BUURTSCHAP DELDEN

Donderdag herdacht het echtpaar B. Rossel en
H. M. Rossel—Regelink de dag dat het 50 jaar
geleden in het huwelijk trad.
Het is voor dit krasse echtpaar een drukke
maar ook zeer prettige dag geworden. Tijdens
de receptie kwamen tientallen het gouden
bruidspaar hun gelukwensen aanbieden. Hiertoe
behoorden o.a. burgemeester van Arkel, bestuursleden van de Coöp. Boerenleenbank,
waarvan de bruidegom voorzitter is, Ds. Jansen,
vele relaties uit de tijd dat de bruidegom nog
bestuurslid was van diverse verenigingen en
instanties, bekenden, vrienden en familieleden.
Zowel de Chr. Muziekvereniging „Sursum Cor-

da" als „Concordia" brachten het bruidspaar
een serenade.
Talrijke bloemstukken en andere geschenken
vergezelden de zeer vele gelukwensen, die dit
zeer geziene bruidspaar in ontvangst had te
nemen. De bruidegom is 75 en de bruid 73 jaar;
beiden zijn nog bijzonder kras en verrichten
nog volop hun dagelijkse werkzaamheden op de
boerderij.
BILJARTEN
De belangrijke ontmoeting in de hoofdklasse
tussen K.O.T. I en Voorst I is in een gelijk
spel 4—4 geëindigd.
K.O.T. II won de uitwedstrijd tegen Berkelbrug II met 6—4, waarbij Hellewegen een gemiddelde haalde van 5,71.
Verder won K.O.T. III met 8—2 van de Berkelbrug III (hoogste serie J. Kohier 24) en verloor het vierde team liefst met 10—O van De
Boer II.
RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal kreeg zondag thuis een l—2
nederlaag te incasseren tegen Noordijk I, hetwelk zeker niet nodig was geweest. In de eerste helft toonden de Rattianen een ontstellend
tekort aan techniek. Wel konden zij geruime
tijd opereren voor het gasten-doel, maar door
slecht plaatsen e.a. bleven doelpunten uit.
Noordijk had een beter ploegverband, zodat
de 2—l zege zeker niet onverdiend was. Beide
doelpunten werden overigens nogal op goedkope wijze door Noordijk verkregen. Bij het
eerste liet de Ratti-keeper de bal vallen, waarbij de middenvoor maar voor het inschieten
had. Even voor rust herhaalde zich iets dergelijks, waarbij echter de beide Ratti-backs
niet vrijuit gingen.
Na rust was Ratti aanvankelijk in de meerderheid, doch door slecht schieten gingen de
schaarse kansen verloren. Bijna had Wentink
met een fraaie kopbal gedoelpunt, doch het
leder werd door een Noordijkspeler uit het
doel gekopt. Enkele minuten voor het einde
wist H. Lichtenberg met een fraai schot de
stand op l—2 te brengen.
De wedstrijd van het tweede tegen Baakse
Boys werd afgelast. Ratti A behaalde zondag
een monsterzege van 11—O te Vierakker op
Socii A, terwijl de B junioren thuis met 6—O
wonnen van Zutphania C uit Zutphen.
Zondag speelt Ratti I wederom thuis, nu tegen
D.E.O. I uit de Dijkhoek bij Borculo. De bezoekers hebben thans de beschikking over een
jeugdige, enthousiaste ploeg en Ratti zal de
grootste moeite hebben om hj^; een eervol
resultaat te bereiken. De re^^es zijn vrij.
Ratti A gaat op bezoek bij Voroen B en Ratti
B speelt uit tegen A.Z.C. D (Zutphen).
SCHIETVERENIGINGEN
VORDEN EN WILDENBORCH
De beide Vordense schietverenigingen „Prins
Bernhard" en de „WildenborcH^zijn dit seizoen weer ingedeeld in de schietcompetitie
,,Oost-Gelderland" en de competitie zal dezer
dagen weer een aanvang nemen.
Zoals gebruikelijk zal elk vijftal eens per 14
dagen een wedstrijd schieten, zodat de competitie na tien ronden in 20 weken zal zijn
afgeschoten.
Het vijftal van Prins Bernhard I, Vorden, is ingedeeld in klasse 2, groep A, terwijl Prins
Bernhard II uitkomt in klasse 3, groep 8.
Van de schietvereniging „Wildenborch" komt
het eerste uit in klasse 3, groep B en de reserves in klasse 3, groep C.
Na afloop van deze competitie zal door OostGelderland ter gelegenheid van haar 25-jarig
bestaan een schietconcours worden georganiseerd.
OUDERAVOND RATTI-JUNIOREN
Onder leiding van de Eerw. Broeder Canutus
Schilder o.f.m., organiseerde de Ratti-jeugd
zondagavond een uitstekend geslaagde, jaarlijkse ouderavond.
Tegen 7 uur kon de enthousiaste jeugdleider
een geheel gevulde zaal Schoenaker met vele
ouders en belangstellenden, welkom heten.
Kapelaan Ruigt sprak vervolgens een kort
openingswoord, waarin hij naar voren bracht,
hoe door de jongens dagenlang was gewerkt
om deze avond tot een succes te maken. Hij
deed een beroep vooral op de ouders om de
leiding der jeugd hun volledige steun te geven
bij het zeker niet geringe werk, dat zij verricht. De jeugd wordt immers getraind, niet alleen in lichaamsbeheersing en tactiek, maar
ook in haar karaktervorming.
Hierna kwamen de junioren voor het voetlicht
met allerhande leuke schetsjes, declamatie e.a.
Het gebodene viel erg in de smaak, getuige
het spontane applaus telkens. Ook het optreden van een drietal dames uit Nijmegen,
dat begeleid door accordeon en gitaar, verschillende populaire melodietjes ten gehore
bracht, was uitstekend.
Tijdens de pauze werd een geslaagde tombola
gehouden, waarbij velen een prijsje in de
wacht sleepten. Hierbij werd nog meegedeeld,
dat binnenkort door de junioren een avond zal
worden verzorgd voor de gehele parochie. Het
is n.l. de bedoeling, dat op die avond door de
bekende pater Gabriël Seesing, die thans thuis
vertoeft, nadat hij ruim tien jaar heeft gewerkt
n de missiegebieden van Brazilië, een lezing
zal worden gehouden over deze Braziliaanse
Missies. De Ratti-jeugd zal dan voor de omijsting zorgen.
Aan het slot van de avond sprak de ijverige
jeugdleider een hartelijk dankwoord tot allen.

LEVENSVREUGD DOOR LEVENSSTIJL
Door de r.k. Boerinnenbond ,,St. Martha" werd
dinsdagavond een belangrijke bijeenkomst gehouden. De presidente, mevrouw Tr. Schoenaker—Smit, heette allen welkom, in het bijzonder mej. C. Wevers uit Arnhem, de spreekster van deze avond.
Mej. Wevers hield hierna een zeer interessante lezing over „Levensvreugd en Levensstijl"
(Omgangsvormen). Spr. zette hierbij uiteen,
hoe men voor het beoefenen van de wellevendheid ook de innerlijke deugden van
naastenliefde, nederigheid, geduld en dankbaarheid moet bezitten, want de wellevendheid is een uitstraling daarvan. We moeten
onze kinderen vooral hoogachting bijbrengen
voor hen, die boven hun staan. Iedereen, aldus mej. Wevers, zonder rang of stand kan
wellevend zijn en juist door de onwellevendheid gaat men zichzelf verlagen. Ook het roddelen, gesprekken afluisteren e.a. is minderwaardig. Zij haalde hierna nog verschillende
voorbeelden aan uit de praktijk, waarbij ook
de lachspieren van de dames vele malen in
beweging kwamen.
De voorzitster bracht haar dank voor deze deskundige uiteenzetting en hoopte dat een en
ander door de dames zou worden toegepast.
Vervolgens werden nog mededelingen gedaan
over de te houden cursus voor „fijne keuken",
waarvoor zich een 20-tal dames had opgegeven. Op woensdag 3 december wordt de
traditionele Sinterklaasavond gevierd.
Nadat nog een schrijven was voorgelezen van
de oud-secretaresse, mevr. A. Ligtenbarg—
Eykelkamp, die hierin haar ervaringen in
Canada verhaalde, werd deze geanimeerde
avond door de voorzitster gesloten.

Alleen zaterdag:
500 gr. rookworst 180 et
500 gr. vet spek 110 et
500 gram gesm. vet 60 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et
200 gram tongenworst 60 et
Ie kwal. Vierels51.45 per 500 gr.

Tevens gelegenheid voor huisslachting
Diepvriescellen vanaf f 30.—.

M. Krijt, Dorpsstraat
Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg 1, Hengelo G., Tel. 06753-234

Mu* l11m
?/•!
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NICO KEUNE

Noar de Expo.
In Bruin mei rware

Moor o, wat veel dat tegen! Et begon met Nan*l vo«rlng
wol. UfUy.vMrlng 1 1
een heringslaatjen veuraf: gewoon moor Me»
m.un 3 9 / 4 7
(lAt
een herink op een bodjen, met een betjen
mayonnaise der oaverhen en een garnering
van gewone weideklaever. (Dat hadden ze
in de gauwigheid achter 't huus van de bleike
ehaald. Moor achteraf smaken dat nog et
beste van alles. Toen kwam der lawaaisoep
met tomatenkleure, zonder speciale smaak
der an. Rinus Wilgentak had et goed bekekken. Mien neet zo volle van die soep,
Ook voor u een
zei Rinus, dat lust mien neet zo geerne. Oui
monsieur, zei de kelner, en efFenJ^ter kwam
passende foundation
e andragen met een groot bod^M soep en
een flesken spuitwater! Dat ze aie luu ok
gin Voddens, of tenminste Hollands eleerd
heb, zei Rinus. Promp leet e dan ok et hele
spul stoan!
Toen kwam de hoofdmoaltied: eerpels met
biefstuk en slabeuntjes. Moor dajvas allene
veur luu met een goed gebit. E^Rmmerluu
onder ons hadden der spiet van dat ze de
handzage neet bie zich hadden en de metselers proatten der van dat ze een moker
en brekiezer neudig hadden. Foj, foj, wat
was dat biefstuksken toai!
En de vrouwluu hadden moor wat een schik
onder mekare: noe konnen de keals es zeen
hoe of et bie een ander was! En de keals
zeien moor niks, moor in eur hatte dachten
•»
i
ze: geef mien moor een Voddens wief dat
Beha met rondgestikte cups
en
korte
maagband
goed kokken kan. Want a'j urn die medam
sanfor poplin ƒ4.50
van dat hotelleken in Brussel een lieste timid. met voorgevormde cups
mert he'j wel een mooi schilderieken, moor
ƒ 5J*
kokken kan ze neet.
Corset met zijsluiting en
Het „toetjen" was ok al noa ratoe; lange
veter, prettig kort model
uni corset-satin ƒ15.75
elejen was dat al is vers gebak ewes.
met brede elastieken
Noa afloop van die toaie moaltied ging et
binnenband ƒ24.50
gezelschap weer in de busse, op weg noar fraaie broche ƒ16.*5
ons nachtverblief. Herman slingerden met
de busse deur de drukke stroaten van leag
en hoog-Brussel, langs mooie artistieke gebouwen en et grote pelitiebero. Door brendt Te koop een dragende
dag en nacht een rooie lampe boavenin; 'n ZEUG, aan de telling
18 nov. D. Nijenhuis,
teken dat et door neet veilig is, zeker.
bij 't zwembad.
Een volgende keer geet et wieter.

Wulliflk's Schoenhandel

Te koop BIGGEN.
H.Gosselink, Lochemseweg 40, Warken.
Tel. K675U317
Te koop toom mooie
BIGGEN bij
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstraat 25,
Vierakker.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI
Toom BIGGEN te
koop. G. Mennink,
„de Koppel"
Een toom BIGGEN te
koop bij E. Pardijs,
't Lange End.
Een toom BIGGEN te
koop bij H. Willink,
Wildenborch. n.o.z.
Alleen bij ons, de echte
Hotel Goud koffie.
Fa. Albers, Nieuwstad

H. Luth, Vorden
NICO KEUNE

Wol...
welke de grootste voldoening geeft, vindt u
in onze grote sortering
in vele kleuren en soorten. Gratis patronen.

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

Wegens vertrek bedankt ondergetekende
voor alle donateur- en
id maatschappen.
E. J. WOESSINK

X
X
X

Inplaats van kaarten

Met instemming van wederzijdse ouders,
hopen

H

Ben Klein Kranenbarg

Een heer, ruim 60 jr..
financieel onafhankelijk
vraagt samenwoning
met nette vrouw of
weduwe. Hij geniet 'n
goede gezondheid.
Brieven letter A. Burg.
Galléestr. 2, Vorden.

N

en

!

D.V. zaterdag 22 november a.s. om
11.30 uur in het huwelijk te treden
in het Gemeentehuis te Ruurlo.
Huwelijksinzegening in de Ned. Herv.
Kapel aldaar om 2 uur door de
Weieerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen,
van Vorden.

KOSTHUIS gezocht
voor jongeman, liefst
met huiselijk verkeer,
's Zondags afwezig.
Brieven letter K Bur.
Contact.

<

5

Greta Bosch

Ruurlo, H 9

november '58.
Vorden, E 4la
Toekomstig adres : Wiersseweg 9,
Ruurlo.
Receptie van 3 tot 4.30 uur in café
Ras, te Ruurlo.

Wie kan mij aan een
nieuwe betrekking helpen als HULP in de
huish. v. 5 d. p. w. ?
Indien nodig kan dit
in nader overleg ge- W
W
Inplaats van kaarten
wijzigd worden.
H.Nijhuis, Zutph.w.70 ) Op donderdag 20 nov. a.s. hopen i
Q onze lieve Opa en Opoe
f\

Knollenplukkers

ge- A

vraagdbij H.Memelink w
Leemreize, Linde E 34

X

r\

G. Pardijs

en

A. Pardijs-Maalderink
BREIWERK aan huis V
gevraagd. Adres bevr. X hun 50-jarig huwelijk te herdenken.
Bur. Contact.
)^ Dat zij nog lang voor elkaar en voor X
MEISJE gevraagd V ons gespaard mogen blijven,
Joop, Eddy, Gertie, Gerrit, L
voor halve dagen, of u
Margje, Harrie
WERKSTER voor
enkele dagen p. week. W Vorden, Stationsweg 9.
H. Luth, Nieuwstad 4.
Gelegenheid tot feliciteren van 4.30
tot 6.30 uur in Hotel „'t Wapen van U
2e hands HAARD te
u
Vorden",
Gebr. Brandenbarg.
u
koop. Gebr. Barendsen

KNOLLEN te koop.
Golstein, Nieuwstad.
ROGGE-enHAVERSTRO te koop.
H. v. d. Meij,
C 33
Te koop ROGGE- en
HAVERSTRO.
Th. Nijenhuis,
Hengeloseweg B 9
Te koop 2 VAARSKALVEREN, m.r.ij.
en f h T.b.c.- en abortusvrije stal. G. J. Hendriksen, Medler D 96

X

Lenderink

W

WQ

J.

Lenderink-Henderiksen

W

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
B 35.
3 zware BIGGEN te
koop bij B. Antink,
Linde E 18.
n.o.z.
2 tomen mooie BIGGEN te koop G. W.
Nijhof, Wildenborch.
3 tomen BIGGEN te
koop. D. Pardijs,
Kranenburg
BIGGEN te koop bij
H. G. J. Horstman,
Mossel D 88
Toom BIGGEN te
koop bij A. Steenblik
Hackfort.

zoals de Arabische vorsten ze drinken.

Sardines, per blikje
55 et
2 blikjes
98 et
Eierkransjes, 250 gram
55 et
Pindakaas, grote pot
69 et
Haring in tomatensaus, 3 blikjes 98 et
Beschuit, zo uit de oven, 2 rol voor 32 et
Grote potten bruine bonen, per pot 55 et
Grote potten witte bonen, per pot 55 et
Grote potten rode bieten,
heerlijk van smaak per pot 48 et
Ze is er weer, Pré het moderne wasmiddel,
bij 2 pakken het derde gratis*

Fa. J. W. fibers
Nieuwstad 5, Vorden

Receptie van 3.30 tot 5 u

Niet alleen sterk maar bovendien warm zijn de tricot

Kinderhempjes en -broekjes
vanaf 98 et.

1.10

Kleine stijging per maat.
\

TOl

^Zii t f e n s e w e g - V O R D E N

j

J

Wist U dat een zuiver wollen
truitje of pullover, leeftijd
plzn. S jaar, bij ons maar
f 6.95 kost?

Goed en goedkoop
dat is het!
Bij aankoop van 250 gram
DE BESTE KOFFIE a 1.88
200 gr. biskwie voor 3 cent
l blikje leverpastei, 200 gr. 49 et
250 gr. gekruide speculaas 45 et
200 gr. borstplaat 43 et
150 gr. boterham worst 45 et
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

H. G. TEN BRINKE

v.h. Grootenboer
Zutphenseweg C 63 a

Sjoelen, Balgooien en
Schieten
om krentebrood en gebak
op a.s. donderdag 20 nov.
Aanvang half acht.

Van Asselt, Linde

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen,

Heerlijk vrijdag aan het maal,

Adverteerders, dat zegt u genoeg!

Oliebollen op de schaal!

Ratti l - D.E.O. l
Borculo

Aanvang 2 uur.

dntwteh mi t tóch 10% korting:

NU een

2 pakjes 3PAR-MARQARINE
van 80 voor

deken

Elektr. licht- en
krachtinstallaties,
Radio en Televisie,
vol-automatische
pompinstallaties enz.
G. EMSBROEK
en Zn. c.v.

rE
•Til'
R. J. Koerselman

DE SPAR

van 15 - 20 november

DUBBEL Sparzegels bijt
FONDANT borstplaat 200 gr. 56 - 22 zegel
CHOC. HAGEL ukj«2)0gr. 85 -84 ««el
DC8S. PUDDING 2 pakje. 64 - 26 tegel
LANDWIJN rood/wit

VOOR AANLEG

et

bij 200 gram boterhamworst voor 6O et

Terrein Kranenburg.

9 beste BIGGEN te
koop en rode wortels.
B. Rouwenhorst,
„den Kerkhof
Toom BIGGEN te
koop. H. Gr. Obbink
Linde.

Koffie

vindt plaats op donderdag 20 novemV\ ,-*•• in
« «^ zaal
«v«r«l Lettink.
T /-> f f i t^ Ir
ber

Te koop een VOORHuishoudschool
VIERDEL v. een koe
en 4 FOKHANEN
(Reds) stam R 106,
Weenk op „Weenk" Zondag 16 nov. competitiewedstrijd
Linde.
Alleen bij ons, de echte
Hotel Goud Koffie.
Fa. Albers, Nieuwstad

Om iedereen te laten profiteren van
onze tijne Hotel Goud Koffie a 188 cl,
geven wij deze week bij elk pak,
1 grote plak dikke amandel speculaas
van 59 voor 25 et.

Het uitgestelde feest van
H.

X
X

Keur onze kwaliteit en
vergelijk onze prijzen !

Wij hebben weer de bekende Nieuwjaarsrolletjes. Bestel ze nu !!!

W

H

Laat U niets vertellen,
maar oordeel zelf!!

1 -pers. vanaf f 1 7.45
2-pers. vanaf f 19.80

per fles 21 5

- 86 zegel

BANKETSTAAF
pee «tuk 95 - 38 zegel
DOPCRWTEN M l l/l Mik 85 - 34 regel
APPELMOES
l/l blik 75 . 30 zegel
SCHOUDERHAM lOOgram 64 - 28 zegel

DESPAR

Uw koekje met iO%
Bitterkoekjee

200 gram

75-10%

Alles voor Bint Nicolaai met 10%

Koopt U eens een vederlichte

Terlenka deken

Schuimfiguren

in stanlol

Lettertjes

100 gram 28 -10 %

Luister alke morgen om
pre oio» half elf naar h «i
radioprogramma van
D« Spar over radio
Luxemburg, t08 meter.

10-10%

IO%

pracht dessins
heerlijk warm

fa. VISSER

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Tien Oliebollen in 'n zak,
Koop aan de deur, wat'n gemak!

Een grote sortering

En kijkt u dan ook eens even naar onze
kollektie

Gesneden rode kool.
Het is veel vlugger gaar en . ,
geen vuile handen meer.
Heerlijke geurige soepgroente.

Kerko
overhemden

Derksen's
groenten- en fruithandel

die weer is uitgebreid met een groot aantal
nieuwe dessins.

Zutphenseweg, Telefoon 1334

Weder VERS ontvangen Goudmerk
Dessert Koffie, van 1.88 per 250 gr.
voor 1.53
Nieuwe Vijgen, per 500 gr. 59 et.
Nieuwe Dadels, per 500 gr. 59 et.
2 pak Pril afwasmiddel, voor 70 et
plus l gratis
2 pak Durean Wolwas voor 80 et.
plus l gratis
250 gr. Honigs Vermicelli plus l
blikje soepgroente samen voor 42 et

Fa. Looman
VORDEN, TELEFOON 1231

Sint Nicolaas etalages gereed.
YERIOYIHGS
RINGEN

Thans ook verkrijgbaar diepvries-vis in
de soorten Kabeljauw en Schelvis.

HORLOGES
WEKKERS
KLOKKEN

Tijdens de opening van
onze nieuwe zaak t.e.m.
5 dec. extra voordelige
prijzen in alle soorten
^prwerken, goud en zilver,
Door meer etalageruimte heeft u ook
meer keus.

f

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

heropening van onze nieuwe zaak
bepaald op 21 november a.s.,
waarbij wij u vriendelijk uitnodigen.
Beleefd aanbevelend,

Fa. B. WENTINK & Zoon
School met de Bijbel

zo'n tafel met
linoleumdek.
Wij maken er vele.
Alle tafelbladen worden afgewerkt met houten lijstjes.
Vraagt prijsopgave.

Het Hoge

«feestelijke ouderavond
op donderdag 20 november
a.s, in Irene.
Aanvang half acht, precies.
De kinderen van klas 6 en 7 verzorgen het programma en brengen u o.a.
ZANG, LINTENSPEL,
KEVERTJE WEET RAAD!
Ouders, leden en belangstellenden
worden hierbij vriendelijk uitgenodigd.

W. te Slaa
Telefoon 1484
en D. TE SLAA
nemen
Advertenties
en

Abonnementen
aan voor alle
couranten,
ook voor Contact.

Voor
Vulpenreparatie
naar
„Jan Hassink"

Ledenvergadering
op woensdag 19 nov. a.s.
's avonds 8 uur in de koffiekamer v.h. Nutsgebouw.

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 23 november, 8 uur

f 1,90 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel
Vorden
Telef. 1283

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
„De Reiger"
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Telefoon 06753-594.
A.B.A.N.
erkend instructeur.

de sensationele film

De vleugels van de vloot
met: John Wayne, Dan Dailey, Maureen O'Hara.
De geschiedenis van een roekeloze
kerel. Hij werd naar de Stille Oceaan
gestuurd, hij vocht en hij overwon . ..
Het inspirerende verhaal van een man,
die lachend het leven tartte.

[

Toegang 14 jaar

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

NIEUW!
Zuiveren Volkorenbrood.
Neemt proef.

Bakker Schmink,
Telefoon 1384

TAXI?

Nico Keune
Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwster ken de druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van post wissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5
Wasmachinefabriek
heeft

Telefoon 1414

gloednieuwe wasmachines en centrifuges
met lichte emaillebeschadiging voor f 145.-,
met garantie.

Burg. Galléestraat 14 — Vorden

Desgewenst af betaling.

GEORGE SEESING

Fabrieksagent:

Profiteer van de lage

advertentieprijzen Miste 13, Winterswijk
en hoge reclamewaarde van CONTACT Tel. 5435-279.
Voor houten kippenlokken, liggende ra?atplanken en glas-inschuifbare valramen.

DROPPING
v.h. Joh. Heerink
Telefoon 1514

Wij betalen voor alle
soorten slachtkippen
(ook zwarten)

Nutsgebouw™ voor H. autorijlessen.
Diesvelt

HEDENAVOND
Zutfenseweg-VORDEN

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Bupro-gas

Volksonderwijs
afdeling Vorden-Linde

En denkt U ook aan onze aantrekkelijke
folder, met voordelige aanbiedingen in
werkkleding en Aa-Be dekens/!

250 gr. Ovaaltjes, van Kreijenbroek
59 et.

't Gaat jaren mee

Kaarten verkrijgbaar bij de Sigarenmagazijnen : Hassink, Eijerkamp, Olthuys en bij de leden,
Voor bejaarden kaartjes verkrijgbaar
bij G. Stapper, Smidstraat 10.

En om nu vast te onthouden, voor de
St. Nicolaas een zeer grote keuze in
sokken, shawls, zelfbinders, drukknoopdassen, manchetknopen en handschoenen

Banketstaven, plm. 200 gr., zwaar,
voor 56 et.

R. J. KOERSELMAN

op woensdag 26 november
in het Nutsgebouw,
aanvang 8 uur.
Entree f 1.— (bel. inbegr.)
Bejaarden half geld.

in verschillende dessins en aantrekkelijke
prijzen, kunnen wij u in onze zaak tonen.

Hebt u onze groenten „panklaar" al geprobeerd?

voor zeer lage prijzen.

D.E.V.

Herenjassen

Huishoudschool

Kwaliteitsartikelen

Toneeluitvoering

G. H. Schollen

TE LINDE.
Vertrek 7.15 uur bij Van Asselt.

Timmerman, Hengelo-O
Telefoon 561

Ver, voor Veilig Verkeer, Vorden
AUTORIJSCHOOL

George Seesing
Met ingang van HEDEN geven wij
weer gelegenheid voor het opgeven
voor autorijlessen.
Burg. Galléestraat 14, Vorden
Telefoon 1414

Dinsdag 25 november a.s.

Grote
Propaganda-dag
verzorgd door het Verbond te
Utrecht.
Voor kaartverkoop speciale filmavond
zie Contact van verleden week.
Toegang uitsluitend 18 jaar en ouder.

OPBOUW-SERVIEZEN
KOERSELMAN - VORDEN

NICO KEUNE

