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VERLOTINGSMARKT
Op de j.l. gehouden verlotingsmarkt alhier vond een
grote aanvoer van runderen en biggen plaats. Niet
minder dan 46 runderen en 98 biggen waren aange-
voerd.
De prijzen waren: dragende vaarzen ƒ 750.'— tot
ƒ 1050.—; drachtige koeien ƒ 900.— tot ƒ 1200.—;
vette koeien ƒ 2.60 tot ƒ 3.25 per kg; pinken ƒ 400.—
tot ƒ 575.—; biggen ƒ 57.50 tot ƒ 70.—. Er was een
vlotte handel.
Tevens waren dit jaar veel krameryen ter markt
aanwezig.

Ver. Ophaaldienst
van Huisafval

ATTENTIE l
Inplaats van zaterdag 12 oktober
wordt het huisafval

vrijdag 11 oktober opgehaald.
Het bestuur.

DAMCOMPETITIE START OP 14 OKTOBER
Volgende week zal weer een begin worden gemaakt
met de damcompetitie van het district I (Oost) van
gewest Gelderland van de Koninklijke Nederlandse
Dambond.
Het eerste tiental van de Vordense damvereniging
D.C.V. komt uit in de eerste klas. De overige ploe-
gen in deze afdeling zijn: A.D.C. II uit Aalten;
D.E.Z. I uit Dinxperlo; D.V.D. I uit Doetinchem;
L.D.C. I uit Lichtenvoorde; D.C.L. I uit Lochem;
D.S.O. I uit Sinderen; VADAC I uit Varsseveld;
W.D.V. I uit Winterswijk en Z.D.V. I uit Zutphen.
D.C.V. I is nu definitief samengesteld en zal be-
staan uit de volgende spelers: B. Breuker, C. ter
Heest, J. F. Geerken, D. Klein Bramel, A. Nijen-
huis, P. van Ooyen, A. van Ooyen, J. Oukes, H.
Wansink en J. Wiersma.
Het tweede t i e n t a l van D.V.C, komt dit seizoen uit
in de tweede klas samen met: Ons Genoegen l uit
Almen; B.D.V. I uit Brummen; D.V.D. II uit Doe-
tinchem; D.C.H. I uit Hengelo; D.E.Z. I uit Laren;
D.C.R. I uit Ruurlo; D.V.T. II uit Terborg; Z.D.V. II
uit Zutphen.
In deze afdeling zullen B.D.V. I en D.V.D. II met
een achttal uitkomen.
D.C.V. II bestaat uit de spelers: J. Derks, J. van
Dijk, H. W. Esselink, C. Hesselink, G. Hulshof, J.
Klein Brinke, C. van Ooyen, A. Stegeman, P. Roo-
sendaal en A. Wentink.
Het competitierooster ziet er voor D.C.V. I als volgt
uit: 17 oktober D.V.D. I—D.C.V. I; 25 oktober
D.C.V. I—L.D.C. I; 4 november D.C.L. I—D.C.V. I;
15 november D.C.V. I—D.S.O. I; 19 november
VADAC I—D.C.V. I; 29 november D.C.V. I—Z.D.V.
I; 13 december D.C.V. I—A.D.C. II; 13 jan. W.D.V.

' I—D.C.V. I; 24 januari D.C.V. I—D.E.Z. I.
Het programma voor D.C.V. II ziet er als volgt uit:
14 oktober D.C.H. I—D.C.V. II; 24 oktober D.V.D.
II—D.C.V. II; 5 november D.E.Z. I—D.C.V. II; 22
november D.C.V. II—D.C.R. I; 20 december D.C.V.
II—D.V.T. I; vrijdag 3 januari D.C.V. II—Z.D.V.
II; vry'dag 10 januari D.C.V. II—Ons Genoegen; 16
januari B.D.V. I—D.C.V. II.
In zaal Eskes werden voor de onderlinge competitie
vrijdagavond de volgende wedstrijden gespeeld: A.
van Ooyen—P. van Ooyen afgebroken; KI. Brinke—
Brinkman O—2; Hulshof—Stegeman l—l; Esselink
—Lammers O—2; Breuker—Wiersma 2—0; Geer-
ken—Van Dijk l—1; Nijenhuis—Oukes 2—0; De
Hoer—Derks l—1; Wansink—Ter Beest 2—O en
Wentink—KL Bramel afgebroken.

Nutsbibliotheek Vorden
Zaterdags is de bibliotheek geopend
v. 4-5.30 u. en dinsdags v. 4.30-5.30 u.
Boeken groteren 10 et.
Kinderboeken 5 et. Engelse boeken 15 et
per week. Inleggeld 25 et.

BILJARTEN
In het biljartdistrict „De IJsselkring" bevocht De
Zon I deze week een 4—4 gelijk spel tegen Kets I.
Voor de winstpunten zorgden H. Zieverink en T.
Hartman.
De Zon II behaalde eveneens een 4—4 gely'k spel
tegen Ons Genoegen II. Hier waren het D. Nijenhuis
en B. Schoenaker die de puntjes in de wacht sleep-
ten.
Deze week speelt De Zon I thuis tegen Ons Ge-
noegen I, terwijl De Zon II op bezoek gaat bij
Groene Jager I.

KERKDIENSTEN zondag 13 oktober.

Heru. Kerk
8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.15 uur Ds. G. A. Barger,

em. predikant Warnsveld.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie).

Weekmarkt.
Vrijdag waren 106 biggen op de markt aan-
gevoerd. Er was vlotte handel; prijzen van
f60.— tot 70.—.

Bur&elijke stand van 2 t. m. 8 oktober.
Geboren: Geen. Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J.W. G.Wissels en J. H. Voskamp.
Overleden: G. Harmelink, vr., 81 jr., wed,
van A. J. Zweverink; G. te Velthuis, m..
80 jr., echtgen. v.^G. Wullink, wonende te
Borculo. iP

P.T.T. HAD IN 1962 10 PCT. MEER NODIG!
Boven de begroting^^s! Wie bij Tragter in rij-
wielen komt kiezer^Ban binnen de begroting
slagen. Altijd staan v Ij op post voor uw belang
ook als u méér nodig heeft. Elke koop zal in uw
lijn liggen. (adv.)

„DE LAATSTE LOODJES" DER TOUW-
TREKKERS

Het Touwtrekseizoen loopt snel ten einde. Nog een-
maal zullen de sterke mannen uit de Achterhoek el-
kaar ontmoeten op het grote Touwtrekkerstoernooi,
d'at a.s. zondag 13 oktober wordt gehouden op de
Bruil te Ruurlo en wordt georganiseerd door de
T.T.V. „De Bruil".
De mannen van 't Medler wacht hier een zware taak.
't Medler I en de ploeg van Heure I (Dijkhoek-Bor-
culo) de twee grote rivalen, die gedurende de gehele
competitie elkaar geen duimbreed hebben toege-
geven, zullen nu moeten uitmaken, wie dit jaar de
titel: Kampioen Touwtrekken 1963 zal dragen.
Tijdens 't laatste toernooi te Borculo verloor 't Med-
ler van de Heure, waardoor beide teams nu in de
bondscompetitie elk 45 punten hebben in Klasse A.
't Medler zal dus a.s. zondag al haar partijen moe-
ten winnen om de begeerde titel te behalen!
't Medler is reeds kampioen in de B-afdeling, maar
van hen mag verwacht worden, dat zij ook op de
Bruil weer in de prijzen zullen vallen, daar zij mo-
menteel in prima conditie zy'n.
Het derde zestal, dat in de bondscompetitie een 3e
plaats bezet is de laatste tijd ook sterk naar voren
gekomen.
De touwtrekkers uit Warken, die nu met 14 punten
op de 4e plaats staan zullen ook nu evenals in Bor-
culo zeker enkele partyen op hun naam brengen,
waarmee zy misschien nog boven de Bruil kunnen
komen. Warken II zal zich o.i. zeker op de 2e plaats
in de D-afdeling kunnen handhaven.
Het touwtrekkersfeest op de Bruil zal ook voor de
Vordense jeugd succesvol kunnen worden. Zowel
van de O.L. school, Linde (Medlerschool) als de R.K.
school, Kranenburg, zullen enkele ploegen meetrek-
ken. Voor hen is een prachtige beker en een lauwer-
tak beschikbaar gesteld!

in de huid gezondheid en zuiverheid

DIEFSTAL
Naar ons werd medegedeeld hebben onbevoegden
zich by' de landbouwer K. in de buurtschap Linde
toegang verschaft tot het kippenhok. Er bleken
circa 120 leghennen te zijn verdwenen.
De politie stelt een onderzoek in.

VOETBAL
HeJ; is Vorden I zondag niet gelukt het toch niet zo
steiA: geachte Pax een nederlaag toe te brengen.
L. \\\ over het algemeen slecht gespeelde wedstrijd

.Ie de thuisclub een gelukkige 2—l overwin-
ning.' Een gelukkige overwinning, omdat 10 mi-
nuten voor ty'd Vorden een volkomen geldig doel-
punt door de zwak leidende scheidsrechter zag ge-
annuleerd. Een schot van Besselink glipte n.l. door
de handen van Keeper Grotenhuis, waarna de toe-
lopende Rothman beheerst inschoot. Tot ieders ver-
bazing keerde de referee het dpelpunt echter af, om-
dat naar zijn mening de keeper was aangevallen.
By Vorden debuteerde deze middag de jeugdige
Rudi Eggink op de spilplaats wiens spel na een iet-
wat aarzelend begin tot grote hoogte rees. Wy' zy'n

ui overtuigd dat de elftalcommissie hiermede 'n
jreep heeft gedaan.

T-»».h maakte de achterhoede in zy'n geheel een niet
al te sterke indruk, terwy'l ook de voorhoede be-
neden haar normale vorm bleef. Eef Eggink werd
in deze linie dan ook zeer gemist.
Pax trok meteen ten aanval en het bleek al spoedig
dat de thuisclub over snelle en technisch goed spe-
lende vleugelspelers beschikt. Doelman Wissels ver-
richtte een fantastische safe by' een hard schot van
linksbuiten Veenhuis. Toch hing er een doelpunt in
<lc lucht. Deze kwam dan ook na ongeveer 15 mi-
nuten toen de naar de middenvoorplaats af gezwenk-
te Kuipers onverwachts inschoot.
Vorden kwam terug doch de passes waren te on-
zuiver, zodat de goed spelende Pax-stopper Lank-
horst de meeste aanvallen kon pareren. Ook een in-
directe vrije schop leverde niets op. Tot aan de rust
bleef de stand l—0.
In de tweede helft had Vorden de wind in de rug.
Het spel bleef echter te doorzichtig. Aan de andere
kant liepen Maalderink en Eggink elkaar in de weg,
waarna middenvoor Kuiper een niet te missen kans
kreeg 2—0.
V i n d e n trok nu met man en macht ten aanval en
zowaar 20 minuten voor ty'd had dit offensief suc-
ces toen Besselink inschoot. Verder dan het hier-
boven omschreven afgekeurde doelpunt kwamen de

/.warten toch niet. Zelfs zou Pax de stand nog
bijna op 3—l brengen toen Velhorst over de bal
heen trapte, waardoor i^«;sbuiten Kuiper een goe-
de scoringskans kreeg. G^ukkig voor Vorden vloog
zy'n schot voor het doel langs.
Vorden II verrichtte uitstekend werk door Lochem
III met 3—2 te verslaan. Technisch waren de be-
zoekers wel beter doch ctfftordense achterhoede met
J. Besselink, Klaassens^n doelman Zweverink als
uitblinkers zorgden er voor dat de puntjes in Vor-
den bleven. Voor de doelpunten zorgden M. Groot
Jebbing (2 maal) en W. Lammers.
Vorden III handhaafde haar ongeslagen record door
Steenderen III met een 6—O nederlaag naar huis te
sturen. Door deze overwinning prijkt het derde elf-
tal met 5 punten uit 3 wedstry'den aan de kop van
haar afdeling.
De uitslag van de juniorenwedstry'd Vorden D—
Wilhelmina S.S.S. E luidde 0—0.
A.s. zondag wacht Vorden I opnieuw een zware uit-
wedstrijd, nu ze op bezoek gaat bij nummer 2 van
de ranglijst: Keyenburgse Boys.
Vorden II speelt op eigen terrein tegen Ruurlo II,
terwy'l Vorden III op bezoek gaat by' Zutphen V.
Bij de junioren worden gespeeld: Vorden A—A.Z.C.
B; Steenderen A—Vorden B; Vorden C—De Hoven
C en Baakse Boys D—Vorden D.

Raiffeisen-spaarweek
14-19 oktober

BILJARTEN
De nieuwe biljartvereniging op de Kranenburg is
met 2 teams gestart in de Bondscompetitie van „De
IJsselkring".
Kranenburg I speelde in de A Klasse een eerste uit-
wedstryd tegen K.O.T. I (Kry't Wichmond) maar
moest met 6—2 de vlag stryken. J. Schoenaker be-
haalde in zy'n party tegen R. Kry't de volle winst.
Voorts speelde het eerste nog een thuiswedstrijd
tegen Ons Genoegen I (Herfkens, Baak), welke ont-
moeting echter ook een 2—6 zege voor de gasten
werd.
In de B Klasse sneuvelde Kranenburg II met 3—6
in de thuiswedstrijd tegen Excelsior III (Sesink,
Baak). Hier kon H. Sueters voor café Schoenaker
c.s. zijn partij tegen H. Damen op ty'd beëindigen.
Ook tegen het bezoekende Drempt III (Hoppen -
reys) konden de reserves het niet bolwerken; het
werd een flinke 8—O nederlaag.
Op het programma staan deze week: K.O.T. II
Wichmond-Kranenburg II (KI. A) en De Engel I
(café Rutten, Steenderen) tegen Kranenburg I
(KI. A).

TWINSETS

PULLOVERS

TRUITJES

VESTEN

in alle mooie moderne kleuren.

NATUURLIJK BIJ

Uhscl
^^——*^^VORE

VORDENSE MARKTVERLOT1NG
Reeds vrydagavond was de winnares van de hoofd-
prijs van de Vordense Marktverloting bekend. De
gelukkige was mej. R. Norde uit Hackfórt, bezitster
van lot nr. 5500, die de koe dus op kon halen.
Op nr. 500 viel de tweede prijs, een bromfiets. Deze
is gewonnen door iemand uit Diepenheim. Ook deze
houdt dus een aangename herinnering aan de ver-
loting 1963 van de Vordense Marfctvereniging.

Bronch i letten
Hoestdrank in tab l et vorm. 95 et

BIOSCOOP
„Ik ben de wet", zo heet de film van zondagavond
en de titel zegt het al: de hoofdpersoon erkent geen
andere wetten dan zy'n eigen mening.
De film speelt in de tijd dat het westen van Amerika
nog werd bewoond door cowboys en sherifs en vuur-
gevechten tot de dagelykse werkzaamheden behoor-
den. Ook nu handelt het zich weer om een revolver-
held die op wraak zint en het gehele dorp leeft 24
uur lang in de hevigste spanning en verschrikking.

GESLAAGD
Voor het V.A.M.O.R. diploma ry-instructeur slaag-
de te Deventer de heer J. H. Hilferink, die in deze
functie werkzaam is by Garage Tragter, alhier.

EREHAAG
Toen vrydag 4 oktober dé heer W. Wissels, doel-
verdediger van de voetbalvereniging Vorden I en
mej. Jo. Voskamp het stadhuis te Vorden na de
voltrekking van hun huwelijk verlieten, hadden de
spelers van het eerste elftal van Vorden voor het
Gemeentehuis een erehaag gevormd. Het bruids-
paar stelde deze geste van de voetballers zeer op
prijs.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"



Telefonisch aangesloten onder nr.

o 168S
A. VELHORST

Burg. Galléestraat 25 — Vorden

A.s. zondag 13 oktober, 2 uur

RATT11 - SOCIÏ1

Gevraagd:

2e INSTRUCTEUR
voor autorijlessen

Garage Tragter
Vorden — Telefoon 1256

Wie is do winnaar?
De uitslag van onze verloting luidt als volgt:

l pr herenschoenen waarde f 25.~-
op lot nr 182

l „ damesschoenen waarde f 20.~-
op lot nr 301

l
l
l
l
l
l
l tasje
l portemonnaie
Schoenborstel en insmeerden
T.v.-slofjes

jongensschoenen
meisjesschoenen
kinderschoenen
damespantoffels
herenpantoffels
kinderpantoffels

44
316
374
27
284
453
312
13
256
84

A.Jansen ,'t Schoenenhuis"

Raiffeisen-spaarweek
14-19 oktober

Nummers der prijzen
v.d. gratis verloting voor de marktbezoekers
8 227 568 830 1147
30 304 569 847 1275
79 316 580 875 1304
184 335 702 890 1344
203 457 719 951 1433
208 488 771 965 1483

BEWONDERD
WORDEN IN WOL

Modewol

•H. LUTH
Nieuwstad Vorden

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

ZO SPAART U GULDENS

Extra voordeel:
Deze week dubbel zegels dus 20 pCt korting
op SPAR-MARGARINE

zegelvoordeel
Bij aankoop van: l pakje cacao (100 gr) 52 et 5 et

l banketstaaf voor 55 et 5 et
Bij aankoop van: l p. thee (roodmerk) of l doosje theezakjes

l pak speculaas v. 100 voor 89 et 9 et
l pot chocoladepasta samen met

l zak vruchtenhagel 129 et 13 et
l blik varkensvlees (200 gram) samen met

l blik soepballetjes 149 et 15 et

l groot pak sprits 80 et 16 et
10 kinderreepjes 89 et 18 et
l pak custard 65 et 13 et
l blik ananas 95 et 19 et
l blik erwten/ wortelen 64 et 13 et
Bij 3 stuk toiletzeep 't 4e stuk GRATIS 98 et 20 et
100 gram snijworst (vers) 48 et 10 et
l blik gestoomd gehakt 136 et 27 et

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

naar uw D.A.drogist.

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Hypotheken
Financieringen

E. H. Janssen
Ruurloseweg D 18
Vorden - tel. 1460

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

voor de 6e en 7e dag

VRIJETIJDSKLEDING
Helanca pantalons

in de nieuwste coupe en kleu-
ren. Heerlijk warm en elastisch.

Majo's
in nylon mousse of wol.

Nylonjacks
gestikte ruiten, aan beide kan-
ten te dragen, warm gevoerd.

Truien, Vesten, Pullovers
in wol of draion.
Fantastisch mooie dessins en
kleuren.

Teenager pul lovers
met rolkraag.

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

MONTUREN

ÏEHERIHK
DE OPTICIEN DIE RLTUD L

VOOR U KLAAR STAAT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsieverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

f 7.65 per fles
KEUNE

RAIFFEISEN-SPAARWEEK

14-19 OKTOBER

Ieder die in de Raiffeisen-
Spaarweek een inlage in
de spaarbank doet ontvangt
een aardige verrassing.

Coöp* Boerenleenbank „Vorden"
Raiffffeisenbank Ruurloseweg 21

AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRA\LE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

Iets nieuws van Tweka..

MODEPANTALONS SPECIAAL VOOR

DE TEENAGER

Aangepast aan de spe-
ciale maten van de teen-

ager. Dus: ideale pasvorm.
Aparte teenager-dessins en teen-
ager-kleuren in soepele .HELAN-
CA • Wij tonen u gaarne de com-
plete collectie!

VISSER -

VORDEN

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

KIPPEN en
JONGE HANEN

gevraagd tegen de
hoogste prijs.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214



Hartelijk dank aan al-
len die de 28ste sept.
voor ons tot een onver-
getelijke dag hebben
gemaakt.

D. Norde
J. H. Norde-

van Ark
Vorden, „Wenneker".

Voor de vele blijken
van deelneming onder-
vonden tijdens de ziek-
te en na het overlijden
van mijn lieve echtge-
noot, onze lieve zorg-
zame vader, behuwd-
en grootvader

Gerrit Hendrik
Hilferink

betuigen wij onze op-
rechte dank.

Uit aller naam:
A. Hilferink-Wolsink

Vorden, oktober '63.
't Hoge 3.

Wij zoeken een net
MEISJE in de huish.
voor halve dagen of
een paar dagen per
week. G. J. Eskes,
Coöp. Boerenleenbank
Vorden.

Ochtendblad
vraagt voor haar

agenschap Vorden

een agent-bezorger
Brieven onder letter

O, bur. Contact.

Te koop gevraagd:
nuchtere stierkalve-
ren. H. J. Zweverink,
B 66, Vorden,

Telefoon 1431.

Te koop g.o.h. HETE-
LUCHTKACHEL.
Nieuwstad 24, Vorden.

Te koop pr.o.h. OLIE-
HAARD, prijs f 40.-
A. J. Lettink, Vorden.

Te koop een kolen-
fornuis H. Bargeman.
C 93. Vorden.

Te koop aangeb. een
Claris petrol. kachel.
van Heeckerenstr. 4.

Vorden.

T^ koop SPORT-
FIETS (nieuw).

Nieuwstad 16.

Te koop ± 5000 rode
Oud Hollandse DAK-
PANNEN, tevens ou-
de ramen en deuren.
Inlichtingen Bouwver.
„Thuis Best" (Gemeen-
tehuis Vorden).

Te koop g.o h. Jaarsma
HAARD.
J.M.Uiterweerd,
Ruurlosew. 35, Vorden

Te koop M.R.IJ. vol-
bloed drag. VAARS,
hoge prod. en een for-
nuispot metbinnenpot.
H. J. A. Garssen,
Leestensew. 182.

Leesten

TE KOOP door in-
ruil verkregen: l RAP
'62, l Sparta '62, l
Gazelle, l Solex, '62,
l Solex '63, l RAP
(nieuw overj.), 2 ge-
bruikte sportfietsen,
(als nieuw). A.G.Trag-
ter, Zutphenseweg.

Dropping
Deelnemers worden
a.s. zaterdagavond 12
oktober om 7.30 uur
verwacht bij M. H.
Gotink, Delden.

Het bestuur
Buurtver. Delden

r\
X Johan Boerstoel

n
X

enx
J Ali Dijkman

^ hebben de eer U, mede namens hun
w ouders, kennis te geven van hun voor-

X genomen huwelijk, waarvan de vol-
. trekking D.V. zal plaats vinden op
i vrijdag 18 oktober om 10.30

X het Gemeentehuis te Ruurlo.
uur m

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
«c

Kerkelijke inzegening door mej. Da.
Barnard om 11 uur in de Herv. Kerk
te Ruurlo.

Oktober 1963.
Vorden, Insulindelaan 7.
Ruurlo, Wildenborchseweg 23.

Toek. adres: Insulindel. 5 Vorden.

Receptie van 15.30 tot 18 uur in
Hotel Bakker te Vorden

X
X
X

Heden is van ons heengegaan, zacht
en kalm, onze inniggeliefde man, va-
der, behuwd- en grootvader

Gerrit te Velthuis
echtgenoot van G. Wullink

in de ouderdom van ruim 80 jaar.

Uit aller naam:
Fam. TE VELTHUIS

Vorden, 7 oktober 1963.
Hendrik van Bramerenstaat 8.

Condoleantie-adres: H. v. Brameren-
str. 8 te Vorden.

De teraardebestelling zal plaats vinden
op vrijdag 11 okt. 1963 om 14 uur
op de Alg. Begraafplaats te Borculo.

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week

donderdag 17 oktober 1963
in café Eskes

Mevr. Pasma vertelt over Israël

Alcohol en water maken het verkeer
gevaarlijk . . . .

Gezien de cijfers die gepubliceerd zijn
over alcohol en verkeer, is alcohol
verkeersvijand no. 1. Maar de regen
(het water) maakt de wegen ook glad
en gevaarlijk in de herfst. Oktober (de
wijnmaand) heeft al een flinke scheut
water in de wijn gedaan.

Ga autorijles nemen bij
TRAGTER
en u zult gelukkig slagen, de werke-
lijkheid ontdekken en goede wijn be-
hoeft geen krans!

Raiffeisen-spaarweek
14-19 oktober

JOYEUZE
NIEUWE
WINTER
MODE

VISSER • ÏORDEN

De te koop zijnde woning
„ORA ET LABORA"

staande op de Kranenburg, is voor gega-
digden te bezichtigen op zaterdag 12 okt.
e.k. van 9 tot 12 uur.
Gesloten inschrijvingen voor de woning
kunnen worden ingeleverd bij A. J. Meijer,
Nieuwstad l , Vorden voor zaterdag 19 okt.
e.k. 4 uur n.m.

U bent er direct „voor!"
GEDURENDE 2 JAAR VOLLE GARANTIE. GEEN

VOORUITBETALING. GEPLAATST

S PER WEEKVOOR (NOG GEEN) |j

2ekanalenkiezer(UHF-
unit) reeds ingebouwd

Hl̂ . en derhalve onmiddel-
^ H|b. lijk gereed voor ont-

i^.vangst 2e programma.
Een luxueus televisietoestel met 59 cm. Ko
beeldbuis, automatische horizontale en 59 CIM - volautomatisch
verticale synchronisatie en automati-

i sche beeldbreedte en beeldhoogte instelling op de VEILIG* •{•
i STE, ZEKERSTE EN VOORDELIGSTE MANIER bij U in huis. 4.

Een toestel, dat nu reeds geheel klaar is. voor het 2e pro- J B
gramma. Keus uit donkere (hoogglans gepolitoerde) of lichte
(mat teakhouten) uitvoering. 2 Jaar garantie en geen vooruit*
betaling. Wilt U er meer van weten, wendt U zich geheel 'T
vrijblijvend tot....

Fa. BREDEVELD
Weg n. Laren 56 - Zutphen

De één zegt 7 . . . .
de andere denkt ' / . . . .

maar iedereen weet 't . . .

ALBERS's zelfbediening is stukken voordeliger!

De stunt van de week:
Bij elke kilo suiker l grote rol Princefouree v. 125 v. 99 et

Ze zijn er weer!
Van Nelle Perfecta theebuilen
bij l doosje van 100 stuks 369 et

5 stuks 19 et

Hotel koffie per pak 148 et
hierbij l grote banketstaaf v. 39 et

Chocolaadjes
3 rol drop
Boter balletje!
Frisse zuurtjes
KOOPJE!

200 gram
voor

89 et
25 et

18 rolletjes snoep

500 gram 89 et
400 gram 69 et

49 et

Ananas 2 blikjes 89 et
Meikersen op sap grote pot 119 et

Velen moesten wij vorige week teleurstellen, daarom
op verzoek nog één keer:
Zoete Spaanse wijn per fles 295 et
hierbij l pot abrikozen op sap voor 19 et

Diverse smaken jams NU per pot 62 et
Bij elke zak chocoladehagel l spel v.d. kinderen GRATIS

Bij elke 500 gram zuurkool
l verpakte rookworst (250 gram) van v. 130 v. 99 et
Slasaus extra zacht grote fles 69 et
Slagroom NU per blik 79 et
Vitella instantpudding 3 pakjes 99 et

Wees niet zuinig met kaas l
500 gram jonge v.v. Goudse kaas
500 gram v.v. belegen kaas

139 et
159 et

Cacao van Blooker 100 gr 39 500 gr 139 et

Ziet u het verschil l

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
t* Drukkerij Wolters

Nieuwstad 12, Vorden

Koopjes van de week
Tricot Nylon Damesblouses

moderne streepdessins, maten 38—46, nu slechts 9.75

Witte Tricot Nylon Herenoverhemden
pracht kwaliteit, maten 36—41, 9.75

Ruime sortering
Kinder Terlenka Rokjes

nieuwste dessins, deze week f 1.— reduktie

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.e.m. donderdag a.s.

Denk aan uw voordeel.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

RAADHUISSTR., VORDEN



Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram
500 gram
200 gram

tongeworst 60 et
boterhamworst 60 et
ontbijtspek 70 et
gekruide ham 90 et
fijne rookworst 200 et
bloedworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat

NYLONS
twisten

Setter Set nylons voor tieners
zijn „top". Nylons met een
eigen slanke pasvorm. Mooie
nylons, (voor ranke tienerbe-
nen), nylons, die eindeloos
lang meegaan!

Reeds vanaf |t

S l-S'Q
etter oet

NYLONS kiest u bij:

LSdioolderman

Laat Uw koeien
scheren

door H. G. Oltvoort.
Almensew. 13, Vorden

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, TcL 1283
H. Robbertsen

TcL 12H

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Te koop wegens overcompleet SPIRAAL-
MATRAS, zonder gebreken, f 10.— Lengte
1,92 mtr breedte 1,18 mtr. Wilhelminal. 13

WINTERWORTELS te koop.
J. Lenderink, Hengeloseweg B 8

Zaterdag 19 oktober

1e Nutsavond
TONEEL

Zie Nutsblaadje 17 oktober.

Raiffeisen-spaarweek
14-19 oktober

RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal heeft zondag in een goed gespeel-
de wedstrijd tegen het bezoekende Beatrix I uit
Hoenderloo een veelzeggende 6—3 overwinning be-
haald.
Het was een enthousiaste, pittige ontmoeting waar-
bij Ratti in haar voorhoede weer de beschikking had
over Dostal, terwijl Tolkamp in de defensie weer
nuttig werk verrichtte. Reeds na enkele minuten
kon Dostal de score openen, toen hij een niet on-
houdbare bal in de doelmond plaatste en deze via
de paal in het net stuitte (O—1).
Ratti had nu een kleine veldmeerderheid, maar ge-
leidelyk konden de bezoekers ook flink party geven.
In de tiende minuut werd de stand gelijk (l—1),
toen de Beatrixmiddenvoor J. Westerveld een mooie
voorzet van de rechtervleugel nog net voor de uit-
vallende Ratti-doelman in het net kon koppen.
De groen-witten bleven nu herhaaldelijk voor de
Beatrix-veste opereren en weer kon Dostal de stand
verhogen (2—1), terwy'l linksbuiten Rutgers na een
kwartier Ratti's derde doelpunt scoorde, een kei-
harde kogel net in de hoek (3—1). Hierna een
periode met wisselend spel. Beatrix verkleinde in
de 25ste minuut haar achterstand met een schuiver
van J. Westerveld, die voor doelman Hartelman te
machtig bleek (3—2). Nadat Rutgers nog een vier-
de goal had gescoord, doch deze wegens buitenspel
door de arbiter werd afgekeurd, kwam met deze
stand de rust.

Voor onze militairen

P.I.T.-kolleUe
van 14 t.e.xn. 19 oktober

Een gedeelt^van de opbrengst
is bestemd v^R de kerstpakketten
van ALLE Vordense militairen.

Protestants
InterkVPkelijk

Thuisfront

Na de thee verslapte het snelle, agressieve spel van
de eerste helft geen moment. Dostal verrichtte de
hattrick door switchend tussen de Beatrix-defensie
de bal verrassend in te knallen, zonder dat de doel-
man er een hand naar uitstak (4—2). Uit een vrije
trap wegens hands verkleinden de bezoekers hun
achterstand (4—3) waarna er weer van alles mo-
gelyk was. Nadat de Ratti-keeper nog enkele fraaie
safes had verricht nam Ratti het heft in handen. In
no time werd de stand op 6—3 gebracht, eerst door
een vry'e trap van Dostal, die via het been van een
tegenstander in het doel belandde en daarna door
rechtsbuiten T. Lichtenberg, die by een schermut-
seling fraai inkopte.
De Ratti-doelman wist in de laatste minuten nog
een penalty voortreffelijk te stoppen waarna er met
de stand 6—3 een einde kwam aan dit goed gespeel-
de duel.
De reserves hadden vry. Ratti A kreeg bezoek van
A.Z.C. B, een der zwaarste tegenstanders uit hun
klasse. Het werd een 3—O overwinning voor de Zut-
phense gasten. Het B-team was eveneens vry.
A.s. zondag wacht het eerste elftal weer een zware
taak. Socii I uit Vierakker komt op bezoek. De gas-
ten beschikken over een hardwerkende ploeg, die in
deze competitie reeds 4 van de 5 wedstrijden heeft
gewonnen. Socii zal dan ook alles in het werk stelen
om zich in de bovenste regionen te handhaven. De
Rattianen zy'n echter zeker niet kansloos gezien het
goede spel van verleden week.
Ratti II is weer vry. Ratti A gaat naar Wilhelmina
S.S.S. A in Zutphen en Ratti B zaterdagmiddag
naar Socii C.

GESLAAGDE DROPPING
Zaterdagavond werd in de Wildenborch 'n goed ge-
slaagde dropping gehouden, waarvan de uitslag
luidde: 1. J. Arfman en W. Stokking; 2. Henk Par-
dy's, R. Mennink en G. ten Bokkel; 3. J. Korenblik en
B. Nyenhuis; 4. G. Klein Brinke en Garretsen. De
poedelprijs werd gewonnen door Zieverink en
Jurriëns.
De prijsuitreiking geschiedde door de heer W. Rui-
terkamp. Een en ander werd georganiseerd door de
Wildenborchse Meisjes- en Jongensvereniging.

UITSLAG KEURING DIENSTPLICHT
Van de 68 ingeschrevenen voor de lichting 1964 wer-
den er 44 geschikt bevonden, 11 voor goed onge-
schikt, 4 tydelyk ongeschikt, terwijl de uitspraak
voor l ingeschrevene werd aangehouden, 6 werden
er elders gekeurd en hadden 2 ingeschrevenen broe-
derdienst.

KRONIEK VAN HET LAND
Prof. Thijsse: „Vlucht weg uit de Randstad"

Wil Nederland ontkomen aan het schrikbeeld van een
overbevolking, dan is er maar één oplossing: vlucht
weg uit die drukke Randstad. In de provincies is
plaats voor nieuwe grote steden. Alleen daar zal
Nederland over zo'n dertig tot veertig jaren de twin-
tig miljoen Nederlanders kunnen herbergen. Deze
wijze raad geeft prof. Jac. P. Thijsse in een recente
publicatie van de Vereniging voor Demografie.
Prof. Jac. P. Thijsse is een planoloog van wereld-
faam. Sinds 1946 is hij leider geweest van het Cen-
traal Planologisch Bureau. Op het ogenblik werkt hij
bij het Institute of Social Studies in Den Haag, waar
studenten uit vooral de jonge Afrikaanse landen
leren hoe een staat bestuurd en geleid moet worden.
Prof. Thijsse vertrekt binnenkort naar San Francisco
om daar met Amerikaanse, Engelse en Zweedse pla-
nologen de toekomst van miljoenensteden en de pro-
blemen van de bevolkingsspreiding te bespreken.
Hij heeft dus, wat erkende vakkennis betreft, recht
van spreken. Zijn waarschuwing komt niet als een
verrassing. Al dikwijls hebben Nederlandse deskundi-
gen gewaarschuwd tegen te grote concentraties in de
Randstad Holland, het gebied tussen Amsterdam,
Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Verwaarlozing van
de provincies zou het gevolg kunnen zijn met het
bizarre resultaat, dat Nederland slechts op één (rand-
stad) been zou kunnen staan. Toch moedigt het pla-
nologisch beleid van de regering vestiging aan in de
snel groeiende randstad. Vooral grote bedrijven zou-
den hier hun thuishaven — en dan in de meest letter-
lijke zin — moeten vinden. Voor de bedrijven is het
wel aantrekkelijk zo dicht bij de zeehavens Rotterdam
en Amsterdam te zitten. Maar voor* de mensen, die
er werken? Op het ogenblil^te de woningnood in het
Westen groter en schrijne«^ dan in andere delen
van ons land. Op het ogenblatT Maar hoe zal het zijn
als in het jaar tweeduizend Nederland 20 miljoen in-
woners zal hebben? „Het zou een schrikbeeld zijn
als 19 miljoen daarvan in de^^ndstad zouden moeten
leven", zegt prof. Thijsse. ^B
Wat volgens hem nodig is, zijn grote steden, ver-
spreid over het gehele land. Eindhoven bijvoorbeeld,
dat gunstig ligt tussen Roergebied de Randstad en de
grote Vlaamse centra, zou samen met Helmond moe-
ten uitgroeien tot een miljoenenstad. Nog drie belang-
rijke agglomeraties moeten in dit systeem uitgroeien
tot steden met meer dan 700.000 inwoners, steden zo
groot als het huidige Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag. Deze agglomeraties zijn: de Rijn- en Waalstad
(Arnhem—Nijmegen), de IJsselstad (Apeldoorn—
Deventer—Zutphen) en de Twentse stad (Almelo—
Enschede—Hengelo). Een groot aantal provinciale
kernen zal rond het jaar tweeduizend zo'n half mil-
joen inwoners moeten tellen. Hierbij zijn Meppel (met
Steenwijk, Emmen en Lelystad), Zwolle, Den Helder,
Alkmaar en Hoorn, Middelburg—Vlissingen—Goes
en Terneuzen en in het Zuiden Breda, Tilburg, Sit-
tard (met Heerlen en Kerkrade), Roermond en Maas-
tricht.
„Eens en vooral blijft echter nodig, dat de groei van
de Randstad wordt afgeremd", aldus prof. Thijsse.
Hiervoor is een doelbewust planologisch beleid nodig.
De gunstige ligging van de Randstad biedt natuur-
lijk voordelen, waardoor die ontwikkeling nooit hele-
maal zal worden lamgelegd, maar toch moeten de
industrieën, welke niet noodzakelijk aan zee zijn ge-
bonden, zich elders in het land, bij voorkeur bij die
toekomstige grote steden, vestigen. Dit vereist grote
voorzieningen. Nieuwe wegen, veel recreatieterrein,
veel nieuwe huizen. De provincies zullen verder,
steeds verder moeten groeien. Het vereist veel van
de plaatselijke overheden, maar er is niet aan te ont-
komen. Want waar blijft men met 20 miljoen in-
woners? 19 miljoen van hen zullen in de steden on-
derdak moeten vinden, aldus prof. Thijsse. Zorg dus
dat die steden er op voorbereid zijn, is zijn welge-
meende raad.
(Nadruk verboden.)

stop 'n tijger in uw tank
Doe dit op óns adres. Wij geven Uw auto
extra energie: Esso Extra. Wij geven U
de service die U wenst!

Garage BOESVELD
Dorpsstraat VORDEN Tel. 1329

INSCHRIJVING DIENSTPLICHT
Voor de lichting 1965 werden uit deze gemeente 65
personen ingeschreven.

OR1ENTERINGSAVONDWANDELING
MEDLER

Opnieuw werd in de buurtschap Medler een oriën-
terings-avondwandeling gehouden, welke nu zater-
dagavond j.l. werd georganiseerd door de Medic i
Touwtrekvereniging.
Het is een geslaagde tocht geworden, waaraan door
byna 40 personen werd deelgenomen. De lengte van
het te lopen parcours was 6.1 km, hetwelk in l uur
20 minuten moest worden afgelegd (gem. snelheid
5 km per uur).
Vanaf 19.45 uur startte er elke 3 minuten een K > ' < ) I | I >
deelnemers vanaf het verzamelpunt vij café Eykel-
kamp. De wandeling, die door goed weer begunstigd
werd, liep via de Schoneveldsdy'k, achter langs kas-
teel 't Medler, langs de grens Kranenburg, dwars
over de Ryksweg naar 't Onstein en vandaar via een
zandweg langs de spoorbaan en 't „Weverink" weer
terug naar de finish.
De heer G. Hendriksen, voorzitter van de Medler
Touwtrekkers reikte tegen 11 uur de prijzen uit
aan de winnende groepen, die bestonden uit de be-
kende enveloppes met inhoud. Spr. dankte a l len en
hoopte in de toekomst, wanneer een volgende tocht
wordt georganiseerd, allen weer te mogen begroe-
ten. De uitslag was:
1. Groep Haneveld—Teunissen (Ruurlo), 22 strp.;
2. Groep L. Eykelkamp, 28 strp.; 3. Groep H. Klein
Winkel, 34 strp.; 4a. Groep Thea Brummelman, 36
strp.; 4b. Groep Eric Eykelkamp (café), 36 strj>.;
5. Groep H. Ruiterkamp, Linde, 46 strafpunten.

VADER POST IN MOELIJKHEDKN
Geen geld, duur personeel.

De Nederlandse PTT heeft ernstige moeili jkheden.
Het lijkt alsof Vadertje Post op te stramme henen
loopt om de snelheid van de moderne maatschappij
te kunnen bijbenen. Voor een bedrijf, dat z ich juist
heeft gespecialiseerd op het onderhouden van de
communicatie, is dat een kwalijke zaak. Toch zal
niemand het prof. ir. G. H. Bast, de directeur-gene-
raal van de PTT, kwalijk kunnen nemen, dat zijn
bedrijf zoveel feilen begint te vertonen. Hi j heef t
daar al jaren voor gewaarschuwd.
Het huishoudboekje van het PTT-gezin / ie t er
treurig uit. Voor het eerst in een lange reeks van
jaren heeft de PTT als geheel een verl ies gehoekt.
Een herziene raming verwacht voor J!)(!.'> een ex-
ploitatietekort van 3,8 miljoen gulden. De en IK"
winstgevende familietak is de telefoondienst. Maar
by de posterijen byvoorbeeld worden ontstellende
verliezen geleden. Voor dit jaar rekent men op een
verlies van minstens vijf en vijftig miljoen gulden.
Dit is vooral te wijten aan de enorm .^esle-cn per-
soneelskosten. De loonpost van de PTT hedraaj^t
zo'n 560 miljoen gulden. De directie ziet dan ook
met angst en vrezen verdere loonstijgingen t .
moet. Een verhoging van slechts één procent van
de lonen betekent voor de PTT een extra uit i
van meer dan vijf miljoen gulden.
In zy'n nieuwe begroting voor 1964 is minis te r Van
Aartsen (verkeer), die ook de PTT-zaken behar-
tigt, wat optimistischer voor wat betreft de finan-
ciële resultaten van de PTT in 1964. De bewindsman
verwacht, dat Vader Post dan een winst zal kunnen
maken van 72 miljoen gulden. Maar vorig jaar
verwachtte zijn voorganger ook een winst van bijna
50 miljoen. Maar de minister — die uiteindelijk de
zaken van de PTT uitmaakt omdat het nog steeds
een staatsbedrijf is — heeft nu besloten een aan-
tal tarieven te verhogen. Het verzenden van druk-
werk byvoorbeeld zal wat duurder moeten worden
en ook de tarieven van de girodienst gaan omhoog.
Van het drukwerk verwacht de minister, dat de
tariefverhoging 22,5 miljoen gulden extra in het
laatje brengt. Maar dan nog blijft de verwachting,
dat de posterijen in 1964 een verlies zullen boeken
van ruim 36 miljoen gulden.
De financiën zy'n niet de enige oorzaak van de
hoofdpy'n, die de minister en prof. ir. Bast over hun
PTT moeten hebben. Het bedrijf kan, zo lijkt het,
de versnelde techniek niet meer bijbenen. De tele-
foondienst, die volgend jaar een winst moet maken
van bijna 81 miljoen gulden, heeft een enorme- ach-
terstand bij het aanleggen van nieuwe lijnen. De
wachtlijst zal eind volgend jaar met 130 duizend
stuks een recordlengte krijgen. Talrijke centrales
vertonen technische fouten, doordat de apparatuur
veroudert. In de grond van de zaak is dit ook weer
een financiële kwestie. De PTT heeft niet voldoende
investeringsgeld om genoeg nieuwe apparatuur te
kopen. Maar ook het personeel ontbreekt.
Bij de PTT hoopt men in de toekomst een wat zelf-
standiger status te verkrijgen. Misschien, zo rekent
men, kan dan op particuliere basis geld worden ge-
leend. Het veranderen van de positie van het staats-
bedrijf is geen gemakkelijke zaak. Deskundigen zit-
ten hierop al jarenlang te studeren. De Commissie-
Goedhart heeft inmiddels haar rapport uitgebracht
aan de minister. De inhoud van het rapport is ge-
heim. Maar naar verluidt is de Commissie het met
één ding eens: Er moet wat gebeuren wil de PTT
niet hopeloos achterop geraken.
(Nadruk verboden)

H*H* Adverteerders*
Mogen we nog eens dringend ver-
zoeken uw advertenties voor Contact

reeds op maandag te bezorgen?



PHILIPS
Super ontvangers

met Gradatie-filter en Rapido-vision
druktoets.

Deze nieuwe serie kunnen wij u tonen.

RADIO
Uw oude radio kan nu een hoge

inruilwaarde hebben bij aankoop van
een nieuwe radio.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen
en folders.

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

REGENKLEDING
Fietscape's en poncho's met capu~
chon.

Regenjassen in nylon, ijzersterk,
klein op te vouwen.

Sportieve coupe, prachtige kleu-
ren.

Plastic regenjassen, zeer voorde-
lig.

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

Raiffeisen-spaarweek
14-19 oktober

ONZE

Delana kolleklie
in jongens- en meisjes boven-
kleding is weer compleet.

Wij brengen hierin:

jumpers,

vesten,

truien en

pantalons
in wol, draion en helanca.

Looman - Vorden

Denkt U aan de

Toneelavond
op a.s. woensdag 16 okt. in
het Nutsgebouw.

Aanvang 7.30 uur. TOEGANG VRIJ.

A.s. zaterdag 12 okt.

Dansen
in het NUTSGEBOUW.

Aanvang 7.30 uur.

Orkest: -The Nutcrackers"

Prijzen van

1.75 - 3.95

Heeft u beenklachten?^

ert U de bekende

ibelle steunkous
eens

Natuurlijk bij

tihsiï
^^—••WVORC

Woensdag 16 oktober
na l uur 's middags ontvangen wij

weer Amerikaanse en Hollandse

EIKELS
(niet gemengd) a 10 cent per kilo

REMMERS - Nieuwstad

october de spaarmaand voor het gezin!

Spaar ook bij de Boerenleenbank
• een betrouwbare en solide bank waaraan bijna 2\ miljard gulden

is toevertrouwd

• Uw geld is er veilig, blijft steeds direct in zijn geheel opvraag-
baar en brengt een hoge rente op

• U spaart bij een moderne bank waar reeds 1 op de 10 Neder-
landers sparen (1J miljoen spaarders)

• op deskundige wijze wordt U gaarne een persoonlijk advies
verstrekt over alle spaarmogelijkheden

Boerenleenbank
de spaarbank voor iederéén

KRANENBURG D 127a

ONTVANGEN:

jongensschoolschoenen
(met y2 jaar garantie) in hoog en laag

vanaf ff 15.9O

Wullink's
Schoenhandel
Onbetwist

de Schoenenspecialist

U kunt deze SIGMA zien

en alle gegevens vragen bij:

Sigma Diepvriezers
Er is eigenlijk nog maar één manier om groente, f ru i t en vlees goed
te bewaren. In een diepvriezer! Blijvend vers. Smakelijk en vooral ge-
zond! En ook dat geloop naar vrieskluizen is overbodig geworden.
Want met een geringe investering hebt U nu zelf een vrieskluis in
huis. Een goede. Een SIGMA. En heeft U altijd verse levensmiddelen,
direkt klaar voor gebruik.

SIGMA diepvriezers zijn er reeds vanaf 95 tot 500 liter. Grote invries-
kapaciteit, lange levensduur, laag stroomverbruik en royale garantie.

G. EMSBROEK en ZN. tv.
Zutphenseweg 5 — Telefoon 1546



TELEFDNKE
Vraagt vrijblijvend demonstratie

Ie klas reparatie-inrichting voor elk fabrikaat.

U bent van een prima service verzekerd.

ivereiavermaard sinds mensenneugenis

TELEVISIE 1964

NIEUW: Staal beeldbuis.

NIEUW: Spiegelvrij beeldscherm.

NIEUW: Geen strooieffect.

NIEUW: U.H.F, tuner met translstoren.

NIEUW: Contrastvergrotend brillantgrijsfilter.

NIEUW: Grote beeldhelderheid door 18 K.V. techniek.

Prijzen vanaf f 895.-

TELIFUNKEN
techniek van topklasse

Draagbare W
f895,-

RADIO TELEVISIE BANDRECORDERS

Fa. REDEVELD
Weg n. Laren 56 - ZUTPHEN - Telefoon 3813

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

HET VERKEER

eist goede autobestuurders
Daarom naar:

auto-rijschool

M. J. VLIELANDER

Garage T. J. BOESVELD - Vorden
Dorpsstraat 8 Tel. (06752) 1329

GRATIS THEORIE-LESSEN

f Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 13 oktober, 8 uur

Ik ben de wet
met: Jim Davis, Walter Sande, Ted
de Corsia.

De twee pistolen waren zijn enige
vrienden . . .
Een western uit de tijd toen mannen
nog mannen waren . . .

f Toegang 14 jaar J
f l.~- - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

Brood worcÜAu nu nog dagelijks
bezorgd!

Wilt u dat 20 houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!

Vordense Bakkersver.

Raiffeisen-spaarweek
14-19 oktober

VOOR DE

koude dagen
brengen wij een grote sor-
tering in

•fc Dames jumpers

^ „ vesten

^ ,, truien en

it „ rokken

Komt u eens geheel vrij-
blijvend kijken !

LOOMAN • VORDEN
Zaal Langeler - Hengelo-GId.
A.s. zaterdag 12 oktober

DANSEN
Orkest: „The Woodpei'kers"

De SpeciflMzaak
toch ook uw zaak?

Sigorenmagozijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Zondag 13 oktober, aanvang 7 uur

D A N S E N
zaal WINKELMAN - Keijenburg

De juiste hoed
met bijpassende sjaal en handschoenen

vindt u bij

K R O N E M A N - J Ö R I S S E N
Wij hebben ook een pracht kollektie

BONTMUTSEN

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Nog één week

dubbelop voordeel bij CENTRA

•
•
•
•
•
•
•

Pak 250 gram cacao voor 59 et
l fles slaolie NU 89 et
Echte chocoladekorrels 250 gr 55 et
Appelmoes grote pot 45 et
Rookworst ± 250 gram 85 et
Ananas 8 hele schijven 59 et
Doperwten fijn 79 et
Prima aardbeienjam 85 et
Pak speculaas 69 et
Koekjes (heerlijk bij koffie) 59 et
9 chocoladerepen voor 89 et
Bij l fl. f ram bozen-bessen wijn a 295 et

l fles limonade voor 39 et
Rijst heel kilo voor 69 et

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon H15

Gezellig wonen

in een woning

ingericht door:
WONINGINRICHTING

A. J. A. HELMINK
Speciaal adres voor trouw-
lustigen en gelukkige bezit-
tersvan nieuwbouwwoningen.


