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DE HEER H. G. POESSE OVERLEDEN
Op 75-jarige leeftijd is maandag in het St. Geer-
truiden ziekenhuis te Deventer na een kortston-
dige ziekte overleden de heer H. G. Poesse,
oud-directeur van de Eerste Gelderse Vlees-
warenfabriek alhier.
De overledene heeft, vooral in de latere jaren,
in Vorden zeer veel gedaan aan maatschappelijk
werk. Hij had zitting in tal van commissies en
besturen van stichtingen en verenigingen op
zeer uiteenlopend terrein. Hij was iemand, die
zich met volle energie, vitaliteit en liefde inzette
voor zijn taak. Zo gaf hij de stoot tot de oprich-
ting van de af d. Vorden van het Koningin Wil-
helminafonds, en dank zij zijn speciale bemoei-
ingen telt Vorden thans een bloeiende afdeling,
waarvan hij bovendien jarenlang voorzitter was.
Verder heeft hij zich beijverd voor het Ned.
Roode Kruis, en voor de Vordense Padvinderij.
De jaarlijkse autotocht met de Bejaarden werd
voornamelijk door hem georganiseerd geduren-
de een lange reeks van jaren. Ook voor de oor-
logsslachtoffers hielp hij jaarlijks met het uit-
stippelen en organiseren van de Moveotocht.
Hij bekleedde thans nog veerschillende bestuurs-
functies, o.a. in de Marktcommissie, in het
Zwembadbestuur, in het Ned. Oorlogsgraven-
comité en in de Varkensfokvereniging „De
Graafschap". Verder was hij jarenlang commis-
sielid van de varkens selectie-mesterijen. Ook
in de Vordense Motor- en Autoclub was hij zeer
geïnteresseerd. Hij toonde zich op alle gebied
een uitstekend organisator en het was in al
deze functies prettig met hem samen te werken.
Zijn heengaan betekent niet alleen voor zijn na-
bestaande, doch zeker ook voor de Vordense
gemeenschap een ernstig verlies.
Onder grote belangstelling had donderdagmid-
dag op de Algemene Begraafplaats zijn ter aarde
bestelling plaats.
Een groot aantal kransen en bloemstukken dek-
te de baar. Een zoon van de overledene dankte
voor de betoonde deelneming en belangstelling.

NUTSAVOND
Het Nutsseizoen is dinsdagavond gestart met
een toneelavond, verzorgd door het Velps To-
neel met „Het Boek van de maand" een blijspel
in drie bedrijven van Basil Thomas. Het stuk
verplaatste toeschouwers naar Engeland, waar
in het huishouden van het kamerlid Halliday,
de dochter Betty het in haar hoofd heeft gezet
een roman te schrijven.
In deze roman worden de kamerleden en ken-
nissen afgeschilderd in de onmogelijkste situa-
ties. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot achter-
docht, verwijten, enz., zodat uiteindelijk niemand
meer weet wat fantasie en wat werkelijkheid is.
Om dit stuk dat vlot werd gespeeld werd harte-
lijk gelachen.
Het was jammer, dat niet meer leden, deze
waarlijk voortreffelijke opening van het winter-
seizoen hebben meegemaakt.
Bij de opening werd op verzoek van de voor-
zitter, de heer H. Wesselink, een ogenblik stilte
in acht genomen voor een 5-tal overleden nuts-
leden. De heer Wesselink vestigde nog de aan
dacht op de op woensdag 26 oktober a.s. door
de P.G.E.M. te houden kookdemonstratie. De
volgende Nutsavond wordt gehouden op vrijdag
4 november en niet op 2 november zoals hè1

programma vermeldt. Vertoond wordt dan de
film „Warum sind Sie gegen uns". De film
wordt nadien in een forum besproken.
In afwijking van andere jaren heeft het bestuur
ditmaal geen folder rondgestuurd, maar nu een
Nuts-maandblad, dat maandelijks de nutsleden
van het veelomvattende werk in het Nutsdepar
tement op de hoogte wil houden. In het maand
blad worden de in die maand te houden nuts
avonden besproken, terwijl daarnaast ook hè
verdere programma van de Nutsavonden er in
vermeld staat. Er zal bovendien de aandach
worden gevraagd voor de cursussen en het werk
van de nuts-instellingen. Voor de jeugd is er een
aantrekkelijk kinderhoekje. Het bestuur hoopt
dat door deze wijze van berichtgeving de leden
in grotere mate aan het Nutsleven en -werken
hun medewerking zullen verlenen, terwijl door
het feit, dat het maandblad als bijlage van
„Contact" wordt verzonden, ook de niet-leden
zich voor het Nutswerk zullen gaan intere
seren.

LEZING LANDELIJKE RIJVERENIGING
Voor nagenoeg alle leden van de landelijke ri;
vereniging „de Graafschap" alsmede enkele
andere belangstellenden hield de heer Toorne
man, dierenarts, woensdagavond in café „hè
Zwaantje" een causerie over „het exterieur var
het paard". De heer Toorneman behandelde op
uitvoerige en leerzame wijze de diverse afwi%
kingen, die bij de paarden kunnen voorkomen
in het exterieur en die deze dieren zowel voo
het gebruik als de fok ongeschikt maken en
waarbij op keuringen speciaal gelet wordt.
In de pauze werd door de heer Hazekamp een
filmpje over de wilclepaarden vangst in Duimen
vertoond. De heer Norde, voorzitter der vereni
ging, dankte beide heren voor het gebodene en
bood hen als blijk van waardering een attentie
aan. Op een nog nader vast te stellen datum za
de heer Toorneman voor de leden nog een prak
tische avond verzorgen, waarbij een of meerder
paarden onder de loupe zullen worden genomen
De voorzitter hoopte, dat alle leden a.s. zater
dagmiddag deelnemen aan de onderlinge wed
strijd.
De pony-afdeling van de rijvereniging zal o]
zaterdag 22 oktober met de lessen beginnen
Pony-liefhebbers die er voor voelen om mee
doen kunnen zich nog bij het bestuur opgeven

ORIENTERINGSRIT
A.s. zondag houdt de Vordense auto- en motor
club „de Graafschaprijders" de op een na laatst
rit van dit seizoen. De lengte van deze rit is
ong. 50 km. De start is bij hotel Bakker.

KERKDIENSTEN zondag 16 oktober.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. P. J. v.d. Vange, Zutphen.
0.15 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.

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

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

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
P K. Kan f i 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(aileen voor spoedgevallen)

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

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

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)

VVeekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 112 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43,50 tot f 56,— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 7 t.m. 13 oktober.
Geboren: z .v. J. Stokkink en J. Z. Golstein;
z. van J. H. B Lenting en H. de Vries; z. v.
J. Haanstra en J. MeJjerman ; z. v. J. Wassink
en B. J. Mennink,
Ondertrouwd: H. A. de Vries en M. G. van
de Worp.
Gehuwd: G. J. Addink en J. Vreeman; G.
J. ten Bokkel en J. G. Wissels.
Overleden: H. G. Poesse, m., echtg. van
H. G. C. Westerbeek van Eerten, 75 jr.

GEZINSDIENST VRIJ^^ERVORMDEN.

Wij maken onze lezers even attent op de
advertentie van de vereniging van vrijzinnig
hervormden. Deze vereniging houdt zondag-
middag een gezinsdienst in het Nutsgebouw.

Zef nïePdoof!
Een opkomende pijn, gevatte kou of
griep zet niet door bij tijdig gebruik

de veelzijdig samengesteldevan
Sanapirin(Mijnhardt)Koker90en60ci

SCHAPENFOKDAG FOKVER. VORDEN E.O

Voor de zaterdag bij café de Boggelaar gehou
den schapenfokdag, uitgaande van de Schapen
fokvereniging Vorden e.o. bestond, vooral van
de zijde der fokkers, grote belangstelling. Er
waren 132 inzendingen. Keurmeesters waren de
heren A. Bukman, Velp, H. Rietman, Apeldoorn
H. Oortgiesen en G. H. Jansen Venneboër uit
Arnhem.
Zij waren buitengewoon tevreden over de kwa
liteit van de aangevoerde dieren.
Bij de rammen werd kampioen de verenigings
ram no. 1443 en reservekampioen no. 514.
Bij de ooien werden de no. V 3503 en V 2141
beide van de heer H. Pijnenburg, Warnsvelc
kampioen en reservekampioen.
Eerste prijzen wonnen: H. Pijnenburg, Warns
veld (8), M. H. Gotink, Warnsveld (6), Erven
Ruys de Berenbrouck, Vierakker (5), G. J. Pel
grum, Vorden (2), H. J. Rietman, Warnsveld
(2), B. J. Peters, Warnsveld (2), A. Bargeman
Warnsveld (3), mevr. van Hasselt, Warnsvelc
(2), D. G. J. Harmsen, Vorden (1), T. Hupkes
Warnsveld (1), H. Smeenk, Wichmond (1) en
D. Pardijs, Warnsveld (ï).
Ramlammeren: la en Ib A. W. Bargeman.
In het stamboek werden opgenomen: 6 ooien
van H. Pijnenburg, l van F. Wiegman, l van
M. H. Gotink, 3 van B. J. Peters, l van A. W
Mullink, Hengelo (G.), l van G. Klein Geltink
4 van O. & N. Gasthuis, 4 van G. J. Pelgrum
2 van A. Tjoonk, 7 van Erven Ruys de Beren
brouck, l van W. J. Wolters, Wichmond, 2 van
P. A. Baron van der Boren tot Verwolde, Vor
den, alsmede 4 lammeren van hem en l ram
van mevr. van Hasselt en l van G. J. Pelgrum

HERVORMDE VROUWENGROEP
In de maandelijkse bijeenkomst van de Herv
Vrouwengroep sprak mej. Barnard, de nieuwe
vicaris in onze gemeente, over het actuele on
derwerp: Gebedsgenezing. Ze wees o.a. op d
vele gevaren en teleurstellingen die er zijn op
de massale bijeenkomsten, waar de mensen wor
den opgezweept. Ook de stelregel: zo ge slechts
waarachtig geloofd, dan wordt gij genezen, doe
veel meer kwaad dan goed. Wij moeten ons
leven leggen in de hand van God, en dan kan
ook de zieke zeer velen tot grote zegen zijn.
Het was een goede avond.

BIOSCOOP
Zondagavond komt niemand minder dan Fer
nandel u bijna twee uren kostelijk vermaken in
het ware verhaal van een ontsnappingspoging
uit Duitsland in 1944: De koe en de gevangene
Het is een zonderling stel, deze Fernandel en
zijn koe, en het lachsucces is evenredig.

LEDENVERGADERING EN OUDERAVOND
BIJZ. LAGERE SCHOOL 'T HOGE

Maandagavond werd in het gebouw Irene een
ledenvergadering gehouden van de School met
de Bijbel aan Het Hoge alhier onder leiding
van Ds. J. H. Jansen. Uit het verslag van de
secretaris, de heer H. J. Berenpas, delen wij
mede dat het leerlingental ongeveer gelijk is
gebleven n.l. 285 op l jan. en 287 op 31 dec.
1959. Spr. memoreerde tevens het (80-jarig be-
staan der school in 1959. De Uniecollecte bracht
ƒ 1143.— op. Het schoolgebouw werd naar de
eisen des tijds ingericht.
Vervolgens het verslag van de penningmeester,
de heer Ten Broeke, zijn de finantiën van de
school gezond.
In het bestuur werd de heer G. W. Winkel
(aftr.) herkozen, terwijl in de vacature van de
de heren G. H. Maatkamp en Maalderink werd
voorzien .door benoeming van de heren J. W.
Bijenhof (Burg. Galléestr.) en L. Visschers.
Na deze ledenvergadering volgde een ouder-
avond waarin als spreker optrad de heer
Fockert, beroepskeuzeadviseur verbonden aan
het rijksarbeidsbureau te Zutphen. Deze sprak
over het onderwerp:,, School- en beroepskeuze",
waarmee hij de talrijke aanwezigen van het
begin tot het eind wist te boeien. Met behulp
van een flanelbord werd het gesprokene ver-
duidelijkt. Spr. noemde een verantwoorde be-
roepskeuze noodzakelijk, aangezien de tijd
waarin wij thans leven steeds hogere eisen aan
het beroep stelt.
Over dit onderwerp werd een aantal vragen ge-
steld, die de spreker op zeer duidelijke wijze
beantwoordde.

AUTO DOOR TREIN VERMORZELD
Nabij de boerderij „Het Jebbink" heeft vorige
week vrijdagavond de trein van 9.16 uur uit
Vorden naar Zutphen een nieuwe Citroen-per-
sonenauto die tussen de rails met een wiel vast
was blijven zitten toen de bestuurder wilde
keren, gegrepen en ongeveer 150 meter mee-
gesleurd. De auto werd totaal vernield. Geluk-
kig hadden de beide inzittenden de auto ver-
laten toen het ongeluk gebeurde. Vooraf werd
nog geprobeerd om de wagen van de rails te
verwijderen en toen dat niet lukte werd getracht
om er een tractor hij te halen. Dit was niet meer
nodig, daar de trein inmiddels zijn verwoestend
werk gedaan had. De trein ondervond een uur
vertraging. De auto werd ja^tuurd door een
vertegenwoordiger uit Amsl^pam.
GEMEENTEAVOND HERVORMDE KERK

Maandagavond wordt de eerste gemeenteavond
van de Herv. Kerk in dit winterseizoc.
den. Er wordt een boeiende film vertoond: Het
teken van de valk, die handelt over de plaats
van de jonge inheemse kerüÉfai de zending in
Afrika. Vooral nu het Afi^^inse werelddeel
zo in het middelpunt van de belangstelling staat,
zal het interessant zijn na de film met elkaar
van gedachten te wisselen.

AANBESTEDING
Vorige week vrijdag vond ten gemeentehuize de
aanbesteding plaats voor de bouw van een
nieuwe gemeentewaag aan de Hengeloseweg
onder architectuur van de gemeentearchitect.
Hiervoor bestond een zeer grote belangstelling.
Niet minder dan 28 inschrijvingsbiljetten waren
ingekomen. Laagste inschrijvers waren:
Perceel I, Grond-, metsel- en stucadoorwerk:
J. H. Rondeel, Hengelo (Gld.) ƒ 6860.—.
Perceel II, Timmerwerk, dakbedekking, hang-
en sluitwerk: B. J. Helmink (Wichmond)
ƒ 2877.—.
Perceel III, Metaalconstructiewerk en loodgie-
terswerk: Gebr. Barendsen (Vorden) ƒ 1794.
Perceel IV, Elektrische installatie: H. Klein
Lebbink (Wichmond) ƒ 300.—.
Perceel V, Glas- en schilderwerk: J. M. Uiter-
weerd (Vorden) ƒ 999.—.
Percelen I en II: Gebr. Weustenenk, Hengelo
(Gld.) ƒ 9535.—.
Massa: Fa. Gebr. Weustenenk, Hengelo (Gld.)
ƒ 14232.—.
Gunning in beraad.

VOETBAL
Hoewel Vorden er wat spel betreft het meeste
recht op had, heeft zondag Diepenheim beslag
weten te leggen op beide punten. Vorden speel
de ontegenzeggelijk het beste voetbal, doch het
wilde deze middag, vooral in de achterhoede
niet lukken. Minstens 3 van de 5 doelpunten die
Diepenheim scoorde kwamen op min of meer
gelukkige wijze tot stand. Met rust was de stand
2—2. Doordat Nrjenhuis voor rust reeds wa
uitgevallen, betekende dit een belangrijke ver
zwakking. In de tweede helft maakte Korenblik
er 3—2 van. Jammer genoeg kwamen in de
resterende tijd enkele misverstanden in de ach
terhoede voor, waardoor Diepenheim vrij goed
koop aan een 5—3 overwinning kwam.
Vorden II ging op het pad der overwinningen
voort en versloeg BIC 4 liefst met 7—0. Vorden
II heeft daardoor de leiding in haar afdeling
De wedstrijd Vorden A—Hengelo (O) ging niet
door. Vorden B verloor in de Hoven van De
Hoven A met 6—3, terwijl Vorden C tegen
De Hoven C met 10—l ten onder ging.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij K.S.H. I
in Harre veld, waarvan in het vorige seizoen
beide wedstrijden gewonnen werden. Om niet
verder achterop te raken dienen de Vordenaren
hier geen veer achter te laten en met de beide
puntjes thuis te komen.
Vorden II gaat op bezoek bij de 7e uitgave van
AZC en we verwachten dat de reserves ook nu
weer beslag op de beide punten gaan leggen
Vorden B speelt zaterdagmiddag in Zutphen
tegen A.Z.C. A, wat een zeer moeilijke opgave
is. Veel winst zit er voor de B-spelers denkelijk
niet in. Vorden C ontvangt op eigen terrein
A.Z.C. E. Vorden 3 treedt volgende week zon
dag in actie tegen Baakse Boys 2 in Baak.

P.V. „DE LUCHTBODE" VORDEN
De uitslagen van de kampioenen van 1960 van
de P.V. „De Luchtbode" Vorden waren als
volgt:
Vltesse: 1. B. G. Kusters 2590 punten; 2. H.
Zweverink 2528 pnt; 3. H. Doornink 2454 pnt;
J. A. Eulink 1880 pnt; 5. W. Wissels 1606 pnt.
Midfond: 1. H. Doornink 3646 pnt; 2. B. G.
Kusters 3409 pnt; 3. J. A. Eulink 2738 pnt; 4. W.
Wissels 1240 pnt; 5. A. Lauckhart 646 pnt.
Fond: 1. H. Doornink 814 pnt; 2. J. A. Eulink
806 pnt; 3. H. Zweverink 759 pnt.
Jongeduiven: 1. B. G. Kusters 2794 pnt; 2. H.
Doornink 2649 pnt; 3. H. Zweverink 2489 pnt;
4. J. A. Eulink 1141 pnt; 5. D. J. Eggink 1131
pnt.
Navlucht: 1. J. Krimp 2636 pnt; 2. H. Doornink
2212 pnt; 3. W. Wissels 1929 pnt; 4. H. Zweve-
rink 1348 pnt; 5. J. A. Eulink 1114 pnt.
Generaalkampioen: 1. H. Doornink 11775 pnt;
2. B. G. Kusters 8793 pnt; 3. H. Zweverink 7703
pnt; 4. J. A. Eulink 7679 pnt en 5. W. Wissels
5177 pnt

Gezondheid
voor Baby en kennis voor
Moeder, dit alles in een

B A B Y S E T

EINDKEURTNG KALVERCLUB
„LEESTEN-WARKEN"

Op een terrein nabij café „De Boggelaai"
werd zaterdagmiddag de eindkeuring gehou-
den van de verleden jaar opgerichte Kalver-
c l u l ) „Leesten—Warken". Er bestond hiervoor
een bij/onder grote belangstelling. Er waren
in totaal 21 kalveren, die voor de/c e indkeu
ring in aanmerking kwamen.
B i j de beoordeling der prijzen werd rekening
gehouden met o.a. de oppas en algemene ver-
zorging van het kalf, de omgang en het voor-
brengen van het dier, de voeding, netheid dei
boekhouding en de bi jhouding hiervan en de
huisvesting.
Als jury traden op de dames T. Peters, Lees-
ten en W. Pardijs, benevens als arbiter de
heer Jansen-Venneboër uit Arnhem. De huis
keuringen, die geregeld elk k w a r t a a l p l a a t s
vonden, werden verricht door de l ie ten 11.
Makkink, Leesten; H. Kappert, Warnsveld;
J . Suieefdijk, \Va. u n k e i , \ \
ken. De jury was van oordeel, dat de kalvei
club zeer goede resultaten heelt bereikt t i jdens
haar eerste jaar. De Ie en 2e prij/cn werden
behaald door:
Groep 10—13 jarigen: 1. Wisselbeker dooi
Engbert Gotink, Leesten met Roosjen 9; 1.
Herman Berenpas, Leesten met Jantje 14; 1.
Jan Willem Kapper, Warnsveld met Wil l ie:
1. Johanna Kapper, Warnsveld met El i/e; 2.
Marietje Heuvelink, Warken met Frieda; 2.
Free Heuvelink, Warken met Dina.
Groep 13-15 jarigen: l en Wisselbeker: J an t j e
Kapper, Warnsveld met Elsje; 1. Bennie Ros
sel, Leesten met Cobi; 1. Derk Pardijs, Leesten
met Alie 8; 1. Lammert Rie tman, Warken
met Anke; 2. Joke Hagen, Leesten met Jaco-
line; 2. Gerrit Heyink, Leesten met Marie.

FOKKERSUCCESSEN
Op de te Doetinchem gehouden tentoonstelling
behaalden enkele leden van de Pluimvee- en
Konijnenvereniging P.K.V. te Vorden de vol-
gende successen: Witte Weners: G. J. Beumer,
2 x Ie ZG, W. Tragter, 3e ZJG en GG, Vlaamse
Reus, Konijngrijs: D. J. Jansen, Ie ZZG, F.
Korten 3e ZG.

CHRISTEN VROUWENBOND
A.s. week komt de Chr. Vrouwenbond weer
bijeen. Als spreker is uitgenodigd Ds. Jörg uit
Apeldoorn, die tot onderwerp heeft gekozen:
Jezus Christus en het moderne leven.

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

GESLAAGD
Voor het vakdiploma dameskapster slaagde onze
plaatsgenote mej. J. Heersink. De heer H. Har-
telman slaagde te Arnhem voor het diploma
bouwkundig tekenaar.

DAMMEN
In de competitie van de Vordense Damclub wer-
den de volgende onderlinge wedstrijden ge-
speeld:
W. Sloet j es—Dalstra 2—0; Hiddink—Hesselink
0—2; Wijen—Klein Bramel 2—0; Esselink—P.
Roozendaal 0—2; H. Wentink—Verstoep 2—0;
Breuker—Wildeboer 2—0; Oukes—P. van Ooyen
2—0; Bijzitter—Geerken 0—2; A. Bello—A. van
Ooyen 0—2.

VERKEERSVERBETERING
In de gevaarlijke S.bocht bij Huize „De Wien-
tjesvoort" is de A.N.W.B, er toe overgegaan
om nu ook aan de linkerweghelft de zgn. S.-
borden te plaatsen. Tot nu toe waren deze
borden alleen aangebracht aan de rechterweg-
helft. Vooral in het donker reflecteren de/e
borden bijzonder goed en / i jn dan ook etïcc-
tief. Hopenlijk zal deze verkeersverbeterini;
in de toekomst tot resultaat hebben, dat er in
deze gevaarlijke bocht minder ongelukken ge-
beuren.



G E V R A A G D :

Beukenootjes
a 35 et. per kg

Van Kesferen
Zutphenseweg 87

Te koop VAL- en
PLUKAPPELS.goud-
re.inetten.
G. H. Janssen,

Hengeloseweg

Te koop PLUK- en
VALAPPELS, zuur
en zoet H. G. Breuker

't Enzerinck

Te koop VOEDER-
BIETEN, groenkraag
G. A. Regelink,
Hengeloseweg B 11

Te koop'n DRIJFAS
met 5 ringsmeerlagen,
3 J / 2cm dik, 5 m lang,
en PLUKAPPELS.
J. Burkink, B 95

Te koop 4 BIGGEN
J. Klein Brinke. C 45

Te koop mooie blanke
BIGGEN. G. J. Eijer-
kamp. B 35

Toom BIGGEN te
koop. A. Hartman
D 39, Vorden

Te koop toom zware
BIGGEN. G. Dijkman
Wildenborch

Te koop 3 toom zware
BIGGEN.
A. J. Vruggink,

Riethuis, Delden

Biedt zich beleefd aan
voor alle

Huisslaciilingen
ook noodslachtingen
H. W. Gal, zwembad
Vorden, telefoon 1595

Te koop een nuchter
STIERKALF, zw.b.
en een jonge HOND
gratis verkrijgbaar.
H. Bogchelman.

Medler

Te koop een l %-jarige
guste PINK, vierkant
stempel, ab. vrij.
B. Ant ink, Linde E 18
Vorden. N.o z.

Gelegenheid tot het
SCHEREN v. koeien
Opgave bij B. Enzerink
Varssel F l ,
Hengelo (G.), tel. 590

Evenals voorgaande
jaren houden wij ons
aanbevolen voor het
verrichten van alle
voorkomende

Huisslachtingen
G Nijenhuis,
Galgengoor,

D 52
Vorden

H.H. Landbouwers.
Het gaat goed met
de verkoop van

Rubberlaarzen

Kom er een paar
halen s v.p.

fa» G» W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

HEREN- EN
JONGENS

Vesten en

Pullovers

in een geheel nieuwe
kollektie.

Natuurlijk bij

LOOMAN
Vorden. Tel. 1231

Voor het opnieuw

stofferen

van Uw

MEUBELEN
H. & W. tel. 1514

Bekleding naar keuze.

«r

!

S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 13-20 okt.

Plastic
Broodzakjes
met s l u i t i ng , l pak .

Oud-Hollandse
Wafel koeken
l pak, 18 stuks . ,

Choc. pastilles
melk of puur, l 00 gram

Soepballetjes
Bij aankoop van l pak
soep naar keuze,
per blikje

Snijworst
ISO gram

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-wapentjea

Voor mij is het
een uitgemaakte
zaak

B'd de VIVO kopen betekent
voordelig ulfr zijn.

Elke week brengt mijn VIVO-
kruidenier niet alleen 3 spe-
ciale aanbiedingen tegen extra
lage prijzen, maar ook met
andere levensmiddelen steekt
hU velen de loef af. En... Wj
de VIVO vind ik merkartike-
len to kust en te keur, met do
prettige zekerheid» dat „kwa-
liteit" voorop staat.

T

t

U komt toch

vrijdag 21 oktober
's avonds 7.45 uur in Irene

om te luisteren naar de bekende

voordrachtkunstenaar

COOS VAN HOBOKEN
Entree f 1.—

Een extra verrassing zijn
de vele VIVO-wapehtjes,
die ik bij ALLE bood-
schappen zó maar
CADEAU krijg. Elk
VIVO-spaarboekje is dOA

ook razend-snel vol,
waarna ik er prompt
ƒ 5.-in CONTANTEN
voor ontvang,

"" ::;-,,-....

VIVO deeft de&faHS uit

VlVfl

ÓleeJ, vatcr.- KISTEMAKER

' OPLAAT> Wildenborch
• SCHOENAKER, Kranenburg

Smit, Zutphenseweg

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Tac. Miedema - '2e_v*yfcl

Zondag 16 oktober, 8 uur
Het formidabele lachsucces:

De koe en de gevangene
(La vache et Ie prisonnier)

met : FERNANDEL

Het meest originele liefdespaar ooit
vertoond :

Fernandel en zijn koe „Marguerite".

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0.90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H.Schuppers. Porpsstr. 1 1, Tel. 1373

PROFITEER van de enorme regen van

GRATIS geldzegels bij Vege

92 + 80 zegels

l grote fles Ie soort slaolie 158 + ^0 zegels
l fles zoete rode wijn 175 + ^ (* zegels
l grote fles koffleinelk

31 %. '/2 liter
250 gr. Ie soort vers

gebrande koffie
l pot zure haring, 8 stuks
l pak knappend

verse speculaas

156 -f
130 +

100 4-

< > 1 zegels
2 < > zegels

20 zegels
12 zegels250 gr. lekkere lichte koekjes 59 +

200 gr. gemengde
verpakte snoepjes 59 + 1 2 zegels

Koopjes voor de zondag:
150 gr lichte chocolaadjes
150 gr choc. beestjes, melk of puur
150 gr gekookte ham
150 gr snijworst
150 gr boerenmet worst

Ter kennismaking

1 flinke R O O K W O R S T van Zadelhof,

Doetinchem, voor 89 et.

74 et.
69 et.
69 et.
65 et.
69 et.

heeft het voor U!

Extra Reklame

200 gram ontbijtspek 55 et.
200 gram boterhamworst 55 et ^^

200 gram snijworst 90 et ••
200 gram ham 90 et

250 gram f i jne rookworst 85 et

Onze Diepvries is tot l O uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Dropping
op zaterdag 22 oktober

om 7.30 uur bij Kapel WILDENBORCH

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 13H Vorden

Wij maken van Uw

OUDE DIVAN

in één dag een nieuwe

zit-slaapbank
bekleed met schuimplastic en stof naar
keuze

* Een sieraad in uw woonkamer

* Geen last van doorstekende

veren

* U slaapt of rust er veel beter

op door de vlakkere ligging

* Enorme kostenbesparing

in één woord Uniek
En wat belangrijk is

NIET DUUR

Doe het nu!
Dan hebt U voor de komende
gezellige avonden een nieuwe
bank voor weing kosten.

Fantastische sortering

WOL
in zeer veel kleuren en

soorten

Sportieve wol,
voor jong en oud

Prima breiwol
voor breimachines

Komt Uw heus maken
Patronen gratis

H. Luth Nieuwstad Vorden
Hervormde Gemeenteavond

maandag 17 oktober om 19.45 uur in
Irene.

Vertoond wordt de prachtige Ameri-
kaanse kleurenfilm

„Het teken van de valk"
Deze f i lm speelt in Afrika

De vraag waarover het in deze f i lm
gaat is'.

Wat is in de strijd om onafhanke-

lijkheid de houding van de jonge

inheemse kerk en van de zending?

Duur van de f i lm 90 minuten. Met
een korte nabespreking wordt deze
avond gesloten.

Iedereen is hartelijk welkom op onze
gemeenteavond Verzuim niet om mee
te kijken en mee te denken over deze
zo belangrijke vragen van Afrika, van
kerk en zending.

A s. WOENSDAGMIDDAG
19 oktober, na l uur

ontvangen wu
Amerikaanse en Inlandse

eikels
Slechts één middag.

REMMERS

Lekker en niet duur
zijn onze

Slagroomtompoesen
25 et. per stuk, vandaag 5 voor f l,—

Heerlijk krentebrood
f 1,35 vandaag f 1,20

Maillots
In wollen crêpe en

Nylon mousse

In diverse kleuren en maten

ook kousenkleur

Fa. Martens
Wapen- en Sporthandel

Zaal Langeler, Hengelo-GId.
zaterdag 22 oktober

DANSEN
Aanvang 7 uur. Orkest: H. Brugman

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
df opticien die altijd noor

u klaar staat.

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

HARDBOARD-
platen

vanaf f 1.20 per stuk
Beltman, Boslaan 13,

Warnsveld

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Zojuist ontvingen wij
de nieuwe zending

Maillots
voor dames en
meisjes.

LOOMAN
Vorden. Tel. 1231

EEN 10 VOOR

GEZONDHEID

door

DAVITAMON 10
Drogisterij

„De Olde Meulle'4

J. M. van der Wal
Beslist uw drogist

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden.

Telefoon 06752-128 i.

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon Hl4

Voor uw oliehaard

ESSO
petroleum

mi't /f.s.so Ix'nt il helsl-
uit

A. de Jonge
Ruurloseweg 37
Telef. 1346.

FRIS1A DIORAMA

Alleenverkoop
voor Vorden

HENK VAN ARK
Vitamine C
verhoogt uw

WEERSTAND

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gedipl. drogist



Voor de vele bewijzen
van deelneming, ont-
vangen tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve
man, vader en groot-
vader

Jan Vlogman
betuigen wij onze
hartel i jke dank.

Uit aller naam:
G. Vlogman-

Kappert
Vorden,

Zutphenseweg 59

Voor de vele blijken
van medeleven, be-
toond bij het over-
lijden van mijn lieve
man, onze zorgzame
vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader

Gerrit Jan
Kamperman

betuigen wij hiermede
onze hartelijke dank.

). Kamperman-
Bannink

kinderen, behuwd-,
kleinkinderen, achter-
kleinkind en verloofde

Vorden, E 119.

MEISJE of WERK-
STER gevraagd voor
woensdag en vrijdag
of donderdag en vrij-
dag. G. H. Struik,

Burg. Galléestraat l

Wegens vertrek TE
KOOP: vloerkleed,
kachels, wastafels, kin*
derledikant, spiegels
schilderijen, stoel, kap-
stok, lampen, bloem-
tafels, tafel, nacht-
kastje, kastje, partij
planken en hout.
Mevr. Bergsma,
Zutphenseweg 50

Te koop een „Faber"
KACHEL, in prima
staat.
Gebr. Barendsen

Te koop 'n HAARD-
KACHEL.
AJ.Aalderink. C 85
Veldwijk

Goed TEHUIS ge-
zocht voor een mooi
zwart katertje,
telefoon l 556

Alle soorten
TOUWWERK en
KOEDEKKEN
te koop bij
Wed. Besseling

Ruurloseweg

WINTER-
Mantels en
Japonnen
in een nieuw as-
sortiment.
•

Vesten, Jumpers
en Rokken

in leuke modellen
en nieuwe mode-
kleuren.
•

Komt u eens kijken.

L O O M A N
Vorden, telefoon 1231

Wederom
voorradig!

FERIA
inmaakdruppels
voor appelmoes en
fruit

Drogisterij
„De Oldc Meulle"

J. M. van der Wal
Gediplom. drogist

Heden overleed na een kortstondige
ziekte in het Sint Geertruiden Zieken-
huis te Deventer onze lieve man,
vader, behuwd- en grootvader de heer

Hendrik Gerhardus Poesse
echtgenoot van H. G. C. Westerbeek-

van Eerten
Oud-directeur van de Eerste Gelderse Vlees-
warenfabriek te Vorden
in de ouderdom van 75 jaar.

Vorden: H. G. C/Poesse-
Westerbeek van Eerten

Delft: B. Bottema-Poesse
J. C. Bottema
Christien en Els

Zwanenburg (N.H.) M. E. Noordendorp-
Poesse

J. A. Noordendorp
Jaap
R. Poesse
G. J. Pocsso
C. Poesse-Wouters
Maja

VORDEN, 10 oktober 1960
„'t Elshof"
De begrafenis heeft donderdag 13 oktober
plaats gehad"op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Bejaarden-kring
donderdagmiddag 2.30 uur koffie-
kamer van het Nut.
De heer H. Bogchelman komt met
plaatjes . . . . en een plannetje

Ver. v. Vrijz. Herv.

Denkt u om de

Gezinsdienst
a.s. zondagavond om 16.45 uur

in het Nutsgebouw?

TE HUUR of te KOOP gevraagd:

in Vorden

nette bedrijfsruimte
niet beneden 200 m2.

Brieven onder nr. 16 bureau v.d. blad.

DE OPLOSSING
Voor verwarming
op koude avonden en dagen
Voor het verwarmen van kleine

Studeervertrekken
Keuken of
Koude kamerhoeken

is een

ELEKTRISCHE of GASVERWARMING
Ook voor uw douchecel hebben wij
een volkomen veilige verwarming

G. EMSBROEK l ZN. t.v.
alles op elektrisch
gebied
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Voor het overtrekken en bijvullen van Uw

matrassen
met prima damast

en zuivere javakapok

H.&W.
Zutphenseweg 14 Telefoon 1514

Van verenbedden maken wij celma-
trassen
Prima werk Billijke prijzen

Chem. reinigen Verven
Hebt U goederen, die behandeld moe-
ten worden, zend dan s.v.p. 's maan-
dagsmorgens voor 9 uur bericht, dan
halen we het dezelfde dag nog op. Uw
goederen voor chemisch reinigen hebt
U dezelfde week weer thuis. 100%
verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig! Gratis halen en be-
zorgen. Het vanouds bekende adres

H. TH. HENDRIKS
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
Stoppage enz. enz*

Verkrijgbaar bij:
FA. VISSER - VORDEN

IEDEREEN KAN NU GOEDKOOP ETEN!!

Voor nog geen 85 Ct. een complete maaltijd !

Bij elke rookworst, Ant. Hunink

^ 500 gr zuurkool voor 5 et.

Bij f 3 , — boodschappen l grote fles advokaat (van
verse eieren en brandewijn) voor 198 et.

Bij 250 gr. Hotel Goud Koffie a 156 et
l prachtige melkbeker voor 25 et.

Er zijn zes verschillende kleuren. Neem ze alle zes.

Lange vingers
Te gebruiken als koekje in de pudding en zeer gezond
voor uw kleine 150 gr. 49 et.
Bruintje Beer BISCUITS,

het meest gevraagde biscuitje 250 gram 39 et.

Let op de kleintjes en BESPAAR direkt 30 et.
Maggi kippensoep per zakje 55 et. Elk tweede zakje
géén 10, géén 20 maar 30 et. goedkoper.

Haal vlug wat zakjes in huis!

Casselerrib ,het neusje van de zalm 100 gr. 74 et,
Boerenmetworst 100 gr. 48 et.

7 zware chocoladerepen voor 98 et,

WEER ONTVANGEN!
Heerlijke, mooie grote vijgen 250 gram 25 et.

Voor de schoonmaak
plastic emmers ZACHTE ZEEP (5 kg) voor 590 et.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

VOOR LEKKERE

karbonades - croquetten
nasiballen - slaatjes
gehaktballen - knakworst
patat-f rites
en alle soorten dranken

NAAR

Lunchroom

„DE ROTONDE

Wij blijven doorgaan met de verkoop
van het bekende

„Ariic ijs"

Vanaf heden
zondagsmorgens tot 12 uur
gesloten.

Ned. Christen Vrouwenbond

„Jezus Christus en het moderne leven11

Over dit onderwerp hoopt Ds. Jörg, van
Apeldoorn te spreken in Irene D.V. op

donderdag 20 oktober, 7.30 uur.
Belangstellenden hartelijk welkom.

DE GROOTSTE
KOLLEKTIE

Romika
pantoffels

VINDT U BIJ

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

A.s. zondag

Ratti l - Witkampers l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti

Concordia Hengelo-G.

Zaterdag 15 oktober

DANSEN
Orkest: „The Spitfires"

'n BESTE KOEK

DELFIA

CALVE-KWALITEIT
Vraagt inlichtingen bij i p pCDDITCpy 't Hoge 64 - Vorden
de DAlfia-hanHölaar J- U. ULlUVlIüLll TA! (C\iïlR2\ 1540Tel. (06752) 1540

zorg er voor dat uw kinderen geen
koude of natte voeten krijgen.

Daarom een paar stevige

Ford of Robinson schoenen
voor uw schoolgaande kinderen,
dan kunnen ze er tegen.

A. JANSEN
't Schoenenhuis"



RATTI-NIEUWS
Nog steeds hebben de Rattianen weinig succes
kunnen bereiken in de nieuwe competitie.
Verleden week wist het be/oekende Vosscveld
I uit Winterswijk met liefst l—G, de zege mee
huiswaarts te nemen.
I u de eerste helft, toen de gasten de wind
mee hadden was het al spoedig 0—1 voor hen,
toen bij een misverstand in de defensie de
middenvoor hiervan gebruik maakte.
Nog voor rust werd het 0—2 bij een verre
trap van een der Vosseveld-voorwaai tscn over
de Ratti-verdediging heen, welke de doelman
verlustte.
Na de thee kwam cle Ratti-ploeg nog wel ge-
regeld voor het doel der tegenpartij, maar het
spel was zeer onproduktief en onsamenhan-
gend. De gasten wisten keer op keer de zwak-
ke plekken in de Ratti-defensie te vinden en
scoorden nog enkele doelpunten erbij (0—5).
B. Bos wist voor Ratti de eer te redden, waar-
na Vosseveld de eindstand op 1—6 bracht.
De reserves waren vrij. Ratti A verloor van
Pax A met 2—8, terwijl het B-team in de ont-
moeting tegen Pax B in Hengelo-G. een 3—3
gelijkspel behaalde.
/omlag a.s. zal het eerste heel anders voor de
dag moeten komen, als / i j legen het be/oeken-
de Witkampers I uit Laren een behoorlijk
resultaat willen behalen. Er zal hard gewerkt
moeten worden van begin tot einde. Een ge-
wi j / igde opstelling kan misschien succes heb-
ben voor de Ratti-ploeg!
Ratti II is wederom v i i j . Ratti A en B even-
eens.
Het C-team gaat naar Pax C en weet a l l ich t
een puntje in de wacht te slepen.

Geboortekaartjes!
Hierin hebben we een aardige sortering,

ook voor Katholieken!

Vraag ons monsterbotk ter inzage.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 -VORDEN -Telefoon 1404

Tinneroy...
Charmante stof voor kleding

* 90 cm. breed

* poolvast

* no-iron

Komt het zien bij

H. LUTH Nieuwe VORDEN

H.H. Veehouders!
De staltijd nadert!
Wij hebben

Koeriemen

koetouwen
staartentouw

leertjes, wartels

spantouwen
raffia, enz.

fa. G. W. Luimes

Vorden Telef. 1421

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

Weulen Kranenbarg
H. Lijftogt 't Hoge 75

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

Groot Jebbink,
Starinpstraat 9

Het adres: Tel. 1306

RAIFFEISEN-DAG
UW SPAARDAG!

Voor mi//oenen mensen, overal i&r we-
reld Is F. W. Raitfeisen een lichtend
voorbeeld. Hij is de man, die 111 /aar
geleden de eersie onderlinge spaar- en
leenbank stichtte. Het belangeloos dienen
van anderen was het doel van zijn bank.
Wehfaart voor allen was zijn ideaal.

INTERNATIONALE SPAARDAG

^eder die of) riaiffvissendag een

inlftge doel in de spaarbank

ontvangt een aardige verrassing*

Ccöp. Boerenleenbank „VORDEN

Visitekaarten
nodig ? Bestel ze spoedig bij

* Drukkerij Wolters

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfma

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

tiaardbrandoiie

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN

Droogproblemen ?

CENTRIFUGES f159 , -
Volle garantie. Ook HUURKOOP.

N. J. KEUNE Stationsweg 1

Bijzonder gewild zijn dit najaar

onze
VETERSCHOENTJES
De moderne snitten en

kleuren, die wij in een grote

sortering voorradig houden zullen uw keus V e r g e m a k k e l i j k e n .

KIJK EERST BIJ

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbewist de Schoenenspecialist"

EEN CENTRIFUGE
komt u nu goed van pas

Wacht niet langer. Maak bij ons Uw
keus.

vraayt vrijblijvend
folders en demonstra-
tie (evt. aan huis).

G. EMSBROEK & ZN c.v.
a l les o/) elektrisch gehied

Zutphenseweg 5 - Telefoon 1491

iVOOR ONZE MILITAIREN

P. I.T.-collecte
van 17 tot en met 22 oktober

PROTESTANTS INTERKERKELIJK THUISFRONT

Ze kunnen er tegen!
. . . . en het kan nooit te
goed zijn

Breng Uw dochter of zoon
mee en kom eens passen.

Pracht kollektie

lange broeken

Nu "kan de winter komen

VOOR IETS GOEDS

V I S S E R - V O R D E N

Adverteren is duur, zegt men,
maar N I E T adverteren betekent verbeten worden en dat
kost u u i t e inde l i jk veel meer l!
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg al le inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. t refkans.

Daarom: Vordenaren, adverteer regelmatig in

CONTACT, tel t,l«d van gorden!

H»H» Veehouders
Geef die koe

een KOEDEK
dat paard

een PAARDEDEK

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

Heeft u ook al kennis
gemaakt met H J. W*?

Hij stond op de verlotingsmarkt
voor de school.
Ook de volgende week zal hij op
de markt staan met alles op

Huishoudelijk gebied.
Bij H. J. W.
koopt elk tevree!

En ze zijn
u dankbaar.

Fa. G. W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

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

Groot Roessink's
Timrnerwinkel

Telefoon 1527


