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GROOTSE PLANNEN VOOR DE
ST. NICOLAAS-ACTIE

In hotel de Konijnenbult hebben de leden van de
Vordense winkeliersvereniging zich beraden,
wat zij zullen doen met de a.s. St. Nicolaas-actie.
Vooraf heette de voorzitter, de heer G. J. Schu-
rink, de aanwezigen welkom en memoreerde
dat de zomeractie van de winkeliers goed ge-
slaagd was.
Wat de a.s. St. Nicolaasactie betreft, stelde het
bestuur voor om wederom bonnetjes uit te ge-
ven in de winkels. Een aantal hiervan zal dan
weer recht geven op geldprijzen in waardebon-
nen, evenals vorig jaar. Hiervoor zal de goed-
keuring bij B. & W. worden aangevraagd. Bo-
vendien lag het aanvankelijk in de bedoeling om
nog op enkele bonnen grote prijzen beschikbaar
te stellen b.v. slaapkamer-ameublementen. En-
kele leden vonden deze bonnen-actie wel doel-
treffend, doch betreurden het dat er hierdoor
's avonds in het dorp zo weinig te doen was tij-
dens de St. Nicolaasweek. Men wilde meer men-
sen naar het dorp trekken. Voorgesteld werd
om wat minder grote prijzen te geven op de
bonnen en hiervoor in de plaats — evenals de
Marktvereniging dit gedaan heeft — een gratis
verloting te houden met behoorlijke prijzen.
Het publiek moet dan de nummers, die in de
St. Nicolaaskrant komen te staan ergens in het
dorp inleveren, waarna op enkele avonden in
het openbaar de trekking gehouden zal worden.
Dit zal ongetwijfeld veel mensen op de been
brengen, zo meende men.
Bestuur en leden voelden veel voor dit voorstel
en het bestuur zal deze plannen dan ook nader
uitwerken. Verder werd voorgesteld om de Sint
niet alleen op de traditionele zatermiddag een
rondgang door het .dorp te doen maken, doch
bovendien ook nog op een avond in de actie-
week. Ook dit voorstel nam het bestuur over.
De St. Nicolaas-actie zal dit jaar gehouden wor-
den van zaterdag 23 november t/m woensdag 4
december. Het bestuur werd gemachtigd om
vergunning te vragen de winkels van 28 nov.—4
dec. tot 9 uur 's avonds open te mogen houden,
waaronder één woensdag.
Voorts zal er, indien de begroting dit toelaat,
nog een etalage-wedstrijd gehouden worden, die
gebaseerd zal zijn op het zoeken van fouten.
Er gingen stemmen op om tijdens de actie de
straten en winkels te versieren en te illumine-
ren en bovendien te zorgen voor muziek op
straat opdat er wat leven in de brouwerij komt.
Het bestuur zal dit bij de verschillende buur-
ten zeker animeren.
In zijn slotwoord van deze zeer geanimeerde
vergadering hoopte de voorz. dat elke winkelier
zo goed mogelijk zou meewerken om de actie te
doen slagen.

H. LUTH
Nieuwstad 4

Vorden
Telefoon 396

KAARTLEESRIT
Uitgaande van de BOLH en BOG werd zaterdag-
avond voor de leden met hun echtgenoten of
verloofden een kaartleesrit georganiseerd. Deze
rit, waarvan de start en finish bij hotel Bran-
denbarg waren, had een lengte van 8 km en
leidde door de buurtschap Linde.
De prijswinnaars waren: 1. de heren B. Rossel
en R. Wesselink met 6 strp.; 2. de dames A.
Wuestenenk en A. Lebbink, 12 strp.; 3. de heren
W. Sloetjes en H. Schouten, 14 strp.; 4. de da-
mes G. Nijenhuis en R. Wensink, 17 strp.; 5. de
heren A. Korenblik en W. Zweverink, 23 strp.
De poedelprijs kregen mej. St. Weenk en de
heer M. Wissels met liefst 119 strafpunten.
De heer Palgrum, voorzitter van de BOG, reik-
te met een toepasselijk woord de prijzen uit,
waarbij hij nog dank bracht aan de heer D. Nor-
de, die de binnenkomst-controle had uitge-
oefend. Spr. hoopte dat het organiseren van
dergelijke avonden er toe mocht bijdragen het
verenigingsleven van de BOG en BOLH te ver-
stevigen.

KOU, G RIEP
zware hoofd- en borstverkoudheid, diep
vastzittend s l i jm,snui f t en wri j f t U weg met

BIOSCOOP
Zondagavond is het al vrolijkheid en levensblij-
heid wat de Mok slaat. „Carnaval in Wenen",
deze titel zegt al genoeg, want waar ter we-
reld kan men zo meeslepend walsen als in We-
nen en waar ook is men zo geneigd na een on-
deugend avontuurtje alles te vergeven en te
vergeten? Het is een operettefilm, zoals alleen
in Wenen vervaardigd kan worden.

KERKDIENSTEN zondag 20 oktober.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. P. J. van de Vange, v. Zutphen
10.30 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.
Onderwerp: in verband met de gezinsweek,
„Het Nieuwe tegemoet.'

Kapel Wildenborch.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Onderwerp: in verband met de gezinsweek,
„Het Nieuwe tegemoet."

Oeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 19 okt. van 5 uur tot en m.
zondag 20 okt. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 20 okt. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541 .
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 110 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 30.'— tot f39 .— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 11 okt. t.ra. 17 okt
Geboren: z. van J, Nijenhuis en G. J. Menk-
horst; d. van H. W. Groot Enzerink en
L. Noppers; d. van H. Weekhout en H. J.
Harmsen.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
Overleden : B. B. Romville, vr., echtg. van

|M. Pardijs, 74 je.
VOETBAL

Het is wel eigenaardig dat Vorden I, dat tot nu
toe nog ongeslagen is, bij alle gespeelde wed-
strijden eerst een 2—O achterstand moet inha-
len.

^ Ook j.l. zondag tegen Erix I uit Lievelde was dit
Jweer het geval. Binnen 10 minuten had Vorden

al een 2—O achterstand te boeken. Het eerste
doelpunt ontstond uit een prachtig ver schot,
dat de overigens uitstekende invalleivdoelman
moest laten glippen en het tweede uit een cor-
ner, waarbij de keper en midhalf gezamenlijk
te bal in eigen doel werkten. Het schijnt dat
deze achterstand de Vordenaren prikkelt tot gro-
tere energie, want met rust was de stand al
weer gelijk doordat de uitstekende doelman van
Erix de bal bij een hard schot via zijn vuisten
in het doel zag glippen en door een prachtige
soloren van Lindenschot, die hierna onhoud-
baar inschoot. Tot rust bleef de wedstrijd zeer
aantrekkelijk, dank zij goed en vlug spel van
weerszijden.
In de tweede helft kon Erix het hoge tempo
blijkbaar niet volhouden en zakte het spelpeil
danig. Toen Vordens midvoor eens doorgebro-
ken was, werd hij gevloerd, wat de gasten op
een penalty kwam te staan, die door de mid-
voor onberispelijk werd ingeschoten. Er deden
zich nog veel kansen voor om de voorsprong te
vergroten, waarvan er even voor het einde één
werd benut door midvoor Velhorst, zodat het
einde kwam met een verdiende 4—2 overwin-
ning van Vorden.
Vorden III speelde tegen Voorst V en had wei-
nig geluk. Met 4—3 moest zij de meerdere in
Voorst erkennen. De eindstand had evengoed
andersom kunnen zijn.
A.s. zondag speelt Vorden I wederom thuis en
wel tegen DEO I. Het is te hopen dat de Vor-
dense achterhoede van meet af aan resoluut op-
treedt om de traditionele 2—O achterstand te
voorkomen. Deo is een hard spelende ploeg,
waarvan Vorden alleen door in hoog tempo te
spelen kan winnen. Dit geldt vooral voor de
voorhoede, welke ditmaal met een invaller moet
optreden.
Vorden II speelt in de morgenuren, eveneens
thuis, tegen Ruurlo II. Ook het tweede telt en-
kele invallers, doch moet deze wedstrijd toch
kunnen winnen om de eerste punten binnen te
halen.
Vorden B speelt zaterdag thuis tegen KDC B en
Vorden A gaat zondag op bezoek bij Ratti A. In
beide wedstrijden zit een winstkans.

BECLASSERINGSCOLLECTE
De collecte via de bussen en zakjes heeft tot op
heden ƒ 190,— opgebracht Op giro 243349 werd
in tonaal ƒ 25.— overgemaakt. Nagekomen gif-
ten en giro's zijn nog hartelijk welkom bij J. H.
Jansen, Hervormde Pastorie, Vorden.

ZO DE OUDEN ZONGEN PIEPEN DE
JONGEN

Over dit onderwerp sprak maandagavond in de
consistorie van de Geref. Kerk mevr. de Moor
uit Bilthoven, voor de Geref. Vrouwen- en Man-
nenvereniging. De voorzitster, mevr. Haring,
opende de avond.

Mevr. Moor begon haar inleiding met een
vergelijking van de levensomstandigheden der
kinderen van nu en vroeger. Veel zingen, kin-
derverhaaltjes lezen e.d. behoren thans nog tot
de hoge uitzonderingen in een gezin. De huidige
kinderen leven als 't ware in een nieuwe schep-
ping. Vooral in de leeftijden van 15 tot 25 jaar
komt dit sterk naar voren. In deze leeftijd ont-
wikkelt het verantwoordelijkheidsbesef zich zo-
danig dat deze jongelui op eigen benen willen
staan.
Hieraan dient het gezin, de kerk, de school en
de jeugdbeweging mede te werken. In het gezin
mag echter de tucht niet ontbreken welke dan
uit liefde tot de kinderen moet worden gehand-

• haafd. Bij tal van ouders staat de Bijbel niet
meer in het centrum van het gezinsleven. Ook
de verhouding van de jeugd ten opzichte van
kerk is een vraagstuk dat zeer moeilijk is. De
predikanten dienen zoveel mogelijk zich aan de-
ze tijd in hun preken aan te passen opdat ook
de jeugd daardoor kan worden onderwezen. Dis-
cussiegroepen kunnen onder goede leiding veel
vrucht voor het later leven afwerpen. Het ca-
techisatieonderwijs moet volgens spreekster zo-
danig worden gegeven dat zulks op een open*
hartig gesprek gelijkt. Aan het slot van deze
boeiende redevoering sprak mevr. de Moor de
wens uit dat onze kinderen goede bur-
gersfessen) van Gods Koninkrijk mogen zijn of
worden.
Na de pauze, waarin een kopje thee met bij-
behoren werd genuttigd, kreeg de inleidster» een
groot aantal vragen te beantwoorden. Deze be-
antwoordde zij op duidelijke en soms persoon-
lijke wijze. Er bestond voor deze avond een gro-
te belangstelling.

Huidgenezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

RUROL
Houdt de winter uit handen en voeten.

ONDERLINGE DAMCOMPETITEE
De uitslagen van de onderlinge damcompetitie
van de Vordense Damclub luidden:
Lammer—Wijen l—1; Kamperman—Hesselink
O—2; Klein Bramel—Lansink 2—0; Hoevers—
Oukes 0—2; Romville—Rozendaal O—2; Uenk—
Wentink 0—2; Lammers—Oukes l—1; Berkel-
der—Rozendaal 2—0; Romville—Breuker 2—0;
Lammers—Geerken l—l; Berkelder—Uenk
2—0; Groene—Klein Bramel O—2; Kamperman
—Hoevers l—1; Norde—Wentink 2—O en Wan-
sink—Rozendaal 2—0.

LEDENVERGADERING „MERCURIUS"
Onder voorzitterschap van de heer M. Wolsing
werd in het Nutsgebouw een ledenvergadering
gehouden van de Algemene Bond „Mercurius",
waarbij ook de echtgenoten aanwezig waren.
In zijn openingswoord deed de voorzitter een
beroep op de leden om d.e cursusavonden, die
op 15 november en 14 fabruari gehouden zullen
worden, bij te wonen. Door de districtsbestuur-
der, de heer Snijders, werd het werk van de
bond uiteengezet, waarna de heer Kolhorn, dis-
trictsbestuurder, enkele interne zaken behandel-
de. De heer Snijders vertoonde na de pauze nog
een viertal films.

Ie NUTSAVOND
A.s. vrijdag zal de eerste nutsavond in dit sei-
zoen plaatsvinden. Hiervoor is beslag gelegd op
het bekende poppentheater van Henk Zouten-
dijk. Voor de pauze wordt „Het spel van Ridder
Joris" opgevoerd en na de pauze de dolle klucht
„Om de dooie dood niet".
Het nutsbestuur doet steeds zijn best om zoveel
mogelijk voor elk wat wils te brengen en het
lijkt ons toe dat het daarin voor dit seizoen ook
weer geslaagd is. In november komt er een
voordrachtavond over het negervraagstuk, in
december zal weer een kerstspel worden opge-
voerd onder leiding van Ds. Langstraat, in ja-
nuari komt de toneelgroep de Hoveniers uit
Bilthoven hier een toneelspel opvoeren over het
actuele onderwerp: atoomgeheimen. Voorts zal
in februari een filmavond worden verzorgd door
de Caltex Petroleum Maatschappij en in maart
komt de hier zo goed bekende mevr. Georgette
Hagedoorn een voordrachtsavond geven. Ook
zal in maart in samenwerking met de fa. Hiet-
brink een avond gegeven worden in het kader
van de Boekenweek. Voor de jeugd zullen op
twee middagen films worden vertoond. Al met
al een aantrekkelijk programma.



CHR. BESTURENBOND
De afd. Vorden-Hengelo (G.) van de Chr. Be-
sturenbond heeft in het Wapen van Vorden
een ledenvergadering gehouden. De secretaris,
de heer D. Norde, deelde mede dat de collecte
van „Draagt elkanders lasten" ƒ 372,20 had op-
gebracht, en voorts dat er op 12 november a.s.
in Hengelo (G.) een propaganda-avond zal wor-
den gehouden met een tweetal sprekers, waar-
onder Ds. Kwint. Ook zal een toneelstuk opge-
voerd worden. Vervolgens sprak de heer Kroos-
hof, districtsbestuurder, over het onderwerp
„Bezitsvorming", waarnaar met grote aandacht
geluisterd werd.

De opbrengst van de alhier gehouden collecte
t.b.v. de dierenbescherming heeft ƒ 148,78 op-
gebracht.

RATTI-NIEUWS
Ratti I was j.l. zondag vrij, doch de reserves
kregen bezoek van Socii II uit Wichmond en
hebben getracht hun huid zo duur mogelijk te
verkopen. Socii kon in deze uitermate spannen-
de wedstrijd reeds in het begin de leiding nemen
door rechtsbinnen Harmsen, die de bal met de
borst in het doel liep. Middenvoor H. Dostal kon
spoedig hierna de stand op l—l brengen en
scoorde even later weer op fraaie wijze, waar-
door Ratti leidde met 2—1. De spanning steeg,
doordat de gasten weer gelijk maakten 2—2.
Met rust was het 3—4 voor de bezoekers.
Na de rust was het tempo aanmerkelijk gezakt
en ging de strijd weer gelijk op. Socii was de
gelukkigste en won tenslotte met 3—5.
Ratti a haalde de eerste puntjes binnen door
een verdienstelijke wedstrijd te spelen tegen
Baakse Boys a. Ratti a won met 5—2.
De B-junioren kregen zaterdagmiddag Socii a
te gast en sneuvelden met 2—10.
A.s. zondag wacht Ratti I weer een zware strijd
daar Steenderen I op bezoek komt. De tegen-
partij staat bekend als een onvermoeibaar team,
dat tot het laatst blijft volhouden. Ook Ratti
zal zich voor de volle 100 pCt moeten geven, wil
zij nog enig resultaat boeken!
Het tweede is vrij, terwijl Ratti a thuis Vor-
den a ontvangt en ook nog lang niet gewonnen
heeft.

MOEDERAVOND BOERINNENBOND EN
K.A.V.

De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" afd. Vorv
den heeft het seizoen 1956-1957 geopend met het
houden van een Moederavond, een en ander in
samenwerking met de plaatselijke afdeling der
K.A.V. De leiding was in handen van mevr. A.
Wolterink-EyHHkamp, voorzitster der K.A.V.
Pastoor Ponsioen verzocht aan de heer Luch-
tenborg de dank over te brengen aan zijn echt-
genote, die wegens ziekte verhinderd was, voor
het vele werk dat zij als secretaresse voor de
vereniging had gedaan en dat zij nu wegens
emigratie moet beëindigen. Hij wenste hun bei-
den veel succes in hun nieuwe vaderland. Hij
bodo een passend geschenk aan voor haar be-
langeloze werk, waarna op het geluk van het
jonge paar werd gezongen. Me j. L. Wolbert
werd met meerderheid van stemmen als nieuwe
secretaresse gekozen. De pastoor hield hierna
een inleiding over Maria, de Moeder Gods, die
speciaal in deze oktobermaand wordt vereerd.
Hij spoorde aan om haar na te volgen, daar zij
een voorbeeld heeft gegeven door haar levens-
wandel.
Voor de pauze was het me j. W. Huitink, die een
aardige declamatie gaf, waarna mevr. Bleu--
mink-Besselink na de pauze „De speelman der
Moeder Gods" voordroeg. Zij kregen een dank-
t>aar applaus.
In de pauze was er nog een kleine verloting
voor de moeders, waarvan de prijsjes door en-
kele jongere dames waren bijeen gehaald.
Kapelaan Ruigt sprak als Geestelijk Adviseur
der K.A.V. een kort slotworod.

GEMEENTEPOLITIE VAN APELDOORN
MAAKTE 8-KASTELENTOCHT

Dat de acht-kastelentocht, ondanks het verge-
vorderde seizoen nog steeds in trek is, bleek wel
uit het feit dat vrijdag achttien manschappen
van de gemeentepolitie te Apeldoorn vergezeld
van 3 dames deze tocht o.l.v. de heer D. Norde
per rijwiel maakten.
Allen waren vol lof over de mooie tocht. In
café Eyckelkamp op het Medler werd gepau-
zeerd en de koffie gebruikt. Via Baak en Zut-
phen keerde het gezelschap naar Apeldoorn te-
rug.

COLLECTE NAT. KATH. THUISFRONT
Ten bate van Nationaal Katholiek Thuisfront
(Militairen) werd alhier een speld j es verkoop
gehouden, welke ruim ƒ 45,— opbracht.

IVO ROL: Tanden rein - Adem fris

Te koop 2 toom BIG-
GEN. G. J. Eijerkamp
B 35.

G.O.S. AFD. LINDE
De G.O.S. afdeling Linde alhier, hield onder
leiding van de heer G. J. Kok in het café Eijkel-
kamp in het Medler haar jaarlijkse afdelingsier
denvergadering. In zijn openingswoord werd
inzonderheid welkom geheten de heer G. J. ter
Heege, secretaris van de landelijke G.O.S. uit
Enschede. Verder wees spreker er op, dat heden (
ten dage de varkensmesterij ver van rooskleurig
is doch hij hoopte dat ook hierin een kentering
ten goede mocht komen, zodat de varkensmes-
ter weer kan spreken van een goede arbeidsbe-
loning. Uit het afdelings jaaroverzicht van de
heer D. Klein Bleumink bleek dat 1956-'57 voor
de afdeling een gunstig jaar was geweest. Van
leden van de afdeling waren ontvangen 3534
stuks varkens, waarvoor ƒ 615.114,49 was uit-
betaald. Voor de ontvangen runderen was de
omzet ƒ 417.443,11. De totale afdelingsomzet in
geldswaarde bedroeg ƒ 1.032.557,60 of wel 8,5
pCt meer dan in het voorgaande boekjaar. Per
30 juni 1957 telde de afdeling 108 leden. Doordat
de heer Tiessink wegens gevorderde leeftijd
tijdens het afgelopen boekjaar niet meer voor
een bestuursfunctie in aanmerking wenste te
komen, werd deze plaats thans ingenomen voor
de heer W. Norde. De heer Tiessink werd dank
gebracht voor het vele werk dat hij ten dienste
der afdeling had verricht. Steeds, aldus de heer
Klein Bleumink, was hij een enthousiast en ac-
tief bestuurslid. Ook tot de vertegenwoordiger,
de heer Gotink, alsmede de kringvertegenwoor-
diger, de heer H. J. Groot Nulend, werden dank-
woorden gericht voor hun vele werk in het af-
gelopen afdelings j aar.
De voorzitter dankte tenslotte de heer Klein
Bleumink voor het vele belangeloze werk voor
de afdeling verricht.
De voorzitter en de afdelings-secretaris werden
als leden- en plaatsvervangend ledenraadslid
herkozen. Op de G.O.S. ranglijst welke gevormd
wordt door 96 afdelingen promoveerde de afd.
Linde tijdens het afgelopen boekjaar van de
21ste naar de 20ste plaats. Wel een bewijs dat
de afdeling Linde voorwaarts gaat.
De heer ter Heege hield vervolgens een inlei-
ding over actuele G.O.S.-problemen, waarvan de
varkensmesterij er één was. Op interessante wij-
ze behandelde spreker dit onderwerp, dat vooral
de laatste tijd, nu er overproduktie dreigt, ac-
tueel is geworden.
Aan het slot van de avond gaf de heer ter Hee-
ge een overzicht van de landelijke G.O.S. in het
afgelopen boekjaar, waaruit o.a. bleek dat de
G.O.S. 10.223 leden heeft. De geldelijke omzet
bedroeg 75% miljoen gulden, wat een stijging
van 10% pCt. betekende. Ook werden enkele
vragen naar genoegen beantwoord.

Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen !

250 gr. cocosbanket, heerlijk koekje,
250 gr. pick-nick, heerlijk koekje, 59 et.
250 gr. prima amandelspeculaas, 65 et.
l pak verpakte spritsstukken, 49 et.
l pak wafelkoeken, iets fijns, 55 et.
l grote pot prima pindakaas, 69 et.
Bij aankoop van een bus poetsextract

1 doos schoencrème voor 10 et.
250 gr. Ie kwal. Niemeijers koffie 198
100 gr. Niemeijers Gala-thee, 83 et.
100 gr. alleröjnste ham, 49 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

Wol
en wol, is vaak,

heel verschillend.

Koopt bij ons uw wol welke de
meeste voldoening geeft in 't breien.
De grootste sortering in soorten en
kleuren. Gratis patronen.

Spoeltjeswol vanaf 1.98.

H. Luth, Vorden

R. J. KOERSELMAN

r
Schieten, Biljarten en
Balgooien

a.s. woensdag 23 oktober bij

Café Krijt, Wichmond
Aanvang 7 uur.

Biedt zich aan MEIS-
JE voor 4 a 5 halve
dagen per week. Br.
onde*nr. l bureau Con-
tact.

Biedt zich aan MEIS-
JE, 2 a 3 dagen in de
week. Te bevr. bureau
van dit blad,

Te koop gevraagd een
kinderstoel. J.Stokkink
Julianalaan 10.

Te koop 500 m2 wit-
te voederbieten. G. J.
Msalderink, Almense-
weg C 139.

Te huur grote zit-
slaapkamer of 2 kamers
en slaapkamer, Adres
te bevragen bureau
Contact.

Henri Wintermans
Senaritas.
Voor verwende rokers!

14 et.
in verpakking van 10
en 50 stuks.

Sig.mag.

Olthuys
(D. Boersma)

Melk Waarde
voor de opfok
van uw kalveren,
14 et per liter.

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

Figuurzaag-
voorbeelden

Koerselman

j

Rietmatten
uit voorraad
leverbaar.

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

Koopt thans een

^ leren jas
van f 125.—, een paar
handschoenen cadeau.

fa. G. W. LUIMES
Vorden, Telef. 421.

Een zwaar nuchter
STIERKALF te koop
bij M. J, Wuestenenk,
C 11 Hackfort.

Te koop een zwaar
r. b. VAARSKALF en
een zwaar r. b. nuch-
ter STIERKALF.
D. Wagenvoort, „De
Biele", Hackfort.

Te koop een toom
BIGGEN. B. Koren-
blik, Wildenborch.
Gevraagd zit- en slaap-
kamer met gebruik van
keuken. Brieven bur.
Contact.
Te koop zware BIG-
GEN. G . W. Winkel
,t Gazoor.
Te koop een vacuüm
veescheermachine,
„Wolseley", en een
„Rapide* chroom-ko-
peren wasmachine met
stookgelegenheid en
onder-aandrijving, 80
L., en een kinderledi-
kant. Alles z g.a.n.
Pelgrum Delden.

Wegens verhuizing te
koop: stencilmachine,
geheel compleet, lad-
der, kippenhokje, dui-
ven, E.T.N.A.-kachel,
spiegel (v. vaste was-
tafel), tafeltje, houten
ledikant -f-stromatras-
sen, Butagascomfoor,
tuinslang en honden-
mand, Moet weg l
P. J. Smith, Hendrik v.
Bramerenstraat 16.

Seesing
v™, rijlessen
„'t GroenedaP

Telef. 358 — Vorden

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zotphtn
Laarstraat 5

H.H. Veehouders!
Voor het opstallen
van uw vee

nylon staarten-
touw.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421

CENTRA
is altijd voordelig.

Bij tenminste f 5.— aan boodschappen
een heerlijke banketstaaf van 55 et.
voor 45 et.

Zeer fijne zuurkool en rookworst
Rode bieten, per grote pot 69 et
Augurken, per grote pot 75 et
Levertraan, per fles 115 et
Appelsiroop, per beker 49 et
Kaasbolletjes, per pak 85 et
Zwitserse kaas gemalen,

per bekertje 40 et
Anijsblokjes, per pakje 24 et
Smeerkaas, per pakje 32 et
Dollar koffie, 250 gram 208 et
Dollar thee, 100 gram 90 et

Bij aankoop van een pak Dollar koffie
een pakje Dollar thee voor halve prijs.
Bovendien bij Dollar koffie 40 punten en
bij thee 20 punten, die veel geld waard
zijn, plus coupons van ons spaarsysteem.

T. van der Lee - 't Hoge 56
Telefoon 420



Gode dankbaar geven
wij U kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje en zusje

Helena Karelina
Margo

(Heleen)

H. W.Groot Enzerink
L. Groot Enzerink-

Noppers
Bennie, Bert, Ina

Vorden, 16 okt. '57.
Zutphenseweg 21.

Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank voor de vele be-
wijzen van deelneming,
die wij mochten ont-
vangen na het overlij-
den van onze dierbare
zoon en broer

Wim Hartman

Ook vooral aan bestuur
en leden van „Ratti"
onze dank.

Uit aller naam:
A. Hartman

Vorden, okt. '57.
D 39.

Aan allen, die hun
medeleven hebben be-
toond tijdens de ziekte
en het overlijden van
mijn lieve man

Hendrik Hofmeijer

betuig ik hierdoor mijn
oprechte dank.

G. Hofmeijer-
Oldenhof

Vorden, okt. '57.
Decanijeweg 9.

Voor de vele blijken
van deelneming, onder-
vonden na het overlij-
den van onze lieve man,
vader, behuwd- en
grootvader

Jan Willem Maandag

betuigen wij U allen
onze hartelijke dank.

Mede namens de kin-
deren

M. J. Maandag-
Verbeek

Vorden. okt. '57.
Nieuwstad 21.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van medeleven bij het
o verlijden vap onze ge-
liefde moeder en groot-
moeder

Aleida Wagenvoort-
Decanije

Uit aller naam :
fam. B, Wagenvoort

Vorden B 92.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

„De Reiger''
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.
Elke dinsdagavond
9.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto.

u De familie Hissink geeft wegens het
Q beëindigen van hun werk op de be-
n graafplaats en wegens hun vertrek
X naar Ruurlo aan al hun buren, vrien-
y den en bekenden gelegenheid om af-
u scheid van hen te nemen op zaterdag V
j 26 oktober van 2.30-4 uur in de zaal
l van Lettink.

Heden overleed nog geheel onver-
wacht, onze lieve vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder

Barta Berendina Romville
echtgenote van M. Pardijs

in de leeftijd van 74 jaar.

Uit aller naam:
M. Pardijs

Vorden, 11 oktober 1957.
Smidsstraat 1.

De begrafenis heeft 15 oktober op de
Algemene Begraafplaats te Vorden
plaats gehad.

Heden overleed, zacht en kalm, onze
inniggeliefde, zorgvolle Moeder, Groot-
en Overgrootmoeder

Johanna Rijkenbarg
weduwe van G. Lindenschot

in de gezegende ouderdom van 92 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

G. Lindenschot
J. van Ark-Lindenschot
G. J. van Ark
W. Lindenschot
Gerd. Lindenschot
A. Luijmes
klein- en

achterkleinkinderen.

Vorden, 18 oktotAl957.

De begrafenis zal plaats vinden dins-
dag 22 oktober, des namiddags om
half twee op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

A.s. zondag 11 uur

Vorden II - Ruurlo II
Om 2 uur

Vorden l - Dio l

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

1ste Nutsavond
op vrijdag 25 oktober

's avonds 8 uur precies»

In den vroeden Zotskap
Poppentheater van
Henk Zoutendijk.

Een zeer afwisselend en boeiend
programma.

Entree Nutsleden (2 pers.) f 0.60 p.p.
Niet-leden f 1.25 p.p.

Hedenmiddag haalt Concordia weer
oud papier op!
Ditmaal op de Zutph.weg, 't Hoge
en Dorpsstraat»
Legt u het even klaar!

Iedere huisvrouw weet het:
Uitsluitend prima kwaliteiten

(*een tijdverlies meer door
wachten

Steeds de laagste prijzen

Profiteer daarom van onze unieke wekelijkse
aanbiedingen.

Slaolie per fles 129 et
Grote blikken gehakt 112 et
Leidse kaas, korstloos, 500 gram 110 et
Rookvlees, 150 gram 79 et
Java thee, 100 gram 59 et
Ceylon thee, 100 gram 79 et
Gevulde kantkoek, 250 gram 28 et
Fijne Portugese vijgen, 250 gram 23 et

Nieuw voor Nederland:
UNOX ROOKWORST met verzegelde
smaak, luchtdichte verpakking, per stuk
145 et.

Fa. J. W. Albers, Nieuwstad

Romika
pantoffels

Behaaglijk en sterk.

De beste pantoffel die u
kunt kopen.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoaienspecialist"
Dorpsstraat 4, vflen, Tel. 342

r

George Seesing
AUTORIJSCHOOL

geeft op dinsdag 22
okt. geen theorie-
avond.

In het gebouw Irene kan men op
vrijdag 8 en zaterdag 9 nov. 's avonds
6 uur

Sjoelen, Balgooien en
Schijf schieten
om krentenbrood, gebak en le-
vende have.

De helft der btten is bestemd voor
het gebouw Irene.

De Herv. Jeugdverenigingen.

Te koop BIGGEN.
J. Korenblik, a.h. sta-
tion.

Te koop z.ga.n ver-
warmingskachel.
J. Doornink, C 142.

Te koop een g.o.h. ko-
lenfornuis, een kachel,
een leren jekker en een
paardetuig. Van Asselt
Linde.

Te koop meisjesfiets 26
X 1% en een z.g.a.n.
donkerrood manteltje,
kort, met capuchon,
leeft 9-11 jaar en dito
br. schoenen, maat 35,
bij H. Bosman, bij het
zwembad.

Te koop Berini
BROMFIETS en
SCHRIJFBUREAU
Vreeman, Buitenzorg
Vorden.

Verloren een MO-
TORBRIL, vermoede-
lijk Galgengoor-Wil-
denborch. Terug te
bezorgen bij Jan Wil-
tink, D 58, Wilden-
borch.

Te koop bakfietswiel,
buitenband, ketting en
D.K.W. motor. 98 c.c.
J. van der Zande, Hen-
drik van Bramerenstr.
11

HERENFIETS te
koop, laag model. B.
Pardijs, Almenseweg
C 153m.

Te koop z.g.a.n. JON-
GENSFIETS, ±8jr .
bij M. Krijt, Dorpsstr.
32 Vorden.

SPAR WINKELIERS :
G. REMMERS - J. H. W. ESKES

Henk van Ark
Telefoon 554



Extra reklame voor Zaterdag:
150 gram ham 65 et

150 gram boterhamworst 42 et
150 gr. tongenworst 42 et

150 gram ontbijtspek 51 et
150 gram Berliner leverworst 55 et

250 gram rookworst 90 et
500 gram spek 90 et

150 gr. gebr. gehakt 57 et

M. Krijt, Dorpsstraat
VOOR

Oliestookhaarden
en -kachels
het beste adres.

Henk van Ark, Tel. 554

De Nederlandsche Huisvrouwen
voorlichtingsdienst

geeft op woensdagavond
30 oktober '57
in Hotel Bakker,
aanvang 7.45 uur»
een zeer interessante

Film- en
Demonstratieavond
met medewerking van de onderstaande
firma's
J. W. Albers, Zelfbedieningsbedrijf
R. J. Koerselman, Huishoudartikelen
H. Luth, Textiel, Knittax

Programma's bij bovenge-
noemde firma's gratis ver-
krijgbaar.
Vrije toegang.
Aardige attraktie's.

Heden zaterdag 19 oktober

DANSEN
met attraktie's in zaal Concordia

te Hengelo-GId.
Muziek: „Les Nomades".

De Herv. Jeugdverenigingen
bieden aan ouders, leden en
belangstellenden een

FILMAVOND
aan, op vrijdag 25 oktober
's avonds kwart voor acht in
gebouw Irene.

Vertoond zal worden

„\Die ilacntivacne .
Toegang vrij.

Balgooien, Schieten en
Sjoelen

om krentenbrood, gebak e.a.
in gebouw Irene, 't Hoge.
Tevens Rad van Avontuur,
op zaterbag 26 oktober a.s.

Aanvang 7 uur.
Kanariever. „Vorden" e.o.

R. J. KOERSELMAN

N.S.U.
Bromfietsen

reeds voor f 475,-

H. W. GROOT ENZERINK

Wij vragen Uw aandacht
voor onze kollektie:

Wintermantels

Desgewenst willen wij gaarne de
kollektie bij U thuis tonen.

Looman
VORDEN - Telefoon 231

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Wenst U priuélessen in

Engels en Duits?
Wendt u dan tot een vertrouwd
adres.
Ook bijwerken van scholieren.

Inlichtingen bureau Contact.

Indiana Rubberstalvloeren!
Warme vloeren, zachte vloeren.

*Voorkomen en verhelpen alle
stalbeengebreken bij uw koeien,

%
Levering direct uit voorraad.
10 jaar garantie.

A. FUWAGENVOORT
Haflcfort, Vorden. Telefoon 259

Nutsgebouw ""
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 26 okt,, 8 uur

De vrolijke en spannende film

De man in de regenjas
met: Fernandel, Bernard Blier.

Het kostelijke verhaal van een slip-
pertje, dat niet doorging.

Een schone vrouw viel in zijn armen
. . . maar in haar rug stak een dolk.

f Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij

J. H.Schuppers, Dorpsstr ll.Telef. 373

A.s. zondag

Ratti l - Steenderen l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

HEDENAVOND

DROPPING
v.d. Buurtver. „Delden".

Samenkomst 's avonds half acht pre-
cies bij café Schoenaker, Kranenburg.

Elke Spardag is een Spaardag!

Nu bij 1 fles Alkalivrij
|| wasmiddel (Spar) 43 dy

1 (les Bleekwater
van 27 voor 10 et

De Sparkoopjes van de week
Choc. Beestjes
150 gram nu 52 cent, 10 zegels

Zandwafeltjes ovenvers
250 gram 62 cent, 25 zegels

— 20% zegel korting

•fl ̂ \Q l zegelkorting op

•V /OalleSpar-artikelen

bui|*
25 gr.

butj*
50 gr.

Deze week (i7-24okt.)

DUBBEL aantal zegels op:

Aard beienjam P.r pot . 98 et 39 «.

par p. p. 1OOgr«m . 60 et 24 x.

100 gram . . 40 et. 16 x

Gelard. lever 100 gr«m . 65 et. 26z.
Gez. Varkenspootjes P.kg. 58 et, 23 «.

KOPEN BIJ DE SPAR

IS SPAREN BIJ DE KOOP

tf DE SPAR
m 2100 ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

SPECERIJEN:
Witte peper .. .40ct e.. 65ctia,
Zwarte peper ..35 et 7 >. 60cti2>
Kaneel 26e» Sz. 36ct 7*.
Nootmuskaat . .90ctis* 165c<33>.
Haring P po* . 4 «tui» 60 et. e .tuk. 115 et
Bakmeel p. p.k 50O gram . . . 43ct. 91

Vanille suiker s P.k}.. . . . 25 et. s*.
Hazelnootbonbons 100 gr. . 35 et. 7>.
Hazelnootborstplaat 100 gr. 34 et 7z.
Krakelingen f,jnto.kje, 200,r.» 69 et. 14 «

Eet minstens éénmaal
per week PEULVRUCHTEN:

Capucijners, 500 gram met

1 potje Augurken samen 119 et
24 zegels

Vraag bij uw Sparwinkelier een
Spaarkaar* voor het Spar-dranken-
pakket mei extra attractie l

De grote mode!

• BLOUSES
met 3/4 mouw, welke U niet hoeft te strij-
ken, in uni, ruitjes en streepjes

reeds vanaf f 10.75

Ook weer nieuwe Wol. Mouseline met inge-
werkte kant en Terlenka Blouses.

Terlenka
rokken met

eeuwig plissé

VISSER
VORDEN

ALTIJD BEZOEK WAARD!
TEL 381

Rijwielreparatie, -onderdelen
en toebehoren*

Uw adres
A. G. Tragler, Zutph.weg

J'r una mernno rloges
pracht pendules en verschil-
lende merken wekkers en niet
te duur vindt u bij de

Fa. B. Wentink & Zn.
Horlogerie - Vorden

P.S. Wilt u er even aan denken,
dat wij zaterdag 26 okt. de ge-
hele dag zijn gesloten.

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

Weulen Kranenbarg

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

Voor de winter nog
een warme

kokosmat
of karpet

kom eens met ons
praten.

fa. G* W* Luimes
Vorden, Telefoon 421


