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KRNLRNGER
k MEE -

De bekende

K.L.M. KLEDING-FABRIEKEN
HAAKSBERGEN - COEVORDEN

vragen voor haar nieuw te vestigen atelier in Vorden:

a. CHEFFIN
b. NAAISTERS
c. MEISJES

die hiervoor opgeleid willen worden

d. MEISJES
voor verschillende lichte werkzaamheden

OUDERS:
Dit is een mooie gelegenheid om Uw dochter(s) in Uw eigen plaats te laten werken, in een PRETTIGE
omgeving aan echt VROUWELIJK werk.

MEISJES:
Maak gebruik van deze kans en kom eens met ons praten voor nadere inlichtingen:
Zaterdag 29 oktober a.s. van 3 tot 5 uur of maandag 31 oktober a.s. van 4 tot 6 of van 7 tot 9 uur
in Hotel Bakker

K.L.M. KLEDING-FABRIEKEN
HAAKSBERGEN COEVORDEN

VOETBAL
Het zag er zondag in de wedstrijd tegen Ma-
rienvelde I naar uit dat Vorden een grote over-
winning zou behalen. Er werd vooral in het
eerste kwartier door Vorden in een hoog tempo
gespeeld en de gasten kregen totaal geen vat
op het spel. Daardoor kreeg de Vordense voor-
hoede ook gelegenheid om te schieten, waarvan
een dankbaar gebruik werd gemaakt. Velhorst
doelpuntte tweemaal achter elkaar, terwijl
Buunk met een hard schot er 3—0 van maakte.
Vorden vond het toen blijkbaar voldoende, want
het tempo zakte zodanig dat beide partijen ge-
lijke kansen kregen.
Na de rust kregen de gasten zelfs kans om de
achterstand in te lopen, waarvan slechts één-
maal gebruik gemaakt werd. Het werd 3—l
voor Vorden.
De wedstrijd Vorden II—De Hoven VI ging niet
door daar de Hoven slechts 7 spelers in het veld
kon brengen. Baakse Boys II—Vorden III ging
wegens terreinafkeuring niet door, evenals de
wedstrijd Zutphen c—Vorden c.
Vorden b slaagte er in om A.Z.C, c in Zutphen
een 2—l nederlaag toe te brengen, hetgeen geen
slecht resultaat is.
A.s. zondag gaan — ondanks de interlandwed-
strijd — de competitiewedstrijden gewoon door.
Vorden I gaat op bezoek bij Vosseveld I. Hoe-
wel Vosseveld tot de minder sterke ploegen be-
hoort, wordt het voor Vorden toch oppassen.
Een hoog tempo en veel schieten kan Vorden
de overwinning brengen.
Vorden II ontvangt thuis Oeken IV en zal hier-
van zeker kunnen winnen, mits de tegenstander
niet onderschat wordt.
Vorden III ondergaat de vuurdoop in Steenderen
tegen het 3e elftal aldaar, waar zeker een gelijk
spel behaald kan worden.
Van de junioren speelt alleen Vorden b. Zij
gaat zaterdag op bezoek bij Voorst b, waar het
moeilijk zal zijn om winst te behalen

GESLAAGD
Te Meppel slaagde voor het vakdiploma Aannemer
onze plaatsgenoot W. Berenpas.
De heer T. Lichtenberg behaalde het diploma
machineschrijven.

Een lust voor het oog,
een weldaad voor Uw
voeten*

De grootste kollektie bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

KERKDIENSTEN zondag 30 oktober.
Hervormde ktrk.

10 uur Ds. J J. van Zorge.
7.15 uur Ds. J. D^ff Winkel en Ds. J. H.
Jansen. Hervortn^Hdienst.

öeref 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. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Woensdag; 2 november.
Hervormde Kerk

7.30 uur Ds. J. H. Jansen. Dankdienst voor
het gewas.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest. Tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 93 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 43,— tot f 50 ,— per stuk.
Handel was zeer kalm.

Burgelijke stand v. 21 t.m. 27 oktober.
Geboren: z.v. G. Hummelink en C. J.Winkel-
man; z. van }. Kappert en M. H. W. Hubers;
z. van A. H. Bruil en H. B. Tjoonk; d. van
E. Th. Masselink en T. M. Weenink; z.
van J. Kettelerij en H. H. Wolsink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: F. P. Smit en M. G. Wahl; J.
Tekelenburg en N. Brummelman.
Overleden: J. Smies, vr., 83 jr., echtg. van
E). Rhebergen; Chr. Bargeman, vr., 81 jr.

LEDENVERGADERING N.C.V.B.
Op de in Irene gehouden ledenvergadering van
de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Vorden sprak
Ds. Jörg uit Apeldoorn over het onderwerp:
„Jezus Christus en de moderne mens". In zijn
belichting van de moderne mens wees hij -op de
machten en angsten die hem belagen. Het ge-
volg hiervan is dat de mens vermoeid en onge-
ïnteresseerd wordt. Hij gaat twijfelen aan alle
waarden. Hiertegenover stelde spreker Jezus
Christus, die roept tot een keuze, een persoon-
lijke ontmoeting. Hij, de Heer van alle machten,
overwon de angsten.
Er gaven zich 11 nieuwe leden op.

BEDRIJFSDAMCOMPl^TITIE BEGINT WEER
ligt dit jaar weer in dé( bedoeling van de
iense Damclub om een bedrijfs-damcompe-

titie te houden, welke ditmaal gehouden zal wor-
den in zaal Eskes.
In de vorig jaar gehtj|fcn competitie werd de
O. L. School winnaar cl^Kwam in het bezit van
de wisselzuil, welke 3 x achtereen of 5 x in het
totaal gewonnen moet worden. Er namen toen
van 7 instellingen en bedrijven 9 ploegen deel.
Ook dit jaar zal de competitie ongeveer een
week of 5 duren. Het is voor de betrokken
deelnemers niet alleen een prettige vrijetijds-
besteding, doch bovendien leerzaam. De in dit
blad voorkomende advertentie geeft adressen
waar de bedrijven zich kunnen opgeven. Men
hoopt op grote deelname.

Voorhof tere
Boby-huidje

DAMMEN
Voor de Ie klasse van de Geld. Dambond speel-
de het eerste tiental van de Vordense Damclub
vorige week vrijdagavond thuis haar tweede
competitie-wedstrijd. Ditmaal was Lochem I de
tegenstandster.
Vorden wist deze wedstrijd met 12 — 8 te win-
nen.
Het tweede team won haar eerste competitie-
wedstrijd tegen Lichtenvoorde II na een span-
nend verloop met 11 — 9.
De beide Vordense teams hebben het maandag-
avond in de uitwedstrijden niet tot een overwin-
ning kunnen brengen.
Vorden I speelde tegen Aalten II en verloor met
12 — 8. Jammer was het dat een der spelers af-
wezig was, waardoor deze partij verloren ging.
Het tweede team deed het, ondanks het feit dat
hier 2 spelers door omstandigheden afwezig
waren en er bovendien nog met 2 reserves ge-
speeld moest worden, lang niet slecht en ver-
loor na een spannende strijd met 9 — 11 van Ter-
borg I.

MANNENKOOR GAAT JUBILEREN
Het Vordens Mannenkoor hoopt in januari a.s.
zijn 25-jarig bestaan te herdenken. Ter gelegen-
heid hiervan zal het koor, in samenwerking met
enkele dames, de operette „Glück am Rhein"
(een vervolg op Cauber Elsje) opvoeren.

BIOSCOOP
Zondagavond speelt Brigitte Bardot de hoofdrol
in een film met een onschuldige naam (Mag ik
deze dans van u?) doch in wezen een film die
ons laat zien dat in de z.g. artiestenwereld chan-
tage hoogtij viert. Toegankelijk voor personen
boven 18 jaar.

K.L.M. KLEDING FABRIEKEN
Deze bekende fabriek van werkkleding is voor-
nemens ook in Vorden een afdeling te vestigen,
waar meisjes in een echt vrouwelijk beroep
worden opgeleid, iets wat hen in hun latere le-
ven altijd van pas komt. Hedenavond, en ook
maandagavond kan men in hotel Bakker alle
gewenste inlichtingen bekomen. We raden de
meisjes en hun ouders aan, deze kans niet on-
gebruikt voorbij te laten gaan.

Speciaal voor de komende
koude dagen

vindt U een éénmalige aanbieding in

WOLLEN
meisjes pullovers vanaf 6.70
meisjes vesten „ 6.30
dames pullovers „ 9.90
dames vesten „ 9.95

in vlotte kleuren
U vindt het bij

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

IN HET F.H.-STAMBOEK OPGENOMEN
Dezer dagen heeft inspecteur Ter Louw uit Velp
van het Ned. Rundveestamboek (F.H.-veeslag)
van de volgende eigenaren runderen opgenomen
in het stamboek:
Uit Wichmond: J. H. Breunisse b— K.S.; B. J.
Helmi nk b— 79 R.
Uit Vierakker: H. Wagenvoort b— 77 S; B. G.
Wagenvoort bc-f 76 S en H. J. Meulenbrugge
b— 77 S.
G. Berenpas, Boggelaar, b— 77 S.
Uit Warnsveld: W. J. Addink b— 77 S, b— 76 S;
M. H. Gotink, 2 stuks, b— 78 R en b— 77 S;
B. R. Cornegoor, 3 stuks, b— 77 S, b 76 S en
bc+ 75 R; A. A. v. d. Brink, 2 stuks, b 80 K.S.
en b— 78 S; Oude en Nieuwe Gasthuis, 8 stuks,
bc+ 75 S, b— 77 S, b— 79 S, b 79 S, b-f 83 S,
b— 80 K.S., b + 82 en b + 82.
Uit Vorden: G. J. Bargeman, 3 stuks, b 77 S,
bc+ 75 S en bc-f 75 S; M. J. Wuestenenk bc+
75 S; D. Beek b 78 R; J. M. Wuestenenk, 3 stuks,
bc+ 76 S, b 76 S en b— 79 K.S.; D. Hietveld,
3 stuks, b— 77 R, b— 77 S en b— 76 R; Zw.
Regelink b— 76 S; G. W. Weenk b— 77 S; G.
J. Pelgrim, 2 stuks, b— 76 R en b— R; J. W.
Weenk, 2 stuks, b— 78 S en b— 78 S; E. J. Klein
Geltink, 3 stuks, bc+ 75 R, b— 77 R en b— 76
S; H. Lenselink, 2 stuks, b 77 S en b 76 R; H.
W. Gal b— 77 S; C. D. Jansen, 3 stuks, b— 78 S,
bc+ 75 S en b— 77 S; W. Gr. Nuelend b— 77 S;
G. W. Winkel b— 78 S; H. Walgemoet bc+ 76
R; G. Klein Lebbink, 2 stuks, bc+ 76 en b— 76;
A. J. Zweverink, 2 stuks, b— 78 S en b + 84.

JONGE KERK
De Jonge Kerk commissie van de Hervormde
kerk heeft voor a.s. donderdagavond een zeer
attractief programma. Zij heeft de zeereerwaar-
de heer Pastoor Bodewes, van de Parochie Vor-
den-Kranenburg, uitgenodigd om te komen ver-
tellen over het Rooms Katholieke geloof. Zij
meent, dat er in hervormde kringen zeer wei-
nig bekend is omtrent het Rooms Katholieke
geloof en daarom brengt zij deze leerzame
avond.
Ongetwijfeld zullen velen deze avond willen bij-
wonen. Laat Irene dan goed bezet zijn.



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

Bupro-gas
Het gas ooor i
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

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

Groot Roessink's
Tlmmerwlnkel

Telefoon 1527

S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 27 okt. - 3 nov.

Italiaanse
Tomatenpuree
3 blikjes

9 Chocolade-
repen
(naar k e u z e ) . . . .

Abrikozen
op sap
l pot

Boerenkool
l pot . . . .

Berliner
leverworst
150 gram . .

45
99
84
69

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-iv€ipentjes

al die voordelen van de VIVO.

Om te beginnen de wekelijkse
SPECIALITEITEN: 5 BIJ-
ZONDER-GOEDKOPE
aanbiedingen en zoals alle
VIVO-artikelen, van uitste-
kende kwaliteit.

En dan .. . alle andere folder-
aanbiedingen, waarbij de
VIVO-kruidenier handenvol
VIVO-wapentjes zó maar
CADEAU geeft.

VIVO-spaarboekjes zijn vóór
u 't weet vol en op elk vol-
geplakt boekje keert uw
VrVO-kruidsnier u prompt
ƒ5.- CONTANT uit.
Dubbel welkom in deze dure

EXTRA VOORDELIG!
Soepballetjes
Per blik . .
Hierbij het
2de blikje

Met l/IVO

VIVO kruideniers
óteecls „aker: KISTEMAKER

OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
Smit, Zutphenseweg

Heeft uw rijwiel
een revisiebeurt nodig?

Laat uw trouwe tweewieler
dan direct IN ORDE M AKEN l
Slechte verlichting en banden zijn
gevaarlijk.

Ga naar Tragter en het komt snel
en vakkundig in orde!

A* G* Tragter Telefoon 1250

Heerlijke Kruidkoek
ovenvers, f 1,10

Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

WEER IETS LEKKERS

voor de zondag!

Appelcarrés, 22 et. per stuk
vandaag 5 voor 90 et.

Slagroomtompoesen, 25 et. per .«tuk
vandaag 5 voor 100 Ct.

Krentebrood, l ;>""> et. vandaag 120 et.
Heerlijke borstplaat, 150 gr 49 et.
Slagroomtruffels, per 100 gr 65 et.
Slagroomsoesjes, per 100 gr 60 et.

BAKKER SCHURINK
telefoon 1384

Komt U eens kijken . . . .
Er is weer een geheel nieuwe collectie

Dames mutsen
Verschillende modellen waaronder opk
hoed-modellen, die U zeker in de smaak
zullen vallen.

Hierbij ook bijpassende shawls.

Voor de kinderen o.a. leuke z.g bivak-
mutsen met en zonder kraag.

Komt U onze leuke modellen eens
passen.

H. Luth NIEUWSTAD Vorden

R. J. KOERSELMAN
Burg. Galieéstr. 12 - Telefoon 1364

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

Groot jebbink.
Staringstraat 9

Het adres r Tel. 1306

Voor alle

BLUUMKES
groot en klein, moet
men bij TOON in 't
Busken zijn !

HARDBOARD-
platen

vanaf f 1.20 per stuk
Beltman, Bo.slaan 13,

Warnsveld

In het Sint Liduina Ziekenhuis, Arnhemseweg l l te
Apeldoorn, k u n n e n enige interne

R*K* Huishoudelijke Hulpen
worden geplaatst

Naast goede loonregeling en andere arbeidsvoorwaarden,
reisko.^tenvergoeding, etc., biedt deze w e r k k r i n g een sfeer-
en zinvolle arbeid en ontspanning
Sollicitaties worden ingewacht bij de Eerw Moeder Overste

Vordense Winkeliersvereniging

Advertenties voor de speciale

Sl\ NICOLAASKRANT
moeten uiterlijk 1 november bij Drukkerij Wolters be-

zorgd zijn, anders wordt de zelfde tekst als vorig jaar

aangehouden.

EEN CENTRIFUGE
U hebt keus uit

MIELE - A.E.G. - ERRES

ROBUSTA - ELCO

vraagt vri jbl i jvend fol-
ders en demonstratie

G. Emsbroek & Zn c.v.
Zutphenseweg 5 - Telefoon 1491

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 29 oktober

DANSEN
Orkest: ,,The Spitfires"

Te Koop:

CbiOlC dUUil grove en fijne

sintels en hoogovenslakken
voor verharden van wegen, paden,
terreinen enz. Scherpe prijzen. Franco huis.

Sintelverkoop M Oïl S t G f

Groenlosewey 611 - Winterswijk
Telefoon (05430) 2727

werklaarzen
luxe laarzen
kuitlaarzen

Viking: bruine Noorse laarzen
lichtlopend, zeer soepel

Luxor schoenen:

bruin vetleder met ge-

vulcaniseerde zool, wa-
terdicht

Fa. HARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

"*N utsgebo u w "̂
Telefoon 1500

VORDEN
Exoloifarie lac Mied^ma - Deventer

Zondag 30 oktober, 8 uur

Een film bruisend als champagne

Mag ik deze dans van U?
^B: Brigitte Bardot - Henri Vidal
^^ . Dawn Addams

Een t ik je sex. humor en mysterie, een
aaneenschakeling van kluchtige situaties.

Toegang 18 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Porpsstr. 11, Tel. 1373.

t x bete* UIT

n. si
v. h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
ilc opticien (lic altijd voor

u klaar staat.

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

TWEKA
DRAAGT

IEDERE MAN
EEN
WARM
HART
TOE I

Elke goedgeklede
man sluit jarenlang

warme vriendschap met
een moderne pullover

of Tweka vest. Sportief
van model, sportief van

prijs. Bij ons in de ruimst
denkbare kollektie.

VISSER - VORDEN

'n BESTE KOEK

= «=

DELF A

CALVE-KWALITEIT
VR-31-ói

Vraagt inlichtingen bij
de Delfia-handelaar J. B. GERRITSEN 't Hoge 64 - Vorden

Tel. (06752) 1540



Inplaats van kaartjes.

Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons zoontje
en broertje

Jacob Hermen
(Jaap)

J. Kettelerij
H. H Kettelerij-

Wolsink
Rietje en Henri

Vorden, 24 okt. 1960
Het Hoge 35.

Door omstandigheden
zijn we niet in staat van
ieder persoonlijk af-
scheid te nemen.
Daarom groeten wij
langs deze weg alle
vrienden en bekenden
en bedanken hierbij v.
alle lidmaatschappen.

Fam. BERGSMA
Roden,
H. Scheepstrastraat.

JE. Hylkcma
T AND ARTS, Vorden

zoekt voor zo spoedig
mogelijk

ASSISTENTE
of iemand, die hiervoor
opgeleid wil worden.
Aanmelden 's avonds
tussen 7 en 7.3Ü uur.

Gevraagd voor zo
spoedig mogelijk een
fl inke aank. BOEREN-
KNECHT. Joh.Schie-
ven.Ooyerhoekseweg 7
Warnsveld.

Gevraagd zelfst. Hulp
i.d. huish. v. dag of d.
e.n., s zondags vrij.

Lederw.mag. Liberty
Nieuwstad lüZutphen

Te koop g.o h. kamer-
kachel. G. Stapper,
Smidsstr. 10, Vorden

Te koop g.o.h. haard.
Zutphenseweg 33.

TE KOOP een brom-
fiets (2 versn.) 2 heren-
rijwielen, l dames- en
l jongensfiets en een
scooter m. windscherm
A. Tragter, Zutph.w.

Rode cons.wortelen
te koop. B. H. Breuker
Linde.
Te koop prima rode
wortelen, zeer gesch.
voor consumptie, bij
H. Groot Roessink,
Linde E 7. Telef. 6734

Te koop een kamer
kachel en een lange
meisjesmantel m ca
puchon v. 10-12 jr.
J.Gotink, bij zwembad

Te koop MOTOR,
BS.A., 250 c.c. ook te
ruilen voor bromfiets.
J. F. Derksen, Hack-
forterw. 15, Wichmond

Toom BIGGEN te
koop (7 st.) B. Rou-
wenhorst, den Kerkhof

Zware BIGGEN te
koop. G J. KI. I k k i n k .
Blokhuis, Wildenb.noz

BIGGEN te koop.
Eskes, Kerkhotweg

Te koop een r.b. drag.
VAARS. a. d. teil. 31
oktober en een soliede
MANTELPOT, inh.
80 Itr . J Brummelman
B 61, Alderkamp.

5 zware BIGGEN te
koop. B. Klumpen-
houwer, Wildenborch

BIGGEN te koop en
een r.b. STIERKALF
H. J. Heuvelink Dzn.
Warken
2 toom BIGGEN te
koop. J. Arfman,
Den Bramel
BIGGEN te koop.
G. W. Winkel,

't Gazoor

POESJE WEGGE-
LOPEN, zwart met
wit gevlekt.

Bakkerij Scholten

GERRIT TEUNIS KELHOLT

en

GERRIE JOHANNA WEENK

hebben de eer U, mede namens ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden D.V. vrijdag 4 november
n.m. 1.30 uur ten Gemeentehuize te
Hengelo-G.
Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Herv. Kerk te Hengelo-G., door de
weleerw. Heer Ds. K. G. Kwint.
Hen^elo-G. Regelinklaan l
Vorden, B 47~

X
X
X
X
X
M Toekomstig adres: Regelinklaan l, Hengelo-G.

X
X

Receptie van 7 — 8.30 uur n.m.
in Hotel Langeler re Hengelo-G.

U U
Q Op l november a.s. hoop ik mijn 40- Q
n jarig jubileum als jachtopzichter op het r
X landgoed „Hackfort" te gedenken. X

H. J. ROTHMAN X
H C 2, Vorden

X Gelegenheid tot feliciteren van 10.30— X
U 11.30 uur aan huis en 14.30—17 uur W

j in hotel Bakker ie Vorden. u

Heden is van ons heengegaan onze
lieve zuster en tante

• CHRISTINA BARGEMAN

in de ouderdom van 81 jaar.

Dat haar heengaan vrede was,
is ons tot troost.

Fam. Wed. G. Nijenhuis-
Bargeman

Fam. M. Bargeman

VORDEN, 25 oktober 1960.
„Maatman"

De teraardebestelling zal plaats vinden
op zaterdag 29 oktober om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden nam de Here tot Zich onze ge-
liefde zuster en tante

AALTJEN MENNINK

in de gezegende ouderdom van 83 jaar.

Ps. 23: 1:
De Heer is mijn Herder.

R. Mennink
A. Mennink
A. G. Mennink
W. L. Mennink-Jansen

en kinderen
G. Poorterman-Mennink
D. H. Poorterman

en kinderen
G. Mennink

Vorden, 28 oktober 1960.
„'t Molendijk"

De teraardebestelling zal plaats hebben
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den, dinsdag l nov. n.m. 1.30 uur.

Bejaarden-kring
woensdagmiddag 2.30 uur in de koffie-
kamer van het Nut

EEN MOOI OUD VERHAAL

R. J. Koerselman
Burg. Galleéstraat 12 Telefoon 1364

O P R O E P 8EDRIJFS-DAMCOMPETITIE
Bedrijven, die wensen deel te nemen

aan de damcompetitie, die de Vordense
Damclub weer in november organiseert,
kunnen zich tot UITERLIJK 5 nov. bij
onderstaande adressen opgeven (met ver-
melding aantal; 4-mansploegen):

M. WIJEN (Wedstrijd-leider)
Molenweg 35

C. W. HESSELINK, Insulindelaan 22
Telefoon 1555

Hackfortfeest 0. L. Dorpsschool
A.s. vrijdag 4 nov. wordt in 't Nuts-
gebouw ons Hackfortfeest gevierd.
Evenals vorige jaren worden op dit feest
ook die kinderen verwacht, die volgend
jaar voor het eerst onze school zullen
bezoeken.
Deze nieuwelingen van 1961 zijn op de normale
tijd, n.l. om kwart oven één, bij school.
Mochten enkelen soms verhinderd zijn te
komen, wilt u dan even de school berichten ?

Echt iets voor u, dames!
Weer NIEUWE modellen
pracht exclusieve stoffen,

JAPONNEN

in wol - terlenka - trevira

Confectie uoor heel het gezin.

VISSER - VORDEN

Jonge Kerk
donderdag 3 november 1960, 8 uur in
Irene.
De Zeerwaarde Heer Pastoor Bodewes
beantwoordt vragen over het Rooms-
Katholieke geloof.

Erg leerzaam!
Na de pauze ontspanning

Oudere belangstellenden welkom

^ ,„ de Kinderboekenweek
van 29 oktober - 5 november

boeken koopt voor f 2,50 of meer, krijgt het
Kinderboekenweek-geschenk cadeau
(een knipplaat van een poppenkast m. spel)

Boekhandel Fa* Hietbrink

CEFA
(Chr. Filmactie)

Zaterdagavond 5 november

de prachtige kleurenfilm

Een Moeder gezocht -
Aanvang 8 uur in Irene
Entree f 1.25 Donateurs f 1.—

Voorverkoop in Sig. Mag Eijerkamp

V.A.M.C. „De Graafschaprijders"
A.s. zondag 30 oktober organiseren wij een
oriënteringsrit uitsluitend voor

bromfietsen
Lengte ca. 25 km.
Laat geen verstek gaan.

Start 2 uur bij Hotel Bakker.

Wollen mutsen en Mutshoeden

Sjaals en Handschoenen

*Kroneman-Jörissen

Vordense Coup. Zuivelfabriek
i»»

wenst aan te besteden:

de paarderit „Voskuil
De voorwaarden liggen ter inzage op het
kantoor der vereniging.
Inchrijvingen kunnen t.e.m. 5 november '60
op het kantoor worden ingeleverd.

Rock- and Rollkousen
EN Maillots

in ALLE maten en DIVERSE kleuren
voorradig.

H.&W. Vorden -Tel. 1514

Speculaas en
Banket

oven vers!
ALLEEN BIJ UW BAKKER.

De Vordense Bakkers!

Een zuinige huisvrouw ondervindt,
dat „ALBERS ZELFBEDIENING" wint!!

Onze bekende Hotel Goud koffie per pak 156 et,
tijdelijk hierbij 1 grote banketstaaf voor 19 et

Bij 3 stuk Palmolive toiletzeep,
l prachtige spons GRATIS

Pracht koppen (Delfts blauw) mosterd slechts 82 et

Bij elke literskruik zwarte bessen a 295 et,
deze week l blik mandarijntjes voor 10 et

Ontvangen!!
Heerlijke grote eiercake
Bitterkoekjes
Crème koekjes, bijzonder lekker

slechts 89 et
200 gram 55 et
250 gram 69 et

Het snoepje voor dit seizoen!!
Herfstmelange (rijk gesorteerd) 200 gram 55 et

NOG EEN KEER!!
Kwart Edammer (zoet of komijn) slechts 98 et
150 gram heerlijke Gelderse ham 69 et
150 gram boterham worst 39 et

Grote potten zuur, heerlijk bij zuurkool slechts 45 et

Zeer groot blik ananas, koopje 98 et

Haring in tomatensaus 3 blikjes 89 et
Haring in tomatensaus groot ovaal blik 65 et

EXTRA RECLAME
Dit mag U niet ontgaan!!

Bij aankoop van 500 gram belegen Goudse kaas
l pakje margarine voor slechts 10 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Het Een Met 't Ander
Alles door elkaar genomen zijn wij goedkoper

Lepels en vorken levensduur gegar. 90 cent

dessert lepels en vorken gegar. 85 cent

KEUNE steeds beter, altijd goedkoper

Keune - Stationsweg 1
bij de molenmaker

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 31 okt. 196O
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Leijendekker, Leesten
3.30 -4.30 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen(waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. — , Melkjassen, leren Jekkers,

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.

Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div.
gereedschappen o.a. ring- en stceksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen» tangen, bahco-

sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.

SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

O N T V A N G E N : Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,

voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE



VOOR GEREEDSCHAPPEN en IJZERWAREN
G. Emsbroek & Zn c.v. - Zutphenseweg 5 - Tel. 1491

Uit de Raad.
Bij de ingekomen stukken was o.a. een verzoek
van het Vordens Mannenkoor aan de gemeente
om garant te staan voor een bedrag van ƒ 250.—
voor een eventueel tekort van een door het
mannenkoor uit te voeren operette, ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van ,dlt koor. De
heer Heerink zou het sympathiek vinden indien
er ook nog vrijstelling van vermakelijkheidsbe-
lasting zou gegeven kunnen worden. Ook de
heer Wesselink steunde het voorstel, daar dit
iets curtureels behelst, temeer daar de particu-
liere verenigingen in Vorden praktisch alles uit
eigen middelen moeten bekostigen en de ge-
meente voor culturele gebeurtenissen maar wei-
nig doet. De heren Klein Brinke en Wuestenenk
waren er eveneens voor, daar gebleken is dat
andere gemeenten in dit opzicht ook meestal
wat doen.
De heer Norde was bevreesd dat hiermede een
precident geschapen werd. Straks kunnen ook
andere verenigingen met een dergelijk verzoek
komen; waar blijft dan de grens? Niettemin
was hij ditmaal wel voor dit voorstel, dat dan
ook werd aangenomen.

Winkelsluiting tijdens St.-Nicolaas actie
De Raad keurde het verzoek van de Vordense
winkeliersvereniging goed tot opheffing van de
verplichte winkelsluiting op 26 en 28 november,
terwijl 29 november tot en met 4 december
reeds bij de wet ontheffing verleend is tot 21
uur.

Overlast van nertsenfokkeryen
Er was bij de gemeente een klacht binnen-
gekomen wegens overlast, veroorzaakt door een
nertsenfokkerij, welke te dicht bij woningen ge
vestigd is. Deze fokkerijen veroorzaken vaak
een ondragelijke stank. Door een bepaling in
de politie-verordening willen B. en W. hier perk
en paal aan stellen door bij de vestiging van
dergelijke bedrijven deze een zodanige plaats
aan te wijzen, dat zij geen hinder meer vormen
voor de omgeving. Dit geldt zowel voor nertsen-
als andere dierenfokkerijen.
Baron van Westerholt vond dat dit nader om-
schreven moest worden. Kraaiende hanen van
een pluimveefokkerij kunnen ook hinderlijk zijn
voor de omgeving. Ook het woord omgeving
vond hij nogal rekbaar.
De gemeente-secretaris deelde mede dat de Raad
bij de handhaving van deze verordening het
laatste woord heeft en een dusdanige klacht kan
afwijzen.

Wegenverbetering en ruilverkaveling
In het kader van de ruilverkaveling „Warns-
veld" zal een verbetering van het wegenstelsel
in het betrokken gebied plaats vinden.
Dit betreft ten eerste het aanleggen en verhar-
den van nieuwe wegen, ten tweede het verhar-
den van zandwegen en tenslotte het verbeteren
van reeds bestaande verharde en onverharde
wogen. De cultuur-technische dienst zal In de
kosten 70% bijdragen. De resterende 30% zal
door de eigenaren in het ruilverkavelingsblok
gedragen moeten worden, indien van derden
geen bijdragen in de kosten binnenkomen.
De gemeenten dragen doorgaans de helft van
<h>/e 30%. in de kosten bij en daarom was er een
voorstel van B. & W. om ook in dit geval 15%
of te wel ƒ 128.045,— voor haar rekening te
nemen. Baron van Westerholt gaf de voorzitter
in overweging om eerst eens te informeren of
dit wel door G.S. aangenomen wordt. Hij meen-
de op goede gronden dat dit niet het geval zou
zijn. Wethouder Wuestenenk deelde mede dat
de uitvoering van deze plannen nog wel enkele
jaren zal duren. Het voorstel werd aangeno-
men met de stem van baron v. Weserholt te-
gen.

Waaggebouw.
Het nieuwe waaggebouw, dat zal verrijzen bij
café 't Zwaantje is inmiddels aanbesteed. De
laagste inschrijvingen bedroegen ƒ 12.628,—.
Er was door de Raad destijds ƒ 24.000,— gevo-
teerd, hetgeen door G.S. was goedgekeurd. Na
aftrek grondkosten en enkele andere kosten
bleef er nog ƒ 10.000,— over voor het aanleggen
van een toegangsweg, wat verschillende raads-
leden nogal veel vonden. Het kon wel goedkoper
vonden zij. Het weegloon voor een varken zal
verhoogd worden van 20 op 30 cent.

Rondvraag.
Op een desbetreffende vraag van de heer Rege-
link, deelde de voorzitter mede dat de Ned.
Spoorwegen nog tot l januari a.s. uitstel heb-
ben verleend voor de opheffing van het waag-
Kobouw aan het station. Hij hoopte dat dan het
nieuwe gebouw gereed zou zijn.
De heer Wesselink wilde, nu men toch aan het
grondwerk bezig is, de bovengrondse leiding
van het elektrisch net aan de Baakse weg e.o.
ondergronds maken. Ook vroeg hij waarom het
zolang duurde voordat de reparatie aan de weg
Hackfort-Wichmond gereed is. De steenfabriek
was, aldus de voorzitter, in gebreke gebleven
om voldoende stenen op tijd te leveren. Ook had
de heer Wesselink een klacht over de toestand
van de Berend van Hackfortweg, die nu — na
al die regen — praktisch onbegaanbaar is. Het
is een modderbad en de mensen kunnen hier
niet behoorlijk bij hun woningen komen, laat
staan dat er bij eventueel voorkomende geval-
len een ambulance-auto door kan komen. Ook
de afrit van de dr. Lulofsweg naar genoemde
weg is een modderpoel (dit laatste gedeelte is
inmiddels opgehoogd en weer begaanbaar ge-
maakt, red.). Hij vroeg of er wel voldoende
toezicht was van gemeentezijde en vond het wel
spijtig dat de aanleg van de riolering aldaar zo
lang duurde.
De voorzitter wees er in zijn antwoord o.m. op
dat de bewoners van deze straten zolang ge-
bruik moeten maken van de Baakse weg.
Tenslotte vroeg de heer Norde of de gemeente
stimulerend wilde optreden bij de aanleg van
het elektrisch net onder Hackfort daar dit de
laatste tijd nogal stagneert.

KAPELAAN P. RUIGT O.F.M. VERTREKT
Voor vele parochianen kwam dezer dagen het
bericht, dat Kapelaan Ruigt, sinds l mei 1957
kapelaan alhier, was benoemd te Rotterdam,
als een donderslag bij heldere hemel.
Men heeft hem leren kennen als een ijverig en
aktief zielzorger, voor wie geen moeite te groot
was om een ieder met raad en daad bij te staan
en te helpen. Ook in het verenigingsleven heeft
hij zich als een sympatieke figuur doen kennen,
die meeleeft met het wel en wee der vereniging.

RATTI NIEUWS
Ratti I was verleden week vrij. Voor de reser-
ves was het zondag geen beste dag. Zij verloren
op eigen terrein van het sterke Socii I uit Vier-
akker met liefst 1—8.
Ratti b deed het beter en won zaterdagmiddag
met 4—l van Keyenborgse Boys c. Ratti c ging
naar Socii b en kreeg een nederlaag van liefst
18—l te incasseren.
Zowel voor senioren als junioren zijn dit week-
end geen wedstrijden vastgesteld.

HERFSTINSPECTIE N.R.S.
Door de inspecteur Nieuwenhuis werden de vol-
gende M.R.Y. dieren ingeschreven,
l van L. ten Have bc -f 76, l van 3. Wassink
b —78, l van J. B. Boersbroek b — 77, l van
D. J. Groot Jebbink b — 77, l van Joh. Bannink
b — 77, 2 van G. J. Ruiterkamp b — 77 en bc -f
76, l van G. J. Zweverink b —77, l van B. F.
Bennink b—77, l van erven Groot Jebbink
bc+ 76.

HEROPENING SLAGERIJ KRIJT
Woensdag heeft de slagerij M. Krijt in de
Dorpsstraat haar gemoderniseerde winkel her-
opend.
Er is nogal het een en ander in veranderd.
Om te beginnen is de oude toonbank verdwe-
nen en is er nu een hyper moderne gekoelde
toonbank met vitrines voor in de plaats geko-
men. In deze vitrines, welke bovendien voorzien
zijn van passende verlichting, ligt een keur van
vleeswaren geëxposeerd, die er bijzonder aan-
trekkelijk uitziet. Het voordeel hiervan is bo-
vendien dat de anders nogal aan bederf onder-
hevige waren, nu heerlijk vers blijven.
Ook in ander opzicht is deze winkel met haar
tijd meegegaan. Er is een nieuwe moderne snel-
weger, die tegelijk uitrekent hoeveel het gewo-
gene kost, en er zijn nieuwe werkmachines.
Kortom deze slagerij is nu up to date inge-
richt, hetgeen bovendien een vlottere en nog
betere bediening dan voorheen mogeluk maakt.eenrr

mHACKFORTFIHPT
A.s. vrijdagmiddag wordt het jaarlijkse Hack-
fortfeest gevierd met de kinderen van de O.L.
Dorpsschool. De leerlingen, die na de grote va-
kantie van 1961 op school hopen te komen, wor-
den ook op dit feest uitgenojtad. Zie de adver-
tentie.

KQÜ en p ij n w e g -
w r i j v e n m e t
D A M PO

RUIMTE-GEBREK
Daar we deze week zeer veel advertenties aan-
geboden kregen, bleef er niet zoveel ruimte
voor berichten over als we wel gewild hadden.
Zodoende moesten veel berichten worden be-
kort. Een volgende keer hopen we weer wat
meer details te geven.

DORSVERENIGING „HACKFORT"
De jaarvergadering van de Coöp. Dorsvereniging
„Hackfort e.o.", welke in het Bosmanshuis
houden werd, was goed bezocht.
De voorzitter, de heer G. Bogchelman, deelde mede
dat de financiële toestand gezond is. Het machine-
park verkeert in redelijk goede staat; do geleende
gelden zijn afgelost en bij de Boerenleenbank is
een aanzienlijk bedrag aan spaargeld belegd.
De aftredende bestuursleden en commissarissen,
t.w. de heren Kettelarij, Mullink, Maalderink en
Wagenvoort, werden herkozen.
De dorsroute voor dit jaar werd vastgesteld. De
tarieven zullen gelijk blijven aan vorig jaar. Al-
leen voor de lage druk pers zal 2 cent meer
worden berekend.

UITSLAGEN „DE IJSSELKRING"
Voor de biljartcompetitie van „De IJsselkring"
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Groene Jager—De Kets (café Uloemendaal), Vor-
den) 6—2; De Zon II—K.O.T. (café Krijt) 2^f>;
Excelsior II (café Sesink Baak)—De Kots G—2;
De Zon I—Groene Jager 4—4.

BILJARTEN K.O.T.
Voor de Zutphense Biljartbond werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: 2e a f d. K.O.T. I l ï >e
Pelikaan II, welke in een 8—O overwinning voor
onze plaatsgenoten eindigde.
In de 3de afdeling speelde K.O.T. III in Zutphen
tegen Carambole II en won met 6—2. K.O.T. IV
deed het ook nu weer goed en speelde gelijk met
4—4 tegen IJssel III.
Tenslotte speelde donderdavavond K.O.T. I thuis
tegen De Poorte I, welke wedstrijd met 4—2 ver-
loren ging.

AANLEG VAN RIOLERING EN TROTTOIRS
IN DE KOM VAN HET DORP

Voor de aanleg van riolering en trottoirs langs
de Rijksweg in het dorp is aan de eigenaren van
de aangrenzende percelen gevraagd gratis de
benodigde stroken aan de gemeente af te staan.
Meer dan de helft heeft direct aan dit verzoek
voldaan, terwijl de overigen hiertoe ook niet
ongenegen zijn, mits aan zekere voorwaarden
wordt voldaan. Dit punt kwam in de raadsver-
gadering ter sprake in verband met de goedkeu-
ring van het besluit tot aanleg van een riole-
ring aldaar voor rekening van de gemeente,
wat ƒ 150.000,— gaat kosten. Het leggen van de
2100 mtr trottoir komt voor rekening van Rijks-
waterstaat.

Deze week enorm veel extra
gratis geldzegels

l pot Frambozen-bessen jam 94 + 38 z.

l pot appel-frambozen-
bessenjam 72+28 a.

l bl. soepballetjes + l pak
vermicelli samen 97 + 48 z.

l bus witte peper 105+42 z

l zak zoute pinda'? ( I 80 gr ) 50+20 z.

250 gr. reeruggetjes
ver rukke l i jk koekje 69 + 14 z.

200 gr. toffee's 59 + 12 z.

8 Victoria repen 100 et

l grote pot abrikozen op sap 89 et

500 gr. Kookworst 135 et

Wederom vers voorradig:
Saksische, Berliner, Hausmacher
en Gelardeerde Lever

PARDIJ S heeft het uoor U!

Vakkleding nodig?
Bedenk dan:

Voor het-
zeilde geld

koopt u

Staat ter dekking de
nieuw aangekochte
premiebeer m. A-prijs
bekroond en 2 stam-
boekberen, beide met
Ie prijs bekroond. Bij
moeilijkheden met ver-
voer worden ze ook
gehaald. D. Nijenhuis
't zwembad D 6
Vorden, telefoon 1251

rakkleding
Het betere merk voor
werkl Wend o ^^
tot de Lonneker-
speciallstenl

BAMA haarsokken
zorgen voor warme voeten in

Uw rubberlaarzen

Natuurlijk bij

Wullink's Schoenhandei
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Huishoud- en Linnenscharen
Nagelscharen en tangen

Kleermakersscharen
Veescharen en tondeuses

Fröbelschanrtje f
Div. soorten zakmei

Schilmesjes - Broodmessen

Fa. HARTENS
Wapen- en sporthandel - ï^lfoon 1272

Elektrische slijpinrichting

Beenschilden, Windschermen

Handschoenen, Regenkleding

Valhelmen en Petten

voor BROMFIETSEN

A. G. T R A G T E R
Zutphenseweg

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

Charmant gekleed gaan ...
doet U in een rok uit onze

kollektie

O.a. in tweed bouclé-Noorse
rokken en Terlenka.

En de prijs.... een verrassing

H. Luth NIEUWSTAD Vorden

Extra Reklame
500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 45 et.

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram snijworst 90 et

500 gram gesmolten vet 45 et

Onze attractie geldt tot hedenavond

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

H.&W. tel. 1514

„Fort
KLEUTERSCHOENEN

In bruin, rood
en beige. Maten

24-28

Dit prachtige schoentje, dat
met z'n staten cambreur 't
doorzakken van't kindervoetje
voorkomt. Is alleen daarom
reeds waard, dat U 't koopt!
Fraaie snit, gerlefelljke pas-
vorm. Zeer veerkrachtig.

6 MAANDEN
G A R A N T I E

op de gepatenteerde „Fort"-
Rubberzool. ook op 't los-
gaan ervan.

A. Jansen
't Sdioenenhuis

Let bi j a a n k o o p
op 't zooinummer
49855f Ned. Patent)

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. H
Telefoon 1414

Voor uw oliehaard
ESSO

petroleum
niet /f.s.so bent U ht-tt'r
uit

A. de Jonge
Ruurloseweg 37
Telef. 1346.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Blouses
en

Overhemden
in diverse stoffen en

modellen

ALLEEN BIJ

Looman Vorden
Hyacinthen v. glas 35 et
Idem v. pot en tuin 25 et
Dubb. vr. tulpen 9 et
Enkele vr. tulpen 9 et
Triumph tulpen 8 et
Parkiet tulpen 8 et
Darwin tulpen 5 et
Narcissen, trompet 10 et

„ tros 12 et
Crocus, gemengd 5 et
Bol-irisscn 3 et

Bloem. v. Kesteren
Zutph.w.87. telef 1206

Rubberlaarzen
Fa. G. W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Kinderschoenen
in moderne kleuren

Grote voorraad tegen voordelige

prijzen

vindt U bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 1342

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

haardbrandolïe

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


