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FILM- EN VOORLICHTINGSAVOND
De besturen van de afd. Vorden van de Ned.
Pluimveeteelt Organisatie en de Ned. Bond van
Eierverzamelaars organiseerden dinsdag in de
zaal van hotel Bakker een film- en voorlich-
tingsavond.

De heer Mytema hield een inleiding over de
kippenhouderij, welke werd verduidelijkt door
een film, waarin vooral de voeding enz. van de
kippen naar voren kwam.
De pluimveehouder dient zijn bedrijf intensiever
te gaan inrichten, vooral met het oog op de lage
eierprijzen. Ook moet aan de opfok van kuikens
veel aandacht besteed worden.
Aan het rapen van eieren dient alle aandacht te
worden besteed met het oog op de reinheid. Zo-
doende kan er een goede kwaliteit aan het bui-
tenland worden geleverd. De export staat of
valt hiermede.
Na de pauze werd een film van het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
vertoond, waarin tot uitdrukking kwam, dat elk
ei een prima ei moet zijn.

In blijde Verwachting
Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor
Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm
Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie
zeep - shampoo, è f 5.90. Weten is gerust zijn.

W

VOETBAL
Vorden I heeft haar ongeslagen record zondag
niet weten te handhaven. Met liefst 3—O werd
van Rietmolen I verloren in een wedstrijd,
waarin het Vorden niet bepaald meezat. De Vor-
dense achterhoede liet enkele steken vallen, ter-
wijl de geel-zwarte voorhoede een groot gebrek
aan tempo demonstreerde. Er werd in het veld
heel aardig gecombineerd, doch het duurde te
lang voor de bal voor het vijandelijke doel
kwam, waar de backs en halfspelers alle tijd
hadden om zich goed op te stellen en de Vor-
denaren geen of slechts moeilijke schietkansen
gaven.
De doelman van Rietmolen verdedigde zijn doel
uitstekend. Met rust had Rietmolen reeds een
2—O voorsprong, waarvan zeker een doelpunt
voorkomen had kunnen worden. In de tweede
helft wist Vorden ondanks haar meerderheid
niet tot doelpunten te komen. Uit een door-
braak maakten de gasten met een fraaie kopbal
er 3—o van, hetgeen ongetwijfeld geflatteerd
was.
Vorden II spe-elde met een aantal invallers tegen
Neede III en verloor met liefst 7—1. Het wordt
tijd dat de reserves eens wat punten gaan be-
halen.
Vorden B ging op het goede pad voort en ver-
sloeg zaterdagmiddag KDC B met liefst 5—O.
Vorden I gaat zondag a.s. de moeilijke uitwed-
strijd tegen Markelo II tegemoet. Wanneer Vor-
den het tempo niet weet op te voeren en de
spelers de bal niet vlugger doorgeven, zit er
weer een nederlaag in het verschiet en worden
de kansen op het kampioenschap wel gering
want dan komt zij 2 punten achter op haar 3
naaste concurrenten Noorddijk, Rietmolen en
Lochhuizen. Vorden III speelt thuis tegen St.
Walburgis II en kan deze wedstrijd winnen.

NOG VOLOP AARDBEIEN
Bij de heer Joh. Groot Enserink op 't Boerle
in de buurtschap Delden plukt men momenteel
weer volop aardbeien uit de tuin. De aardbeien
zien er even smakelijk en even groot uit als die
van de zomerpluk en ook de hoeveelheid is ze-
ker niet minder. Vele planten staan bovendien
nog volop in bloei, zodat — wanneer de weers-
omstandigheden niet veranderen — het nog een
goede oogst kan worden.

AUTO GESTOLEN
Voor het eerst in de analen van de Vordense
geschiedenis is er hier een auto gestolen. Dit
gebeurde woensdagavond op het Kerkplein. De
wagen, een Morris, was het eigendom van de
heer W. die de dienst in de iNed. Herv. Kerk bij-
woonde en verzuimd had de wagen af te sluiten.
De wagen is .donderdag onbeheerd en met een
lege benzinetank in Beilen (Dr.) aangetroffen.

DE CHR. VAKBEWEGING
Men schrijft ons: De Chr. Vakbeweging is
steeds paraat in de verdediging van de recht-
matige verlangens der werknemers. Zij ziet zich
krachtens haar opdracht genoodzaakt volle aan-
dacht te schenken aan de prijsontwikkeling voor
de eerste levensbehoeften. Zij weigert mee te
werken aan het afwentelen van de lasten der
bestedingsbeperking op de minst draagkrach-
tigen.
Om verantwoording af te leggen over haar be-
leid zal zij a.s. week een vergadering beleggen
in „Concordia" te Hengelo (G.). Tevens zal op
deze avond een verantwoord ontspanningspro-
gramma worden gebracht, zodat deze vergade-
ring ook de jeugd kan boeien. Voor bijzonder
heden leze men achterstaande advertentie.

KERKDIENSTEN zondag 10 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat
7.15 uur Ds. J. H. Jansen

Medlerschool.
10 uur Ds. J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Prof. Dr. A. D. R. Polman,

van Kampen
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 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 9 nov. van 5 uur tot en met
zondag 10 nov. Dr.de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 10 nov. Van Soest, Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 108 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 33.— tot f 40.— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand v. l nov. t.m. 7 nov.
Geboren; d. van A. J. Zweverink en H.
Zweverink-Olthof; d. van J. C. van Langen
en A. van Langen-Lagerweij; z. van G. J,
Lubbers en A. M. Lubbers-Bennink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: P. van j^lsen en G. Eggtnk.
Overleden: Geen.^r

UIT DE RAAD
In de donderdagavond gehouden raadszitting
heeft de raad tot onderwijzer aan de Openbare
Lagere Doprsschool benoemd de heer G. Len-
selink, onderwijzer ^fc de Nutsschool te Olden-
zaal. Hij was de en^^nog overgebleven candi-
daat op de lijst.
Verder trok de raad ƒ 653,— uit voor nieuwe
bliksemafleiders aan de dorpstoren en
ƒ 950,— voor tegemoetkoming in de kosten van
verhuizing van de heer P. Hoogedoorn in wiens
woning het nieuwe hoofd van de O.L. School,
de heer Brinkman, komt te wonen. Verder zal
de woning van de doodgraver opgeknapt wor^
den hetgeen een bedrag van ƒ 4.175,— vordert.
Bij de rondvraag deelde de voorzitter nog mede
dat de Boerenleenbank niet bereid was om de
ƒ 50.000,— ten behoeve van het handvaardig:
heidslokaal aan de Lagere Landbouwschool te
fourneren tegen de van hogerhand vastgestelde
rente II 4*4%. De heer Wuestenenk wees nog
op de mogelijkheid dat de boeren zelf de be-
nodigde ƒ 50.000,— bijeen brengen tegen de ren-
te van 4%%, eventueel als obligatielening.
Nu de dode beukeboom voor het postkantoor
geveld is, achten B. & W. de tijd gekomen om,
zoals de heer Wesselink in een vorige raads-
zitting reeds gesuggereerd had, in overleg te
treden met verkeers-experts teneinde op dit
drukke verkeerspunt te komen tot de aanleg
van een verkeersrotonde, zodra dit financieel
mogelijk is. Op 18 november zullen experts deze
mogelijkheid onderzoeken en daarna advies uit-
brengen.
Tenslotte vroeg de heer Wesselink nog om in
de donkere wintermaanden 's morgens vanaf
half zeven tot zolang dit nodig is de straatver-
lichting te laten branden ten behoeve van de
velen, die 's morgens naar hun werk, school,
trein of bus moeten. De voorzitter deelde mede
dat dit al een punt van bespreking bij B. & W.
geweest was.

WILDRIT
Op een te Zutphen gehouden wildrit van de mo-
tor- en autoclub M.A.C.Z. (over een afstand van
58,5 km) behaalde onze plaatsgenoot D. J. Rou-
wenhorst met motor een 3e prijs met 49 strp. en
H. Meulenbrugge met auto een 6e prijs met 58
strp.

BIOSCOOP
Vanavond wordt het derde deel (tevens einde)
vertoond van de belangrijke oorlogsfilm 08/15.
Dit deel brengt de ineenstorting van het Hitler-
Duitsland. Al degenen die enthousiast waren
over het Ie en 2e deel zullen ook het sensatio-
nele slot niet willen missen.

(Ingezonden Mededeling)
DE DRUMBAND IN NOOD

Voor de derde keer zal het misschien zijn, dat
op 23 november a.s. de drumband van Concordia
haar medewerking zal verlenen aan de intocht
van St. Nicolaas in Vorden. Misschien, want zo-
als de feiten op 't ogenblik liggen, zal dit hoogst-
waarschijnlijk geen doorgang kunnen vinden.
„Waarom?" zult u zich wellicht afvragen. Wel,
het is geen kwestie van niet willen van de
drumbandleden, maar eerder van niet kunnen.
Nu het winterseizoen is aangebroken voor uit-
voeringen van verschillende verenigingen is de
repetitiegelegenheid voor de drumband in een
hachelijke positie komen te verkeren.
Momenteel is er geen zaaltje in onze gemeente
beschikbaar voor de drumband om te repeteren,
terwijl het toch nog altijd zo is, dat om iets te
kunnen brengen, hetzij muziek, zang, toneel
enz. er gerepeteerd moet worden.
Welnu, wanneer er geen repetities gehouden
kunnen worden door de drumband, zal deze zich
waarschijnlijk voorlopig niet in het openbaar
kunnen vertonen.
Is er nu niemand die de drumband aan een voor
de wintermaanden geschikte repetitiegelegen-
heid kan helpen?

Een drumbandlid.

BIJEENKOMST PLATTELANDSVROUWEN
Maandag 4 november hield de Bond van Plat-
telandsvrouwen afd. Vorden een bijeenkomst
in het Nutsgebouw. De presidente, mevr. Klein
Brinke-Gotink, kon in haar openingswoord we-
derom een nieuw lid welkom heten. Aan de da-
mes H. d'Aumerie-Numans en I. Rombach-Bos-
man werd dank betoond voor de ontvangst van
twee Engelse gasten.
Mevr. Holman-Breeman, lerares bij de Huis-
houdelijke Voorlichting ten Plattelande, hield
een boeiende lezing over „Nieuwe Textielstof-
fen". Spreekster vertelde dat er in Nederland
nog geen textielwet bestaat, zodat de huisr
vrouw geen zekerheid heeft omtrent de grond-
stoffen, die voor het^^en van een stof ge-
bruikt zijn. De bedoel^B is dat er in de toe-
komst kaartjes met juSe aanduidingen aan de
stoffen gehecht zullen worden. Mevrouw Hof-
man vertelde hoe men grondstoffen als wol,
katoen, linnen enz. kanJ^rkennen. Tevens werd
uitvoerig gesproken oflk nylon, orlon, terlen-
ka e.d.
In de pauze werden de verschillende staaltjes
door de dames bekeken. Aan het eind van de
middag werd de film: „Romance in Enkalon"
gedraaid.

SCHIETWEDSTRIJDEN RESERVE
RIJKSPOLITIE

In hotel Bakker werden schietvvedstrijden ge-
houden voor de reserve-rij kspolitie van de groep
Vorden.
De diverse uitslagen waren:
Personele baan: 1. G. Vosselman 47—43, 2. J. H.
Hilferink 41-̂ 4, 3. J. Aalderink 41—43, 4. H.
Groot Jebbink 38—45.
Vrije baan: 1. G. Vosselman 67 p., 2. J. H. Hil-
ferink, 63 p., 3. J. B. Aalderink 59 p., 4. G. J.
Kamperman 57 p.
Geluksbaan: 1. G. Vosselman 283 p., 2. G. J.
Kamperman 275 p., 3. J. B. Aalderink 269 p., 4.
Owmr. Bolt 265 p., 5. Ad. Ie Roux 256 p.
De prijzen werden door adjudant Ie Roux nar
mens de districts-commandant van de rijkspoli-
tie te Apeldoorn met een toepasselijk woord uit-
gereikt, waarbij spreker dank bracht aan de
organisatoren van deze avond en aan de heer
Bakker voor het beschikbaar stellen van de
zaal.

BILJARTEN
In de competitie van de Zutphense Biljartbond
won KOT I met de overtuigende cijfers 8—O
van TOG I. Het hoogste partijgemiddelde in de-
ze hoofdklasse behaalde J. Klein Hekkelder met
9%. In de tweede klasse speelde KOT II uit te-
gen Poorte II en verloor met 10—O, terwijl
KOT III met 8—2 won van TOG III. Hoogste
partij gemiddelde in deze afdeling G. Hellewegen
met 4,05. Kets I speelde tegen Atlanta II en
won eveneens met 8—2. In de derde afdeling
verloor KOT IV van De Kroon II met 8—2.

„VEILIG VERKEER" ACTIEF
Het bestuur van „Veilig Verkeer" meent er
goed aan te doen alle rijwiel- en bromfietsbe-
zitters in de gelegenheid te stellen hun achter-
spatborden geheel gratis te laten opverven.
Vooral in de herfst en de winter kan een helder
wit achterspatbord een zaak van levensbelang
zijn, en bovendien is het wettelijk verplicht.
Laat daarom in uw eigen belang deze kans niet
voorbijgaan. Zie de advertentie elders in dit
blad.

KLAPROOSDAG 1957
In de komende week zal weer de jaarlijkse klap-
rooscollecte worden gehouden, waardoor het
Nederlandse Oorlogsgraven Comité in de ge-
legenheid wordt gesteld de oorlogsgraven keu-
rig te onderhouden en nabestaanden van buiten-
landse gesneuvelden naar Nederland te laten
komen om het graf van hun dierbaren te bezoe-
ken.
De brieven, die het Ned. Oorlogsgraven Comité
van deze nabestaanden ontvangt, zijn één groot
monument van ontroerende dankbaarheid je-
gens het Nederlandse volk. Het comité hoopt
dan ook, dat een ieder ook nu weer met milde
hand zal geven, opdat zij haar gewaardeerd
werk kan voortzetten.

FEESTVERGADERING
HENGELAARSVERENIGING

In café De Zon hebben de leden van de Henger
.laarsvereniging „De Snoekbaars" met hun da-
mes een feestvergadering gehouden. In zijn
openingswoord wees de voorzitter, de heer A.
Bello, er op dat de vereniging volgend jaar haar
10-jarig bestaan hoopt te herkenden. Om dit
feit straks op enigszins grootse wijze te kunnen
vieren, was besloten om dit jaar geen feest-
avond te houden, doch een feestvergadering
met attracties. Alvorens men hiertoe overging
werden eerst de uitslagen bekend gemaakt van
de competitie om de zwaarste vis. De wissel-
beker ging dit jaar naar J. Krauts, die in de
onderlinge wedstrijden de meeste vis had ge-
vangen nml. 600 gram, tweede was J. Fleming
met 390 gram, 3. Hellewegen, 283 gram, 4. J.
Koster, 5. W. Brokke, 6. Veenhof, 7. Wolferink,
8. Harmsen, 9. Bannink en 10. H. Jansen. In de
competitie om de zwaarste witvis buiten de on-
derlinge wedstrijden ging de prijs naar W. Brok-
ke, die een blei van ruim 5 pond had laten we*
gen. Bij de roofvis was H. Wentink de gelukki-
ge met een snoek van 10 pond. Beiden kregen
een flesopener met het Vordense wapen er op.
De voorzitter deelde verder nog mede dat er op
zondag 10 november a.s. een onderlinge snoek-
wedstrijd gehouden zal worden in de IJssel na-
bij café De Groene Jager en wel van half tien
tot half twaalf. Loting en prijsuitreiking vin-
den bij De Groene Jager plaats.
Na deze mededelingen werd de avond verder op
gezellige wijze doorgebracht met wedstrijden in
hersengymnastiek, muzie'k, een dansje en een
verloting, terwijl de traktatie eveneens niet ont-
brak.

DAMMEN
In de uitwedstrijd, welke de Vordense Damclub
speelde tegen Lochem, is de einduitslag nog niet
bekend, daar er aan bord l en 2 nog twee afge-
broken partijen zijn.
De uitslagen zijn:
A. T. van Kampen (Lochem)—J. F. Geerken
(Vorden) afgebr.; H. Kollen—A. Berkelder af-
gebr.; W. K. Koetsier—J. Oukes 0—2; M. Sloot
—D. Klein Bramel O—2; J. Bennink—D. Breu-
ker 0—2; G. Stok—D. Hoevers 1—1; J. Haze-
winkel—J. M. Wijen 1—1; V. Nijbolt—H. Wan-
sink 2—0; A. Harmsen—J. Groene 2—0; H. G.
Nijkamp—A. Wentink l—1.
De voorlopige eindstand is 7—9 in het vorodeel
van Vorden. De beide afgebroken partijen bieden
nog kansen op remise.
In de thuiswedstrijd tegen Hummelo wist de
Vordense damclub met 12—8 te winnen. Hum-
melo had van de KNDB toestemming om met 8
spelers aan de competitie deel te nemen. De 2
borden waaraan niet gespeeld wordt, worden
als remise beschouwd.
De uitslagen waren: J. F. Geerken (Vorden)—
H. de Vries (Hummelo) O—2; J. Lammers—H.
van Til 2—0; J. Oukes—H. Nijen Twilhaar 2—0;
D. Klein Bramel—W. Veldkamp l—1; B. Breu-
ker—B. de Vries l—1; P. Hoevers—H. Regelink
0—2; M. Wijen—H. Beek 2—0; H. Wassink—P.
Westhof 2—0.

TAFELTENNIS
Het herenteam van NTTC I speelde verleden
week in de 2e klasse A in eigen home tegen het
sterke team van DTTC III uit Deventer. Tegen
deze ernstige kampoenskandidaat konden de
Vordenaren het niet bolwerken en verloren met
2—S.
NTTC II stelde in de 3e klasse C niet teleur en
won thuis op overtuigende wijze met 9—l van
het bezoekende de Toekomst IV uit Lochem.
Het derde wist in de 4e klasse B een verdien-
stelijk gelijkspel (5—5) te behalen op de nieu-
weling ATTC II uit Almen, die in Vorden op
bezoek kwam.

De A-ploeg overtrof de verwachtingen en be-
haalde wederom een glorieuze overwinning. Nu
werd in Deventer een flinke 2—8 zege behaald
op St. Lebuinus II.

Koop een klaproos in de week van 11-16 nov,
Toont door een milde bijdrage uw dank voor de herwonnen vrijheid.



HACKFORTFEEST
Woensdagmiddag vierde de O.I.S. dorp haar

traditionele Hackfortfeest. Na het zingen van
het Hackfortlied werd evenals voorgaande ja-
ren een filmprogramma vertoond en wel Repel-
steeltje en Circus Elleboog, welke films zeer in
de smaak vielen. Enkele traktaties verhoogden
de feeststemming. Al met al een zeer geslaagde
middag.

VERKIEZING KERKERAADSLEDEN
Tot ouderling in de Herv. Kerk werden gekozen
de heren H. J. Reering en L. Wesseling, tot
kerkvoogden de heren H. Wesselink en J.
Wechgelaer en tot diaken de heren G. H. Maat-
kamp, H. Hoetink en D. Norde.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST
On dinsdag 12 november a.s. hoopt het echtpaar
H. F. Helmink—Tibben op ,de Kranenburg de
dag te herdenken, dat zij voor 50 jaar geleden
met elkaar in de echt werden verbonden. Beide
jubilarissen genieten nog een goede gezondheid.
De bruid, die 72 jaren telt regelt, geholpen door
haar dochter de dagelijkse werkzaamheden in
de huishouding, terwijl de heer Helmink, die
onlangs 80 werd en ook zeer vitaal is, nog dar
gelijks op het land werkt, het vee verzorgt enz.
De heer Helmink is een zeer geziene figuur in
de parochie op de Kranenburg en bekleedt hier
een vooraanstaande plaats in het parochiële le-
ven.
Hij was mede-oprichter van de ABTB en Boe-
renleenbank te Kranenburg in 1918 en was ja-
renlang bestuurslid hiervan. In 1922 werd hij
benoemd tot lid van het R.K. Kerk- en School-
bestuur der St. Antonius van Paduaparochie,
waarvan hij thans nog secretaris is.
Voor zijn grote verdiensten voor de parochie
werd hij in 1948 tegelijk met wijlen de heer
Herm. Mokkink, door Z.H. de Paus begiftigd
met het ere-kruis „Pro Ecclesiae et Pontifice".
Eveneens zal de heer Helmink op deze dag nog
een bijzonder feit herdenken, n.l. dat hij gedUr
rende een halve eeuw lid is van het R.K. Zang-
koor „Cantemus Domino". Tot 1953 was hij
dirigent van dit koor en thans erevoorzitter.

SERVICE VAN DE ANWB
Doordat in de gevaarlijke bocht op de Wientjes-
voort in de Rijksweg Vorden—Ruurlo geregeld
autobestuurders het slachtoffer worden van
slippartijen heeft de ANWB ter weerszijden van
de brug over de Vordense Beek (Kranenburg-
Wientjesvoort) verkeersborden aangebracht
met een grote Z. Hopenlijk zullen de wegge-
bruikers hier aandacht aan besteden, zodat on-
gelukken voortaan uitblijven!

RATTI-NIEUWS
Ratti I was j.l. zondag op bezoek bij Viod I te
Doetinchem, doch moest helaas met een 2—l
nederlaag genoegen nemen.
Het werd niettemin een spannende strijd, waar-
bij de Rattianen kennelijk beter samenspeelden
dan de thuisclub. Reeds na een paar minuten
had Ratti succes toen Tolkamp de bal hoog
voorbracht en de te vroeg uitgelopen doelver-
dediger van Viod tevergeefs greep (O—1). Het
antwoord van de gastheren kwam spoedig hier-
na en het was l—1. Even voor rust kon Viod
na een mooie combinatie de bal voor de tweede
maal langs reserve-doelman Hartman plaatsen,
waarmee de rust inging (2—1).
Na rust was de strijd geheel open. Aan beide
zijden werden felle aanvallen ondernomen, die
nogal eens strandden op buitenspel. Een gelijk-
spel had de verhouding beter weergegeven.
Ook de reserves hadden weinig geluk in de
thuiswedstrijd tegen Baakse Boys II. Het werd
hier 3—2 voor de bezoekers, doch de uitslag had
evengoed andersom kunnen zijn, daar Ratti vele
kansen kreeg, doch deze niet wist te benutten.
De A junioren kregen in de Keyenborg van het
A elftal der Boys een 8—O nederlaag te slikken,
terwijl Ratti B in Warnsveld met 2—l verloor
van Warnsveldse Boys B.
Zondag a.s. kan Ratti I proberen om de ontr
moeting tegen den Dam I, dat op bezoek komt,
in winst om te zetten. De gasten staan bekend
als harde werkers, die niet van ophouden weten,
zodat de Rattianen alles in het werk moeten
stellen om een behoorlijk resultaat te behalen.
Het tweede is vrij, terwijl de A junioren hun
krachten kunnen beproeven in Hengelo, waar
Pax B hun tegenstander is.
Ratti B krijgt zaterdagmiddag bezoek van
Voorst B.

ENORME KOOLRAAP
Moeder Natuur blijkt soms rare grillen te heb-
ben. Zo ontdekte de heer H. op de Kranenburg
dezer dagen bij het oogsten van de koolrapen
een enorm exemplaar. De vrucht bleek een ge-
wicht te hebben van bijna 9 kilo, hetgeen een
grote zeldzaamheid is.

SUCCES VOOR VZV
In Nordhorn (Dld.) werd een zwemontmoeting
gehouden tussen de Kringen Saksen-Weimar en
Westfalen en Twenthe-IJsselstreek, waaraan
ook onze plaatsgenote Joke Brandenbarg, lid
van de Vordense Zwem- en Waterpoloclub deel-
nam. Zij wist hier op het nummer 100 mtr borst-
crawl dames beslag te leggen op de 2e plaats.
Deze afstand werd door haar afgelegd in 1.15.8,
hetgeen een prachtige prestatie was. Aan deze
ontmoeting werd verder deelgenomen door ver-
enigingen uit Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en
Hengelo (O.).

NAJAARSINSPECTIE SCHAPENSTAMBOEK
Bij de najaarsinspectie werden de dieren van de
volgende eigenaren, lid van de Vordense Scha-
penfokvereniging opgenomen in het Schapen-
stamboek:
2 st. v£n H. J. Rietman, Warken met b -f en
b —; l van H. J. Pardijs, Kranenburg met b +; 2
van H. J. Berenpas, Vorden met b + en b +; l
van B. J. Peters met b; l van A. Tjoonk „Gar-
mel" met b; l van D. Lettink, Vorden met b;
l van T. Rietman met b; 2 van Groot Graf fel,
Warnsveld met b + en b -f; 6 van Huize ,,Sui-
deras" met b -f- b -f b -f b - f a b e n a b ; l van
H. Jansen, Vierakker met b; l van B. J.
Schoenaker, Vierakker met b -f; ;1 van M. Hel-
mink, Delden met b;l van G. J. Klein-Geltink,
Vorden met b — ; 2 van H. Pijnenburg, Warns-
veld met b -f- en b; 4 van L. Emsbroek, Vorden
met b—, b, b en b; 3 van G. J. Pelgrum, Voi>
den met b + b + en b.

K.A.B. STELDE WINTERPROGRAAMA VAST
Onder voorzitterschap van de heer J. C. van
Langen hield de K.A.B, een goed bezochte leden-
vergadering in zaal Schoenaker.
De voorzitter memoreerde in zijn openings-
woord het onlangs overleden lid der afd. Trans-
portarbeiders, wijlen de heer M. Visser, die
steeds een trouw lid was geweest.
Spr. deelde mede, dat de afdeling zich in een
gezonde groei mocht verheugen en het leden-
tal de laatste tijd geregeld toeneemt.
Het verslag van de penningmeester, de heer
J. Krauts, vermeldde een voordelig saldo, waar-
na enkele mededelingen werden gedaan. Op 23
november a.s. zal te Arnhem de Centrale Raads-
vergadering worden gehouden, waarheen enkele
leden zullen worden afgevaardigd. In de kas-
controle-commissie werden benoemd de heren P.
Eykelkamp (café) en B. Eykelkamp, Smids-
straat.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de
aftredende voorzitter en penningmeester resp.
de heren J. van Langen en J. Krauts herkozen,
terwijl inplaats van de heer G. Bouwmeister,
die emigreerde naar Canada werd gekozen de
heer P. Eykelkamp (café).
Vervolgens kwam net winterprogram aan de
orde. Elke maand zal er een ontwikkelings-
avond worden gehouden. In november zal Pater
Ruigt een lezing houden over „De vernieuwing
in de Kerk"; in december volgt de St.-Nicolaas-
avond in samenwerking met de K.A.V.; voorts
op Tweede Kerstdag het Kinderkerstfeest met
film en tractaties; in januari een lezing door de
heer VerbaJ^fc>ver „Bezit voor iedereen"; in
februari een^King over „Spanning en ontspan-
ning in het gezin"; terwijl in maart het pa-
troonsfeest wordt gevierd van St. Josef. Voorts
werd in principe besloten op een vrije middag
een excursia^^ houden naar een plaatselijke in-
stelling of InRjf.

FILMVOORSTELLING BOERENLEENBANK
Het is een goede gedachte geweest van het be-
stuur van de Coöp. Boerenleenbank om eens in
de 4 of 5 jaar een filmavond te organiseren voor
ouderen alsmede een filmmiddag voor kinderen
die deelnemen aan het schoolsparen.
Woensdagmiddag mochten circa 500 kinderen in
het Nutsgebouw genieten van enkele bijzonder
mooie teken, en kinderfilms,
's Avonds werd voor een goed bezette zaal de
film „Met elkander voor elkaar" vertoond, waar-
in de aanwezigen een uitnemende reportage kre-
gen van het Nederlandse platteland met bijzon-
der fraaie opnamen van landschap en bedrijf.
Na de pauze waarin koffie met gebak werd aan-
geboden volgde een meer komische film als-
mede een fraaie film van het Bloemencorso te
Aalsmeer.
Een vertegenwoordiger van de Bankinstellingen
sprak een kort propagandistisch woord inzake
het spaar- en credietwezen.
Na afloop dankte de heer H. J. Gotink, namens
het bestuur van de Coöp. Boerenleenbank allen
die tot het welslagen van deze middag en avond
hadden medegewerkt en sprak de wens uit dat
deze dag ook voor de Bank vruchten mag af-
werpen.

Tarvobrood
Dagelijks voorradig,
verpakt en gesneden.

Een uitkomst voor de huisvrouw.
Neemt proef.

Bakker S C H U R I N K
Indiana Rubberstalvloeren
Warme vloer - zachte vloer.

Voorkomen en verhelpen alle
stalbeengebreken bij uw koeien.
Levering direct uit voorraad.
Vraagt ons even aan.

A. R. Wagenvoort
Vorden
Telefoon K 6752 - 259

VISSER
VORDEN

Doe uw voordeel.
25) gr. goudmerk koff ie 1.59
250 gr. zilver merk koffie 1.25
100 gr. goudmerk thee 0.69
l yz kg. bruine bonen 0.89
250 gr. speculaas 39 en 49 et
Bij 3 pakjes dolfijn margarine a 1.14
met 15 N.G.V.-zegels, l plastic zak
met 15 stuiters gratis

Als extra reklame:
bij aankoop van een grote rook-
worst 500 gr. zuurkool voor slechts
10 et.

LevensmiJJelenhedr.H.G.V. G.H. Hilferink
rDELANA

^f- Meisjes- en
•£• Jongenstruitjes

TW£KA
^ lange Pantalons, in
^ leuke strepen en ruiten

bij LOOMAN - VORDEN

SOL EX

SOLEX
olie
banden
bougie's
regensch.
kinderduo's

A. G. TRAGTER
A.s. zondag competitiewedstrijd

Ratti l • Den Dam l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Antiek te koop gevraagd.
Ronde tafels, kabinetten, hoekkastjes, bu-
reau's klokken, stoelen, ladenkastjes, tin- en
koperwerk, kristal, lampen, porselein, glazen-
kasten, kisten, tegels, gouden en zilveren
voorwerpen, theestoven enz.

Th. MIGCHELBRINK
Schoolstraat 13. Zevenaar
Tel. 08360-3208

Altijd voordeliger!
WIJ HEBBEN ZE WEER:
^ De heeriijke moccasprits, 250 gr., 62 et.
^ 100 gr. al lerf i jnste ham, 49 et.

200 gr. prima bloedworst, 45 et.,
tevens Stegeman's Geld. rookworst.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

} GROOTENBOER
^ Zutphenseweg Telefoon 415

Muziekvereniging
„Concortfia"

a.s. vrijdagavond 8
uur repetitie in het
Nutsgebouw.
Dus niet dinsdag-
avond.

Te koop gevraagd:
burgerwoonhuis,
huisje of boerde-
rijtje in Vorden of
Veldwijk.

Brieven no. 15 Bur.
Contact.

Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen.
Tel. 06753-234.

Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopuimingen, an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

H omoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuznadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Retexturingbedrijf
„Accuraat" Oldenzaal

Uw adres voor beter
Chem. Reinigen, Trico-
leren, Drijmastern,
Verven, onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen drie dagen terug.
Depot Vorden:

H. Liith, Nieuwstad
W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

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

Weulen Kranenharo
„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.

Voor al uw

is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden



Mevr. Muis, Insulin-
delaan 20, vraagt een
flinke HULP voor 3
of 4 halve dagen,

Mevr. van den Wall
Bake, het Kiefskamp
Linde, vraagt wegens
ziekte een MEISJE
voor hele dagen of
voor d. en n.

Gevraagd een fl ink
DAGMEISJE, zelfst.
kunende koken en wer-
ken. Smit Zutphense-
weg, Tel. 281.

Te koop een g o.h.
HAARDKACHEL,
zeer billijke prijs,
Nieuwstad 58 Vorden

Te koop vers gedorst
HAVERSTRO bij
G. H. Visschers Veld-
wij k.

Te koop toom BIG-
GEN, H stuks, bij
H. Lijftogt bij het
Kerkhof, Vorden.

Te koop een toom
BIGGEN. G. J. Eijer-
kamp, B 35

Te koop prima bruine
WINTERMANTEL,
norn. maat, 't Hoge 29
Vorden.

Te koop de HELFT
van een vette maal bij
E. J. Hukker, Delden.

Te koop r.b. STIER-
KALF, 8 dagen oud.
J. H. M. Roei vink bij
't zwembad.

Te koop M.R.IJ., vlot
neurende, dr. VAARS
t.b.c.- en abortus-vrij,
met stempel.
G. J. Wunderink,
Kranenburg.

Te koop zwaar, nuch-
ter STIERKALF, 8
dagen oud. H. Eggink,
Hackfort C 12.

Te koop biggen, schot-
telingen en 2 nuchtere
stierkalveren.
G. J. Sloetjes, D 167
Vorden.

Te koop BIGGEN.
G. Oortgiesen D 157.

Te koop een toom
BIGGEN. E. Pardijs,
't Lange End.

Te koop een toom
BIGGEN, H. J. Par-
dijs, 't Meulenbrugge.

Te koop een prima
HAARD, voor klein
vertrek. Henk v. Ark.

Rietmatten
uit voorraad
leverbaar.

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

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

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Op maandag 11 november a.s. hopen
X D.V
H
X
X
X
X

D. Regelink

en

G. Regelink-Ruesink

X hun 25-jarige echtvereniging te herden- u
ken.

( Dat zij nog lang voor elkaar en voor X
ft ons gespaard mogen blijven, is de wens ft
ft van hun dankbare dochter, zuster en ft
u schoonzuster.

ft Marietje
ft J. G. Regelink

Q Vorden, november 1957.
X „Huiskamp". X

X X
X Receptie van 3-4 uur in Concordia te \
.. Hengelo (G.).

r i

X

Op maandag 11 november a.s. hopen
onze geliefde ouders

A. ter Maten

en

B. M. ter Maten-KI. Kranenbarg

hun 25-jarige echtvereniging te herden-
ken.
Dat ze nog lang gespaard mogen blijven,
is de wens van hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.

Vorden, november 1957.
„'t lebbink"

Gelegenheid tot feliciteren van 4-5 uur
in Hotel Bakker.

.

Xhopen Q
A
X

Op dinsdag 12 november a.s.
onze lieve ouders en grootoi

H. F. Helmink

en

H. B. Helmink-Tibben

de dag te herdenken, dat zij voorf^faar
elkander het H. Sacrament van het
Huwelijk toedienden.

Hun liefhebbende kinderen
en kleinkinderen.

Kranenburg, D 124 Vorden.

r i

x

Gelegenheid tot feliciteren van 4-5.30 W
u uur in zaal Schoenaker.

Op zondag 10 november a.s. hopen
onze lieve ouders

J. J. Woltering

en

Th. M. Woltering-Schepers

hun 25-jarige echtvereniging, tevens
't 25-jarig bestaan der zaak te herden-
ken.

Hun dankbare kinderen
Gerard
Marietje en Carel
Doortje

Vorden, november 1957.
't Hoge 23.

Receptie van 4-5.30 uur in Hotel Bak-
ker.

Heden zaterdag

GEEN C.J.M.V.-bibliotheek.

Koldemarkt Hengelo-GId.
DE GEHELE DAG

DANSMUZIEK
Aanvang 10 uur v.m.

Nu vis eten !
Keus uit een zee van soorten

Vis is licht verteerbaar, smakelijk Vele soorten! Vele bereidings-
en rijk aan goede voedings- wijzen I Breng afwisselend deze
stoffen. Vis schenkt U bovendien soorten op tafel:
rijke mogelijkheden tot afwisse- Schelvis, verse haring, schoï,
ling- diepvries

BOM ^oor S1*^ folder met zeer aan-
*"" trekkelijke visrecepten.

Aangeboden door het Produktschap voor
Vis en Visprodukten.

NAAM

ADRES
150

PLAATS,. l

Zend deze bon in open enveloppe (waarop l
4 ets. postzegel) aan: Voorlichtingsbureau •
voor de Voeding, afd. Vis, IJmuiden.

^Winkel ers.
Degenen, die een adverten-
tie hebben opgegeven voor
de Sint Nicolaascourant van
de Vordense Winkeliers-
vereniging, worden er aan
herinnerd, dat deze uiterlijk

a.s* maandagmiddag 12 uur bij
Drukkerij Wolters bezorgd moeten
zijn*

Anders wordt de copy van vorig
jaar aangehouden.

Vordense Winkeliersvereniging.

r Nutsgebouw
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 17 nov«, 8 uur

De gedurfde en aangrijpende film

Het recht om geboren te
worden

*
ti^eu

met; Gloria Marin en Jorge Mis
Kan een moeder afstand doen va:
vrucht van haar liefde ?
Nimmer werd tot op heden een der-
gelijk intiem menselijk probleen^Bp
zulk een ontroerende wijze behancWd.

C Toegang 18 jaar
A

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

Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Deze week bij VéGé
enorm veel extra zegels

Bij aankoop van 100 gr. Vege thee

90 et en 18 zegels
200 gr. borstplaat voor 25 Ct

Bij aankoop van 3 pak margarine

en 15 zegels
l grote Candijkoek voor

49 et en 1O zegels
l Liters pot abrikozen op sap

f 1.99 en 2O zegels
Pot zure haring, 8 stuks

f 1.15 en 23 zegels
Prachtige sortering snoep

200 gr. 59 et en 10 zegels
bij elke 200 gr. l balpoint voor 25 Ct

250 gr. amandelspeculaas

69 et en 10 zegels
250 gr. heerlijke biscuit 39 Ct

4 grote chocolade tabletten van 1.20

99 et
500 gr. prachtige vijgen 49 Ct

500 gr. heerlijke belegen kaas 1.59

Groot blik leverpastei 49 Ct

150 gr. boerenmetworst 69 Ct

Pardijs heelt het voor u!
Ook vandaag wordt weer bewezen:

CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Damesjaponnen
Fantasie stof
grote maten 44—52
f 23.25

Mooie sortering Terlenka
Rokken en Blouses.

No-lron
Damesblouses

3|4 mouw
(mannequin model)
slechts f 6.5O

Schoolderman
VORDEN

Weder ontvangen

een partij wilgen
mansklompen.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

ROMIKP

8.93
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6.9̂ . roept u!

Propaganda- en feestavond
op dinsdag 12 nov. om 7.30 uur
in feestgebouw Concordia te Hen-
gelo-G.

Een bondsbestuurder hoopt te spreken over :
„De taak van de Chr. vakbeweging in de
moeilijkheden van vandaag".

Zo juist ontvangen:

nieuwe zending
JAPONNEN

in yersey, wevenit en fantasiedessins.

Voordelige prijzen.

LOOMAN
VORDEN



Een verantwoorde
besteding

is de aanschaffing van een

SOLEX
Veilig, betrouwbaar, voordelig in aan-
schaf en onderhoud.

SOLEX

Solex service station

A. G. TRAGTER

Er zijn veel verkeerde gedachten over wat
„God met ons" betekent.
Doet u met ons mee om er deze winter
eens goed achter te komen, wat er in de
bijbel bedoeld wordt met dit „God met ons"?

Kom dan op onze

2e Gemeenteavond
op donderdag 14 november
7.45 uur in Irene.

Wij verwachten deze maand de Oude en
de Jonge Kerk te samen.
Met elkaar willen wij in gesprekskringen
het 2e hoofdstuk van het Kerkdagboekje
behandelen

„Hij heeft onder ons gewoond".
Gespreksleider Ds, A. D. Wumkes
van Zutphen.

Aan het begin van de avond verkiezingen
van enkele kerkeraadsleden.

Kerkeraad Herv. Gemeente
P.S. Er worden geen extra ui tnodigingen
verzonden ook niet aan de Jonge Kerkleden.
Laat dit geen bezwaar zijn om te komen.

R. J. Koerselman

Ver, voor Veilig Verkeer
Zaterdagmiddag 16 nov. a.s. van
3 tot 5 uur j

Gratis witverven achter-
spatborden

op het Marktplein en bij de St. An-
toniuschool, Kranenburg.

Houdt 16 dec. vrij voor de
ledenvergadering,

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

W O E N S D A G

13 nov.
(Koldemarkt)

te Hengelo (Gld.)
Shetl. ponyveulen- en
enterkeuring.
Aankoop prijzen voor de verloting,
behalve de levende have»

De Marktvereniging

Te koop: enige

nieuwe oliekachels
iets beschadigd, tegen verminderde prijs.

HENK VAN ARK

ELKE WEEK
worden er

^- nieuwe oiodellen en

^ kleuren aangevuld in

vesten en
pullovers
voor Dames en Heren.

Kwaliteitsartikelen voor lage prijzen.

NATUURLIJK . . . .

A. Wolsing
Bestuurdersbond N.V.V.

A.s. vrijdag 15 nov. 8 uur zal er
weer een

Cursusavond
gegeven worden in de koffieka-
mer van het Nutsgebouw.

Als spreker zal optreden H. Volbeda uit
Doetinchem. Onderwerp: „Plaats en taak
van de vakbeweging in deze tijd".

KOMT ALLEN.

Uitvoering
van het

Vordens Dameskoor
op donderdag 14 nov., aan-
vang 7.30 uur in het Nuts-
gebouw. Entree f 1.25 (bel.
inbegr.)

Vo«| de pauze wordt een zangpro-
gri^na uitgevoerd, afgewisseld door
flui tsolo van Karel Wolters.

Na de pauze:

7e Bonte avond
Balletten, zang, show en schets-
jes in een rijke afwisseling.

Na afloop BAL a 50 et. p. persoon.
Kaarten in voorverkoop bij de leden.
Plaatsbespreking op de dag der uit-
voering van 12-1 uur in de koffie-
kamer, Loting 12.30 uur.
Vorig jaar waren alle kaarten uitverkocht.
Wees er nu dus vlug bij, om teleurstelling

Spoetnik en hond veilig
geland,

^ bij ons aan de bakkerij.
Vermoedelijk (volgens de Russische autori-
teiten) door de heerlijke baklucht van ons

Tarvobrood
heeft de hond zich los gewerkt, en is naar
beneden gegaan, waardoor ook de kunst-
maan moest dalen.
Tot a.s. woensdag in onze etalage te zien.
Dat één en ander een grote deining heeft
veroorzaakt in Amerika is vanzelfsprekend
en dit zal de omzet van TARVOBROOD
zeker doen toenemen.

SCHURINK
bakt het dagelijks voor U!

Extra reklame
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ham 88 et
200 gr. tongenworst 55 et
200 gram ontbijtspek 68 et

200 gram Berliner 75 et
500 gram spek 90 et

Koopt uw rookworst per gewicht
500 gram rookworst 180 et

500 gram gesm. vet 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Kopen bij Albers betekent:
Vlug, Goed en Goedkoop!

Vooral als u let op de koopjes van de
week.

Jam, alle smaken, per pot 59 et
Koffie, fijne kwaliteit, Goudmerk, 250 gr. f 1.59
Lucifers, de beste, 2 pak van 52 voor 39 et
Saksische smeerleverworst, 150 gr. 54 et
Boerenkool, vlugkokend en gedroogd,

smaakt als vers, per pak 55 et
Beschuit, 2 rollen voor 34 et
Haring in toxnatensaus, 3 blikken voor f 1.10
Perziken, litersblikken van 2.15 voor f 1.78

Fa J. W. Albers, Nieuwstad

Naar een LONENDER varkensmesterij!
CALVB-DELFT brengt:

DE NIEUWE SUPERBA-REEKS!
voor big en varken
+ Uw varkens EERDER slachtrijp

+ met EEN ZAK MEEL MINDER

^ Na de opfok groeien de dieren zonder onder-
breking door

^ U krijgt gezonde dieren en U weet: gezonde
varkens groeien het hardst

^ U kunt binnen enkele dagen van het ene meel
op het andere overgaan. Zo bespaart U tijd
rovende arbeid, terwijl

^ het risico van stoornissen in de spijsvertering

sterk is verminderd

+ DE NIEUWE SUPERBA REEKS Is geschikt voor
zelfopgefokte biggen (grootgebracht met zeu-
genmelk of volgens de DelfiDroog-methode)
en voor^marktbiggen.

O* geperfectioneerd*

samenstelling van deze

nieuwe Superba-meien U

volkom^^Bgestemd op de

behoeften van het dier

IN ELK STADIUM VAN

DE GROEI. Door deze

doelmatige voeding ontstaat

een gun^taer voedsel-

omzettin^Bfen ooit tevoren.

Mest voortaan
én veiliger
én vlugger
én voordeliger
met DE NIEUWE
SUPERBA REEKS,

waarover U méér te weten kunt komen bil Uw DELFIA-HANDELAAR:

J. B. GERRITSEN 't Hoge
H.H. LANDBOUWERS!

Sintels te koop
voor verharden van wegen.
Uit voorraad leverbaar.
Wordt aan huis bezorgd.

Monster, Winterswijk
Groenloseweg 61l

Telef. K 5430-2727

A.R. Kiesver. Vorden
Wie komt vrijdag 22 nov. a.s. 's avonds
8 uur spreken over zijn belevenissen
achter

„Het Uzeren Gordijn"?
Zie volgend Contact. Houdt reeds nu die
avond v r i j !!

Het Bestuur.

R. J. KOERSELMAN

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

Wij doen mee met de
bestedingsbeperking.
Wij hebben onze
prijzen verlaagd.
Komt eens kijken!

N. J. KEUNE
Stationsweg l

Wasmachinefabriek
heeft
sneiwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.— ; centrifuges
f 150.—; langzaam-
wassers f 259..—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Henri Winlermans
Senoritas
Koor verwende rokers

14 et.
in verpakking van 10
en 50 stuks.

Sig.mag.

Olthuys
(D. Boersma)


