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GOUDEN BRUIDSPAAR

Het echtpaar M. Kamphuis-A. M. Kamphuis geb. Dik-
kers herdacht vrijdag onder grote belangstelling de dag
waarop het voor 50 jaar door de band des huwelijks
werd verbonden.
De gouden j u b i l a r i s die 77 jaar en de bruid die 74 jaar
t e l t , genieten nog een uitstekende ge/.ondhcid. De jubi-
la r i s was politieman in hart en nieren. Zo begon hij zijn
loopbaan als agent van politie te Zutphen op 11 april
1910 en beëindigde deze periode als agent van politie
Ie klas op l december 1918. Op deze datum werd hij
benoemd tot gemeenteveldwachter te Vorden en werd
hij op 15 dec. 1941 benoemd tot chef-veldwachter.
Dit duurde tot l maart 1943. Dit waren volgens de
jubilaris de fijnste jaren van zijn leven. Vanaf l maart
1943 tot l mei 1948 was hij als Groepscommadant (op-
perwachtmeester) bij de rijkspolitie werkzaam in deze
gemeente. Op laatstgenoemde datum volgde zijn ontslag
wegens zijn pensionering, zodat hij reeds 16 jaar van
zijn pensioen mocht genieten.

UITREIKING ONDERSCHEIDING
VRIJWILLIGERS BB

In aanwezigheid van de ringcommandant der BB, de
heer Krijger uit Lochem, werden aan de daarvoor in
aanmerking komende BB'ers in Vorden de vrijwilligers
medailles voor 10 jaar vrijwillige verplichting uitgereikt
door loco-burgemeester Lenselink. In deze speciale
BB bijeenkomst onder presidium van de heer Van der
Peijl, Hoofdzelfbescherming Vorden, werden voor de
ui t re ik ing enige ogenblikken stilte in acht genomen voor
het onlangs overleden lid Harmsen.
De heer Krijger toonde zich vol lof over de kleine
maar actieve groep der BB in Vorden, die steeds op de
bres staat voor het belang der gemeenschap en com-
plimenteerde de heren Aartsen, Boers, Bekker, van
Dijk en Jurriëns dan ook hartelijk'met hun onderschei-
ding.

MUZIEKVERENIGING CONCORDIA

De muziekvereniging Concordia hield een ledenverga-
dering onder voorzitterschap van de heer J. Smit. Op
één na waren alle leden aanwezig.
De toestand der vereniging werd eens goed onder de
loupe genomen en men kwam tot de conclusie dat die
nog niet helemaal hopeloos behoeft te zijn. Allen wa-
ren de mening toegedaan dat Concordia, dat notabene
bijna 100 jaar bestaat, voor Vorden toch niet verloren
mag gaan. Eensgezind werd besloten dat allen er flink
de schouders onder zullen zetten. Ook zullen de oud-
leden, die vroeger om de een of andere reden bedank-
ten, worden bezocht in de hoop dat ze weer werkend
lid zullen worden. (Inmiddels hebben enkelen zich weer
opgegeven).
Er werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, t.w. de
heren H. Gerritsen en H. Weustenenk. Eén bestuurslid
neemt de plaats in van de zo plotseling overleden pen-
ningmeester, de heer Joh. Harmsen.
De repetitieavond zal niet meer woensdag-, doch don-
derdagavond zijn; dit komt de leden beter uit.
Tot slot dankte de voorzitter de leden voor de goede
opkomst en meende: als alles zo wordt uitgevoerd als
nu besproken is, dan komt het met Concordia best weer
in orde.

Baby'* huid)»

Moeders Goede Keuze
„BIJ GEBREK AAN BEWIJS"

Dat onze plaatselijke toneelvereniging „Het Vordens
Toneel" zeer in de belangstelling staat bleek zaterdag-
avond weer toen de heer W. Martinus een bijna geheel
gevulde Nutszaal kon welkom heten ter gelegenheid
van de opvoering van het toneelstuk „Bij gebrek aan
bewijs".
Het spel verplaatste de aanwezigen in de conciërge-
woning van een Levensverzekeringsbank bij de fam.
Kramsen, waar de man en vader een gepensioneerd
K.N.I.L.-soldaat was. Het speelde zich af tussen de
eerste en tweede wereldoorlog.
Zonder enige afbreuk te doen aan de overige mede-
spelenden willen wij toch de hoofdrolspeler Kramsen
(H. Holsbeke) in het bijzonder noemen voor zijn ver-
tolking van deze zeer moeilijke rol. Hij liet buitenge-
woon mooi spel zien, getuige de intense stilte die er op
sommige ogenblikken in de zaal heerste.
De thuisblijvers hebben weer heel wat gemist; het was
een prachtige toneelavond.

SLACHTDATA NOVEMBER

Op veler verzoek delen wij mede, dat de slachtdata in
de maand november als volgt zijn vastgesteld:
Wijk A (dorp) iedere maandag; wijk B en wijk C nrs. l
tot 21 op 25 november a.s.; wijk C nrs. 22 tot 164 en
wijk D nrs. l tot 20 op 30 november a.s.; wijk D nrs. 21
tot 170 op 18 november a.s. en wijk E op 17 novem-
ber a.s.
Voor slachtingen thuis moet de aangifte uiterlijk dins-
dags, voorafgaande aan de week waarin geslacht wordt,
gedaan worden.

DAMES
BONTLAARSJES

De grootste keus

in moderne snitten

Natuurl i jk bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

KERKDIENSTEN zondag 15'november
H er v. Kerk

10 uur ds J. J. van Zorge. Bed. Hl. Doop.
7.15 uur ds J. J. van Zorge. (Jongerendienst).

Kapel Wildcnborch
10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk Kranenburg
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R. K. Kerk dorp
8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 't morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.

BRAND MELDEN : no. l 5 41.
Bij geen gehoor: Telefoon DO. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 34 biggen
aangevoerd. Er was geen handel.

BURGELIJKE STAND van 4 t.m. 10 nov.

Geboren: z. v. G. A. Regelink en D. J. Schieven.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Sueters en H. G. Sessink.
Overleden: Geen.

Door onvoorziene
omstandigheden kan

onze

SI. Nikolaas-
kpt
dit jaar niet eerder ver-
schijnen dan in de week
van 16 t.m. 21 november.

Met de uitgifte de

St. Nikolaas-
aktie-bonnen

wordt reeds op

maandag
16 nov. a.s.

begonnen.

Bestuur Vordense
Winkeliersvereniging

NUTSKLEUTERSCHOOL

Onder voorzitterschap van de heer J. V. Plas werd in
de Nutskleuterschool voor de ouders een contactavond
gehouden.
In zijn openingswoord deelde de heer Plas o.m. mede dat
er voor de kleuters die tussen de middag overblijven
een gascomfoor is aangeschaft. Over de nieuwe hoofd-
leidster, mej. v. d. Broek, toonde de heer Plas zich bui-
tengewoon tevreden. Zij is zeer vakkundig en heeft mo-
derne opvattingen. Mej. Uenk zal de school binnenkort
verlaten wegens huwelijk. De aftredende leden van de
oudercommissie de dames mevr. v. d. Broek, mevr.
Meerbeek en mevr. Slotemaker hebben hun taak zeer
goed vervuld en hebben veel voor de school gedaan.
De voorzitter bracht hen hiervoor dank. In de nieuwe
oudercommisse werden hierna benoemd de dames mevr.
Harmsma, mevr. Kip en mevr. Schipper.
De heer Plas deelde voorts mede dat er weer veel nieuw
materiaal aangeschaft kon worden zoals 2 wigwamten-
ten, skelter, bouwdozen etc.
De penningmeester, de heer J. F. Geer ken, maakte ge-
wag van een gezonde financiële toestand. De ouders
werd dank gebracht voor het keurig op tijd betalen van
het schoolgeld. Het ligt in de bedoeling dat de hoofd-
leidster bij de ouders van de leerlingen een bezoek zal
brengen.
Hierna sprak mej. B reukink die is verbonden aan de
Dr. Bosschool te Arnhem over het gehoor-gestoorde
kind. Zij gaf een boeiende lezing over de opleiding van
het slechthorende kind. Kinderen die deze verschijnse-
len vertonen worden maar al te vaak door de ouders
verwend. Dit is dan de weg van de minste weerstand
en helemaal niet bevorderlijk voor het kind zelf, aldus
mej. Breukink. Nadat spreekster nog het één en ander
had verteld over de wijze waarop deze kinderen aan de
Dr. Bosschol les ontvangen sloot de heer Plas deze
bijeenkomst en bracht hij mej. Breukink dank voor haar
uiteenzetting.

BIOSCOOP

Gary Grant en Audry Hepburn zijn de vertolkers van
de hoofdrollen in de film: „De man met de vijf pas-
poorten". Het is een boeiende, intrigerende en ook
grappige film, met een zeer verrassend slot. Deze film
biedt alles: spanning, vrolijkheid, aktie, avontuur, raad-
sels en verrassing!

Er is Vorden I dit seizoen in Uitwedstrijden weinig suc-
ces beschoren want in de tot dusver buiten Vorden ge-
speelde wedstrijden werd slechts één punt behaald. J.l.
zondag waren de geelzwarten te gast bij RKDVV in
Doesburg. Veel plezier viel er aan dit uitstapje niet
te beleven want de thuisclub ble«f met de royale cijfers
5—2 baas in eigen huis.
De Vordenaren speelden deze zondag met invallers voor
Buunk en Westerveld die resp. werden vervangen door
Jansen en Bosch. Nadat de spelers drie kwartier had-
den moeten wachten omdat er om half drie nog een
handbalwedstrijd aan de gang was (is dit niet doorge-
geven?) kon dan eindelijk begonnen worden.
Na tien minuten spelen keek Vorden al tegen een 3—O
achterstand aan. Twee van de drie doelpunten ontston-
den door grove blunders in de Vordense achterhoede
die deze middag een zwakke indruk maakte. En of deze
klap nog niet hard genoeg was aangekomen werd C.
Wissels wegens natrappen van het veld gezonden zodat
Vorden met 10 man verder moest spelen.
Mombarg, die deze middag weer enorm hard werkte,
slaagde er vlak voor de rust in de achterstand tot 3—l
te verkleinen. Even daarvoor was een doelpunt van
Mombarg door de scheidsrechter geannuleerd omdat
juist op het moment, dat Mombarg schoot, de scheids-
rechter had gefloten. Vorden kreeg nu een indirecte
vrije schop te nemen die door Nijenhuis via de lat werd
overgeschoten.
In de tweede helft hield Vorden moedig vol maar kon
toch niet verhinderen dat RKDVV nog tweemaal het
net wist te vinden. E. Eggink gaf de stand nog een iets
dragelijker aanzien: 5—2.
Tja en wat schort er nu bij Vorden aan? Nederlagen
van 6—2 tegen Zelhem; 6—3 tegen SHE; 5—2 tegen
Steenderen en nu weer 5—2 tegen RKDVV geven toch
wel te denken? In elk geval dient er gauw uit een ander
vaatje getapt te worden want anders vrezen we dat Vor-
den weer spoedig naar de tweede klas zal terugkeren.
Zondag a.s. staat de uitwedstrijd tegen H & K (de club
van schutter Bartels) op het programma. Wanneer we
de geelzwarten een goede raad mogen geven: zorg dat
deze Bartels geen meter bewegingsvrijheid krijgt want
anders kost dat doelpunten. Wanneer deze speler aan
banden wordt gelegd dan trekt men H & K één van de
gevaarlijkste giftanden uit.
De overige uitslagen van dit weekend waren: Zutphen
IV—Vorden UI 2—4; Vorden IV—Voorst VI 0—10;
Be Quick C—Vorden C 3—2; Zutphania C—Vorden
D 1—1; AZC G—Vorden E 1—1; RKDVV B—Vor-
den F 7—0.
Voor a.s. zondag staat verder op het programma: Be
Quick IV—Vorden III; AZC VI—Vorden IV; Vorden
C—Almen A; Cupa A—^jfelen D en AZC F—Vor-
den E. 9

INSCHRIJVING DIENSTPLICHT
Voor de lichting 1966 zijn in deze gemeente 71 perso-
nen ingeschreven.

K'oud weer
Voor huid
en handen

ACTIE KINDERPOSTZEGELS 1964

A.s. dinsdag 17 november is de eerste dag van de ver-
koop van de Kinderpostzegels. Evenals vorig jaar zul-
len deze zegels door de dames van het plaatselijk comité
in de morgenuren op het postkantoor worden verkocht.
Ook zullen daar de kerst- en nieuwjaarskaarten, ten
bate van deze actie, verkrijgbaar zijn.

RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal behaalde op eigen terrein een benauw-
de 3—2 overwinning op het zeker niet zwakkere Baakse
Boys team, waarmee dan tevens de eerste competitie-
helft is afgesloten. Veel bevrediging zal deze uitslag de
Rattianen niet hebben gegeven, want er werd over het
geheel genomen nogal wisselvallig gespeeld; geen van
beide ploegen maakte een imponerende indruk.
Reeds na enkele minuten lanceerde de Ra Ui-midden-
voor een gevaarlijk schot, dat de Baakse doelman nog
net kon keren, terwijl aan de andere kant een slecht
gericht schot der linksbuiten langs het doel scheerde. Zo
wisselde het spel het eerste half uur gedurig en bleken
de resp. achterhoedes voor hun taak berekend. Na een
half uur hadden de bezoekers succes, toen r.binnen van
Ree een lage schuiver in de hoek deponeerde (O—1).
Ratti mistte hierna een kans om gelijk te maken, want
een vrije trap werd naast geschoten. Twee minuten voor
rust werd het toch nog l—l, toen A. Lichtenberg vanaf
rechts zuiver voor doel plaatste en de bal via de lat
door H. Rutgers werd ingeschoten. Onmiddellijk nadat
de scheidsrechter rust had gefloten, deed zich nog een
klein incident voor. Een der Baakse spelers, die de bal
buiten de lijn schopte en op verzoek van de scheidsrech-
ter niet wilde ophalen, werd voor de tweede helft het
verder meespelen ontzegd. Wel werd de bezoekers toe-
gestaan een reserve te laten meespelen.
Aanvankelijk zal het spel der Ratti-ploeg er in de twee-
de helft beter verzorgd uit; er werd goed gecombineerd
en flink geschoten. In de 8ste minuut kon Wentink met
een prachtig schot de stand op 2—l brengen, maar vijf
minuten later moest de Ratti-doelman buigen voor
een keiharde kogel der Baakse middenvoor (2—2).
Beide ploegen streden nu hard voor de overwinning en
het was weer Wentink, die Ratti aan een voorsprong
hielp. Op beheerste wijze wist hij de bal via de borst
achter doelman ten Holder te deponeren (3—2).
De reserves en het derde waren vrij. Ratti A verloor in
Zutphen met 6—l van Zutphen A.
Zondagmiddag spelen alle seniorenteams. Het eerste
blijft weer thuis en ontvangt nu SCS uit Laag-Soeren.
Met inzet van alle krachten kan een overwinning op de
bezoekers worden behaald; het zou een goed begin van
de tweede competitiehelft zijn!
Ratti 2, dat de laatste tijd geregeld sucessen behaalde,,
moet in staat worden geacht het bezoekende Warns-
veldse Boys 3 de puntjes afhandig te maken, terwijl
Ratti 3 in de uitwedstrijd tegen Cupa 3 het moeilijk
zal krijgen.
Het A team is vrij, Ratti B speelt zaterdag in eigen
home tegen Keyenburgse Boys B.

R
Bij de

in de maand hoort een

winteRjas

daarbij nog een

trui of pullover
en ze zitten er weer
warmpjes in

Modehuis

KUNSTMAAN EN RUIMTEVAART

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de Afd.
Vorden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrou-
wen de heer J. Kamperman uit Olst.
Nadat de presidente mej. Meinen de bijeenkomst had
geopend met een kort welkomstwoord volgden allereerst
nog enkele mededelingen.
Hierna werd de spieker het woord verleend die voor
de pauze meer het technische gedeelte behandelde t.w.
de snelheid welke kunstmanen hebben en tot welke
hoogte ze afgeschoten kunnen worden. Ook werd ver-
klaard hoe de televisiebeelden tot stand kwamen uit
Tokyo.
Na de pauze gingen de dames samen op reis. De pla-
neten lokten niet, die waren te koud of te warm, de
temperaturen zijn abnormaal, de sterren waren te ver,
dus maakten de dames een „bevrouwde" ruimtevlucht.
Daarbij werd op duidelijke wijze verteld welke moei-
lijkheden overwonnen moesten worden o.a. de gewichts-
loosheid, eten door middel van een tube, die in de mond
uitgeknepen moet worden, het evenwichtsorgaan dat
niet goed werkt (ruimteziekte zoals luchtziekte). Het
ergste is het gevoel van contactverloren zijn. Men moet
steeds in contact blijven met de buitenwereld, anders
krijgt men waanvoorstellingen. De dames kwamen weer
heelhuids terug.
De presidente dankte de heer Kamperman voor zijn
medewerking aan deze leerzame avond, waarna tot be-
sluit het Bondslied werd gezongen.

BUURTVERENIGING JULIANALAAN

De bewoners van de Julianalaan hebben zaterdagavond,
dit nog ter gelegenheid van de vernieuwde weg, in zaal
Eskes een feestavond gehouden. Nadat de heer Wol-
si nk de aanwezigen welkom had geheten vertoonde de
heer Stijn een film over het diplomazwemmen, terwijl
hij tevens een film vertoonde over de feestelijke ope-
ning van de laan, wat twee weken gelegen plaats vond.
Hierna besloten de bewoners van de Julianalaan een
buurtvereniging op te richten. De stemming 28 voor en
4 tegen toonde aan dat er een gezonde sfeer in de laan
heerst. In het bestuur zullen zitting hebben: de heer
M. Wolsink, voorzitter; mej. Annie Gerritsen, secreta-
resse; de heer A. Wentink, penningmeester. Verder zul-
len in het bestuur zitting nemen de heer J. Baank en
mej. Annie Stokkink.
Als eerste doel wil de nieuwe buurtvereniging trachten
op korte termijn een speeltuin voor de kinderen te krij-
gen. Bovendien ligt het in de bedoeling elk jaar een
feestavond te houden.
Nadat dit min of meer officiële gedeelte achter de rug
was werd de avond verder gevuld met spelletjes en dans.

KOT BLIJFT ONGESLAGEN

In Klasse C I van het Biljartdistrict „Zutphen & Om-
streken" behaalde KOT een voorlopige 4—O overwin-
ning op Carambole I. De partij tussen Klein Hekkel-
der en Bosman werd nl. niet gespeeld.
De overige uitslagen in deze klasse waren: Klok I—Bier-
huis I 4—2; Voorst I—Poorte I 4—2; Pauw I—Peli-
kaan I 2—4; Berkelbrug I—Atlanta I 6—0. De Voorst-
speler Teunissen scoorde de hoogste serie nl. 102 ca-
ramboles.
Het programma voor deze week luidt: Voorst II-Poorte
Voorst I; Bierhuis I—KOT I; Pelikaan I—Atlanta I;
Poorte I—Pauw II en Pauw I—Berkelbrug I.
KOT II behalde in klasse C I een 4—4 gelijkspel tegen
Poorte II.
Het programma voor deze week luidt: Vorst II—Poorte
II; Poorte III—Pauw III; KOT H—Berkelbrug H.
Het derde viertal van KOT stelde in klasse C III danig
teleur door de uitwedstrijd tegen De Hoven I met 7—l
te verliezen.
In klasse C IV kreeg KOT IV in de uitwedstrijd tegen
Atlanta III een 6—2 nederlaag te slikken.



UW WAS EEN

WISSEWASJE
met een

A.E.6. wasautomaat
een merk van wereldklasse

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
Telefoon 3813 - Zutphen

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN
Dorpsstraat 22, Vorden, tel. 1314

Aa Be Solo Mio Van Wijk

dit zijn drie begrippen op WOLLEN
DEKEN gebied.

Onze voorraad is dit jaar enorm groot.

• V L O T T E D E S S I N S
• V R O L I J K E K L E U R E N

Maakt u een keus uit onze dekens. Zie etalage

Te koop:

Elke zaterdagmorgen
diverse soorten

hewaarfruit
Fust meebrengen.

Fruitteeltbedrijf Medler - Vorden

ST. NIKOLAAS
IS IN AANTOCHT

Nieuw Nieuw
Nu voor iedere beurs een

plastic vloerbedekking
denkbaar.

Ideaal voor trap, keuken,
hallen etc.

Moderne kleuren.
Bestand tegen naaldhakken.
Geluiddempend.
Grote slijtage-weerstand.
Gemakkelijk in onderhoud.

Prijs? Slechts 8,45 per meter

A. J. A. HELMINK
Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf

Zaterdag 14 november

B A L A V O N D
in zaal BRANDENBARG
Aanvang 7 uur — Orkest „De Zwervers"

UW BEDKRUIK
is eerst te heet,
verwarmt maar een klein
plaatsje,
is halfweg de nacht koud,
geeft geen warmte meer.
maar neemt warmte.

Hij is er al van verzekerd:

'T IS

Koersolman
WAAR HIJ SLAGEN KAN

Uw elektrisch
verwarmde deken

Zegelkorting
l p. Spar thee 86 et - 17 et
l p. Spar rheebuiltjes 95 et . - 19 et
l bl. Spar soep 100 et - 20 et
l bl. Spar appelmoes 75 et - 15 et
l p. Spar capucijners extra 55 et - 11 et
l bl. aardbeien l Itr. 180 et - 36 et
l bl. aardbeien l/2 Itr. 104 et - 21 et
100 gram casselerrib 104 et - 21 et
l p. chocoladepasta 98 et - 20 et
250 gram amandelspeculaas 79 et - 8 et
200 gram sneeuwwafels 74 et - 7 et
l z. fondant 56 et - 6 et
l z. speeltaai 98 et - 10 et
100 gr. gezouten mager spek van 42 et v 34 et - 10%
100 gram gerookt mager spek van 52 et v. 39 et - 10%
Bij 2 pakken van Nelle koffie l beker gratis.
Bij l pakje van Nelle thee l lepeltje gratis.

Met ingang van heden ook VERS-VLEES
in de Z.B.-zaak.

Elke dag reklame aanbiedingen en ook nog
10 pCt ZEGELKORTING

Dagelijks aanvoer van vers vlees.

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

verwarmt uw bed gelijkmatig voor,
u regelt de warmte zelf,
u slaapt de hele nacht warm en veilig.

Er is al zo'n deken voor f 57,-

Komt u ze eens zien en
inlichtingen vragen.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg ó

Telefoon 1546

Vorden

Maak de lange avonden gezellig
en
Bij ons vindt u een ruime
keuze in

mooie goede verlichting

Ook voor al uw elektrische
apparaten, van theelicht tot
diepvrieskist.

P. DEKKER
Telefoon 1253

Electro Technisch Installatie Bureau

Boerenleenbank
Kranenburg

Heden donderdag
12 nov. is de bank

de gehele dag

GESLOTEN

Markt-
koopjes
Alleen vrijdag en zaterdag

10 pCt. korting op onze
flanellen lakens

in effen en gestreept, in de
maten 150-220 en
170-220.

Profiteer van deze éénmalige aanbieding

Fa. Looman
Maandag 16 november a.s.

begint de

St. Nikolaas-aktie
Partij van de Arbeid
afd. Vorden

Op maandag 16 november a.s. spreekt
wethouder Albers uit Zutphen, 's avonds
om 8.15 uur in zaal Eskes over:

gemeentepolitiek
Belangstellenden zijn hartelijk welkom

VERKOOPSTER
In onze winkel hebben wij
plaats voor een aktief en
zelfstandig meisje van
17 jaar of ouder.

Zij die hiervoor voelen,
kunnen inlichtingen vragen
tijdens de winkeluren of
's avonds na 7 uur
Wilhelminalaan 8

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

altijd
elegant^in

een

pantalon

Modehuis

Siemerink
Vorden

f7.65 per fles

KEUNE

APPELS te koop v.
hand en moes, bij
H. J. Hermsen, Vier-
akkersestraatweg 6,
Vierakker. Telefoon
(05750) 3453

Wegens overcompl. te
koop prima wasmach.
en centrifuge v. slechts
f 175.—, gegar. goed.
G. J. Rietman, Dorps-
straat 10 b Wichmond

Te koop v. elk aann.
bod ledikanten en an-
der klein huish. goed,
tafels enz. H. G. Albers
Dorpsstraat 15.

Te koop 2 meisjes-
mantels l kort m. ca-
puchon, l lang, v.leeft.
16 a 17 jr. H. Bosman
bij het zwembad.

Te koop de HELFT
of een vierdel van een
vette koe. H. J. Wil-
lems, Linde E 13a

27 are KNOLLEN te
koop, een tijdschakel,
klok en een bromf jas,
m. 44. B. te Kamp,
de Bongerd 26.

ledere week aan te
bieden:
ééndags kuikens en

8-weekse hennen

A. BLIKMAN
Driesteek l Warnsveld

te lef . (05750) 4765

Te koop gevraagd:
nuchterestierkal veren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Var-
kenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

Huur Philips-televisie
voor f 25.95 p. maand
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop Morgen al bij
u thuis? Bel dan
08300-50087 (ook's a-
vonds)

Te koop een Etna
KACHEL, l was-
schraag m. wringer, l
grote wasteil.

Raadhuisstraat 34

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

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

naar uw D.A.drogist.
D. A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5



Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

Barend Karel
(Bami)

W. Kurz
A. Kurz-Horst

Vorden, 4 nov. '64
Enkweg l

Verhuisd:

J. SLAGMAN

van
B. v. Hackfortweg 64

naar

Raadhuisstraat 16

Gevraagd MEISJE v.
enkele morgens of een
flinke werkster. Mevr.
Haring, „Buitenzorof,,

Gevraagd op Herst.
oord „de Decanije" te
Vorden een DIENST-
MEISJE.

3 tomen BIGGEN te
koop. C. G. Vliem
Wensinkhof E 52

2 tomen BIGGEN te
koop. H. J. Decanije
Galgengoor C 109

8 zware BIGGEN te
koop. Joh. Wesselink
Kranenburg

Toom BIGGEN te
koop. B. Rouwenhorst
C 22.

Te koop 2 tomen zw.
BIGGEN. H. W. Mul
link. Medler D 155

Toom beste BIGGEN
te koop en een dek-
rijpe PREMIEBEER.
Chr. Klein Kranenbarg
Lage Lochemseweg 8
Warnsveld

BIGGEN te koop, bij
B. Berenpas, Prinsen-
hoeve, Mosfel

GUITAAR te koop.
Wegchelaer Vorden

Albext Vruggink

Catharina Hasselaar

\ hebben de eer u, mede namens weder- t
X zijdse ouders, kennis te geven van hun X
X voorgenomen huwelijk, waarvan D.V. X
W de voltrekking zal plaats vinden op W
u donderdag 19 november om 1.30 uur
Q nam. ten Gemeentehuize te Vorden.

/ Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Q Herv. Kerk te Vorden door de Wel-
ft eerw. Heer Ds. H. B. Spijkerboer, van
X Ankeveen. X

< \7nrAon R Q1

n
X

i Receptie van 3.30—5 uur in zaal Bakker (

Vorden, B 91
Zevenaar, Noordeinde 23
November 1964

Benny Rouwenhorst

Henny Mullink

\ hebben de eer u, mede namens weder- n
X zijdse ouders, kennis te geven van hun ^
X voorgenomen huwelijk op zaterdag 21 W
M november om 9.30 uur ten Gemeente- W
/ huize te Vorden.

W Zij hopen elkaar het H Sacrament van w
Q het Huwelijk toe te dienen om 10 uur ^
Q in de parochiekerk van de H. Antonius j
n van Padua te Kranenburg, Vorden.
X Daarna zal tot hun intentie een plechtige

H. Mis worden opgedragen om de zegen
van God te vragen over hun huwelijk. L

)< Vierakker, Vierakkersestraatweg 17 X
X Vorden, Medler D 155

November 1964

X Toek. adres: Insulindelaan 16, Vorden X
X XReceptie van 2—3.30 uur

zaal .Schoenaker, Kranenburg
X X

Hervormde Gemeente
Zitting tot inning der

Kerkelijke Bijdrage
op vrijdag 13 nov. v. 9—11
en zaterdag 14 nov. v. 2—3.1
uur in de consistoriekamer.

VOOR

en service

ZONDER
GRENZEN

is er een bijzonder goed
adres: het ónze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel warm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt*

Tel. 1755

VAN HAMOND'S

OLIEHANDEL

VORDEN

Aanbesteding melkritten
Het bestuur van de Vordense Coöp. Zuivel-
fabriek wenst voor het jaar 1965 en eventuele
volgende jaren aan te besteden twee ge-
schikte, niet te grote melkritten:

1. Rit Wichmond-Hacklort
(met medenemen van de melk van
de opbrengrit Smallegoor). Deze
rit omvat de melk van 31 vee-
houders.

Zondag a.s.

2. Rit Yierakker-Lankhorsterstraat
Deze rit omvat de melk van
30 veehouders.

RATTM - S C S I (LaagSoerei
AANVANG 2 UUR

Voorwaarden en inlichtingen ten
alwaar tevens de briefjes dienen te word
ingeleverd vóór 19 november a.s.

Kwartjes-Aanbied ing
Door onze massale inkoop kunnen we deze week

op veler verzoek weer een serie van
KWARTJES ARTIKELEN aanbieden

Kwaliteit en lage prijs, dat is onze eis . . . .
ziet u maar!

Voor l kwartje 250 gram roomboter,
bij elke liter zuivere Italiaanse Vermouth a 350 et

Voor 1 kwartje l rol eierbeschuit,
bij elke pot Huishoud jam a 108 et

Voor l kwartje 3 pakjes pudding,
bij elk litersblik ananas a 159 et

Voor 1 kwartje 500 gram zuurkool verpakt,
bij elke rookworst a 109 et

Voor 1 kwartje 250 gram vermicelli,
bij elk pakje soep

Voor 1 kwartje 100 gram Hotel thee,
bij elke 250 gram Hotel koffie a 194 et

Voor 1 kwartje l pakje margarine,
bij elke fles goudgele slaolie a 119 et

Voor 1 kwartje 2 blikjes tomatenpuree,
bij 200 gram vleeswaren naar keuze

Voor 1 kwartje l zak Kreijenbroeks speculaas,
bij elke 500 gram belegen kaas

Voor 1 kwartje l pakje zelfrijzend bakmeel A.J.P.
bij elke kilo Siam rijst

Voor 1 kwartje 5 reepjes chocolade,
bij elke gezinspak speculaas a 89 et

Voor 1 kwartje 200 gram choco korrels,
bij elk blik doperwteu

Voor 1 kwartje l jampot appelmoes,
bij elk blik sperziebonen

Voor 1 kwartje l Prodent tandenborstel,
bij elke tube tandpasta

Voor 1 kwartje l blikje ananas,
bij elke grote pot meikersen op sap a 139 et

-̂>* Als klap op de vuurpijl! <<-HK
Bij aankoop van minstens 5 genoemde artikelen

4 grote dikke stukken amandelspeculaas voor
4 kwartjes. (100 et.)

Voor de kinderen, vrolijk Zwiebertje beker gratis,
bij 2 tuben Castella tandpasta

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding-kinderoveralls

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G.H. KAYSER N.V.

ENSCHEDE (LONNEKER)

A. J. A. HELMINK
Vorden - Telefoon 1514

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Accuraat laat de
vezels van uw kleding met rust

Als Accuraat uw kleding reinigt, gebeurt dat
met de grootste zorg. Met persoonlijke zorg,
daar kunt u van op aan. En .... bij Accuraat
hebben ze oog voor het detail. Dat wil zeggen
dat elk onderdeel van uw kleding perfect in
orde is. U zult geen gehaakte vezefs zien, geen
vouw zal verkeerd zitten, geen kraag scheef.
Accuraat reinigt niet alleen beter, Accuraat
besteedt ook meer zorg aan uw kleding.

Vorden :

KledingmagazijnACCURAAT
VOO*

Retexturingsbedr."Accuraat"N.V.
Tel. 05410-2091 Oldenzaal

H. LUTH
Nieuwstad

Blaupunkt - Philips

RADIO EN
TELEVISIE

P. DEKKER
Vorden, telefoon 1253

Electro Technisch Installatie Bureau

RADIO
TELEVISIE
PLATENSPELERS

U koopt een Philips platen-
speler en kunt daarbij drie
30 centimeter langspeel-
platen krijgen voor maar

f 9,50

Een uitzonderlijke (tijdelijke) aanbieding

Televisie - Radio
vlot geplaatst, snelle service

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Door merg en been . . .
gaat die hoest, die u belet rus-
tig te slapen en te werken.
Stop die afmattende kwelling.
Neem Pulmo

de meest verkochte hoestdrank ter
wereld met de dubbele werking.

PULMO
bestrijdt de hoest
werkt opwekkend.

Haal nog vandaag uw fles Pulmo
in huis

Drogisterij

„De Olde Meulle99

J. M. VAN DER WAL
gediplomeerd drogist

Maak nu uw dubbele ramen zeil met
Quick-fix
U-strip
op eenvoudige wijze door
een ieder aan te brengen.

Minder warmteverlies door het raam
tot 36%.

Drogisterij

„De Olde Meulle99

J. M. van der Wal
gediplomeerd drogist

Zondag 15 november

D A N S E N
Zaal WINKELMAN - Keijenburg

Orkest: ,,The Woodpeckers".
Aanvang 7 uur.

Nutsgebouw
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 15 november, 8 uur

De man met de
51 paspoorten

met: Audrey Hepburn, Gary Grant.

Een boeiende, intrigerende en ook
grappige fi lm, met een zéér verrassend
slot.

C Toegang 14 jaar

Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75



dit prachtige speldje van
ANTON GEESINK

) GRATIS BIJ 2 PAKKEN DEXO KOFFIE

>n k/9"« apart

VRAAGT UWMELKHANDELAAR!

Waar u ook kijkt,
het is "BETER" en
„GOEDKOPER" bij VIVO

BRUINE BONEN
hele pot . . . . .

TOMATENPUREE
3 blik

CLOSETPAPIER
4 rol .

O.59

SINAASAPPELEN
7 stuks . 1.00

PALINGWORST
100 gram . . . . O.46

Bij 3 gulden aan boodschappen:

OVENVERSE
FROU-FROU n Ao

per pakje ..... ^^•^¥"%3

Deze aanbiedingen zijn geldig van 12 — 18 nov. '64

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

VIVO kruideniers:
óteed»„nf*er: KISTEMAKER-OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg , FR. KRUIP, 't Hoge

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Feestelijke ouderavond
op donderdag 19 nov. a. s.
om half acht in Irene.

De kinderen van de zesde
klas verzorgen het program-
ma. Zang, volksdansjes, enz.

Ouders, leden en belangstellenden
hartelijk welkom.

Het bestuur.

Een ieder die nog een

muziekinstrument
van de muz. ver.
CONCORDIA

in huis heeft, wordt
dringend verzocht dit
p.o. bij één der be-
stuursleden te bezorgen
Dit geldt niet voor de
leerlingen die les heb-
ben van dhr. Wolters

Het bestuur

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Zoekt u voor uw geld
een

veilige

Bouwfonds Ned. Gem.

5'/2% rente
inM|tingen: W. ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Vitamine C.
verhoogt uw weerstand

In 100-500-1000 stuks

Drogisterij De OldeMeulle
J. M. van der Wal

Gedipl. Drogist

Te koop g.o.h.
HAARD klein model.
H. J. Koning,
Stationsweg 13

Karna valsvereniging

„De Deurdreajers'

Priiseekal
op zaterdag 14 november

in zaal en café Schoenaker,
voor leden en niet-leden.

Aanvang 7.30 uur .
Muziek: De Prinsenkapel.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Heinz baby
en kleutervoeding
Verkrijgbaar bij:

Drogisterij De OldeMeulle
J. M. van der Wal

Gedipl. Drogist

Bestel vroegtijdig
uw

Hanen f 1.60 per % kg
Kippen f 1.25 per H kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

Maandag
16 november a.s,
begint de

st. Nikolaas-aktie
YORDEN

Fina

de haardolie
van

Nederland N.V.

Verkoopadressen:

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg
Vorden - Ruurloseweg 47 - Telefoon 05752-1217

ting

Het Binnenhuis
WonioginnBRi

FA. fl. POLMAN
Vorden - Telefoon 1314

Draion Gooffiiight
Een deken, waarover u enthousiast
zult zijn.

• Licht van gewicht.
• Zeer eenvoudig te wassen.
• Leuke dessins en frisse

kleuren.
• En voordelig (reeds v.a. 69,-)

Onze grote voorraad in vele maten stelt
u in staat ruime keus te maken.
En dan zult u ook tot onze tevreden
DRALON GOODNIGHT afnemers
behoren.

Zie onze etalage met
DRALON GOODNIGHT

REMIA N.V. - DEN DOLDER

Reklame vrijdagavond en zaterdag
250 gram fijne rookworst 90 et
200 gram boterhamworst 60 et
inr\ _ ._ »U::*„ ~..l. Qt\ -i

200 gram oocernamwi

200 gram ontbijtspek
200 gram plokworst

80 et
100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Gemeente Vorden

roeptHet Gemeentebestuur van Vorden
sollicitanten op voor de functie van

gemeenteschilder
in vaste dienst

Aanstelling in loongroep 4 of 5, afhankelijk
van leeftijd én ervaring; bruto salaris resp.
f 527.90 en f 563 12 p. maand, waarboven
3i/2% toeslag.
Deze bedragen zijn incl. huurcompensatie;
er wordt geen premie A.O.W. / A.W.W.
ingehouden. Vakantietoeslag 4%. Rijwiel-
en kfedingtoelage volgens gemeentelijke re-
geling. Gunstige kindertoelage- en pensioen-
regeling. Voor jeugdige personen geldt jeugd-
aftrek.
De gemeente is voor ziektekostenverzekering
aangesloten bij het IZ.A. Gelderland.
Uitvoerige sollicitaties binnen 14 dagen te
richten aan de Raad der Gemeente Vorden.

Tornado droogrekken

R. J. Koerselman
Telefoon 1364

KRAANVOGELS l—SET UP 3 0—2

De tweede competitiewedstrijd is voor het Vordense
Kraanvogelsteam in een O—2 nederlaag tegen het Zut-
phense Set Up 3 geëindigd. De ontmoeting werd maan-
dagavond in de zaal a.d. Kattenhaven te Zutphen ge-
speeld en reeds in de eerste set werden de geel-zwarten
zwaar op de proef gesteld. Aanvankelijk boden de
Kraanvogels felle tegenstand en zij wisten gelijke trek
te houden (5—4). De routine van de oudere Zutphense
ploeg gaf uiteindelijk de doorslag en met 15—8 ein-
digde de eerste set in het voordeel der thuisclub.
In de tweede set ging het iets beter en met enkele voor-
treffelijke opslagen, die de Zutphense dames moeilijk
wisten te stoppen, wist men zelfs eenmaal voor te ko-
men (8—6). Geleidelijk aan verslapte het spel aan de
Vordense zijde en toen Set Up met enkele goed opge-
bouwde aanvallen de Kraanvogels-verdediging uit het
lood speelde, was het gebeurd. Ook nu een set-overwin-
ning voor de thuisclub (15—10), waardoor de Zutphen-
se zes met 2—O wonnen.
A.s. maandag 16 november wordt gespeeld Wilhelmina
2—Kraanvogels l, eveneens in Zutphen.

St. NICOLAASACTIE
ZUTPHEN 1964

Bijna
f 30.000,-
aan prijzen
Op 13 november a.s. start de Zutphense
St. Nicolaasaktie 1964.

U kunt direkt zien of u een prijsbepalende
bon hebt ontvangen.

Zie de affiches. Vraag zegels bij de
deelnemende winkeliers. De deelnemen'
de winkeliers zijn kenbaar aan de spe-
ciale raambiljetten.

Zutphen levert alles


