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VOETBAL
Vorden II speelde zondag een wel zeer onfor-
tuinlijke wedstrijd tegen het sterke Pax III. Tot
rust ging de strijd vrij goed tegen elkaar op,
waarbij Pax technisch wel beter was. De stand
was toen 3—2 in het voordeel van Pax. Na de
rust bleef tweemaal achtereen de bal bij terug-
spelen op de keper steken in het losse zand,
waardoor Pax gemakkelijk kon doelpunten. Bij
Vorden was toen blijkbaar de aardigheid er af
al wist men de stand nog op 4—6 te brengen.
Mede door het falen van de debutant-doelver-
dediger werd de eindstand tenslotte 12—4.
Vorden C speelde met enkele invallers tegen De
Hoven B en kon het tegen deze zoveel grotere
tegenstanders niet bolwerken. Het werd een
sterk geflatteerde 6—O nederlaag, ondanks het
feit dat de C-junioren in het veld zeker niet
veel minder waren.
Vorden D had ook al een zware tegenstander te
bestrijden in de Hoven C. De uitslag was hier
7—O voor de Hoven C.
Tenslotte speelde een gehavend Ie elftal tegen
Vorden A een oefenwedstrijd. De eerste helft
was het aanzien nog wel waard. In de tweede
helft boden enkele spelers van Vorden I prak-
tisch geen weerstand meer, zodat de A-voet-
ballers vrij gemakkelijk de stand in hun voor-
deel konden beslissen. Het werd voor hen een
7—3 overwinning, waarbij zij lieten zien dat men
door samenspel meer kan bereiken dan door in-
dividueel spel.
A.s. zondag speelt Vorden I thuis tegen K.S.H. I
uit Harreveld, als tenminste de terreinomstan-
digheden dit toelaten. Het terrein is door de
langdurige droogte in een zeer slechte toestand,
Vorden zal tegen Harreveld zich volledig moe-
ten geven, wil zij een kans op de beide punten
maken.
Vorden II gaat op bezoek bij Ratti II; Vorden A
ontvangt Ruurlo A; Vorden B speelt tegen
A.Z.C. C en Vorden D gaat op visite bij Be
Quick F.

GESLAAGD
De heer J. D. Hogendoorn slaagde voor het
examen werktuigkundig tekenaar en de heer
W. Groot Wassink voor landbouwboekhouder.

EERSTE SEIZOENVERGABEBING C.J.B.T.B.
Onder leiding van de heer A. J. Oltvoort hield
de C.J.B.T.B. alhier een matig bezochte leden-
vergadering waar de heer Bearends, provinciaal
secretaris, uit Westervoort het onderwerp:
„Vergiftigd voedsel en het isolement van de Chr.
Plattelandsjongeren organisatie" behandelde.
Spr. begon met te zeggen dat het ideaal van de
Chr. plattelandsjongeren op een hogere sfeer
moet zijn afgestemd en wanneer dit niet het
geval is, ,dan zien zij niet meer de realiteit van
het organisatieleven en hun roeping. Wij zijn
plattelandsjongeren, maar daarbij moeten wij
over onze levenshouding en -wandel zelf beslis-
sen. Ook in ons Christen-zijn moeten wij open-
lijk zijn voor de wereld, aldus spr. De Christen-
organisatie heeft de Bijbel als levenskompas. Zo
ook in ons persoonlijk leven moeten wij de Bij-
bel als richtsnoer voor ogen houden. In onze
tegenwoordige wereld stuit men te vaak op
lauwheid en laksheid. Veel, zeer veel, is over
de hedendaagse jeugd gezegd en geschreven,
doch wilt gij een tastbaar bewijs, zo vervolgde
spr., ziet dan naar de nog kortgeleden strijd
voor vrijheid en recht in Hongarije. Het was de
jeugd die op de bres stond ook voor Gods zaak
en recht. In de jeugdjaren moeten de jongeren
zich vormen ten aanzien van hun persoonlijke
verantwoordelijkheid. Ook in de ontspanning
ligt een deel van de levensvorming. We moeten
ons niet terugtrekken uit het maatschappelijke
leven maar daar midden in staan, aldus spr., en
daarbij steeds bedachtzaam en waakzaam zijn
ook in het organisatieleven en niet te vlug van
stapel lopen.
Na afloop van deze leerzame causerie volgde
de mededeling dat er op 30 oktober te Doetin-
chem in samenwerking met de C.P.B, een ring-
conferentie zal worden gehouden. Op 12 novem-
ber volgt een excursie naar de varkensselectie
mesterijen te Haarlo (Borculo) en Lochem.
Getracht zal worden in januari en wel in de
derde week, de gecombineerde feestavond te
beleggen.
Voor de cursus „veeverloskundige" en „timme-
ren" lieten zich enjgtt leden inschrijven.
Op 2 november z^P^e volgende vergadering
worden gehouden.

Prachtijfe bal
gedurende deze maand voor slechts
f 0.60 (winkelwaarde f 0.98) bij aankoop
van 3 rollen Bosscher Beschuit.
Profiteer er direct van - de voorraad

LEDENVERGADERING PvdA
Onder voorzitterschap van de heer Koerselman
hield de afd. Vorden van de PvdA een ledenver-
gadering, welke goed bezocht was. Uit het over-
zicht van de penningmeester bleek dat de kas-
positie gezond was.
Op vrijdag 26 febr. zal een kamerlid van de
PvdA in Vorden een spreekbeurt houden, terwijl
op 10 november a.s. in samenwerking met het
N.V.V. een filmavond op het programma staat,
welke verzorgd zal worden door De Vrije We-
reld.
Diverse leden gaven zich reeds op voor de win-
terbespreking, welke 20 november a.s. gehouden
zal worden in Zutphen. Hierna gaf de heer
Knoppers uit Zutphen een toelichting op de Con-
gres-voorstellen en 't Concept-beginselprogram-
ma, welke op het a.s. congres van 12, 13 en 14
november aan de orde zullen komen.
Dit beginselprogramma moet gezien worden als
een soort grondwet, waarbij het niet gaat over
enkelingen, maar om 't geheel.
De heer Ettinger werd benoemd als afgevaar-
digde naar het congres. De rondvraag leverde
enkele interessante en leerzame discussies op,
terwijl enige suggesties door het bestuur nader
uitgewerkt zullen worden.

UW REDDEND BLOED
A.s. dinsdag komen deskundigen van het Cen-
traal Laboratorium uit Amsterdam naar Vor-
den, om bloed te verzamelen, waarvan men o.m.
bloedplasma maakt.
Leden van de afd. Vorden, geeft thans allen
blijk van naastenliefde, door op de aangegeven
tijd in de landbouwschool aanwezig te zijn.
Gezien de noodzaak van regelmatige afname
verzoekt het bestuur u zich te houden aan de
tijd van de oproepkaart.
Uitgezonderd de zieken verwacht het bestuur
allen, die zich destijds zo spontaan opgaven. Zie
ook de advertentie.

PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagmiddag hield de afd. Vorden van de
Bond van Plattelandsvrouwen haar bijeenkomst
in het Nutsgebouw.
De presidente, mevr. Pelgrum-Rietman vertelde
dat de afdeling steeds groeiende is. Tien nieuwe
leden gaven zich op en het aantal leden is thans
121.
Voor de tuin- en handenarbeid-cursus gaven zich
voldoende dames op.
Voor de pauze hield mej. van Wezel van het
Voorlichtingsbureau voor de Voeding een cause-
rie over „Voeding in de winter". Ze wees er met
nadruk op, hoe belangrijk het is voor de gezond-
heid om de juiste vitaminen te kiezen. Na de
pauze werd de film vertoond „Van tuin naar
tafel". Deze film liet zien hoe de groenten be-
reid moeten worden, om zoveel mogelijk vita-
minen te behouden.
Aan het einde van de middag dankte de presi-
dente mej. van Wezel voor de leerzame cause-
rie en vestigde de aandacht op de eerst volgende
bijeenkomst in november, wanneer mevrouw
Dijstra-Sneller uit Zutphen zal spreken over het
veelomvattende werk van de kinderpolitie.

Goede nachtrust
door Zenuwrust

Mijnhardt's Zenuwtabletten

ZENDINGSFILMAVOND
In de Gereformeerde kerk vond dinsdagavond
een zendingsfilmavond plaats onder leiding van
Ds. E. J. Duursema. De opkomst was goed. Ach-
tereenvolgens werden een 3-tal zendingsfilms
vertoond t.w. „Wat blijft", „Riki Mata" alsmede
een voorfilm „Zendingscentrum-Actiecentrum".
De aanwezigen kregen e-en duidelijk beeld van
het leven en werken op het zendingsterrein.
Tijdens de pauze werden lepeltjes verkocht ten
behoeve der zending. Deze verkoop bracht ruim
ƒ 80.— op.

KERKDIENSTEN zondag 18 oktober.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. P. J. van der Vange.
10 uur Ds. }. H. Jansen. Bediening Hl. Doop.
Gezinsdienst. Onderwerp: „Het geheim van
een gelukkig gezinsleven".

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

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. B. Scholten, Zutphen.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. 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, en
Wechgelaer.Tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 110 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 5 2 , — tot f 6 0 , — per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 9 t.m. 15 oktober.
Geboren: z. van G. Bent en A. Willemsen;
d. van E. J. Wassevj^b en G. Engbers; d. v.
J. A. Eulink en E. M^eulink; z.v. G.Arend-
sen en J. W. Waarlo-; z. van A, Meijerink
en W. G A.Schoem^er
Ondertrouwd: H. ^ft Brummelman en J.
Kamperman.
Gehuwd: R. van den Vlekker t en W. G.
Visschers.
Overleden: J. B. Voskamp, vr.. wed. van
W. Mennink, 77 jaar.

LEDENVERGADERING OUDERAVOND
Dinsdagavond vond in het gebouw Irene een le-
denvergadering plaats van de Bijz. Lagere
school in het dorp met uitsluitend een ouder-
avond.
Na de opening door Ds. Jansen, deelde de se-
cretaris, de heer H. J. Berenpas, in zijn jaarver-
slag mede dat in het personeel van de school
in 1958 niet veel verandering was gekomen. Het
aantal leerlingen liep terug van 301 tot 285. Het
bestuur bleef ongewijzigd. Voor het verkeers-
diploma slaagden 63 leerlingen. De Uniecollectie
bracht op ƒ 1.078,75.
De penningmeester, de heer D. J. ten Broeke,
kon een gunstige stand van de schoolfinanciën
laten horen.
Tot leden van de financiële commissie voor 1959
werden benoemd de heren W. Bijenhof en G.
Hofs.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren A. J. Lenselink en D. J. ten Broeke, her-
kozen.
Hierna verwelkomde de voorzitter de spreker
van deze avond, de heer Van Kempen, oud-onder-
wijzer der school, thans hoofd ener school te
Korido (Nieuw Guinea), die thans met een half
jaar verlof hier te lande vertoeft.
De heer Van Kempen vertelde in het kort iets
over het leven en werken alsmede het school-
leven aldaar. In de ontwikkeling van de Pa-
poea's is in de laatste 15 jaar veel veranderd.
Het gezinsleven is heel anders dan hier te lande.
Alleen met de grote vakantie gaan de kinderen
naar huis terug. Zij leven bijna een jaar van hun
ouders verwijderd. Er bestaat aldaar geen leer-
plicht. De jongensschool telt 280 leerlingen en
de meisjesschool 120. De kinderen doen alles
zelf (eten koken, bedden opmaken, huishoude-
lijke werkzaamheden, enz.). Ze zijn in groepen
van 12 verdeeld met een eigen leider. Het hoofd-
voedsel is sago, groente en vis. De bewoners
zijn prettige en geestige mensen.
De voorzitter dankte de heer Van Kempen voor
het gebodene, mede door de door hem vertoonde
film, waarin de aanwezigen een duidelijk beeld
kregen van het leven en de ontspanning van het
meis j esinternaat.

EERSTE PRIJS MARKTVERLOTING
De eerste prijs van de Vordense Marktverloting,
zijnde een rund, werd gewonnen door de heer
H. Bruil in Warken.

De jeugd heeft haar „eigen" mode

TWEKA pantalons

Tweka brengt de
pantalons, die de
jeugd graag
draagt. Sportief!
Vlot! Apart!
Zie onze
collectie.

BIJ ONS
GRATIS:
Tweka Kinder
Winterwacht.
'n Dolgezellige
kinderkrant —
met grote prijs-
vraag !

VISSER - VORDEN

BIOSCOOP
Vanavond wordt een oorlogsdrama op het witte
doek vertoond, waarin een vrouw de hoofdfi-
guur is. Als geheime franse agente werd zij bo-
ven het bezette Frankrijk uit een vliegtuig ge-
dropt. De eerste keer heeft haar optreden suc-
cese doch een andere maal valt zij In handen
van de Duitsers. Alle martelingen kunnen haar
echter niet tot spreken brengen.

KOOKDEMONSTRATIE
De P.G.E.M. komt woensdagmiddag een kook-
demonstratie geven in de grote zaal van 't Nuts-
gebouw, die voor iedere huisvrouw en a.s. huis-
vrouw toegankelijk is. Mej. Hof, kooklerares,
komt 't allernieuwste op kook- en bakgebied de-
monstreren. Wat zij te voorschijn tovert wordt
onder de aanwezigen verloot. In de pauze wordt
een kopje koffie aangeboden. Het kan dus een
prettige en leerzame middag worden! Om de on-
kosten te bestrijden wordt van iedere bezoekster
een kleine bijdrage gevraagd. De recepten van
hetgeen gedemonstreerd wordt, krijgt iedere be-
zoekster mee naar huis, zodat men het thuis
rustig op zijn gemak zelf kan proberen te ma-
ken.

WITTE SPATBORDEN
Evenals vorige jaren houdt Veilig Verkeer ook
nu weer een verfactie voor witte achterspatbor-
den van fietsen en brommers. Teneinde het een
ieder gemakkelijk te maken wordt op drie plaat-
sen in de gemeente hiertoe gelegenheid gege-
ven.
Het vorig jaar kregen ruim 500 spatborden een
beurt. Men hoopt dat ook nu velen van deze ge-
heel gratis actie gebruik zullen maken. Bedenk
wel: een wit achterspatbord is niet alleen wet-
telijk verplicht, maar het kan ook uw leven
sparen. Let u even op de advertentie.

VOOR BEROEP BEDANKT
Ds. J. Nammensma te Rodeschool heeft voor het
beroep naar de Geref. Kerk alhier bedankt.

AFSCHEIDSPREDICATIE Ds DUURSEMA
Wegens vertrek naar Maassluis hield Ds Duur-
sema zondagmiddag in de geheel gevulde Ge-
reformeerde kerk zijn afscheidspredicatie.
Als tekst had Ds Duursema gekozen 2 Corinthe
4 vers 6. Na afloop der dienst wendde de schei-
dende predikant zich met woorden van dank tot
de kerkeraad der Geref. Gemeente, het Gemeen-
tebestuur, dat vertegenwoordigd was door de
beide wethouders de heren A. J. Lenselink en
G. J. Wuestenenk alsmede de gemeentesecreta-
ris. De Hervormde kerk was vertegenwoordigd
door Ds J. H. Jansen en Ds. J. J. van Zorge en
enkele leden van de kerkeraad, welke hij allen
ook in zijn dankwoord betrok. Ook tot de koster
en de organist van de Geref. kerk sprak hij
woorden van dank. Ds. v. d. Peppel uit Lochem,
welke de classis vertegenwoordigde en de con-
sulent Ds. Scholten uit Zutphen bracht hij dank
voor de prettige samenwerking. Ds. v. d. Pep-
pel sprak op zijn beurt de scheidende dominee
toe en dankte hem mede namens de Gerefor-
meerde kerken uit de omgeving.
Namens de kerkeraad werd het woord gevoerd
door de heer J. W. Luiten, waarna de gemeente
Ds. en mevrouw Duursema staande de zegen-
bede psalm 134 vers 3 toezong.



EEN GOED BEGIN VAN HET NUTSSEIZOEN
Het Vordense Nutsseizoen werd woensdagavond
geopend met een toneelvoorstelling, gegeven
door de toneelgroep „De jonge Maskers" uit
Zwolle. Dit gezelschap, dat vorig jaar met zo-
veel succes „Het Chinese Landhuis" opvoerde,
heeft ook thans met de opvoering van het blij-
spel „Liefde in de mist" van Kenneth Horne be-
wezen dat dit succes ge-en uitschieter was. „Lief-
de in de mist" is een stuk zonder pretenties en
de enige herinnering, die men er van meeneemt,
is dat men er een gezellige avond mee gehad
heeft en dat kan tegenwoordig van alle stukken
lang niet gezegd worden.
Het stuk moest vooral vlot gespeeld worden en
dat was bij „De jonge Maskers" zeker in goede
handen. Henk Voges voerde niet alleen vaardig
de regie, doch speelde bovendien lang niet on-
verdienstelijk de rol van de pas getrouwde jon
geman, die zijn eerste huwelijksnacht verstoord
ziet door de dikke Londense mist, waardoor het
paar de nacht tesamen met nog een ander stel
door moet brengen in de afgelegen woning van
een kooiker, waar maar voor twee personen een
slaapplaats is. Het geharrewar om de beschik-
bare slaapplaatsen was kostelijk. Vooral het
spel van de dames was van de bovenste plank,
evenals dat van de spraakzame kooiker. Toch
heeft dit stuk niet die indruk nagelaten als dat
van vorig jaar.
Zoals gebruikelijk had de voorzitter bij het be-
gin van de eerste Nutsavond nogal wat mede-
delingen te doen. Zo was het Nutsprogramma
van dit seizoen in het dorp Vorden huis-aan-huis
verspreid met de bedoeling dat zich ook niet-
leden, die zich door het weivoorziene program-
ma tot het Nut aangetrokken voelen, lid zullen
worden. Door ziekte van de congierge dreigde
het Nut moeilijkheden te krijgen, doch gelukkig
waren de heer en mevrouw Eckhart-Smit, pach-
ters van het Nutsbuffet, bijgestaan door de pen-
ningmeester, de heer J. Schuppers, zo bereidwil-
lig geweest het Nut door deze moeilijke tijd heen
te helpen. De voorzitter bood hun naast zijn
hartelijke dank een aardige attentie aan. Hij
bracht voorts de Kook- en bakdemonstratie, wel-
ke woensdag a.s. in het Nut wordt gehouden
door mej. Hof van de P.G.E.M. onder de aan-
dacht van de aanwezige dames. Tevens wekte hij
de leden op de woensdagavond te houden jaar-
vergadering te bezoeken. Een goede opkomst
werk stimulerend voor het bestuur.
De handwerk-onderwijzeres, mej. Hesselink uit
Zutphen, had bedankt. Gelukkig heeft men in
deze vacature kunnen voorzien en de voorzitter
hoopte dat zich nu nog vele leerlingen voor de
cursussen Nuttige Handwerken zouden opgeven
Er bestond voor deze eerste Nutsavond een bij-
zonder grote belangstelling, de zaal was nage-
noeg geheel bezet.

VEILIG VERKEER OPENT WINTERSEIZOEN
De afdeling Vorden van de Vereniging voor Vei-
lig Verkeer opende vrijdagavond haar winter-
seizoenactie met een Veiligverkeersavond in de
Kapel van de Wildenborch. De opkomst was
zeer goed.
De heer H. Folmer wees op het feit dat het ver-
keer per dag thans 4 of 5 mensenlevens opeist.
Alleen al in onze gemeente vonden 39 verkeers-
ongevallen plaats waarvan 2 met dodelijke af-
loop. Loopt buiten de bebouwde kom altijd links
van de weg. Spreker sprak de hoop uit dat deze
avond weer amusant en leerzaam mocht wezen.
De heer W. A. Kok, wachtmeester Ie kl. rijks-
politie alhier, hield daarna een verkeerspraat
je, waarin hij de jongste wetswijzigingen be-
sprak. Bromfietsers dienen geen verblindende
verlichting te voeren. Verder gaf hij een over-
zicht van de nieuw ingevoerde verkeers- en
tunnelborden.
Hierna volgde \|ertoning van een filmstrip,
waarin vooral de voorrangsregels naar voren
werden gebracht.
Na ,de pauze werd een verkeersforum van 3 per-
sonen gevormd en konden de aanwezigen hun
vragen hierop afvuren.
Als attractie volgde het verkeersspel „Trek aan
de bel" waaraan eveneens 3 personen uit de zaal
deelnamen. Bij dit spel werd de kennis van de
verkeersborden getoetst.
De uitslag hiervan was: Ie pr. de heer Wesse-
link Jr., 2e pr. D. Stokkink en 3e pr. mej. G.
Bijenhof.

Tot slot vertoonde de heer J. J. van Dijk, se-
cretaris der afdeling, enige prachtige dia's van
het dorp Vorden en omgeving.

BUITENGEWOON GESLAAGDE FILMAVOND

Onder buitengewoon grote belangstelling werd
dinsdagavond in zaal Bakker een filmavond ge-
geven door de afd. Vorden van het Verbond van
Veilig Verkeer en de motor- en autoclub. Op
deze avond, die werd verzorgd door de Esso
filmdienst, werd allereerst een film vertoond
over de samenstelling van benzine, daarna een
over de ruimtevaart en de ontwikkeling van de
raketten. Tot slot werd voor de pauze vertoond
de documentaire film van Bert Haanstra „En de
zee was niet meer". Na de pauze werd een film
vertoond over de fauna op de Bahama. eilanden
terwijl besloten werd met een komische film.
Het gebodene viel zeer in de smaak.

JCOLLEKTE HOOGELAND
In de week van 19—23 oktober wordt de kollekte
gehouden voor het Hoogeland, ten bate van haar
opvoeding*-, verzorgings- en reclasseringswerk.
Meer dan 700 personen van alle gezindten worden
door deze vereniging verpleegd.

WINTERPROGRAMMA VAN HET NUT.
(2e deel)

De vierde Nutsavond valt in januari en is wel
een zeer aantrekkelijke avond. Dan zal het ar-
tistieke gezelschap „Voor U" uit Amsterdam
verschillende kunstuitingen als dans, muziek en
toneel brengen onder het motto „Salsburg, de
stad van de kunst".
In maart komt de heer H. Kraan, districts-re-
chercheur der Rijkspolitie te Almelo een eau
serie houden over „Penose en Prinsemarij" of
misdaad en haar bestrijding.
De laatste iNutsavond (april) zal gevuld worden
door de in Vorden bekende toneelgroep ,,De Ho
veniers" uit Bilthoven, die het spannende to-
neelspel „De grote race" van Doothy en Camp-
bell Christie zullen opvoeren.
Verder ligt het in de bedoeling dat de heer Stein
uit Apeldoorn weer een lezing zal houden voor
Nuts Floralia over Tuinen en bloemen. Tijdens
de boekenweek spreekt de heer Dr. A. F. J.
Portielje uit Bennebroek, oud-directeur van Ar-
tis Amsterdam over het onderwerp „Dieren zien
en leren kennen". Velen zullen deze begaafde
spreker al wel kennen uit de radio-program-
ma's. Deze avond wordt gebracht in samenwer-
king met de Boekhandel Hietbrink. Wat de kin-
dermiddagen betreft, deze worden nog nader
aangekondigd.
Er zijn dit jaar enkele nieuwe cursussen aan de
bestaande toegevoegd. Zo zal de heer Radstake,
hoofd-assistent van de Rijkstuinbouw voorlich-
tingsdienst uit Apeldoorn een cursus van 6
avonden brengen over de aanleg en het onder-
houd van siertuinen en het kweken van kleine
vruchten. Voor de dames is er nog een kook- en
bakdemonstratie.

NIEUWS VANT>E BIJZ. SCHOOL OP 't HOGE
Naar de vernemen bestond de Bijz. Lagere
school aan Het Hoge dit jaar 80 jaar. Er werd
van een feestelijke herdenking afgezien.
Dank zij de grote eerste klas (51 leerlingen) kon
voor het gehele cursusjaar 1959—1960 een tij-
delijke 8e leerkracht worden aangesteld. Wegens
huwelijk nam mej. Bokhorst op 30 sept. j.l. af-
scheid als onderwijzeres. In haar plaats werd be-
noemd mej. J. J. Lukkien uit Oosterbeek. Te-
vens werd ingaande l okt. als onderwijzeres
voor de tweede klas benoemd mej. J. A. H. ter
Haar uit Deventer.
De feestelijke ouderavond vindt plaats op don-
derdag 26 november a.s. waarin de kinderen van
de hoogste klassen zangnummers, volksdansjes,
voordrachten, enz. ten beste zullen geven.

CONCOBDIA MAAKT AfU/JKALE BOND-

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan, dat dit
jaar herdacht wordt, maakte de muziekvereni-
ging „Concordia" zateia^middag, voorafge-
gaan door de drumband,^^^ muzikale rondwan-
deling door ons dorp, hetgeen nogal bekijks
trok. Zaterdagavond hadden de leden in café
Eskes een gezellige bijeenkomst.

PAROCHIëLE VORMINGSWEKEN
GESLAAGD

Van 4 t/m 17 oktober zijn in de parochie St. An-
tonius van Padua alhier de z.g. Vormingsweken
gehouden n.l. een voor de jongeren en een voor
de ouders. Het zijn zeer interessante en leerza-
me weken geweest, die in Het Nutsgebouw wer-
den gehouden. Elke avond was de belangstelling
zeer groot. De Paters Josaphat van Luyk o.f.m.
en Borromeus Pijpers o.f.m. hebben met hun
team medewerkers: mej. Th. Tadema, docente
aan de M.M.S. te Groenlo en Dr. L. Bredero,
arts te Borculo het hele gezin van jong tot oud
van hun boeiende lezingen en toespraken laten
genieten. Het huisgezin is de polsslag van de
wereld. In de wereld bruist en gist he t . . . geen
rust, geen veiligheid, geen zekerheid meer en zo
is het ook in de gezinnen. Zoals in de wereld
de grenzen steeds meer weg vallen, zo is de
barrière rondom het huis ook steeds meer ver-
vallen. We hebben meer de open-gezinnen ge-
kregen, hetgeen veel problemen met zich mee-
brengt. Overal nieuwe banen en nieuwe wegen.
In de wereld, in de kerk, dus ook in het gezin.
Anders krijgt men conflicten en botsingen.
Ouders en kinderen zijn, omdat zij in andere
omstandigheden zijn opgegroeid, anders. Zoals
ook winkels, kantoor-gebouwen, zaken met zelf-
bediening en ook boerenbedrijven zich aanpas-
sen aan de tijd, waarin zij bestaan, zo gaat het
ook met de mens. Wij moeten dus niet zeggen:
wat is dat vreemd, eigenaardig en wat jam-
mer ... en leve de oude t i jd . . . neen, we moeten
mee, meegroeien om zo beter aan te voelen en
te begrijpen. De kinderen moeten hun ouders
leren verstaan en nog meer de ouders moeten
hun kinderen leren begrijpen. Dan zal er ver-
trouwen kunnen worden gewekt en waar ver-
trouwen leeft, daar kan iets moois en iets groots
bereikt worden. De ouders moeten niet zeggen:
wij weten het en wij hebben het en de kinderen
moeten niet denken, dat zij de wijsheid in pacht
hebben. Als ouders en kinderen elkander leren
verstaan, en de ouders vooral het principiële
van hun standpunt naar voren brengen en de
kinderen door hun ervaring en wijs beleid wijzen
op de gevaren, dan kan er heel veel voorkomen
worden. Dan zal de opgroeiende jeugd, die zelf
moet uitgroeien tot volwassenheid in kinderlijke
dankbaarheid werkelijk 'n begrijpende vader en
'n goede moeder ontmoeten bij hun vorming en
ontwikkeling. Deze kernpunten zijn theoretisch
en zeer praktisch belicht door de inleiders van
deze weken.

NAJAARSINSPECTIE N.R.S.
Bij gehouden herfstinspectie zijn door Inspec-
teur iNieuwenhuis uit Borculo de M.R.Y. veeslag
runderen van de volgende eigenaren in het
N.R.S. ingeschreven t.w. G. J. Ruiterkamp met
bc + 76 en bc + 76; G. J. Arfman met Bc
+ 76; de Wed. Nijendijk met b — 77; C. D. Jan-
sen met bc -f 76; B. J. Bennink met b — 77; J.
W. Abbink met bc + 76, bc + 75 en b — 77; D.
J. Tiessink met bc -f 76 allen uit Vorden. Joh.
Broijl met bc +75; G. Klein Haneveld met bc
+ 76, beiden uit Warken. G. J. Rossel uit Vier-
akker met bc + 76.
De stier „Krista's Fox" van D. J. Pardijs uit
Mossel werd thans definitief ingeschreven met
b — 77.

RATTI-NIEUWS
In een maar matig gespeelde wedstrijd kon Rat-
ti I thuis de winst delen met het bezoekende
K.S.H. I uit Harreveld. Het wilde in 't begin
niet erg vlotten bij de thuisclub en het was dan
ook min of meer een verrassing dat B. Wentink
met een lage schuiver de K.S.H. doelman kon
slaan (l—0). Waarschijnlijk door dit doelpunt
geïnspireerd kon Ratti het spel iets meer ver-
plaatsen naar de andere helft, maar er werd
zeer slecht geschoten. In de tweede helft zetten
de gasten herhaaldelijk gevaarlijke aanvallen
op, om te trachten de achterstand in te halen.
De Ratti-defensie kreeg af en toe een zware
druk te verduren en een kwartier voor het ein-
de kwam de gelijkmaker, toen de linksbuiten
der gasten na een solo-ren met een keihard
schot de Rattikeper het nakijken gaf (l—1).
Ratti probeerde nog de volle winst te behalen,
maar dit lukte niet meer ook al door de schot-
loosheid der voorhoede.
Ratti B deed het zaterdagmiddag voortreffelijk
door in Drempt tegen het sterke Drempt Voor-
uit A een behoorlijke 4—2 overwinning te beha-
len. Deze week komen alle elftallen in touw.
Het eerste krijgt een behoorlijke kluif in Lie-
velde te verwerken, waar zij het bijna niet te
overwinnen Erix I als tegenstander ontmoeten.
Ook de reserves senioren komen thans in de
competitie uit en spelen hun eerste wedstrijd
thuis tegen Vorden II. Gezien het plaatselijk ka-
rakter kan dit een spannende strijd worden.
Ratti A speelt eveneens een moeilijke thuiswed-
strijd tegen Lochem A, waar verleden jaar tij-
dens de kampioenswedstrijden een 2—2 gelijk-
spel werd bereikt, terwijl het B-elftal een uit-
wedstrijd speelt tegen Keyenburgse Boys B.

Te koop 3 tomen zware
BIGGEN, bij Eskes,
Kerkhofweg, Vorden.
BIGGEN te koop.
G. J. Zweverink,

Wildenborch

BIGGEN te koop bij
J. A. Berenpas, Mossel
D 111.
Toom BIGGEN te
koop bij „De Zon"

Zutphenseweg

Toom BIGGEN te
koop. Koning, Linde

Toom BIGGEN te
koop. T. Roeterdink,
B 21
Te koop 9zware blanke
BIGGEN bij
G. J. Eijerkamp, B 35

Te koop BIGGEN bij
B. Verkerk,

achter het station

Zware BIGGEN te
koop. G. W. Winkel

t Gazoor"

Te koop een toom
BIGGEN en een KOE,
met 15 liter melk.
G. Vliem,

„de Weideman "

TE KOOP: meest 2e
en 3e kwaliteit eiken en
dennenhout, geschikt
voor boerengeriefhout
bouw van schuurt jes
en kippenhokken enz.
Dinsdags tussen l en 2
uur n m. b.d. werkbaas
P. de Rijk,

„Het Kiefskamp"

Voor al uw

wedstrijd prijzen
bekers - medailles

vaantjes enz.
naar

vapen-en sporthandel

fa. MARTENS

succes van de
arsmarkt ! ! !

Argona,
de forse corona.
B., de duurdere

[aar, een forse bol-
knak met het leuke
bandje.

Rector, de zachte
geurige bolknak,

slechts 20 et p. stuk
Ook in 50 stuks ver-
pakking.

Sigarenmagazijn

D. Boersma
telefoon 1553

Moeten uw oude
meubelen opnieuw

gestoffeerd
worden ? Wij maken
het keurig en niet duur.
Kom eens met ons
praten.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Onze lage prijs-
aanbiedingü
Augurken üterspot 89 Ct

Erwten m. wortelen en
^« im f^mlitersblik -/^ V^L

Perziken ütersbük 159 Ct

Appelmoes l i tersblik 69 Ct

98 ct
98 ct

Ananas reklame blik 69 Ct

Abrikozen 200 gram

Dadels 250 gram

Gest. Gehakt
Ant H u n i n k , groot bl ik

Haring
in tomatensaus, 3 bl ikjes

Nierkaas 100 gram

Beschuit
2 rollen voor

55 et
28 et
42 et
32 et

Margarine 3 pakjes 95 Ct

39 et
59 et
39 et

98 ct

Choco-korrels
200 gram

Koekjes
gemengd, 250 gram

Vanillesuiker
12 pakjes

Lucifers OQ j.
2 pakken voor vJC/ \s\>

Reklame koffie
250 gram

Toiletzeep
3 stukjes voor

Vanillepudding
2 zakjes

Bij elk pakje Hotel Goud Thee
a 79 et. het tweede pakje voor de
halve prijs!!

U ziet het . . . Albers is goed en
goedkoop.

Nooit wachten, altijd vrije keus,
stukken voordeliger.

Fa. J. W. ALBERS

Voor alle soorten

DRUKWERK

Drukkerij Wolters - Vorden

Gemakkelijke Pantoffel
met sterke loopzooi.

In ^rijs en bt-iqe

slechts f 4.50

Dit is één van onze vele modellen die wij voor
U in voorraad houden.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"



Hiermede betuigen we
onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling, bij ons
huwelijk ondervonden.

W. Bielderman
G. Bielderman-

Weenk

Vorden, oktober 1959.

Biedt zich aan nette
JONGEMAN, 4 a 5
dagen per week voor
boerenwerk. Inlichtin-
gen bureau Contact.

Gevraagd in dorp
Vorden voor een dame
gemeubil. zit-slaap-
kamer met stookge-
legenheid, m of zonder
warme maaltijd.
Brieven onder nr. 18

Drukker i j Wolters

Dansschool
HOUTMAN

Wegens zaalbezetting
24 oktober les in zaal
Schoenaker. Beginners
7 uur . Gevorderden
8.45 uur.

TE KOOP;
1-persoons ledikant m.
spiraal, crème, was-of
babycomode, eiken ge-
beitst dressoir, was-
kast met opstand en
spiegel, eiken gebeitst.
H. J. Pardijs,

Insulindelaan 32

Z.g.an. KACHEL
koop, „Deba".
A. Boerkamp,
Kranenburg D 123

te

Te koop prima onderh.
Etna KACHEL.
Gebr. Barendsen,
Vorden. Telefoon 1261

VOORRADIG:
ALLE SOORTEN

bloembollen
voor kamer en tuin,
tegen sterk concur-
rerende prijzen.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
Telefoon 1508

Te koop bij inschrijv.
ca. 35 are KNOLLEN
voor kuil . Briefjes in
te leveren vóór of op 20
okt. ,2uur bijG.Tjoonk
Wiersse, Vorden.

Dragend VARKEN te
koop. 2e worp.
W. Klein Bramel
Galgengoor C l l 2

Nuchter STIERKALF
te koop; 8 dagen oud;
bij H. Eggink, Hack-
fort.

Nuchter STIERKALF
te koop. G H.Wassink
Delden B 29.

Tekoopdrag. MAAL,
r.b. D. Ni jenhuis ,
bij t zwembad.

Nuchter STIERKALF
te koop; roodbont; bij
G. Koning,

Wildenhorch

Te koop r b. dragende
MAAL m prima melk-
l i js tenen vierkant stern-
stempel, a d. telling 24
okt. B Zents Jr.

Medler

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 130G

Hendrik Willem Brummelman
enX V,11 W

Janna Kamperman

ö geven u, mede namens wederzijdse Q
Q ouders, kennis van hun voorgenomen Q
n huwelijk, dat D.V. op vrijdag 23 ok- )
X tober des voormiddags 11 uur voltrok- X
^ ken zal worden ten Gemeentehuize ^
^ van Vorden. M

De kerkelijke bevestiging vindt plaats ^
des middags 2.30 uur in de Herv. Kerk w
te Vorden, door de weleerw. heer Ds. u
J. J. van Zorge.
Vorden, Medler D 99
Vorden, Wiersse E 117
Oktober 1959.

Toekomstig adres: Medler D 99.
Receptie van 4-5 uur in hotel Bakker.

Q Op maandag 19 oktober hopen onze
n geliefde ouders, behuwd- en groot-
X ouders
X J- Krijt

en
D. Krijt-Kettelerij

Q hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

K
S
X
X
X
H

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen:

Jantje en Herman
(Jan en Hermien)
Wim en Rikie

Vorden, oktober 1959.
B 81.

w Gelegenheid tot feliciteren van 4—5
ö uur in café Krijt te Wichmond.

Heden nam de Here van onze zijde
weg onze geliefde moeder, behuwd-
en grootmoeder

Johanna Berendina Voskamp
weduwe van W. Mennink

in de ouderdom van bijna 78 jaar.
De hoop op een zalig wederzien
troost ons in dit zwaar verlies.

G. J. Mennink
H. J. Mennink-Hissink
S. A. Harmsen-Mennink
D. J. Harmsen
J. Arfman-Mennink
G. J. Arfman
W. J. Wassink-Mennink
J. Wassink
B. J. Wassink-Mennink
J. Wassink

en kleinkinderen

V O R D E N , 14 oktober 1959.
Wildenborch

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben op zaterdag 17 oktober om half
twee op de Algemene Begraafplaats
te Vorden. Vertrek van het sterfhuis
om half één.

Het bestuur van de Damclub Vorden wil
hiermede zijn erkentelijkheid en dank be-
tuigen aan allen, die onze verloting ge-
steund hebben.
De baten zijn gebruikt voor nieuw spel-
materiaal t.w. damborden en schijven, als-
mede een prijzenkast.
Van onderstaande lotnummers zijn de prij-
zen nog niet afgehaald:
42, 209, 210, 323, 327, 333, 685, 827, 846,
1202, 1207, 1290, 1334, 1449.
Af te halen bij J. F. Gecrken, 't Hoge 50.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman, Tel. 1314, Vorden

Scandi Stroweefsel
Scandistro een handgeweven stro-

weefsel voor een natuurlijke en
gezellige wandbekleding.

Zeer artistiek voor schoorstenen.

Vraagt monster en inlichtingen.

MEISJES van

Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij
een passende werkkring»
Wij vragen:

MODINETTES
en leerling modinetles

Wij bieden :

• prettige werkkring
• hoog loon
• muziek bij het werk
• 3 pauzes per dag
• per jaar 2 weken betaalde

vakantie + 2 Va snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

prijzen
• geen lopende bandsysteem
N.B. gehuwde modinettes komen ook

in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

(ËJ

ORCON KLEDING
INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268

Morgens vroeg naar school . . .
dan kan het koud zijn.

Koopt voor uw kinderen

Wollen Maillots
(KOUSENBROEKJES)

heerlijk warm, en modern.

In de kleuren beige, grijs, groen en
d. blauw.

H. L U T H
VORDEN

Profiteer steeds weer
van onze aanbiedingen!
2 pak Pré plus l gratis 90 et

2 pak Afwasmiddcl
plus l gratis 70 et

6 st« Toilctzcep voor 89 et

Grote bus Vim van 48 voor 38 et

Bij 250 gr. Goud merk Koffie
a 137 ct«, 250 gr. Speculaas met

noten voor 39 et

Van Nelles poederkoffie
van 2.10 voor 170 et

150 gram Palingworst 59 et

150 gr. zeer fijne leverworst 39 et

Ie soort Geld. rookworst,
250 gram zwaar 99 et

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

Telefoon 1281.

R.. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12 - Tel. 1364

Uit voorraad leverbaar
Prima hardboard a f 1,65 per nr
golfplaten en brandvrij board, merk
Etcrnit : planken en regels
tegen scherp concurrerende prijzen.

Brandhout en droog beuken aanmaakhout.
Aanbevelend,
Fa. H. J. Eggink, Medler E 101 a
Vorden Telef. 6757

r
Speciale
aanbieding
Dames Nachthemden 5.5O
Dames Pyama's 7.95
Heren Pyama's 9.75

Ruime sortering

Pyama flanel
in strepen, bloemdessins en
kinderdessins.

*
L. Schoolderman

VORDEN

KEUKENGARNITUUR

R. J. Koerselman

ieren- en
ongens

Vesten en

Pullovers
n een geheel
lieuwe kollektie.

Natuurlijk bij

Looman
Vorden, tel. 1231

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
lokken, liggende ra-
Datplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

6. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

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

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
het blad voor Vorden

f 1.60 per halfjaar.

Zojuist ontvingen wij
een nieuwe zending

Maillots
voor dames
en meisjes

Looman
Vorden, tel. 1231



„Het Binnenhuis0

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman, Tel. 1314, Vorden

Laat nu Uw kapokmatrassen van
een nieuwe damast voorzien of

laat nu Uw matras bijvullen.
U weet het: 's morgens gehaald,

's avonds terug.

Nu wij in het bezit zijn van een
kapokplukmachine, waarin de kapok
zijn grote vulkracht terug Krijgt, ziet
uw matras er na deze behandeling

weer als nieuw uit.

Vraagt prijzen en inlichtingen.

Ook losse kapok is bij ons verkrijgbaar.

GEVRAAGD:

Smidsleerling
Smederij Lettink

Nieuwstad, Vorden

De nieuwste

in moderne kleuren etaleerden
deze week voor U.

wij

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

VERKRIJGBAAR BIJ

L. Schoolderman, Vorden

Alleen vandaag:
200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram plockworst 100 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram bloedworst 36 et

500 gram spek 80 et
Pak vet 50 et

In de wintermaanden is onze Diep*
vries om 10 uur 's avonds gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Regeünk voor uw Rijbewijs

SynaROgestr.6,HengeIoG.,Te1.06753 573

Ver. Vrijz. Herv.
afd. Vorden

Houdt woensdag 28 okt. vrij.
Lezing door Ds. Sterringa, uit
Zutphen.

Poplin Damesblouses
3/4 mouw, No-lron, in 4 modetinten

maten 38 t.m. 48

6.95

Nylon Dames- en Kinder-
Sweaters

nieuwe kleuren, vanaf

9.10

H. en W.
Uitvoering Vordens Mannenkoor
met medewerking van D.E.V.

op woensdag 28 oktober.
Voor de pauze zang na de pauze
Blijspel.

'""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 17 oktober, 8 uur

de fel-spannende film

Met de dood voor ogen
met: Virginia McKenna - Paul Sco-
field - Denise Crey - Jack Warner.

Violette Szabo - het meisje dat doodde
en gedood werd voor haar vaderland

in de Tweede Wereldoorlog.

14 jaar D
f 1.20 - fO,90^fO,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop ^Vplaatsbespreken bij
J. H. SchuppersiDorpsstr. 11, Tel. 1373

Dames- en Herenglacé's
in alle maten en prijzen.

fa. LUIMES

Veilig Verkeer
verft uw spatbord gratis
wit

op a.s. zaterdag 24 oktober
van 2 tot 4 uur.

Dorp: Marktplein
Kranenburg: Café Schoenaker
Wildenborch: Oplaat

Kookdemonstratie
P.G.E.M. in 't Nulsgebouw

op woensdag 21 oktober '59 grote kook-
demonstratie van de P.G.E.M. 's middags
om 3 uur, door Mej. Hof, kooklerares
P.G.E.M.

9 " CASSETTES
— v • -

R. J. Koerselman

Buurtver* „DELDEN"

DROPPING
op 24 okt. om half 8 bij Gotink.

Nieuws van de Nieuwstad
Rozijnenbrood f 1.25

+ l rol beschuit
merk naar keuze f 0.30

f 1.55
vandaag voor f 1.40

Mergpijpjes
lekkere marsepeingebakjes
5 stuks f 1.10
vandaag voor 95 cent

Roombroodjes
5 stuks 75 cent
vandaag voor 60 cent

en . . . zolang de voorraad strekt

DRENTSE STOETEN.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 24 oktober

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

» > Het Binnenhuis'
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman, Tel. 1314, Vorden

Wilt U voor de keuken een goed
wasbaar gordijn?

Neem dan de
was-, zon- en lichtechte

PLOEGAUITEN
130 breed. PrijsT 3.80 per meter.

Grote voorraad, vele kleurstellingen.
U weet het Ploegsj^pn - Ploeggarantie.

BLOEDPLASMA.
Afname bloed op dinsdag 20 oktober in
de Lagere Landbouwschool Hengeloseweg.
De tijd staat op de reeds ontvangen op-
roepkaart.
De onbekende zieken zeggen u reeds
hartgrondig dank!
Vergeet niet uiv oproepkaart mee te brengen.

Gemeenteavond
HERVORMDE GEMEENTE
op donderdag 22 oktober, 7.45 uur
in Irene.

Programma:
1 Abraham's, en ons horen naar God.

Hoofdstuk I Kerkedagboekje.
Inleider Ds. van Zorge.

2 Algemene Discussie.
3 Pauze.
4 „De eilanden wachten".

Prachtige kleurendia's met geluids-
band.

5 Extra toegift. 14 kleurendia's van
oude Pastorie en omgeving.

Wij rekenen op grote, belangstelling
van jong en oud. Iedereen /.s welkom.

Uitslag gratis verloting
op de markt van 9 oktober.

Op onderstaande nummers .://'// prijzen
gevallen:

(iCl, 7 < > 2 , l ".SC, 12-2C. l ( ) : } ( ) . 19. SUi!, 588,
324,890.273,611, 1100, 511, 179, 2 < > f > ,

, 7, 1051, ;tf. 'M 4, 857, l > 2 , 703, 1810.
, 450, 995, 204, 207.

Prijzen afhalen bij „De Eendracht".

'tSPAR-buitenkamjemet 10', t

bij 1 gelderse rookworst van 94 et

soo gram spliterwten/
gr. erwten voor de HALVE PRIJS

met 10%.- bij 3 pakjes SPAR-margarine è 41 et p. pakje

«kje chocoladehagel 20 et
__ goedkoper!
goldi? van 15 - 22 oktober

DUBBEL zegels=DUBBEL sparenl
BORSTPLAATfondant

2OO gram 56 - 22 zegels
SPEKULAAS pak SOO gr.lOO - 40 zegels

EIERBESCHUIT rol 3O - 12 zegels

VERMICELLI pak 29-12 zegels

APPELSTROOP beker
450 gram 64-26 zegels

CHOC. TOFFEES 200 gram 66-28 zegels

VARKENSVLEES blik 132 - 52 zegels

HAMPUNT 100 gram 62 - 24 zegels

Oit is uw
voordeel!

liet
2O et

6 et
6 et

13 et
13 et
26 et

12 et

uit de wijnkelders van De Spar!
Caransac

•franse landwijn rood of wit fjij^^j et
én 86 zegels = 43 et voordeel!

hè t koekje bij de koffie!

Cocos tongetjes £+<*
Vraag 25° *ramO^ cMO%
ook lekkere Sparkof fie met 10% I

OE SPAR
10°/0 K O R T I N G - 100°/0 K W A L I T E I T

Sparkruidenier: REMMERS

A.s. zondag 2 uur,

VORDEN l • K.Ü.H, l Harreveld

Originele Noorse kleding
•̂  Pullovers - Truien
^ Kousen - Sokken
~k Shawls " Wanten

Sporthandel HARTENS

Het gaat immers niet
alleen om de stof!

Pasvorm en
afwerking zijn net zo

belangrijk. Daarom:

Eis mei

klem

merk KLM

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5


