
CONTACT
zaterdag 20 oktober 1956

18e jaargang no, 29
Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.40 per halfjaar - Advertentieprijs 4 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 190325 - Tel. 404

VORDENS TONEEL
Onder leiding van de voorzitter, de heer W.
Martinus, hield „Vordens Toneel" maandag-
avond een ledenvergadering. Besloten werd
om op zaterdag 12 januari a.s. het blijspel
„Blijf zitten waar je zit. . ." op te voeren.
De penningmeester, de heer J. Ruitenberg,
deelde med<?, dat de kas sloot met een klein
batig saldo.
Tijdens dit verslag werd opgemerkt dat men
het jammer vond, dat de door de N.A.T.U.
aangevraagde subsidie voor alle Vordense
Toneelverenigingen in de laatste gemeente-
raadsvergadering werd afgewezen.
Op voorstel van verschillende leden werd tij-
dens de rondvraag besloten om in het vervolg
2 uitvoeringen per jaar te geven. Een tweede
uitvoering zal dan begin mei a.s. worden ge-
geven.
Aan het slot der vergadering deelde de voor-
zitter nog mede, dat de regie ook dit jaar weer
in handen zal zijn van de heer A. Haneveld
uit Lochem. _ ^^^^^^

Baby en Kleuter
altijd gezonde huid met

POEDER - Z A L F - O L I E - Z E I

VOETBAL
De vriendschappelijke wedstrijd Vorden l
Ratti I is een pittige partij voetbal geworden,
waarbij de gelukkigste, in dit geval Vorden,
met de zege (3—2) ging strijken. Beide par-
tijen verschenen met invallers, doch niettemin
stond de wedstrijd op goed peil. Er werd af
en toe wel eens hard, doch altijd fair gespeeld,
zodat scheidsrechter Buunk een vrij gemakke-
lijke taak had.
In de eerste helft was Ratti in de aanval wel
wat gevaarlijker, hetgeen zij wist uit te druk-
ken in 2 doelpunten, waartegenover Vorden
slechts l doelpunt wist te stellen. In de twee-
de helft stuwde de uitstekend spelende mid
half van Vorden de aanval met goede passes
op de vleugels, waaruit twee fraaie doelpun-
ten voortkwamen.
Ratti kreeg ook de nodige kansen, doch c
Vordense doelman hield op keurige wijze zijn
doel schoon. Zowel bij Ratti als Vorden was
de midvoor de gevaarlijkste speler, wat bij
het scoren ook wel tot uitdrukking kwam.
Vorden II speelde in Baak tegen Baakse Boys
een rommelige wedstrijd, waarin Vorden l
zeer verdiend met 6—1 in de meerderheid
bleef.
Voor a.s. zondag staat de thuiswedstrijd Vor-
den I—Vios I op het programma. Zoals reeds
in de vorige competitie bleek is Vios een las-
tige tegenstander, die van het begin tot het
einde hard blijft werken voor de overwinning.
Bovendien beschikt dit elftal over een snelle
voorhoede, zodat doelpunten wel niet zullen
uitblijven. Als Vorden echter op volle toeren
draait, dan kan deze wedstrijd gewonnen wor-
den. Ook de voorhoede zal het tegen de ro-
buste Vios-achterhoede niet gemakkelijk krij-
gen.
Voor het eerst zal zondag Vorden III in actie
komen en wel tegen Vorden II. Deze „derby"
kan — gezien de sterkte van het derde — nog
wel eens een verrassend resultaat hebben. Ge-
zien de goede kansen op het kampioenschap
moet Vorden II deze wedstrijd winnen.
Vorden A gaat verder op bezoek bij Ratti A,
terwijl zaterdagmiddag Vorden B bezoek ont-
vangt van De Hoven B.

MEJ. REINDERS SPRAK TE VORDEN
Op uitnodiging van de Geref. Vrouwen- en
Mannenvereniging alhier sprak maandag-
avond in het verenigingslokaal Me j. Reinders
van het Zendingscentrum te Baarn.
De presidente van de Geref. Vrouwenvereni-
ging, Mevr. Haring, sprak een kort welkomst-
woord tot de talrijke aanwezigen en wel in
het bijzonder tot de spreekster.
Mej. Reinders besprak het onderwerp: „Chris-
ten Indonesiërs nu!" De zendingsarbeid in In-
donesië kan aldus spr. in 3 tijdperken worden
verdeeld. Het eerste is dat alleen nederlandse
zendelingen aldaar werkten, het tweede is dat
deze zendelingen hulp van Indonesiërs ont-
vingen, het derde tijdperk is dan thans aan de
gang waarin de zelfstandige kerken aldaar
hun eigen zending voeren en verzorgen. In
Indonesië heeft men 32 verschillende kerken.
De grootste is wel die op Sumatra bij het To-
bameer met een eigen zendingsterrein. Spreek-
ster gaf een uitvoerig overzicht van het leven
en werken van de tot het Christendom bekeer-
de inlanders, waarin deze mensen zich met
hart en ziel aan de zaak des Heren geven.
Aandachtig werd de begaafde spreekster ge-
volgd.
Mevr. Haring was dan ook de tolk van alle
aanwezigen toen zij Mej. Reinders dankte
voor haar zeer duidelijke uiteenzetting.

KERKDIENSTEN zondag 21 oktober
Hervormde kerk.

9 uur Ds. van der Heyden, van Lochem.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch
10 uur Ds J. Langstraat.

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

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

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 20 okt. van 5 uur tot en met
zondag 21 okt. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 12 t.m. 18 oktober
Geboren: d. van C. Klein Obbink en C.
Klein Obbink-Wittebol; z. van R. A. Heu-
velink en A. A. Heuvelink-Hartman.
Ondertrouwd: G. Bijenhof en G. J. Aalderink
Gehuwd: K. Hietbrink en J. H. Gr. Jebbink,
J. Heijenk en G. J. Brummelman.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 106 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 45.— tot f 54.— per stuk.
Handel was vlug.

BOEKBESPREKING
Voor een groot aantal leden van de G.M.v.L.,
Bond van Plattelandsvrouwen, B.O.L.H. en
B.O.G. besprak Ds. Terpstra, Ned. Hervormd
predikant te Neede het boek „tranen over
Johannesburg" van de schrijver Allen Peter.
Ds. Terpstra wees er op dat de schrijver zich
terdege bewust is geweest dat ondanks het
rassenverschil, beide rassen mens zijn en recht
hebben op een menswaardig bestaan.
De avond stond onder leiding van de presi-

van de bond van plattelandsvrouwen
^vr. Visser—Dollekamp.

25-JARIG JUBILEUM
Maandag herdacht de heer J. Oudsen de dag
dat hij voor 25 jaar in dienst trad van de
P.G.E.M. Na enige jaren elders werkzaam te

geweest, werd hij in 1936 benoemd als
tricts-monteur alhier. In de loop der jaren

eft de jubilaris zich doen kennen als een
plichtsgetrouw en behulpzaam persoon, waar-
op men altijd een beroep kon doen, bij storin-
gen of anderzins in de elektriciteitsvoorzie-
ning. Namens de directie werd hem op deze
dag een envelop met inhoud aangeboden. Het
jubileum werd in intieme kring gevierd.

BIOSCOOP
Vanavond wordt er een filmwerk van grootse
allure in het Nutsgebouw vertoond. „Alarm
in de Pacific" heeft als hoofdpersoon de kapi-
tein ter zee John M. Hoskins, die belast zou
worden met het commando over het vliegdek-
schip Hornet. Het schip wordt echter tevoren
tot zinken gebracht.
Later wordt hem het commando over de Prin-
ceton toegezegd, doch door het uitbreken van
de oorlog komt ook hier weer niets van. Wan-
neer hij tengevolge van een verwonding een
been moet missen, schijnt de kans helemaal
verkeken dat zijn hartewens nog eens in ver-
vulling zal gaan. Toch weet hij met een ijzeren
wilskracht zijn doel te bereiken.
Het is een warm menselijk verhaal van een
dapper man, die door zijn vrouw moedig ter
zijde wordt gestaan.

FILMAVOND
„HERWONNEN LEVENSKRACHT"

Door „Herwonnen Levenskracht" de R.K. Ver-
eniging tot bevordering van de Volksgezond-
heid, werd verleden week in zaal Schoenaker
een filmavond gegeven, waarvoor een uiter-
mate grote belangstelling bestond. Na een kort
openingswoord van de propagandist van de
vereniging, werd er een film vertoond over
de reuma-bestrijding.
In de pauze sprak de heer v. Kollenburg over
hetgeen „Herwonnen Levenskracht" betekent
en wat zij zoal doet. Spr. wees op de Volks-
ziekte No. l de reuma, waaraan naar schatting
70.000 landgenoten lijdende zijn. Niet alleen
mensen in de volle kracht van hun leven,
doch ook kinderen worden in hun prille jeugd
hierdoor getroffen. Helaas zijn er hier te lande
nog te weinig ziekenhuizen, klinieken e.d. Spr.
deelde mede, dat binnenkort in Nijmegen een
reuma-kliniek zal worden gebouwd met 425
bedden, waarvan de kosten plm. ƒ 28.000,—
per bed zullen bedragen. Voorts heeft Herw.
Levenskracht het bekende sanatorium „Berg
en Bos" te Bilthoven, waar 540 t.b.c. patiën-
ten worden verpleegd. Ook verricht deze ver-
eniging buitengewoon, voortreffelijk werk op

t terrein van andere volksziekten als kan-
, neurose, asthma enz. terwijl ook rustbe-

'oevende vrouwen en mannen naar rusthuizen
worden uitgezonden.
Tijdens de pauze gaven zich 32 nieuwe dona-
teurs van H.L. op, terwijl voorts 6 nieuwe pro-
pagandisten zich aanmeldden, die maandelijks

donatiegelden zullen ophalen.
de pauze werd de speelfilm „Opa weet het

'eter" gedraaid, een kostelijke film, die was
opgenomen in de berglandschappen van Oos-
tenrijks Tirol.

COLLECTE
De alhier gehouden collecte t.b.v. de Dieren-
bescherming heeft ruim ƒ 128,— opgebracht.

IVO ROL De Tandpasta van standing*ube
95-70cf

HERSTELLINGSOORDVER. „VORDEN"
BESTAAT 50 JAAR

Op 18 nov. a.s. zal het 50 jaar geleden zijn dat
de Herstellingsoordver. „Vorden" op initia-
tief van de hoofdconducteur der H.IJ.S.M., de
heer van Spankeren, te Amsterdam werd op-
gericht. Dit feit zal op maandag 19 nov. feeste-
lijk herdacht worden. Er zal in Hotel Bakker
een feestvergadering belegd worden. Er zal
in Hotel Bakker een feestvergadering belegd
worden, waar het ere-lid. de heer van Setten,
een historisch overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen zal geven. Er is een jubileum-
commissie gevormd, die een geschenk zal aan-
bieden. Na een gezamelijke maaltijd is er een
receptie in „De Decanije". De leden zal in zaal
Bakker een amusementsprogramma aange-
boden worden, zodat men op passende wijze
dit jubileum hoopt te herdenken.

WIE HAD DE MOOISTE TUINTJES?
In samenwerking met de Vordense winkeliers-
vereniging had V.V.V. afgelopen zomer een
wedstrijd uitgeschreven in de mooiste tuintjes.
De bedoeling was om door het beschikbaar
stellen van geldprijzen de aanleg en verzor-
ging van de tuinen in de kom van het dorp
te stimuleren.
De jury werd gevormd door de heren Vreeman
uit Lochem, Kok uit Warnsveld en Berkenbos
uit Eefde, allen vaklieden.
Maandagavond waren de prijswinnaars in
Hotel Bakker uitgenodigd om hun prijzen in
ontvangst te nemen, waarbij het gehele be-
stuur van V.V.V. aanwezig was. De voorzitter
/an V.V.V.. burgemeester van Arkel, memo-
reerde nog eens het doel van deze V.V.V.-
attractie. Het bestuur heeft gemeend door
deze wedstrijd het aanzien van het dorp aan-
trekkelijker te maken in de eerste plaats voor
de vreemdelingen, doch eveneens voor de in-
woners zelf. Men had verschil gemaakt tussen
villa's en andere woningen. In totaal was
ƒ 300.— aan prijzen beschikbaar gesteld en
wel voor elke groep ƒ 150.—.

De uitslag is als volgt, Villa's: Ie prijs ƒ50.—
K. H. de Vries, Ruurloseweg; 2. H. L. Ems-
broek, Groeneweg l ƒ 40.— (gestort in het
dr. Lulofsfonds); 3. B. H. Nieuwenhuis, Ruur-
loseweg ƒ 30.—; 4. Mej. W. Oberink, Burg.
Calleestr. ƒ 20.— en 5. H. Kapelle. Ruurlose-
weg ƒ 10.—.
Overige woningen: 1. B. Pardijs, Zwarteweg
44, ƒ 50.—; 2. D. te Slaa, Schoolstraat 11, ƒ 40;
3. K. G. Rouwenhorst, Ruurloseweg ƒ 30.—;
4. B. Nijhuis, Zutphenseweg 70, ƒ 20.— en 5.
D. J. Wuestenenk, Molenweg 21, ƒ 10.—.
De juryleden Vreeman en Berkenbosch hiel-
den hierna een beschouwing over de tuinen,
waarbij zij wezen op enkele fouten en tekort-
komingen in de tuinen der prijswinnaars.
Voorts gaven zij goede wenken op welke wij-
ze zij hun tuinen toch nog aantrekkelijker kun-
nen maken met betrekkelijk geringe moeite en
kosten, welke uiteenzetting door de prijswin-
naars zeer op prijs gesteld werden. De jury
heeft tot haar spijt moeten constateren, dat
over 't algemeen de bloementuinen in Vorden
tegenvielen. Gezien de prijzen had zij er meer
van verwacht. Tot slot deelde de voorzitter
de prijzen uit aan de aanwezige prijswinnaars.

RATTI-NIEUWS
De A-Junioren kregen bezoek van Pax B uit
Hengelo (G.), doch sneuvelden op eigen ter-
rein met l—9.
A.s. zondag speelt het eerste een uitwedstrijd
te Winterswijk tegen Fortuna I. De Rattianen
hebben ot nu toe in de competitie nog niet
veel succes gehad, zodat er langzamerhand
wel meer leven in de brouwerij mag komen.
Misschien liggen de kansen hiervoor tegen
Fortuna gunstig. Ratti zal met een sterk elftal
verschijnen, zodat de hoop op een eventuele
overwinning bestaat.
Het tweede elftal blijft thuis en ontvangt
R.K.D.V.V. II uit Doesburg.
De A-Junioren spelen thuis de revanche-wed-
strijd tegen Vorden A, hetwelk een spannende
strijd kan worden.



UITVOERING DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor is voornemens om op
woensdag 14 november haar uitvoering te
geven. Voor de pauze worden een tiental num-
mers gezongen, afgewisseld door een voor-
dracht en pianospel. Na de pauze komt weer
de traditionele bonteavond. Zoals de laatste
jaren gebruikelijk is, worden weer drie ballet-
ten opgevoerd, waarvoor de dames druk aan
het oefenen zijn onder de bekwame leiding
van mevr. Jurriëns uit Arnhem. Ook aan de
kostuums en decors wordt weer veel zorg be-
steed. Verder komen er een paar mooie show-
nummers en aan het slot van de avond zal de
vrolijkheid weer hoogtij vieren.
Het is zo jammer dat zoveel werk verzet moet
worden voor slechts één uitvoering. In andere
plaatsen trekken uitvoeringen van veel min-
der gehalte dikwijls 3 avonden volle zalen.
Wanneer zal dit in Vorden eens mogelijk zijn?

DROPPING
Zaterdag werd door de buurtvereniging „Del-
den" een dropping gehouden voor haar leden.
Achter in Linde werden de deelnemers gelost.
Ze kregen de opdracht het huisnummer D 165
op te zoeken en daarna naar de boerderij van
Gotink in Delden te lopen. Het was een af-
stand van 7 km, welke in l uur 25 min. moest
worden afgelegd. Het was een moeilijke drop-
ping, vol spanning; de laatstaankomende had
er vier uur over gedaan!
De prijswinnaars waren: 1. A. Flamma en W.
Eggink; 2. B. Rossel en J. Poorterman; 3. W.
Sarink en G. Eskes; 4. A. Zweverink 'en J.
Reerink; 5. H. Eilander en mej. G. te Kamp;
6. E. Steeman en mej. T. te Kamp. Troostprijs:
H. Groot Enzerink en mej. M. Premsela.

JAARVERGADERING K.A.V.
De Kath. Arb. Vrouwenbeweging hield in café
,,De Zon" haar algemene ledenvergadering,
waarvoor een grote belangstelling bestond. De
voorzitster, Mevr. Janssen—Wetzlaer, heette
allen van harte welkom. Zij memoreerde in
haar openingswoord het afgelopen jaar als
zeer gunstig. In dit eerste verenigingsjaar was
gebleken, dat de oprichting van een eigen
K.A.V. in een grote behoefte had voorzien.
Het ledental was van 16 op 30 gekomen.
De voorzitster deed hierna enkele mededelin-
gen. Op zondag 28 oktober a.s. zal een speld-
jesverkoop worden gehouden. Enkele dames
verklaarden zich bereid hieraan mee te wer-
ken en dit zal geschieden in samenwerking
met de R.K. Boerinnenbond.
Hierna kwam de bestuursverkiezing aan de
orde. Het bestunr, dat nog steeds als voor-
lopig fungeerde, werd thans definitief gekj
In plaats van de aftredende Mevr. J
Wetzlaer, die zich niet meer herkiesbaal
de als voorzitster, werd als zodanig gekozen
Mevr. A. Woltering—Eykelkamp, Kranenburg.
De secretaresse Mevr. A. van Langen—Lager-
wey werd herkozen, evenals de penningmees-
teresse Mej. A. Krauts, 't Hoge. Besloten^w£rd
het bestuur uit te breiden met 2 persont^
dat dit thans 5 leden omvat. Als nieuw!
stuursleden werden gekozen de dames: L.
Hartman en Mevr. Janssen—Wetzlaer.
Hierna werd het winterprogram bekend ge-
maakt. In november zal o.a. een ontwikke-
lingsavond worden gegeven met een lezing
door de G.A. over „Wij en onze grote kinde-
ren"; in december de jaarlijkse St. Nicolaas-
avond, in januari een ontspanningsavond in
combinatie met de K.A.B., in februari een
voorlichtingsavond voor de huisvrouw met
demonstraties, film etc., in maart een spreek-
beurt, in april een voorlichtingsavond van het
Begrotingsinstituut en in mei de eindvergade-
ring met sluiting van het winterseizoen.

INSTALLATIE NIEUW SCHOOLHOOFD
Donderdagavond vond de installatie van het
nieuwe hoofd van de Prinses Julianaschool in
de Wildenborch plaats.
Ds. J. H. Jansen, voorzitter van het schoolbe-
stuur las Job 28 en ging voor in gebed. Ver-
volgens heette hij welkom wethouder A. J.
Lenselink, de diverse aanwezige schoolhoof-
den, ouders en verdere belangstellenden. Van
de predikanten Ds. J. Langstraat en Ds. E. J.
Duursema, alsmede van de heren van Ameron-
gen, hoofd der o.l. school buurtschap Linde en
de heer Folmer. hoofd der R.K. school op de
Kranenburg en het hoofd van de Chr. school
te Lochem was bericht van verhindering ont-
vangen.
Verder wees spreker er op, dat installatie van
een schoolhoofd enigszins verband houdt met
de bevestiging van een predikant. Op uw ar-
beid, aldus spr., wilt gij graag vrucht zien.
Hiervoor is ten eerste orde en rust in het ge-
zin van de schoolgaande kinderen nodig. Daar-
door wordt het werk van de onderwijzer op
school vergemakkelijkt. Verder wees spreker
er op, dat door de uitbreiding van het onder-
wijs de taak van de onderwijzer omvangrijker
wordt. Doch bij alle wijsheid is nodig de vreze
des Heren. Geve God U kracht en liefde voor
onze school. Ook Mevr. Bent werd door spr.
hartelijk welkom geheten.
Vervolgens sprak namens het gemeentebe-
stuur de heer A. J. Lenselink. Deze hoopte
dat de heer Bent met blijdschap zijn taak aan
de Wildenborchse school mocht vervullen en
de kinderen mocht onderwijzen in de vreze
des Heren.
Hierna sprak de heer J. G. Vedders, hoofd
O.L. Dorpsschool, de heer A. J. Zeevalkink
namens de Chr. school in het dorp en namens
de Chr. Landbouwhuishoudschool, wegens ver-
hindering van de directrice Mej. v. d. Kamp,

Mej. Disbergen, lerares aan genoemde school.
Namens de Ned. Herv. en Geref. Kerk sprak
Ds. Jansen.
Nadat de heer Bent, mede namens zijn echtge-
note, dank had gebrachf voor de toegesproken
woorden en er op had gewezen dat hij hoopte
zijn taak aan de school met Gods hulp te vol-
brengen, ging Ds. Jansen voor in dankgebed.
Tenslotte werd een druk gebruik gemaakt van
de gelegenheid om persoonlijk met de heer en
mevr. Bent kennis te maken.

KRINGVERGADERING
GELDERSE C.B.T.B.

Donderdagavond werd in Hotel ,,Het Wapen
van Vorden" een herfstkringvergadering ge-
houden van de Kring Vorden van de Gelderse
C.B.T.B. De opkomst was zeer goed.
De voorzitter de heer de Greef uit Warnsveld
riep alle aanwezigen een hartelijk welkom toe
en gaf, na te zijn voorgegaan in gebed, het
woord aan de voorzitter van de Geld. C.B.T.B.
de heer Enzerink, die het onderwerp „Princi-
piële Taken van de C.B.T.B." behandelde.
Wij leven, aldus spr., in een tijd van snelver-
anderlijke inzichten. Tussen Staat en Kerk en
de C.B.T.B. bestaat gelukkig een goede samen-
werking. De Staat moet evenwel zoveel moge-
lijk vrijheid laten aan de bedrijven. Wij als
boeren moeten er voor zorgen dat industrie-
arbeiders van de agrarische produkten ge-
bruiken. Een boer heeft altijd een voorsprong
op het Staatsbedrijf, want zo zegt spr. „Het
oog van de mees-ter maakt het paard vet". Met
vestigingseisen alleen zijn we niet klaar. Daar-
bij komt dat men veel liefde voor het bedrijf
moet hebben. Gemengde bedrijven vragen
tegenwoordig veel van de ouderen zowel als
van de jongeren. De jongeren dienen dan ook
goed landbouwonderwijs te volgen. Wij heb-
ben als organisatie te waken voor de belangen
van de boeren ook in de toekomst.
De secretaris van de Geld. C.B.T.B. de heer
Hey, behandelde hierna het onderwerp: „Ac-
tuele Praktische Beleidsvragen", hi de eerste
plaats moet er zijn een georganiseerd land- en
tuinbouwbeleid waarin zowel de boer als de
tuinder een gelijkwaardige plaats inneemt. Er
moet gestreefd worden naar verbetering van
openbare nutsbedrijven in de woonplaats, als
waterleiding, verharden van zandwegen enz.
Met de Overheidssubsidies dienen ruilver-
kavelingen en saneringen terhand te worden
genomen. Verder moet er een garantiebeleid
wezen waarbij de Overheid garantieprijzen
waarborgen. Er moet een redelijk bedrag be-
schikbaar zijn voor cultuurgrond en voor de
bedrijfsgebouwen. Dit alles moet leider/ tot
het verkrijgen van een redelijk inkomen,
der behandelde spreker de akkerbouw, de
houderij, de melkprijs waaraan aldus spr. o'oT
grote bezwaren verbonden zijn, de pluim-
veehouderij en de varkenshouderij, het grond-
gebruik enz. Wanneer'we ons werk verrichten
in de geest zoals ons de Bijbel ingeeft, dan zal
de arbeid ook zeker worden gezegend.
Na gehouden pauze kwamen de tongen Ios1
werden tal van algemene en praktische vraj,
gesteld, welke alle door de inleiders naar ge-
noegen werden beantwoord.

Even vrij

BREI!
Spoeltjeswol

Nevedawol

Scheepjeswol

Leithenwol
in vele kleuren en soorten.

Denkt U aan de wol spaarbonnen?
Daar kunt U nog aardige prijzen mee
winnen!

GRATIS PATRONEN.
De grootste sortering wol
vindt U bij:

H+ Lutht Vorden
V

Ondergetekenden,
bevelen zich aan voor
alle voorkomende huis-
slachtingen.

B. Langwqrden
J. Langwerden

Opgave Banninkstraat 29, Hengelo (Gld.)

Herv. Gemeente Vorden.
GEMEENTEAVOND
op dinsdag 23 oktober te 8 uur in
gebouw „Irene".

Spreker:
Rvd Reginald Williams, Engels pre-
dikant.

Onderwerp:
„De boodschap van het evangelie
voor stad en land".

Hij wordt vertaald door Ds J. Langstraat.
Na de pauze volgt er een gesprek.

Algehele leiding heeft Ds J. H. Jansen.
Iedereen is hartelijk welkom.

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters * Vorden

A.S. ZONDAG
2 uur

Vorden I
Vios I

(Beltrum)
10.30 uur Vorden 3 • Vorden 2

En toah is het beter,
dat

GAS
van

KEUNE

Regenpakken
korte jas en broek,
zeer prima, f 24,75.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
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

Leren jassen
a f 125.-.

Met karrevrachten
gaan ze de deur uit.
Koopt bij vakmen-
sen.

G. W. LUIMES
Telef. 421

5 dagen lang
kunt U de Pasaan-
ko-ffer met 30 serviezen
bij U in huis houden
om uw keus te maken.

Keune
Stationsweg, Vorden

Koeriemen,
Koetouwen a f 0.35,
Staartentouw, Staar-
tenleers, Wartels,
Raffia enz. enz.

G. W. Luimes
Telefoon 421

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Weulen Kranenbarg

Te koop goed onderh.
JAWA, 250 cc., met
buddy seat, voor en
achter telescoop, aut.
koppeling. }. Hogen-
doorn, 't Hoge.

HENNEN te koop.
H. Wagenvoort, ach-
ter Buitenzorg, War-
ken, Warnsveld.

Te koop een zwaar
nucht. STIERKALF,
8 dagen oud en een
prima LEREN JAS
maat 54.
H. Eggink, Hackfort,
„Leunk".

Te koop een HER-
DERSHOND.
Zutphenseweg 63.

Te koop zware BIG-
GEN. ƒ. Brummelman
't Alderkamp, Delden

Wintertijd —
Pijpentijd

Wij hebben een pijp
voor U in diverse
prijzen en modellen.

Sifl.mag. Olthuys

Te koop een dr. F.H.
VAARS met beste
melkl. en ingeschr.
dekrijpe B.B. ZEUG-
JES. B. G. Lichten-
berg, 't Waarle.

Te koop een vlot
neurende M.R.IJ.
VAARS, tbc.- en
abortusvrij.
G. J. Harmsen, Esse-
lenbroek, Hengelo-G.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

Seesing

voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

Best brood
dat brood van

SCHURINK



Het bestuur van de
Vordense Marktver-
eniging betuigt langs
deze weg, hartelijk
dank voor de vele
blijken van belang-
stelling bij het gouden
jubileum ondervonden.

Namens het bestuur:
G. J. Wuestenenk,

voorz.
J. J. v.d. Peijl,

secr.

Inplaats van kaartjes.

Langs deze weg be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank voor de
vele blijken, van
medeleven, tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve
zoon en broeder

Wim

Fam. J. Bielderman

Vorden, Nieuwstad 23

Gevraagd voor zo
spoedig mogelijk
HULP voor enkele
dagen per week of 's
morgens. v.d. Weij,
Julianalaan 6.

Wegens bijzondere
omstandigheden net
DAGMEISJE gevr.

Mevr. Wechgelaer

Te koop een grijze
JEKKER, niet gebruikt
Inlichtingen bureau

Contact

Wegens huwelijk der
tegenwoordige

donderdag 25 okt.
de gehele dag

gesloten.
BAKKERIJ

Hoornenborg
WEGGELOPEN
H. HERDER, 8 mnd.
oud, (naam Freya).
Tegen bel. terug bez.
bij Wellink, D 36 f,
bij 't zwembad.

Net R.K. persoon zoekt
KOSTHUIS, met
huiselijk verkeer, over
dag afwezig, liefst
Vorden of Hengelo.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Te koop een Erres
RADIO. H. G. Poesse

Te koop een DAMES'
en HERENRIJWIEL
2e hands.
Gr. Enzerink, Zutph.
weg 21, Tel. 254.

Te koop l winter-
mantel, l jurk beide
voor ± 17 jaar en
l meisjesmantel plm.
10 jaar.
Te bevragen Nieuw-
stad 16.

Te koop een N.S.U.
BROMFIETS, 7 mnd.
ber., prima onderh.
A. Hogendoorn,
't Hoge 29 Vorden.

Te koop zoete en
zure APPELS, o.a.
goudreinet en belle-
fleur. H. Weenk,

B 20

Te koop jonge Belg.
HERDER, ketize uit
2, 5 mnd. oud.
J. Vlogman, C 123

Te koop 5 a 6 BIG-
GEN en AP PELS en
PEREN.
B. Rossel, B 33.

Wim Sessink
en

Dora Niesink

hebben de eer U, namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op donderdag 25 okt.
a.s. om 9.30 uur in de Parochie-
kerk van St. Joseph te Lochem.

Vorden, Enkweg 13
Lochem, Alb. Hahnweg 71

Toekomstig adres: Almenseweg
C 151 f, Vorden.
Receptie van 4—5 uur in Hotel
,,De Industrie* te Lochem.

Egbertus Hendrik Arfman X
en

Johanna Maalderink

hebben het genoegen U mede
namens wederzijdse ouders ken-
nis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben
op donderdag 25 okt. ten gemeen-
tehuize te Vorden, om 11 uur.
Kerkelijke inzegening in de Herv.
Kerk door de Weleerw. Heer
Ds J. Langstraat om 2.30 uur.

Arnhem, Forelstr. 76

Vorden, B 101
oktober 1956

Toekomstig adres: Korenbloem-
straat 31 Arnhem-Zuid.

Gelegenheid om te feliciteren na
de kerkdienst tot 5 uur in de U
zaal van hotel Bakker te Vorden.

Stookoliën nodig!
Wij leveren
mazuur G.,
olie, goedko

haardbrandolie Fla-
r als Huisbrand-
als Petroleum.m

G. Weulen Kranenbarg, Telefoon 217

de gedistingeerde
weelde van
flausch mohair

Weelderig flausch mohair, verwerkt tot ccn
moderne rechtvallende swagger met flatteuze
banaanmouw en kleinere 23x doorgestiktc
kraag. Wist U dat deze lichte stof toch
zo warm is omdat de mohairwol van de
Klein-Aziatische angora-geiten zo'n hoog
isolerend vermogen heeft? U bent ver-
baasd ? Ja, aan de prijs van deze schitte-
rende swagger zoudt U niet zeggen dat
de wol uit zo'n heel ver land komt!
Let U in de zaak ook eens op de J
exclusieve knopen van dit model. .̂

* Dit is één model uit de keurcollectie fl
manlek van:

Empo-rijwielen
Empo-lampen
Empo-banden
verkrijgbaar bij

A. G. Tragter
Telefoon 256

Te koop een toa
zware BIGGEN bij
W. Regelink, D 73
Wildenborch.

Dat
wil hij
dragent ƒ

Te koop BIGGEN bij
G. J. Eijerkamp, B

Dat is de
kleding,
die U voor
Uw jongen
wenst:
sterk,
gezond en
leuk.

SPORTIEVE JOPPER
van oerdegelijke stof, met
twee ruime klepzakken er»
ritssluiting.
In prijzen van

LANGE PANTALON, die beschermt
tegen weer en wind, van originele
meltonstof,
In prijzen van

VISSER
ALTIJD BEZOEK WAARD!

TEL 381

ii

Bescherming Bevolking.
Voor de op te richten zeer belangrijke
dienst Sociale Verzorging worden enige

dames gevraagd
liefst oudere en jongere ongehuwde, die
genegen zijn na enige cursusavonden in de

emeente die voorbereidingen te treffen die
nodig zijn voor een e.v. in te richten op-
vangcentrum voor daklozen, évacué's e.d.
Spoedige aanmelding op gemeentehuis
gewenst.

is

N.V. Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek
TE VORDEN

vraagt voor directe plaatsing in haar diverse afdelingen:

geschoolde en ongeschoolde
werknemers.
^ Hoog loon.
^ Premie.

-^ Vergoeding reiskosten.
-̂ Opname in het bedrijfspensioenfonds.

Aanmelden dagelijks aan de fabriek. Na 18 uur Burg. Gal-
léestraat 50.

NOORSE TREKKER
Ideale dracht voor Uw zoon

28/31 — f 15.90

32/35 - f 17.90

36/40 — f 19.90

met half jaar garantie

WULLINK'S Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"



• Heineken werkt met de zo-
genaamde Heineken's A-gist,
een speciale gistreincultuur,
waarvan niemand ter wereld
(behalve Heineken) het ge-
heim kent.

Heineken gunt zijn bier een
langdurige rijpingstijd.

De kroonkurk betekent een
hygiënische afsluiting van
het kostelijke bier, dat daar-
door ook véél langer goed
blijft.

Voor wol naar Wolsing

partij Leithen wol nu f 1.89
per 100 gram
D. Wolsing - Vorden

Raadhuisstraat 26

Extra reclame voor zaterdag!
250 gn fijne rookworst 95 et

200 gram boterhamworst 60 et
200 gr. gebr. gehakt 60 et.
200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
VOORRADIG :

Gasolie, Huisbrandolie, Flama-
zuur G. en P., Petroleum.

G. Weulen Kranenbarg, Tel. 217, Vorden

Koffie-reclame
Bij aankoop van 250 gram Ie
soort Smit's roodband koffie
van f 2.18, 250 gram koekjj
van 69 voor 52 cent.
Huishoudkoffie Smit's
band 250 gr. f 1.38.

paars-

Litersblik appelmoes 72 et
Litersblik doppers m. wortelen 72 et

Neem wat blikgroenten in
voorraad, nu nog volop ver-
krijgbaar.

Onze bekende blanke zuur-
kool weer voorradig.

SMIT, Zutphenseweg
Telefoon 281

elke week iets nicuius,

altijd wat goeds.

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

SPORT
staalt spieren!

De Voetbalver. „Vorden" zoekt nog
nieuwe leden voor haar junioren- en
seniorenelftallen.
Opgave aan het bestuur of donder-
dagsavonds tijdens de training in de
voormalige Ulo, voor junioren van
7—8 en voor senioren van 8<—9 uur.

ar.»""
GEEFT HET DAAROM

merk Ranyt
DE ENIGE GOEDE
KINDERSCHOEN.

*
MEER KEUS EN MOOIER.

A. JANSEN
't Schoenenhuis

Dit najaar
brengen wij u een uitge-
breide kollektie mantels en
swaggers.
Van de modellen en dessins,
welke met zorg gekozen
zijn, kregen wij de alleen-
verkoop.
Hierdoor heeft de kollektie
een zeer „apart" karakter.
Wij nodigen U uit, zonder
enige verplichting, eens te
komen kijken l
Ook in japonnen, jumpers
en vesten tonen wij U gaar-
ne het nieuwste.

Looman
Vorden

Uw schoenzolen
zijn niet zoals 't moet? Breng ze naar

WULLINK
en 't komt weer goed.

DORPSSTRAAT 4 VORDEN

Ga nu breien !
Pracht wol in voor-
raad.

Leithenwol van 2.30 nu voor 1.89

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 279

Zaterdag 27 oktober

DANSEN
in het Nutsgebouw.

Muziek:
„The Moodchers"

Voor de a.s. winter!
Een mooi cocostapijt? Enkele nieuwe
dessins zijn reeds binnen.
Een wollen of gestikte deken? De
winterkollektie is reeds in ons bezit,
we kunnen dus leveren tegen oude
prijzen.
Een mooi stel overgordijnen? Een
mooie kolle4ctie hebben wij in voor-
raad.
Vraagt U ons eens stalen met prijzen.

JOH. HEERINK
Zutphenseweg 7. Tel. 383, Vorden

Empo Rijwielfabriek Vorden
Tel. Nr. 241 en 242

VRAAGT

PERSONEEL
tot ca. 35 jaar voor diverse fabrieks-

afdelingen.

Inlichtingen bij de fabrieksportier en
bij de Heer W. H. Sessink, Enkweg 13

Hier kunt U ook van profiteren!
250 gr. cocosbanket,

heerlijk koekje 59 et
250 gr. speculaas met noten 45 et
2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et
250 gr. vruchtenhagel 39 et
1 pak gestampte muisjes 39 et
2 grote bussen schuurpoeder 49 et
500 gr. zuiver rundvet 58 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, gebr. gehakt en
rookvlees, 150 gr. 67 et.

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

r
De hoed die U zo leuk staat
ligt voor U klaar bij

Kroneman-Jörissen
Bruidssluiers in diverse kleuren
met bijpassend kapje en hand-
schoenen.
. J

Voor motor of bromfiets . . . .
Ros- of rundlederen jassen •
jekkers - vesten - rijbroeken -
pantalons - dames- en heren-
colberts - damesmantels enz. . .

Jtet beste faorihaat niet garantie

HET ADRES:

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41, Vorden, Tel. 478

U verlangt goede schoenreparatie?
Ga er mee naar

Wullink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schoenenspecialist*


