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DE HEER D. H. TE SLAA OVERLEDEN
Op 53-jarige leeftijd is zondag, na een ziekbed
van enkele weken, onverwacht overleden de heer
D. H. te Slaa, een zeer bekend ingezetene van
Vorden, die in sterke mate was geïnteresseerd in
het wel en wee van zy'n woonplaats.
Hy was de zeer gewaardeerde secretaris van de
voetbalvereniging „Vorden", welke functie hij 25
jaar heeft vervuld. Hij heeft zeer veel voor de
vereniging gedaan; hij stond er altyd voor klaar.
Jarenlang heeft hy' ook deel uitgemaakt van de
elftalcommissie.
Vorig jaar werd hy' in het bestuur gekozen van
de afdeling Vorden van de Mij. tot Nut van 't Al-
gemeen. Ook deze vereniging had zy'n warme be-
langstelling.
Do laatste jaren was de heer te Slaa correspon-
dent van ons blad. De wijze waarop, hy ook deze
taak, vervulde, stemt ons zeer dankbaar en wij
zullen hem dan ook slechts node missen.

BIJZONDERE ZANGAVOND IN DE
HERV. KERK

Hedenavond wordt in de Hervormde kerk een
avond belegd door de By'belkioskvereniging te
Amsterdam. De bekende radio-zanger Kees Deenik
verleent hieraan zy'n medewerking en tevens de
Chr. gemengde zangvereniging, Ekcelsior en de
muziekvereniging Sursum Corda.

Voor betere Woninginrichting
raar

„Het Binnenhuis91

Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

TONEELAVONDEN
Het N.V.V. en de afd. Vorden van de VARA
hielden in het Nutsgebouw een propagandafeest-
avond. De toneelvereniging „DEV" voerde het
prachtige toneelstuk „Als de Poorten opengaan"
op. Ondanks de matig bezette zaal, wat voor de
spelers nimmer een stimulans is, werd het stuk
goed opgevoerd en hebben de aanwezigen kunnen
genieten van een stuk met een zeer gevoelige in-
houd; het maakte dan ook op de toeschouwers
een diepe indruk. De heer Koerselman, voorzit-
ter van het N.V.V., die de avond opende, was de
tolk van allen by het dankwoord, waarbij de
dames een presentje ontvingen,
's Middags bracht de jeugdafdeling van „DEV"
het kindertoneelstuk „Poerlepotje" voor een volle
zaal.
„DEV" beschikt in haar jeugdafdeling over enkele
krachten, die veel voor de toekomst doen be-
loven. Mocht zy" nog de beschikking kunnen krij-
gen over een aantal enthousiaste jongens, dan
mogen wij stellig nog veel van deze jeugdgroep
verwachten.

LEGO-M1DDAG
Maandagmiddag bood de firma Koerselman de
jeugd van Vorden een prachtige filmvoorstelling
aan in het Nut. De belangstelling voor deze gratis
film was zo groot, dat niet met één voorstelling
alle kinderen „verwerkt" konden worden. In totaal
genoten ruim 800 kinderen van de leuke films.
Aan het eind kreeg elk kind een klein doosje met
Lego-steentjes ter kennismaking.

Pedicure

Voetverzorging

Steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 Tel. 1342

N.B. In onze nieuwe pedicuresalon

zijn wij in staat op verantwoorde

wijze uw voetgebreken te behandelen

KERKDIENSTEN zondag 29 oktober
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Bad. Hl. Avondmaal.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. C. Boon van Apeldoorn

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Woensdag l nov. Dankstond v.h. gewas
Herv. Kerk: 7.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk: 7.30 uur Ds. J. D. te Winkel.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Ei), Tel. 06753-1420.

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

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 171 biggea. waarvan de prijzen
varieerden van i 52,~ tot f 62,— per stuk.
Handel was vlug^^

Burgelijke sta->"an 18 t.m.24 oktober.
Geboren: z. v. H. J. Boersbroek en S. Lin-
denschot.
Ondertrouwd: J. A. G. Reintjes en B. J. M.
Wolsing. £t
Gehuwd: P. Vlierren A. H. Kreunen; H.
}. Harmsen en J. H. Klein Lebbink; H.
Lenselink en W. Eskes; G. J. Grootbod en
W. J. H. Pongers; A Korenblik en E.
Sprokkelhorst; J. Weenk en B. G. Rossel.
Overleden: D. H. te Slaa, m. 53 jr, echtg.
v. T. v. d. Kooi.

Romika
pantoffels

Een uitgebreide kollektie
houden wij voor u in
voorraad.

Natuurlijk ook met
10 pet. korting.

Kijk eerst bij:

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

ORIENTERINGSRIT
De Vordense auto- en motorclub „de Graafschap-
rijders" hield zondag een oriënteringsrit in de ge-
meente. Aan de start verschenen 43 deelnemers.
By' de prijsuitreiking in hotel Brandenbarg deel-
de voorzitter Pardij s mede, dat op 11 november
de wildrit zal worden gehouden. Op 19 november
zal er voor motoren en bromfietsen een rit wor-
den gehouden bestaande uit een oriënteringsrit-
terreinrit en trial, waaraan toegevoegd diverse
puzzles. Spr. wekte de motor- en bromfietsrijders
op aan dit evenement deel te nemen.
Prijswinnaars waren by deze rit:
Bromfietsen: 1. G. te Brake, Hengelo (Gld.), 2
strf.pt.; 2. D. J. Bultman, id., 3 strf.pt.; 3. G. ten
Brinke, Varsseveld, 8 strf.pt.; 4. G. Brandenbarg,
Vorden, 11 strf.pt.
Motoren: 1. P. Bergsma, Almen, 6 strf.pt.; 2. J.
H. Bakker, Zutphen, 8 strf.pt.; 3. B. Hartelman,
Hengelo (Gld.), 47 strf.pt.; 4. B. Enzerink, id.,
47 strf.pt.
Auto's: 1. J. J. v. d. Peyl, Vorden, 12 strf.pt.;
2. W. Wesselink, Halle, 49 strf.pt.; 3. H. Plagman,
Zutphen, 58 strfpt.; 4. W. Ocks, Doetinchem, 94
strf.pt.; 5. H. Oosterink, Zelhem, 96 str.pt.

BRANDALARM
Woensdagmorgen om even voor zeven uur
ontstond brand in de veeauto van de heer
L. Schouten, welke in de garage stond aan
de Hengeloseweg.
De brandweer, die als gewoonlijk zeer vlug
ter plaatse was, wist het vuur spoedig te
bedwingen en uitbreiding te voorkomen.
Alleen het voorste deel van de cabine kreeg
brand- en waterschade.

GEMEENTEAVOND HERVORMDE KERK
De gemeenteavond van de Herv. Kerk was on-
danks het slechte weer behoorlyk bezocht.
Ds. van Zorge vertelde van zy'n ervaringen als
dominee in het leger. Hy wees op het grote be-
lang van de legerpredikanten en van de kansen
die er voor de kerk in zitten. Dit boeiende en
gezellige verhaal werd aandachtig aangehoord.
Na de pauze werden enkele vragen gesteld en
beantwoord.
De verkiezingen tot nieuwe kerkeraadsleden had-
den de volgende resultaten: tot ouderlingen wer-
den gekozen L. G. Lenselink, D 109; K. Hoetink,
Het Hoge 13; A. J. Smeenk, H. K. van Gelreweg
28 en tot diakenen H. Groot Roessink, B l la en
H. Weenk, E 39.

Kinderschoenen
in alle prijsklassen,

Buiten de 10% korting nog
een leuke verrassing voor
kinderen.

Koop ze in de
schoenenzaak :

Wullink's sdioenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist!

DE VLAG IN TOP
Feestelyk waaide donderdag de vlag van de in
aanbouw zy'nde Nutskleuterschool. Er was een
mylpaal bereikt in de bouw, n.l. het hangen der
pannen en ter gelegenheid hiervan werd het tra-
ditionele pannenbier geschonken. Dit werd even-
eens bijgewoond door de voorzitter van het Nut,
de heer H. Wesselink, het dagelijks bestuur van
de Nutskleuterschool en de architect, de heer P.
Bakker.
De heer Wesselink memoreerde in zy'n korte toe-
spraak het begin van de bouw in juni en roemde
de voortvarendheid van de aannemer, zy'n perso-
neel en de architect. Hy sprak de hoop uit, dat
het nu volgende deel van het werk in een even
vlot tempo zal verlopen en de nieuwe school zo
gauw mogelijk in gebruik kan worden genomen.

VERLOTINGSMARKT
Voor de j.l. vrydag gehouden verlotingsmarkt be-
stond grote belangstelling, niet alleen van de
zijde van het publiek, maar ook van die van de
marktkooplieden. Vele krameryen hadden een
plaatsje gevonden op het overvolle marktterrein.
Op de veemarkt waren 35 stuks rundvee aange-
voerd. De aankoopcommissie voor de verloting
kon zodoende een ruime keus maken. De hoofd-
prijzen van de gehouden verloting t.w. een rund
en een bromfiets vielen resp. op de nummers
5008 en 3925.
Het rund is gewonnen door de heer A. Boers, al-
hier. Voor de bromfiets is nog geen liefhebber
komen opdagen. Ky'k uw loten nog eens goed na,
wie weet bent u wel de gelukkige!

BIOSCOOP
Een achterkleinzoon van de beroemde Baron von
Münchhausen heeft wel evenveel fantasie, maar
lang niet zoveel moed als zy'n overgrootvader.
Hy is leraar op een meisjesschool, doch daar hij
geen orde kan bewaren wordt hij op staande voet
ontslagen.
Door een misverstand komt hy' even op het beeld-
scherm van de televisie en dat betekent voor hem
de grote ommekeer in zy'n leven. Hy gaat als
reisleider naar Afrika. Daar beleeft hij zoveel
dolle avonturen dat hy by'na de schoonzoon Van
een stamhoofd wordt.

DE MODE:

Schotse ruitstof
per meter

Schotse rokken
*Alleen vrijdag en zaterdag:

2 paar anklets voor 2.50

VISSER - VORDEN

VERGADERING B.O.L.H. EN B.O.G.
De afdeling Vorden van de B.O.L.H. en B.O.G.
hield onder leiding van de heer J. Wuestenenk in
café Eskes een gecombineerde ledenvergadering.
In zy'n welkomstwoord werd inzonderheid welkom
geheten Majoor W. v. d. Veer uit Voorstonden.
Deze behandelde het onderwerp: „Wy bidden voor
de Dageraad". Hierin besprak spreker de stry'd
tussen Noord- en Zuid Korea. Aan deze stry'd
namen plm. 600 Nederlandse vry'willigers w.o. 2
meisjes deel. Hiervan waren er plm. 80 pet. oud-
stryders uit het voormalig Ned. India. Korea
heeft 22 miljoen inwoners. Noord Korea is veelal
industriegebied terwy'l het zuiden meer agrarisch
is. In feite zy'n dus Noord en Zuid op elkaar aan-
gewezen.
Spr. wees op het grote verantwoordelykheidsge-
voel onder de militairen aan het front, en de
vriendschappelijkheid buiten de kry'gsverrichtin-
gen van de beide fronten. Hy wees daarby op het
feit hoe een gewonde ruim een week lang door
vijandelijke Chinese soldaten op liefderijke wy'ze
was verpleegd. Een soldaat eist niet veel, n.l.
slechts een handje vol geluk bij de strijd, een
warme maaltijd en een nachtrust na een moei-
zame gevechtshandeling. Er waren nachten dat er
gebeden, werd om de dageraad. Spr. beëindigde
zy'n in alle stilte aangehoorde rede met: „Wij
zullen alle dagen moeten bidden om van het com-
munisme bevrijd te blijven".
De voorzitter dankte de spreker voor zy'n ge-
houden causerie en bood hem een blijk van waar-
dering aan.
Medegedeeld werd dat op 2 nov. a.s. Ds. Terpstra
in het Nutsgebouw zal optreden voor de Afd.
Bond van Plattelands Vrouwen, G.M.v.L., B.O.L.H.
en de B.O.G.
De presidente van de B.O.L.H. drong er by de
leden op aan het blad van de P.J.G.N. te lezen.
Tenslotte werd medegedeeld dat de uitslag van
de gehouden zomerwedstrijden op ds eerstvolgen-
de vergadering zullen worden bekend gemaakt.

VOLLEYBAL
Ook in hun tweede competitiewedstryd hebben
„De Kraanvogels I" een nederlaag geleden. In
Zutphen bonden zy de stry'd aan tegen Wilhel-
mina II.
Reeds in de eerste partij bleek het dat de dames
van Wilhelmina sterker waren en deze ploeg
slaagde er dan ook in om de eerste set met 15—9
in hun voordeel te doen beëindigen.
In de 2de set gaf Kraanvogels eerst goed party'
en wist zelfs even uit te lopen, maar ook nu
lieten de gastvrouwen er geen twy'fel over be-
staan en zegevierden tenslotte met 15—11.
Het 2de team der Kraanvogels speelde ook voor
het eerst in de nieuwe competitie maar had weinig
geluk. De tegenpartij, de Flamingo's waren hen in
techniek de baas en wisten beide sets te winnen,
waardoor de eindstand 2—O voor de Flamingo's
werd.
De eerstvolgende competitiewedstrijd spelen beide
Kraanvogelteams uit tegen De Steeg. Zy zullen
alle zeilen bij moeten zetten om een behoorlyk
resultaat te kunnen behalen.

Koop, waar u het voordeligst
en gezelligst koopt!

Profiteer nu van de 10.% korting
die u ter gelegenheid van
onze nieuwe zaak krijgt.

De grootste keus
in de modernste schoenenzaak.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"



De beste gezinszorg
uit zich bij huisvrouwen

in het kopen bij de

VIYO SPECIALITEITEN!

Knakworst
Gezinspot

Gebraden gehakt
l 50 gramGeldig van 26 okt - 2 nov.

Framboosjes
Nieuwe oogst. Blikje

Sherry
echte import
voor kenners . . . .
met 50 wapentjes

VIVO kruideniers Óteeds vader: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg

OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Ga in een warm bed de
koude winter tegemoet

en maak nu reeds keus uit onze gro-
te kollektie

Bedden
Divanbedden
l en 2 persoons met of zonder
houten zijkanten

Matrassen
Epeda binnenvering
Schuimplastic matras
Kapokmatras
Kernmatras
De zeer bekende Engelse Slum-
berland binnenvering met een
unieke veerconstructie

Dekens
100% wol.
Halfwol
Maasdekens (gevuld 100% wol)
Verkrijgbaar in verschillende
maten en prachtige moderne
dessins

ATTRACTIE
Tijdens de oktobermaand ontvangt een
ieder bij aankoop van een matras

een moltondeken cadeau

Zie onze

speciale etalage

Van Wijk's Spoeltjeswol
speelt de hoofdrol

Prachtige kollektie
Spoeltjeswol, welke
uitmunt door zijn
soepele kwaliteit en
waarmee u de
mooiste resultaten
bereikt.

Komt onze kollektie zien, in dikke
soorten voor sportieve dames en heren,
alsmede de dunnere soorten voor uw
breimachine.

Patronen gratis.

H. LUTH - VORDEN
Nieuwstad 4

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tease verbran-

-behaag-
jke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

haardbrandolie

Brandstoffenhandel

G. WEULEN-KRflNENBflRG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

Wie in de

Kinderboekenweek
van 28 okt. - 4 nov. 1961

boeken koopt voor f 3.50 of meer

krijgt een

kijkdoos cadeau

Kom kijken bij

Boekhandel HIETBRINK
Nu het wat koeler wordt

kunnen we weer starten met onze

slagroomgebak-reklame
A.s. vrijdagavond van 7 tot 9 uur
en zaterdag de gehele dag:

Slagroomtompoesen, 28 et p. stuk
dan 5 voor f 1.10

Heerlijk krentebrood, f 1.35
dan f 1.20

Dit geldt alleen voor afgehaald; bij bezor-
ging wordt de normale prijs berekend.

Bakker Schurink
Telefoon 1384 Nieuwstad 9

MODERNE MENSEN

houden van iets goeds.

Daarom nemen ze

Speculaas van de bakker!

De Vordense Bakkers

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. VORDEN

Maandag 30 oktober a.s. 's avonds
ha^acht, komt Majoor van der Veer
ui^Blrummen in de koffiekamer van het
Nutsgebouw vertellen van
zijn persoonlijke belevenissen in
het oerwoud van Birma.

Nieuwegfcden zijn hartelijk welkom!
Het Bestuur

Onze opruiming
gaat nog even voort.

Nu heeft u gelegenheid te kopen
tegen afbraakprijzen.

* ZIE ONZE ETALAGE +

Chroomstaai horloge 1 Q Cfl
met garantie, nu vanaf l O.uU

Pracht Zwitsers anker .«
horloge, van 69.50, nu 4U."

Chroomstaai horloge, w.proof,
incabloc, antimag. met
onbr. veer, van 82.50, nu

Dames horloge met schr.
garantie nu vanaf

l e kwal. doublé dam.horl.
m. voll. garantie, nu v.a.

Originele wekker
van 10.50 nu

47.50
25.-

35.-
7.75

Kleine wekkerklokjes en 11 en
portefeuillewekkers, nu v.a. l l.uU

Speciale aanbieding
H karts. verlovings- en trouwringen

in alle maten

*
Nu kopen

is veel geld besparen.

Óiemerintis

Zutphenseweg 15 Telef. 1505

MONTUREN

IEMRIHK
DE OPTICIEN DIE ALTÜD

VOOR U KLRflR STflflïJ

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Voor
gascomforen

het adres:

Keune
Grote voorraad

Regenkleding
Fietscapes
Been pij pen

enz. enz.

Fa. G. W. Lui
B. Lammers

Vorden Telef. 1421

Kinder-
rijwielen
vanaf f 69.50

Zaklantaarns
Batterijen

Lampjes, enz.

bij Rijwielhandel

E. J. Lettink

f 7.65 per fles
KEUNE

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256



Voor de zeer vele be-
wijzen van medeleven
tijdens de langdurige
ziekte en bij het over-
lijden van onze innig-
geliefde moeder, be-
huwd- en grootmoeder

Hendrika Ruesink

betuigen wij langs deze
weg onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. Regelink

Vorden, oktober 1961

Knollenplukkers
gevraagd. J. A. Koning
Linde.

KAMERS gevraagd
door jong echtpaar
zonder kinderen. Vor-
den of directe omgev.
Adres te bevr. Bur.
Contact.

TE KOOP een kachel
m. pijp en plaat, f 30.-
grote lampekap f 10.-
spiegel f 2.50, grote
ketel f 5.— en leren
beenkappen f 6.—.
Boschloo, Prunuslaan
28, Warnsveld.

TEKOOPeenz.g.a.n.
zware hakselmachine
en z.g.a.n. bietensnij-
der metzelfaanlopende
motor. H. Gosselink
Wichmond.

Te koop een haard-
kookkachel, grote
capaciteit, eventueel in
ruil v. kleinere kachel.
Molenweg 35.

50 are KNOLLEN te
koop. G. Klein Geltink
Hackfort.

KNOLLEN te koop.
H. Walgemoet, E 91
Brandenborch.

Een partij VOEDER-
BIETEN te koop bij
H. W. Mullink, D 155
Kranenburg.

VOEDERBIETEN
te koop. Lenderink,

Hengeloseweg B 8

Te koop de HELFT
van een SCHOT.
J. Rossel, Delden.

Te koop neurende en
versgekalfde FRIESE
KOEIEN. Beste melkl.
ab.vrij bedrijf.
G. Vlogman, Hackfort

Te koop een r.b. drag.
MAAL,a.d.tell.3nov.
Wed. Reugebrink,

Linde E 13

Toom BIGGEN te
koop en l ha. KNOL-
LEN, ook in gedeelten.
H. Bosman, zwembad

Toom BIGGEN (11
stuks) te koop.
J. L. Klein Brinke

Hackfort C 45
Een toom BIGGEN
te koop. W. F. Eskes
Bolderhorst.

BIGGEN te koop en
een GIERVAT met
kar. W. L. Winkel,
Almenseweg 33.

Een toom BIGGEN te
koop. B. Wunderink,
Kranenburg.

Te koop 2 neur. r.b.
drag. VAARZEN, a.
d. teil. 31 okt. H. Gos-
selink, Wichmond.

Knollenplukkers
gevraagd. Joh.Weenk
Brandenborch. E 92.

Wim Jansen
r X8 en x
Q Hanny Nijhuis Q

X geven u, mede namens hun ouders, ^
U kennis van hun voornemen op zaterdag V
| 28 oktober in het huwelijk te treden. j

w De voltrekking van dit huwelijk zal, U

X^ zo de Here wil, plaatsvinden 's morgens !
half elf in het Gemeentehuis te Vorden. Q

Q Kerkelijke inzegening door de weleerw. Q
A heer Ds. J. D. te Winkel, om half drie X
X in de Geref. Kerk te Vorden. X
X
X
X

R

okt. 61 üVorden. „Schreevoord", D 59a

Vorden, Zutphenseweg 70

Gelegenheid tot gelukwensen; M
van 3.45—5.15 uur in hotel Bakker, w
Toekom, adres: „Schreevoord", D 59a, Vorden W

i i

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

U

Gerrit Jan Meilink

en
Willemina Knoef

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D. V. zal plaats hebben vrijdag
3 november a.s. des voorm. 10.30 uur
ten Gemeentehuize te Borculo.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
het Evangelisatiegebouw te Haarlo,
door de heer O. Deen.

Vorden, Linde E 22
-
Borculo, Haarlo M 21

oktober 1961.

Receptie: van 4—5.30 uur in hotel
Prinsen te Haarlo.

Toekomstig adres: Haarlo M 21a, Borculo.

Q

w

r\

Zo de Heer wil, hopen op zaterdag Q
28 oktober onze ouders

Chr. D. Jansen
en

G. J. Jansen-Ormel

hun zilveren huwelijksfeest te vieren. V

Hun kinderen: X
Berthie
Wim en Hanny X

Vorden, „Schreevoord" D 59a.
X
XGelegenheid tot gelukwensen:

van 3.45—5.15 uur in hotel Bakker. X

Geheel onverwacht ging van ons heen,
mijn lieve man, onze lieve, zorgzame
vader

Derk Hendrik te Slaa
echtgenoot van T. v. d. Kooi

op de leeftijd van 53 jaar.

T. te Slaa-van der Kooi
Dicky
Greetje

Vorden, 22 oktober 1961.
Schoolstraat 11.

De begrafenis zal plaatsvinden donder-
dag 26 oktober om 2 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

De Voetbalvereniging „Vorden" geeft
met grote droefheid kennis van het
plotseling overlijden van haar actieve
en trouwe secretaris, de heer

D. H. te Slaa

Meer dan 25 jaar heeft hij onze ver-
eniging op voorbeeldige wijze gediend.

Vorden, 22 oktober 1961.

Het Bestuur.

Bejaardenkring
De volgende week donderdagmiddag
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.

Ds. te Winkel houdt een gemoedelijk
praatje over: „Eenheid der kerken?"

De Kon. Nederl. Middenstandsbond
afd. Vorden

houdt op dinsdag 31 oktober 's avonds
8 uur in café Eskes

een ledenvergadering
Op deze vergadering wordt een in-
teressante lezing en toelichting ge-
houden door de weled. heer v. d. Broek
architect der gemeente Vorden, over

net uitbreidingsplan van Vorden.
Na de pauze is de tweede spreker de
weled. heer Kluyver, gedelegeerde van
de Bond, welke

actuele vragen
uit de vergadering, zal bespreken.

KOMT ALLEN!
Het Bestuur.

ROYAL CROSS CLUB „VORDEN"

organiseert 'n W l EL t KCKC/DO

op zaterdag 28 okt. half 3 nam.
nabij de houtzagerij van de heer Gr. Roessink

Geef je vandaag nog op bij:
R. Huizinga, Smidsstr. 17, Tel. 06752-1463

Leeftijd 10—12 en 13—15 jr.
Pijlen vanaf café „Het Zwaantje'' Henge-
loseweg. Entree f 0.25. Komt allen!

Zegt het voort! Mooie prijzen!

ALLE

ARTIKELEN

R. J. KOERSELMAN

Noteert u vast even!
Vrijdag 3 en zaterdag 4 nov.
komen de Herv. Jongemannen'
en Meisjesverenigingen met hun

jaarlijkse uitvoering
in Irene. Aanvang 7.30 pree.

Wij garanderen u bij voor-
baat een mooie avond.
Entree f 1.25 p. pers. bel.inbegr.

Kaarten vanaf zaterdag verkrijgbaar bij
de sigarenmag. Eijerkamp en Hassink.

Donateurs alleen op vrijdagavond vrije
toegang op vertoon van hun kaarten.

Jong . . .
zijn we maar eenmaal

Dit prachtige toneelspel wordt
het Nutsgebouw opgevoerd op
a.s. zaterdag 28 oktober
door

V O R D E N ' S TONEEL

Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur

Entreekaarten a f 1,25 (incl. belasting)
in voorverkoop bij de sig.mag. Boers-
ma, Eijerkamp en Hassink en de leden.

Een grootscheepse kinderattractie
wordt u tentoongesteld in ALBERS' zelfbedieningszaak.
Bij aankoop van 3 pakjes instantpudding gratis grabbelen

met altijd prijs en kans op prachtige teddyberen en andere prijzen.

Wees niet zuinig met kaas!
500 gram heerlijke belegen kaas 149 et
500 gram heerlijke Goudse kaas 139 et
500 gram heerlijke komijne kaas 139 et
500 gram heerlijke Edammer kaas 129 et

Let op! Bij elk dubbel pak Sunil 't 2e pak v.h. halve geld
Een keur van versnaperingen.

Chocoladebeestjes, melk of puur, 100 gr.
Fondant borstplaat
Roomborst plaat

200 gr.
150 gr.
600 gr.

6 stuks voor
7 stuks voor

Extra dikke of gevulde repen 3 stuks voor

Gesorteerde toffee's
Lolly's
Dikke chocolade repen

49 et
39 et
49 et
98 et
25 et
98 et
69 et

Extra bowl reklame!
l pot kersen - l blik mandarijnen - l blik aardbeien
Samen 295 et en nog een potje framboosjes gratis.

Bij 4 gulden aan boodschappen ontvangt u een
pot heerlijke knakworsten (8 stuks) voor 79 et

Dit is nog geen 10 et per stuk.

Grote Theereklamel
Bij elke 100 gram Hotel Goud thee a 79 et

250 gram Brusselse kermis voor 25 et

In vleeswaren zijn wij het ruimst gesorteerd.
150 gr. ontbijtworst 39 et 150 gr. kwaliteitsham 89 et
150 gr. rookvlees 89 et 150 gr. Haagse leverw. 39 et

Wees op uw hoede: nu gaat het gebeuren.

Bij onze bekende literkruik zwarte bessen a 295
l literblik aardbeien op sap van 109 et voor

een kwartje.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Nu het koud wordt.

presenteren wij u een pracht kollektie

zuiver wollen dekens
in AaBe en de bekende Leidse dekens

Zuiver wollen dekens, 1 persoons vanaf f 30.95
2 persoons vanaf f 39.95

Halfwollen dekens - molton dekens
flanellen lakens - Terlenka dekens - plaids
heerlijk warme kapokmatrassen
polyeter matrassen
in prima kwaliteiten en ... scherpe prijzen.

Restant prima kapokkussens f 6.75

H. Luth Nieuwstad Vorden

Heren en Jongens

vesten en
pullovers

in een geheel nieuwe
kollektie.

Natuurlijk bij:

Looman
YORDEN

Maillots
in wollen crêpe en Helanca

in diverse kleuren en maten

ook in zwart en kousenkleur

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel



VOORLICHTINGSAVOND B.B.
Voor de in hotel Bakker gehouden voorlichtings-
avond van de Bescherming Bevolking over de In-
dividuele Zelfbescherming bestond behoorlyke be-
langstelling.
In zyn openingswoord wees burgemeester van
Arkel op de noodzakelijkheid van de te nemen
maatregelen tegen het gevaar van radio-actieve
neerslag (fall-out).
De Burgemeester sprak er zijn erkentelijkheid
over uit, dat de door hem aangezochte personen
voor het vormen van een parate gemeentelijke
organisatie (de blokwacht) zo spontaan aan deze
oproep gevolg hadden gegeven. De opleidings-
cursus begint donderdag 9 november a.s.
Stond de bevolking tot voor kort lauw tegenover
de Dienst Bescherming Bevolking, thans is dit
naar spr. mening niet langer verantwoord.
Al willen wij geen van allen oorlog, toch dienen
wij er rekening mede te houden dat dit misschien
toch eens het geval zou kunnen zijn en daarom
is het van het grootste belang, de wenken, die de
regering aan de bevolking heeft toegezonden niet
in de wind slaan.
Spr. hoopte dan ook, dat in Vorden, indien dit on-
verhoopt ooit nodig zou kunnen zijn, een parate
organisatie van de dienst bescherming bevolking
beschikbaar is.
De heer van der Spek, kringhoofd bescherming
bevolking, hield daarop een inleiding over de
maatregelen die genomen kunnen worden voor de
zelfbescherming. In de laatste oorlog is de waar-
de van de tijdig genomen beschermingsmaatrege-
len overduidelijk gebleken.
Nadat de film „de onzichtbare vyand" was ver-
toond, sprak de heer Krijger, assistent kringhoofd
en hoofd van de A.B.C, dienst over de bescher-
mingsmaatregelen tegen de radio-actieve neer-
slag. Met betrekkelijk weinig middelen en ge-
ringe kosten is er tegen dit gevaar heel wat te
doen.
Nadat een aantal vragen door de heer Krijger
waren beantwoord, wees deze nog op het grote
nut van het volgen van een E.H.B.O.-cursus.

BIJZ. LAGERE SCHOOL
In het grote lokaal van de By'z. Lag. School aan
Het Hoge werd een ledenvergadering gehouden,
met als aansluiting daarop een ouderavond.
De voorzitter Ds. J. H. Jansen sprak een kort
welkomstwoord, waarna de heer H. J. Berenpas
gelegenheid kreeg tot het houden van zijn jaar-
verslag. Hieruit delen wij het navolgende mede.
Het aantal leerlingen der school bedroeg op l jan.
1961 291. Wegens vertrek van de heer Kruissink
(onderwijzer) naar Holten, werd in diens plaats
benoemd de heer G. B. Renger te Rijssen. De
tijdelijke onderwijzeres Mej. ter Haar kreeg een
vaste aanstelling. Het nieuwe schooljaar werd met
43 nieuwe leerlingen begonnen, terwijl er 42 de
school verlieten.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden,
t.w. Ds. J. H. Jansen en H. J. Berenpas met bijna
algemene stemmen herkozen.
De Uniekollekte mocht het mooie bedrag van
ƒ 1150,50 opbrengen waarvoor de gevers (geef-
sters) hartelijk werd dank gezegd.
De penningmeester, de heer D. J. ten Broeke
mocht weer van een gezonde financiële basis van
de schoolfinanciën getuigen.
Na afloop der ledenvergadering werd een ouder-
avond gehouden met als spreker het hoofd der
school de heer A. J. Zeevalkink die het onder-
werp: „School en Huis" behandelde.
School en Huis, hebben beiden met de opvoeding
te maken. Het ouderlijk huis is daarbij primair,
de school secundair. Het kind moet tot een per-
soonlijkheid worden gevormd zowel in religieuze,
morele en sociale zin. In het gezin worden daar-
voor de fundamenten gelegd waarop in school
verder gebouwd wordt. Daarom moet er harmo-
nie zijn tussen school en huis (gezin) ook in gods-

dienstige opvoeding. Men moet die school kiezen
die aansluit bij de opvoeding thuis.
Spreker behandelde verder het schoolgaan van
het kind van de eerste tot de laatste dag en maak-
te door tal van voorbeelden duidelijk hoe nood-
zakelijk het is dat er voortdurend contact is tus-
sen huis en het onderwijzend personeel.
De bijzondere school kent de leus „de school aan
de ouders" en er kan aan toegevoegd worden „de
ouders en het personeel een lyn in de opvoeding
van het kind".
De voorzitter dankte aan het slot de heer Zee-
valkink voor zijn duidelyke uiteenzetting.

RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal kon het ook j.l. zondag in Bel-
trum niet bolwerken tegen Vios I en moest hier
met een 5—2 nederlaag huiswaarts keren.
Voor de rust wist Ratti na enig terreinverkennen
na tien minuten de leiding te nemen, toen midden-
voor Lichtenberg uit een corner prachtig inkopte.
Dezelfde speler kon na 20 minuten de stand op
O—2 brengen, toen mj na goed individueel spe!
fraai inschoot. Ratti had hierna het beste deel
van het spel, maar in de resterende tijd werden
diverse kansen niet benut, terwijl er ook slecht
geschoten werd.
Vijf minuten voor het einde der eerste helft be-
ging een der Ratti-verdedigers de fout bij een
Vios-aanval in eigen doel te schieten l—2.
Na de hervatting vertoonde het spel een geheel
ander beeld. Direct na de aftrap kon Vios de
stand met een verrassende doorbraak op 2—2
brengen. Ratti beging hierna de fout om zich
teveel in de verdediging te trekken.
Het viel op dat de binnenspelers en half spelers bjj
de aanval geen voldoende aansluiting vormden,
waardoor de enkele aanvallen der Rattianen ge-
doemd waren op niets uit te lopen. Ratti moest
alle zeilen bijzetten, maar kon niet voorkomen,
dat 20 minuten voor het einde Vios de stand op
3—2 bracht. Een minuut later was het 4—2, ter-
wjjl nog voor het laatste signaal klonk de stand
tot 5—2 werd verhoogd.
Ratti II deed het al niet beter en verloor thuis
met l—9 van Socii II uit Wichmond. De bezoekers
waren bijzonder produktief en wisten reeds voor
rust vijf maal te scoren. Jammer dat ook na de
thee de Ratti keeper zijn dag schijnbaar niet had,
want nu moest hij viermaal vissen. Koers redde
de eer voor de Rattianen door een verdiend tegen-
punt te scoren.
Ratti A was vrij. Ratti B speelde zaterdagmiddag
op eigen veld tegen Be Quick C uit Zutphen. Het
werd 5—l voor de ZutphMKiren. Ratti C verloor
de uitwedstrijd tegen ZutJ^^iia C met 10—0.
Komende zondag zyn beide seniorenelftallen i.v.m.
het Christus Koningfeest vrij, terwyl zaterdag-
middag Ratti B bezoek krijgt van de Hoven C
uit Zutphen. Ratti C trekt naar Voorst E, en zal
het zeker niet gemakkelyk krijgen.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram zuurkool j same„ ,00 c,
250 gram rookworst '
l kilo erwtensoep j samen ,25 ct
250 gram rookworst J

200 gram boterhamworst 55 ct
200 gram plockworst 95 ct
200 gram hamworst 80 ct

200 gram ontbijtspek 55 ct

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven

wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!

Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

*Ook kleurendrukwerk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden - Telefoon 1404

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 14 H

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

•••••••••••••••t
Wij brengen een
pracht kollektie

Rokken
in diverse modellen en
dessins. Ook voor

jumpers
en

vesten
HET .ADRES:

Looman
VORDEN

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

HAANTJES

f. 1.50 per 500 gr.

W. Rossel. tel. 1283

H. Robbcrtsen
tel. 1214

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

Voor
wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

naar
KEUNE

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE

Voor de vrijdagavond!

LET OP
SUPER-AANBIEDING *

l pot Calif. abrikozen f 1 IC
literspot v. 2.55, slechts l LlU

Bij FRANS!
U weet wel. FRANS KRUIP
Telef. 1420 't Hoge 58

De saeck met eigen smaeck

Hackfortfeest 0. L Dorpsschool
De lagere klassen vieren op maandag
6 november weer dit jaarlijks feest.
Kinderen, die in '62 voor het eerst de
openbare school zullen bezoeken, dus
6 jaar zijn vóór l oktober 1962, zijn
ook welkom.

Deze nieuwelingen worden om kwart over
één bij school verwacht.

Dames!
Zoekt u een warme
en modieuze

Japon ?
Komt onze kollektie zien
en de prijzen . . . vallen u mee!

NYLONS
• in alle maten en prijzen.

Crêpe mousse nylons
met en zonder naad, v.a. f 2.95

H. LUTH
JNIEUWSTAD VORDEN

r Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie jac. Miedema - Deventer

Zondag 29 oktober 8 uur

Münchhausen
in Afrika

met: Peter Alexander, Anita Gutwell,
Gunther Philipp, enz.

Een dolzinnig avontuur in de jungle!
Zelfs de leeuwen schieten in de lach.

Toegang alle leeftijden

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

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

Te koop:
een z.g.a.n. 4 duims stortkar, een 4 duims
wagen, een stel houten eggen, een bieten-
snijmachine, een handgierpomp in prima
staat, een zeer goede silo-opzetstuk 3 meter
middellijn, een reservewiel met goede band
650x20, een paardentuig compleet, een
melkkar op ijzer voor 30 liter bussen, 5
30 liters melkbussen, een 3-delig konijnenhok
met ruif, enige lange kippenvoederbakken.
G. Broekgaarden, Boonk A158, Vorden

Gevr. flink meisje of
werkster. Woensdags-
morgens en vrijdags
voor hulp in de huis-
houding. G. H. Struik,
Burg. Galléestraat 1.

Administratief onder-
legd persoon heeft v.
adm. werkz.heden
4 avonden i.d. week
beschikbaar. Adres te
bevr. Bur. Contact.

Gevraagd: gemeubil.
KAMER, met of zon-
der pension. Brieven
letter Z. bur. Contact

Te koop een elektr.
KOOKPLAAT voor
3 pannen en 'n nieuwe
waswringer. J. Böhmer
bij de Bramel.

Toom zware BIGGEN
te koop. T. Roeter-
dink, B 21.

Toom BIGGEN te
koop. H. Waenink.
bij 't zwembad.

BIGGEN en ROG-
GESTRO te koop. J.
A. Berenpas, Mossel

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
G.W. Nijhof Wilden-
borch, D 66.

Grote voorraad

Rubber laarzen
Fa. G. W. Luimes

B. Lammers
Vorden Telef. 1421

Groot en klein

grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Weekend aanbieding
Vrijdagavond
en zaterdag:

kunt u nog eenmaal
profiteren van onze
aanbieding

winterdekens
tegen

zomerprijzen
Grijpt uw kans! !

A. J. A. Helmink
Zutphenseweg 14

Verder nog een kleine
partij Nylons voor 1.48

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Fietscapes
in grijs en blauw

Regenpakken

Plastic jassen

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

Nummers der prijzen
van de verloting voor de marktbezoekers.

31 447 721 994 1200
152 539 732 1006 1254
224 622 863 1107 1309
273 636 889 1121 1387
295 641 936 1123 14i7

Buurtvereniging Delden
A.s. zaterdag 28 oktober

dropping
om 7.30 uur bij M. H. Gotink


