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BIOSCOOP
Romy Schneider vertolkt de hoofdrol in de dra-
matische film „Meisjes in uniform", welke zon-
dagavond in het Nutsgebouw gaat. Als een
weesje, dat nog gebukt gaat onder het verlies
van haar moeder, komt ze op een meisjeskostr-
school, waar een harteloze directrice een ijzeren
discipline voert. Het overgevoelige meisje komt
hierdoor in een ernstig zielsconflict, dat bijna
haar ondergang wordt.
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VOETBAL,

Vorden I heeft het in Beltrum tegen Vios niet
verder kunnen brengen dan tot een gelijk spel
1—1.
Mede door de straffe wind werd er van weer J
zijden slecht gespeeld. Bij Vorden duurde het
meestal weer veel te lang voordat de bal werd
afgegeven. Hierdoor werd niet alleen het tempo
gedrukt, doch tevens kreeg de Vio&achterhoede
telkens weer gelegenheid zich goed op te stellen
en het gevaar te keren. Vorden had voor rust
de wind mee en was in het veld daardoor ster-
ker, hetgeen slechts één doelpunt opleverde van
A. Nijenhuis. Na de rust waren de rollen om-
gekeerd en moest de Vordense achterhoede alle
zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen,
hetgeen haar overigens heel goed afging. Uit
een vrije schop wist Vios de gelijkmaker te sco-
ren, hetgeen de verhouding goed weergaf.
Vorden II had vrijaf. Vorden A speelde een
thuiswedstrijd tegen Lochem A, dat tot
zwakke zusjes behoort. Vorden A won weh
waar met 10—2, dank zij de schutterskwaliteiten
van enkele voorhoedespelers, doch haar spel
viel tegen. Ook hier wordt de bal te lang vast-
gehouden, zodat het tempo veel te traag is.
Vorden b verloor eervol met 3—0 van Be Quick
C. Vorden C schoot weer eens uit haar slof
door met liefst 12—0 van Warnsveldse Boys A
te winnen. Vorden D boekte haar eerste succes
door een 3—1 overwinning op Sportclub Eef-
de A.
A.s. zondag speelt Vorden I een uitwedstriji
tegen Ratti I. Van de uitslag in deze derby
valt weinig te voorspellen, temeer nu Vorden
de laatste tijd niet op dreef kan komen.
Vorden II speelt thuis tegen Fax IV en kan
hier winnen. Vorden A gaat trachten in Lochem
tegen K.D.C. A haar ongeslagen record te hand-
haven, Vorden B speelt in Zutphen tegen Zut-
phania A en Vorden D ontvangt zaterdagmid-
dag bezoek van A.Z.C. D.

hciriden
ruw of schraal
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UITVOERING VORDENS MANNENKOOR

Voor een goed bezette zaal heeft het Vordens
Mannenkoor de rij van uitvoeringen dit seizoen
geopend met een zeer geslaagde avond, waarbij
de talrijke bezoekers naast het zangprogramma
tevens genoten hebben van een vrolijk toneel-
stuk, dat door D.E.V. na de pauze op de plan
ken werd gebracht.
De voorzitter van het Mannenkoor, de heer
A. Bielderman, heette in het bijzonder de be-
schermheer, de heer H. B. Emsbroek, en het
erelid, de heer J. Rengeling uit Doetinchem,
welkom. Vervolgens deelde hij nog mede dat
de beide eerste nummers van het programma
nml. Requiem Aeternam en Jubilate Deo de
beide concoursnummers waren, waarmee het
koor in de afgelopen zomer in Varsseveld een
Ie prijs wist te behalen en hierdoor promo-
veerde naar de ere-afdeling.
Deze beide openingsnummers bleken er nog
goed in te zitten, ondanks de vele technische
moeilijkheden, die er in voorkomen.
Vervolgens zong het koor uit de opera Nabuc-
co van Verdi het bekende Slavenkoor, dat ook
nu weer zeer in de smaak viel. Als intermezzo
zong een dubbelkwartet „My old Kentucky
Home" en „Schön ist die Jugend", eveneens
twee zeer gewaardeerde nummers. Het koor
vervolgde hierna het programma weer met
„Serenade van een landsknecht" van Orlande
Lasso, dat — mogelijk door de korte tijd van re-
peteren — niet geheel tot zijn recht kwam.
Met „De Gravers" kwam het koor weer op be-
kend terrein en ook nu was het weer een dank-
baar nummer op het programma. Een aller-
aardigst lied is de compositie van Willy Sendt
„Nachtmusikanten" waarin een orkest nage-
bootst wordt, hetgeen bij de aanwezigen nogal
insloeg. Het optreden van het mannenkoor werd
besloten met een gedeelte uit „Die Zauberflöte"
van Mozart, waarbij de dirigent, de heer D.
Wolters, voor pianobegeleiding zorgde. Koor en
dirigent hadden aan het slot een hartelijk ap-
plaus in ontvangst te nemen. Het is altijd nog
jammer dat het koor met zijn 24 zangers eigen-
lijk te klein is. In de hoge registers is het koor
flink bezet, doch de lagere kunnen nog best
een flinke versterking gebruiken. Vooral nu het
koor in de ere-afdeling uitkomt.
Na dit optreden van het Mannenkoor kwam
D.E.V. op de planken met het vrolijke toneel-
spel „Frederik de Stoute", van Wim Dumont.
Op kostelijke wijze werden in dit stuk de lot-
gevallen weergegeven van de gebroeders Ka-
toen, een tweeling, welke door hun gelijkenis
de grootst mogelijke verwarringen veroorzaakte.
De rollen van deze tweeling waren verre van
gemakkelijk, doch zij kregen een uitstekende
vertolking. Ook de verdere rollen waren- in
goede handen, zodat de toeschouwers er zich
bijzonder mee vermaakt hebben. De regie be-
rustte bij .de heer Henk Holsbeeke. Aan het
slot bracht de heer Emsbroek dank aan het
Mannenkoor en aan D.E.V. voor deze prachtige
avond.

KERKDIENSTEN zondag l november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. M. S. J. de Jong, van Lochem.
Jeugddienst. Onderwerp: „Wacht u voor de
zuurdesem van Herodes".
7.15 uur Ds. J. H. Jansen en Ds. J. J. van
Zorge. „Luther en de rechtvaardiging door
het geloof alleen".
Woensdag 4 nov. 7.30 u. Ds. J. J. v. Zorge.
Dankuur voor het gewas.

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

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. H. van Minnen, Eibergen.
Woensdag 4 nov. 7.30 u. Ds. B. Scholten,
Zutphen. Dankuur voor het gewas.

R.K. Kerk
7uur 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.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 110 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52,50 tot f 56,— per stuk.
Schottelingen tot f 67, —.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand van 23 t.m. 29 oktober.
Geboren: d. van A. G. Schotman en J. G W.
He lmink ; d. van H. A. Groot Jebbink en
G. Bulten: d. van J. A. BeretAs en M. v.d.
Kamp. ^r
Ondertrouwd: F. H. van Lingen en B. Kussy;
J. W. Wesselink en G. Harmsen.
Gehuwd: H W. Brummelman en J. Kam-
perman; B. G. W. Hulleman en H. B. M
Horsting. 4fc
Overleden: P. J. Groot JebbirWvr., weduwe
van H. Norde, 83 jaar.

A.s. zondag l november hoopt

Ds. M. S. J. de Jong

voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp van de preek:
„Wacht u voor de zuurdesem

van Herodes".

Aanvang samenzang om 9.50 uur

*

KOMT U OOK NAAR DE

Hervormingsdienst

ZONDAGAVOND OM 7.15 UUR?

CILLY WANG
Hoewel de Nutsavond zeer goed bezet was,
hebben toch niet alle Nutsleden een folder ge-
kregen over Cilly Wang, omdat zij niet aan-
wezig waren. Zoals u waarschijnlijk weet, wordt
6 januari voor ons departement het 175-jarig
be-staan van de Mij. tot Nut van 't Algemeen
gevierd in de Schouwburg in Deventer met het
optreden van Cilly Wang, een befaamde dans-
parodiste van wereldberoemdheid. U wordt er
gebracht in bussen, zodat het geen puzzel voor
u hoeft te zijn hoe er te komen. De entreeprijs
is zeer laag vooral als u in aanmerking neemt,
dat het een artiste is1 die in alle werelddelen
optreedt. Dit is dus een unieke gelegenheid
voor u om deze artiste te zien en een vrolijke
avond door te brengen in een prachtige mo-
derne schouwburg. Degene, die nog geen folder
ontvangen heeft en er meer van af wil weten
kan deze folder ophalen bij mevr. van Mourik.
Er ligt een kaart in, die u in leunt vullen, maar
dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren; de
uiterste termijn is 7 november, maar u kunt u
ook zo opgeven bij mevr. van Mourik of de
heren Wesselink en Schuppers. Zie advertentie.

BILJARTEN
De eerste wedstrijden voor de Zutphense bil-
jartbond zijn weer gespeeld, waarbij K.O.T. I
in de hoofdklasse in Warnsveld tegen de Pauw
met 4—4 gelijk speelde. De heer J. Klein Hek-
kelder maakte de hoogste serie met 67 en be-
haalde het hoogste partijgemiddelde met 12.92.
In de eerste afdeling ging het K.O.T. 2 minder
goed. Zij startte met een 7—3 nederlaag tegen
De Pelikaan. Ook K.O.T. 3 dat in de 2e afde-
ling tegen De Pelikaan 2 uitkwam kreeg een
nederlaag. Hier was de eindstand 6—4. In de
3e klasse kwam K.O.T. 4 uit tegen IJssel 2,
waarbij de Vordenaren ook al met 8—2 aan
het kortste eind trokken. Alzo geen daverende
inzet van de competitie voor de K.O.T.-ers.

HET ECHTPAAR H. J. GOTINK HERDENKT
GOUDEN HUWELIJKSFEEST

Op a.s. dinsdag, 3 november, hoopt het echtpaar
H. J. Gotink—G. H. J. Gotink-Harmsen zijn gou-
den huwelijksfeest te vieren.
De heer Gotink, die in 1909 vanuit Warnsveld
naar Vorden kwam om tesamen met zijn echt-
genote, die uit Hengelo (G.) afkomstig is, een
zaak te beginnen in granen, meel en koloniale
waren in het pand aan de Dorpsstraat, waar
nu de VéGé is gevestigd, heeft in het Vordense
verenigings- en organisatieleven een belangrijk
aandeel gehad. Dit begon toen hij op aandrang
van het bestuur het directeurschap aanvaardde
van de in 1914 opgerichte Coöp. Landbouw-
vereniging „De Eendracht", welke functie hij
35 jaren lang met grote toewijding en met
vooruitziende blik heeft vervuld. Vooral de bei-
de wereldoorlogen waren met hun distributie
e.d. moeilijke jaren voor de directie en bestuur.
In 1949 kon hij bij zijn pensionering een bloeien-
de coöperatie overdragen aan zijn opvolger, zijn
schoonzoon, de heer H. Klein Brinke.
Door zijn functie kwam de bruidegom doorlor
pend. in aanraking met agrarische belangen en
het behoeft dan ook geen verwondering te wek-
ken, dat hij door zijn streven om de boerenstand
vooruit te helpen in tal van besturen op agra-
risch gebied zitting had of nog heeft. Zo is hij
vanaf 1932 tot op heden nog secretaris van de
Coöp. Boerenleenbank; een 10-tal jaren, tot
1959, voorzitter geweest van de afd. Vorden
van de G.M.v.L., hij heeft deel uitgemaakt van
het bestuur van de G.O.S., voorzitter van de
Bond van directeuren der coöperatieve aankoop-
verenigingen in Gelderland en Overijssel en
had bovendien nog zitting in tal van commis-
sies.
Doch niet alleen bewoog de bruidegom zich op
agrarisch gebied, ook is hij bestuurslid geweest
van de Vereniging tot bevordering van het
Vreemdelingen Verkeer en is lange jaren secre-
taris geweest van de Vordense Marktvereni-
ging, terwijl hij verder als commissaris van de
voormalige Tramwegmaatschappij „De Graaf-
schap" de belangen van deze maatschappij be-
hartigde.
Gelukkig genieten de heer en mevrouw Gotink
nog een goede gezondheid. De bruidegom is 74
en de bruid 75 jaar oud. Er zijn uit dit huwelijk
2 kinderen geboren, die op hun beurt weer ge-
zorgd hebben voor 5 kleinkinderen. De oudste
kleindochter vertoeft momenteel voor studie-
doeleinden in de Verenigde Staten van Amerika,
zodat zij niet de receptie kan meeogfcen, welke
het gouden bruidspaar a.s. dinsó^Jf in hotel
Bakker houdt. Gezien de staat van dienst van
de bruidegom en de mate waarop het krasse

•••aar in Vore.. iv. ;j-
feld voor hen een prettige, doch ook zeer druk-
ke dag worden. ^L

JAARVERGADERING VRIJZ HERV.

De afdeling Vorden van de Vrijz. Hervormden
hield onder voorzitterschap van de heer H.
Groot Bramel in het hotel „Het Wapen van Vor-
den" een matig bezochte jaarvergadering.
De secretaris-penningmeester deelde mede dat
de vereniging thans 36 leden telt en er een batig
saldo in kas was.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden in
de vacatures van de heren J. de Vries en El-
brink gekozen de heren H. Wesselink en Schup-
pers. Ter uitbreiding van het bestuur werden
gekozen mevr. Oldenampsen-Jansen en de heer
Hulstein.
Vervolgens gaven de heren Pardijs en Schup-
pers een overzicht van het zondagsschoolonder-
wijs en wat daarmee samenhing.
Medegedeeld werd dat door de kinderen voor
de traditionele kerstfeestviering 1959 een lekenr
spel zal worden ingestudeerd.
De voorzitter hoopte dat het de heer en mevr.
de Vries in hun nieuwe woonplaats Beverwijk
naar wens mag gaan. Hij bood hen een stoffelijk
blijk van waardering aan.
Hierna besprak Ds. Sterringa het onderwerp
„Wat is Vrijzinnig". Na een duidelijke en leer-
zame uiteenzetting, werden enkele gestelde
vragen door spr. beantwoord, waarna de voor-
zitter Ds. Sterringa dankte voor zijn gehouden
causerie.

Nu wordt het werkelijk koud!

Kleedt u warm!
Uw confectie voor heel het
gezin hangt klaar bij

VISSER - VORDEN

d een bezoek waard!

METAALBEWERKERS HIELDEN
FEESTVERG ADERING

De afd. Vorden van de Alg. Ned. Metaalbewer-
kersbond hield in café „De Zon" een feest-
vergadering, waarbij ook de dames van de le-
den waren uitgenodigd.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de
heer G. Koerselman, in 't bijzonder de heer
Abbenhuis, districtsbestuurder, uit Arnhem
welkom.
Vervolgens gaf de secretaris, de heer J. Slag-
man, een overzicht van het afgelopen vereni-
ginsjaar.
Naast de heer W. Martinus werd de heer P.
Hoevers in het afgelopen jaar tot scholings-
gespreksleider opgeleid. De secretaris wees op
het grote nut van deze scholings-gespreksavon-
den. Hij spoorde de leden aan om te trachten
de nog ongeorganiseerden te overtuigen van de
noodzakelijkheid lid der organisatie te worden.
Een sterke organisatie betekent macht voor de
werknemer, aldus besloot de secretaris.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer
Rozendaal, bleek dat de afd. 106 leden telt en
de financiën geen zorgen baren.
Hierna verkreeg de heer Abbenhuis het woord,
welke er op wees dat de afdeling Vorden niet
behoort tot de zorgenkinderen van zijn rayon.
Het ledental kan niet onbevredigend worden
genoemd, doch een leden-werfactie zou nog geen
overbodige luxe zijn. Spreker vreesde dat bij
een vrijere loonpolitiek de werknemer de dupe
zal worden. Het wordt steeds onduidelijker
welke koers de regering zal inslaan.
De weduwen- en wezenverzorgingswet is de
kroon op het werk van oud-minister Suurhof.
Het verdere deel van de avond werd op gezel-
lige wijze doorgebracht, waarbij naast een trac-
ta t io de heer D. Bretveld uit Hengelo (G.) voor
de muzikale omlijsting zorgde.

JAARVERGADERING „GEMS" PERS. VER.

In de /aal van café Eskes kwam onder leiding
van de heer M. Wijen de Gemspersoneelsvereni-
ging in jaarvergadering bijeen. De voorzitter
kon in zijn openingswoord een groot aantal
nieuwe leden welkom heten. Uit het verslag
van de secretaris, de heer G. Jansen, bleek, dat
het ledental met 21 was toegenomen, zodat dit
thans 84 bedraagt. Verder liet hij het wel en
wee van de vereniging de revue passeren. Zo
werd op 13 januari 1959 wegens vertrek naar
elders van de heer Schuurman afscheid geno-
men, waarbij deze uit handen van de voorzitter
een blijk van waardering, voor het vele werk
ten dienste van de vereniging verricht, was
aangeboden.
De heer J. Slagman, penningmeester, kon
een batig kassaldo meedelen.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de heer
J. Slagman herkozen en in plaats van de heer
T. Rietman werd de heer P. Hoevers gekozen.
Getracht zal worden eind januari 1960 de jaar-
lijkse feestavond te organiseren. Verder zullen
in het komende boekjaar enige ontspannings-
avonden, zoals oriënteringsrit, enz. worden ge-
houden.
De heer G. Jansen en echtgenote werd dank
gebracht voor het vele werk ten dienste van
het voetbaltoernooi. Hij ontving een blijk van
waardering.
Het bestuur is thans samengesteld als volgt:
Voorzitter M. Wijen, secretaris G. Jansen, pen-
ningm. Joh. Slagman, H. J. Radstake, G. Koer-
selman en P. Hoevers bestuursleden.

\ Prachtige 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
is beperkt!

CHER BESCHUIT
FILMAVOND P.v.d.A.

Het bestuur van de Partij van de Arbeid is er
in geslaagd beslag te leggen op een filmbeurt
van het Reisbureau ,,De vrije wereld" Het zijn
alle bij uitstek bijzonder fraaie reisfilms over
o.a. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië.
Daar verwacht mag worden dat de belangstel-
ling voor deze op volgende week dinsdag te
houden filmavond zeer groot zal zijn, worden
leden en ook niet-leden dringend aangeraden
zich tijdig van kaarten te voorzien. Raadpleeg
daartoe de advertentie in dit blad.

VORDENS TONEEL
Het Vordens Toneelgezelschap heeft het stuk
„Een Huis vol Verrassingen", een klucht van
Johan Blaaser in studie genomen. Men hoopt
dit stuk in december a.s. op te voeren.

TOT ONDERWIJZERES BENOEMD
Met ingang van 10 november is mej. W. Wes-
selink, Insulindelaan, tot onderwijzeres benoemd
aan een O.L. School in Enschede.

HACKFORTFEEST O.L.S.
Ook dit jaar zal het traditionele Hackfortfeest
op de O.L. Dorpsschol gevierd worden.
De klassen l, 2 en 3, benevens de nieuwelingen
die volgend jaar beginnen, gaan 's middags naar
het Nutsgebouw, waar hun een aardig film-
programma met tractatie te wachten staat.
Ouders, wier kind het volgend jaar de O.L.S.
hoopt te bezoeken, verwijzen we naar de adver-
tentie in dit blad.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen



BIJEENKOMST GEMEENTE BELANGEN
A.s. dinsdag zal in zaal Bakker een bijeenkomst
worden gehouden, welke is uitgeschreven door
„Gemeente Belangen". Hier zullen door de he-
ren Berendsen, wethouder der gemeente Mar-
kelo en A. G. de Ruyter uit Boskoop, bestuurs.
lid van de Middenstandsbond het woord ge-
voerd worden over actuele onderwerpen. Men
zie verder de advertentie in dit nummer.

Moeder Voor heh tere
Baby-huïdje

POEDER-ZALF
OLIE - ZEEP

BUURTVERENIGING DELDEN HIELD
DROPPING

Zaterdagavond heeft de buurtvereniging Del-
den een zeer geslaagde dropping gehouden. Na-
dat de 35 deelnemers onder Noorclwijk in Hen-
gelo (G.) waren gelost, moesten zij op een
tijdschema van 50 minuten E 28 (café Van
Asselt) in Vorden opzoeken.
Hier reikte de voorzitter van de buurtvereni-
ging, de heer M. H. Gotink, met een toepasse-
lijk woord de prijzen uit. De uitslag was als
volgt: l H. Eilander en A. Teunissen, l strfpnt;
2 J. Poorterman en J. Memelink, 2 strfpnt;
3 B. Rossel en W. Vruggink, 3 strfpnt; 4, 5 en
6 na loting H. Brummelman en T. Brummelman;
de dames M. Regelink en H. Dijkman en de
dames H. en J. Gotink, allen 4 strfpnt. De poe-
delprijs viel ten deel aan de Gebr. Brummel-
man met 56 strfpnt.

GOED GESLAAGDE ORIëNTERINGSRIT
Aan de zondagmiddag gehouden oriënterings-
rit van de Vordense auto- en motorclub namen
in het totaal 38 auto's en motoren deel.
De organisatoren hadden een fraaie rit uitge-
zocht, welke leidde over Ruurlo, Beltrum,
Noorddijk, Neede, Haarlo, Lochem en Groot
Dochteren weer naar Vorden. Het parcours
was 76 km lang.
In hotel Bakker reikte de voorzitter, de heer
B. Pardijs, de prijzen uit, waarbij hij nog mede-
deelde dat de slotrit van de club, de zgn. „Wild-
rit" zal worden gehouden op zaterdag 14 nov.
De prijswinnaars waren ditmaal:
Motoren: l B. Gotink 8 strfpnt; 2 H. Hissink
13 strfpnt; 3 H. Oortgiesen 14 strfpnt, allen uit
Hengelo (G.) ; 4 P. Bergsma, Almen 15 strfpnt;
5 D. J. Rouwenhorst 23 strfpnt.
Auto's: l J. J. v. d. Peijl, Vorden, 11 strfpnt;
2 H.. Kreunen, Hengelo (G.) 12 strfpnt; 3 D.
Brekveld, Brummen 21 strfpnt.

DAMMEN
Evenals vorig seizoen heeft het eerste tiental
van de Vordense damclub de competitie nu niet
bepaald succesvol ingezet.
De eerste wedstrijd gold een thuiswedstrijd, te-
gen Laren I, welke door de Vordenaren met
liefst 5—15 verloien werd. Ongetwijfeld is Vor-
den tot betere prestaties in staat, hetgeen uit
het verdere verloop van de competitie zal moe-
ten blijken.
Voor de aanvang van de wedstrijd werd de heer
Lammers, welke onlangs benoemd werd tot ere-
lid van de Kon. Ned. Dambond, door de kring-
voorzitter, de heer Sloot uit Lochem namens
zijn vereniging gehuldigd, waarbij deze de heer
Lammers tot voorbeeld van de jongeren stelde.

RATTI-NIEUWS
Alleen Ratti b was zaterdagmiddag in touw en
wist in de thuiswedstrijd tegen R.K.D.V.V. b
uit Doesburg de volle winst binnen te halen.
Het werd, na enerverende strijd, een 4—3 zege
voor de Rattianen.
Komende zondag speelt het eerste de derby te-
gen Vorden I, welke wedstrijd op eigen terrein
plaats vindt. Deze ontmoeting van plaats
karakter is altijd moeilijk te voorspellen. Ge-
zien de resultaten, die Ratti tot nu toe in de
competitie heeft behaald lijkt het niet waar-
schijnlijk, dat de thuisclub ditmaal de volle
winst zal behalen. Ratti zal een behoorlijk, fris
partijtje moeten spelen wil het nog een behoor-
lijk resultaat behalen.
Het -tweede gaat naar Steenderen 3 en heeft
hier een zware dobber. Ratti a speelt de uit-
wedstrijd tegen Neede b, wat ook een lastige
wedstrijd is. Het b-elftal tenslotte bindt in Hen-
gelo G. de voetbalschoenen aan tegen Pax c,
waar een kleine winstkans in r/it.

ZOMERDROOGTE EN VEEVOEDING
In een matig bezochte bijeenkomst van dé
B.O.G. werd bovengenoemd onderwerp door dc-
heer H. Pardijs, assistent rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst in het hotel Brandenbarg be-
sproken.
De voorzitter, de heer J. Wuestenenk, deelde
mede dat begin november de heer v. d. Kolk
uit Laren (Gld.) voor de afdeling in combinatie
met de B.O.L.H. het boek ,,De Gouden Zweep"
zal bespreken.
Als afgevaardigden naar de ringvergadering te
Almen op 10 nov. werden benoemd de heren
G. Berendsen en R. Wesselink. Naar de alge-
mene najaarsvergadering op 18 nov. te Arnhem
werden afgevaardigd de heren G. Wolters en
H. Rouwenhorst. Besloten werd plm. midden
januari een winter-excursie te maken naar het
K.I. station te Apeldoorn en de proefboerderij
Schevichoven te Leersum.
Hierna besprak de heer Pardijs „de voeding van
de runderen in de komende stalperiode in ver-
band met de droge zomer en de gevolgen van
de droogte op het grasland".
De voornaamste pijler van onze gemengde be-
drijven is wel de rundveehouderij en melkerij
In normale jaren kan men met een bezetting
melkvee van 1,8 stuks per hectare rekenen op
een opbrengst van plm. ƒ 1260.— per hectare.
Vanwege de hoge voederkosten zal dit met de
afgelopen droge zomer wel niet het geval zijn.
Wat moet men nu doen bij een geringe ruw-
voeder voorraad? Heeft men minimum de be-
schikking over 4 a 5 kg hooi, 5 kg bieten en
nog wat stro per dag per dier, dan kan men
het resterende met krachtvoer aanvullen daar
dit omgerekend het voordeligste is wat de voe-
derwaarde betreft. Met verkoop van vee moet
men niet te snel zijn daar dit financieel veelal
niet voordelig is aangezien er een volgend voor-
jaar meestal dan weer moet worden bijgekocht.

Blijft men beneden het minimumrantsoen ruw-
voeder dan kan beter eerst getracht worden
wat ruwvoeder bij te kopen. Bij een overbezet-
ting is opruimen wel de vanzelfsprekende weg.

WAT EEN

pracht kollektie

JAPONNEN.
Heeft U ze nog niet gezien?

Komt ze bekijken; voor elke leeftijd,

(Ook heupmaten).

En de prijs is beslist een
verrassing!

H. LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

Gemeentebelangen

Algemene Vergadering
voor belangstellenden op
a.s. dinsdag in zaal Bakker.
Aanvang 's avonds half acht.

Sprekers zijn:

de heer Berendsen,
weth. Gemeentebel., Markelo, en

de heer A. G. de Ruijter

uit Boskoop, van de Kon. Ned.
Middenstandsbond.

Iedereen is welkom. Gratis toegang

Bestuur Gemeentebelangen

UITNODIGING
tot bijwoning van een

Demonstratie-avond
oAwoensdag 4 nov.

in zaal S&Wenaker. Aan v. 19.30 uur.

Uw VIVO kruidenier:
P. B. H. Schoenaker

Kranenbu^k Vorden

H. H. Bromfietsberijders.
Koopt een
leren jas
wanten
mutsen
enz. enz.
Laat de rheumatiek
verre van U.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H.Lijftogt 't Hoge 57

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

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal

Gedurende de maand
NOVEMBER een

aratis -
behandeling

op elk te reinigen kle-
dingstuk.
Chem. reinigen, Drij-
mastern, Verven, on-
zichtbaar Stoppen en
Plisseren.

Binnen 3 dagen terug.

Depot Vorden :
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 1396.

Warmwaterzakken
in diverse prijzen

vanaf 3.65
Alle met 12 maanden
schriftelijke garantie.

Drogisterij
„de Olde Meulle"

J. M. van der Wal
'/ Is een feit,
u.d. Wal verkoopt

kwaliteit.

Tochtband
22 en 26 cent

per meter

H. & W.

welke werkkleding U

ook nodig hebt:

eis met klem merk KLM, want...

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5

Steeds
voorradig:

ALLE SOORTEN

verse vis, ook
verse zalm
fijn gesneden

gerookte paling
levende stoof- en
bakpaling
verse mosselen
Zeeuwse oesters
Ook alle delicatesse
voor Uw Jachtschotel

Fa. Ant. Iliohan Jr.
P. C. Steketee

Beukerstraat 42
ZUTPHEN

Telefoon 06750-2714

H. H. Landbouwers
Wij hebben voor U
prima

Rubberlaarzen

fa» G» W, Luimes
Vorden, Telef. 1421

net huilen koud is . .

wat kan het in bed dan lekker
zijn, als je heerlijke warme
dekens hebt!

KOMT ZE BIJ ONS ZIEN.

100 pet. Wollen Dekens
reeds vanaf (2-pers.) 42.50

Gestikte Dekens
vanaf 16.95

(witte watten vulling)

lA Lakens

effen 2-pers. voor 6.50

gestreept 1-pers. 6.35

gestreept 2-pers. 7.40

H. LUTH
Nieuwstad, Vorden J

Vredestein

brengt U het
panloffeltje
dat U aantrekt

ASTRID
Maten 35 t/m 42

4.5O

VREDESTEIN

betekent tevreden zijn!

ARIANE
Maten 35 t/m 42

5.50

Wullink's
Schoenhandel

„Onbetwist, de
Schoenenspecialist"

en smaakt goed<ïf
PRUS f 2.- PER FLACON

f> l

Dronchicum Eüxi, Nattermann

i/ool,
jonoe kincteteM.

MELROSUM-
FORTE

PRIJS F 2.-
k PER FLACON

Drogisterij „DE OLDE MEULLE"
J. M. VAN DER WAL - Beslist uw Drogist

MEUBELEN RECHTSTREEKS VAN DE FABRIEK 30 tot

Enorme collectie moderne en
klassieke Bank- en Clubstellen,
Eethoeken.

Meer dan 15 modellen moderne
Slaapkamers, in teak, mahonie
en blank eiken.

Stalen Slaapkamers, zeer mo-
derne, reeds één aparte 2-pers.
stalen kamer voor . f 110.—

bij

Woninginrichting

H. S. M.
Lange Hofstraat la Zutphen

40 PCT. VOORDELIGER

Dit moet U zien, alles voor de
Woninginrichting:
Vast Tapijt, oude prijs f 5.95,
gratis leggen.
Trefford, Ronyfelt, Bonita en
diverse andere Tapijtsoorten.

TELEFOON 06750-5273
Na 18 uur Tel. 3969.

Aangesloten Fizo.

Heden werden wij ver-
blijd met de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

Trix
A. C. Boersma-

Olthuys
D. Boersma

Marlies

Vorden, 29 okt. '59.
Dorpsstraat 6.
~*^^" "^WV^" " f̂r^" ̂ ^*" ""̂ fr*" ̂ ^^" ̂ ^^ ̂ ^^

Gevraagd een meisje
voor de maanden
november en decem-
ber, R. J. Koerselman
Burg. Galléstraat 12

telefoon 1364

Te koop z.g a.n.
TRANSPORTFIETS
geheel compleet.

Nieuwstad 4

STIERKALF te koop
8 dagen oud.

H. J. M. Memelink
Linde E 8

Te koop een zwartb.
drag. VAARS, a.d.
telling 4 november.
J. H. Nijenhuis,
Kranenburg D 119

Mevrouw!
Moeten Uw stoelen
opnieuw gestoffeerd
worden, Uw matrassen
in orde gemaakt wor-
den, Cocosmatten op
de vloer, of een mooi
Karpet, enz. enz.
Een telefoontje en wc
komen bij U.

fa. G. W. Luimes
Vorden,Telefoon 1421

ALLES VOOR DE

Voetbalsport:
Voetbalshirts

(model Tweka)
Voetbalkousen
Beenbeschermers
Knie- en enkelkousen
Voetbalschoenen, met
rubber of nylon studs
Lederen ballen

Fa. MARTENS

Luxe- en Huish.art.
Glas, Porcelein en

Aardewerk
Elektrische- en
Gasapparaten

Verlichtingsart.
Sanitair

Ijzerwaren en
Gereedschappen

Speelgoed

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5, Tel. 1491

Esso Speciaal
bij Olieverwarming
de betere haardolie.

Alleenverkoop:

Oliehandel A.r feJonge
Telefoon 1346

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

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

JUMBO overalls
Zakken met nylon

versterkt.

H. Luth, Vorden



r.

Langs deze weg onze
hartelijke dank voor
de vele bewijzen van
belangstelling, bij ons
40-jarig huwelijk on-
dervonden.

fam. D. Klein Bramel

Vorden, oktober 1959.
C 112

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, be-
toond bij het over-
lijden van onze geliefde
moeder, behuwd- en
grootmoeder

J. B. Voskamp
wed. v. W. Mennink

fam. Arfman-Mennink

Vorden, oktober 1959.
Wildenborch.

TE KOOP:
enkele herencostuums
v. slank pesoon, en l
grotere maat; 2 winter-
jassen; 2 pantalons en
enkele sportjasjes.
Mevrouw Gies
Almensew. 2, Warken
telefoon 06751-247.

Te koop een prima
ACCORDEON, 80-
basser; prijs billijk.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Te koop een z g.a.n.
PETROLEUMVER-
GASSER. Ook gene-
gen te ruilen voor een
3-pits petroleumstel.
Ruurloseweg D l O

Vorden

Te koop petroleum-
kachel, z.g.a.n.
H. Hishink, 't Hoge 63

TE KOOP: huishoud-
kachel en haard (klein
model); petroleumka-
chel (Claris).

Van Asselt, Linde

Te koop aangeboden:
z.g.a.n. houten wringer-
bok,g.o.h. kinderwagen
en accordeon, 120-
basser. Te bevragen:
Raadhuisstraat 12

Vorden

Te koop zeer voor-
delig HARDBOARD,
HOUT en DEUREN
geschikt voor zolder-
kamer. H. J. Pardijs,
Insulindelaan 32

Vorden

Te koop strodokken
voor holle pannen.
Het bekende adres:

G. H. W A S S I N K
B 29 Delden, tel. 1307

Te koop een vet te
PINK; ook bij gedeel-
ten. Wed. Har tman

Café „de Zon"

6 zware BIGGEN en
Libertas EETAARD-
AARDAPPELS.
J. Brummelman,

,t Alderkamp.

Toom beste BIGGEN
te koop. H. J. Heuve-
link. Oude Borculose-
weg, Warken.

Een toom BIGGEN en
een nuchter STIER-
KALF te koop.

G. J. Arfman
Wildenboch.

A.s. maandag 2 nov.
wegens familiefeest

gesloten

BARINK'S
Rijwielhandel

WASSERIJ
Brandenbarg

VRAAGT EEN

jongen of meisje
Hertog Karel van
Gelreweg 30, Vorden

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

w
Q Op dinsdag 3 november a.s. hopen
n onze lieve Opa en Oma

H. J. Gotink
en

G. H. J. Gotink-Harmsen

hun 50-jarig huwelijk te herdenken-

Ineke, Henk, Roland,
Gerard en BobX

X! Wilhelminalaan 16.

V Gelegenheid tot felicitatie op 3 nov.
w van 3-30—5-30 uur in de feestzaal van
O hotel Bakker.

Heden overleed zacht en kalm, na een
kortstondige ziekte, nog geheel onver-
wachts, onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

P. J. GROOT JEBBINK
weduwe van H. Norde

in de ouderdom van 83 jaar.

Namens de familie:
J. GROOT ROESSINK

V O R D E N , 25 oktober 1959.
,,Venhorstink".

De begrafenis heeft inmiddels plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats
te Vorden op donderdag 29 oktober
1959.

Oxford
Costuums, Gabardinejassen, Winterjassen,
Colberts en Terlenka Broeken

voor Heren en Jongens

verkrijgbaar bij

L Schoolderman

Nieuws van de Nieuwstad
Vandaag Spijs slof f en

speciaal model krentenbrood met
spijs f 1.25, vandaag 99 et

Flinke Banketstaaf
zuiver amandel, geen 1.10
maar 90 et

5 Mergpijpjes geen 1.10 maar 95 et
5 Sinasgebakjes „
5 Suikerbolussen „ 75 et „ 65 et
5 Uddelermeertjes

geen 80 et maar 70 et
Eigen gebakken Speculaas
geen 65 et maar 59 et per 250 gr.
met amandelen 75 et per 250 gr.
Roombroodjes 5 stuks geen 75 et

maar 60 et
Zolang de voorraad strekt,
DRENTSE STOETEN.

250 gram Toffée's 55 et
Voor de boterham Ontbijtkoek 62 et

met een rol beschuit 30 et

92 et
vandaag 85 et

Vraagt onze Slagroomsoesjes.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Cilly Wang.
Voor de leden van 't Nut zijn nog plaatsen
beschikbaar voor de feestelijke uitvoering
van Cilly Wang ter herdenking van het
175-jarig bestaan van de Mij. tot Nut van
't Algemeen in de Schouwburg te Deven-
ter op 6 januari '60. Toegangskaart f 1.50.
Vervoer met bussen. Geeï u voor 7 nov-
nog op bij de Heren Wesselink en Schup-
pers en Mevr. van Mourik-
Folders over Cilly Wang verkrijgbaar bij
Mevr. van Mourik.

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

Contact brengt u het belangrijkste nieuws
voor slechts 6 oent per week!

Nu is het weer

Levertraanweer
Neem de echte

Lofodinsche „Goudzegel"
In de handel gebracht door
Drogisterij „De Olde Meulle".

Scheikundig onderzocht en
door Doctoren aanbevolen.

BON
Vanaf heden 31 okt. t.m.
14 nov. a.s. ontvangt U
tegen inlevering van de-
ze bon 2 flessen van 400
cc. voor f 1.10 per fles.

Verder Sanostol (met sinaasappel-
smaak)- Bevat vit. A-D-C en B com-
plex. Heerlijk van smaak.
Davitamon A-D.
Halitran (druppels en capsules).
Bevat de natuurlijke vit. A-D uit de
lever van de heilbot.
Davitamon 10. Een 10 voor gezond-
heid.
Vit. C. Verhoogt uw weerstand.

Drogisterij „De Olde Meulle"

T. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

Houdt zaterdagavond 28 november vrij
ter bijwoning van de

Ju bileum - Uitvoering
van de Chr. Gemengde Zangver.
„Excelsior"

in de HERV. KERK te Vorden.
(Nadere mededelingen volgen).

Filmavond
voor leden P.v.d.A., N.V.V. en Vara
te Vorden

op dinsdag 10 november
a.s. 's avonds 8 uur in 't
Nutsgebouw, verzorgd
door de filmdienst van
Reisbureau de Vrije Wereld

Entreekaarten a f 0.25 p.p. verkrijg-
baar bij:

G. Koerselman, Julianalaan 8
J. G. Hulshof, Almenseweg
W. Kamperman, Ruurloseweg
en bij de bezorger van Het
Vrije Volk en Radio-T.V-gids
A. de Jonge, Ruurloseweg 37

A.s. zondag competitiewedstrijd

Ratti l - Vorden l
Aanvang 2 uur. Terrein Ratti.

Import Noorse Truien
in diverse kleuren

Sokken, Kousen en Wanten
merk Janus

Fa. MARTENS

in zaal Winkelmant Keijenburg

Regelink voor uw Rijbewijs -f
Synagogestr. 6, Hengelo G., Tel. 06753-573

De winter is weer in aantocht.

Hebt u al gezorgd voor een
paar warme

vacht gevoerde laarzen
Komt u eens kijken. Nu hebben we
alle maten voorradig.

A. JANSEN
't Schoenenhuis

PEDICUREN VOLGENS AFSPRAAK.

'lf bedienen,
IS GELD VERDIENEN!

O ven verse eierbeschuit»
deze week 3 rol voor 48 et

Kersverse margarine» 3 pakjes 95 et

Groot blik haring in tomatensaus 69 et

Soepballetjes Ant. Hunink» per blikje 59 et

Sardines in olie» 3 blikjes slechts 98 et

Melange drop» rijk gesorteerd» 150 gr» 39 et

Borstplaat» 200 gram 49 et

Litersblikken aardbeien»
heerlijk voor de bowl 139 et

Koffiewafels» bijzonder lekker» 200 gr» 49 et

Kreijenbroeks speculaas» 250 gram 59 et

Weer ontvangen:
Echte Zaanse Van Delft taai-taai

per pak 49 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Een Centrifuge draait uw

droogproblemen in enkele minuten weg.
Een keus uit de beste merken: Miele - Erris • A.E.G. - Robusta

Vraagt vrijblijvend folders en demon-
stratie (evt- aan huis).

6. Emsbroek en Zn. c.v.
Techn- Installatie Bureau
Zutphenseweg 5, Vorden, Telefoon 1491

Al uw groenten panklaar!
Gesneden rode kool
• „ wortels en uien

„ savoye kool
„ andijvie

Soepgroenten 25 et per zakje
bij

Derksen Groenten-en Fruithandel
Zutphenseweg, Tel. 1334

Levensduur gegarandeerd

Lepels of vorken maar 9O et

bij NICO KEU N E

™ Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l november, 8 uur

de geheel nieuwe: succesfilm
(in prachtige kleuren)

Meisjes in Uniform
met Romy Schneider • Lili Palmer

Het verhaal van de liefde, die een
dweepzieke leerling voor haar lerares
opvat, verwerkt tot een uitzonderlijke

en meesterlijke fi lm.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Alleen vandaag:
500 gram rookworst 180 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 60 et
200 gram plockworst 100 et

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

M. Krijt, Dorpsstraat

Ziet u uw jongen

graag degelijk
gekleed?

Kom dan onze Tweka kin-
dercollectie zien. Aparte mo-
dellen tegen aparte prijzen.
Bijzonder voordelig!

BIJ ONS GRATIS:
Tweka Kinder Winternacht,
'n Dolgezellige kinderkrant
— met grote prijsvraag!

VISSER, Vorden

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Hoofddepót:
N. J. KEUNE

Stationsweg l Vorden



WINTER-
Mantels en Japonnen

in een nieuw assortiment.

et*

in leuke modellen
en nieuwe modekleuren.

KOMT U EENS KIJKEN!

L O O M A N
YORDEN TELEF. 1231

Heden zaterdag 31 oktober

zaal Concordia HengeBo-GId.

PM-BUL
met attraktie's. Aanvang 6.30 uur.

Uw kinderen vragen nu weer
een echte degelijke jas.

U weet 't, welke sortering wij brengen.

^Koopt net nu - Ivoopt net bij

VISSER, VORDEN

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman, Vorden, Tel. 1314

Hebt U al kennis gemaakt met onze

Maasdekens?
Een gewatteerde deken NIET gevuld
met watten MAAR MET 100 pet. wol.

(Garantie)
Licht van gewicht mooie dessins en

kleuren, warmte van 2 dekens-

Schuift niet van het bed.

140 x 200 f 59.50
160 x 210 f 62.50
180 x 215 f 74.50

Sjoelen, Schieten en
Balgooien

op donderdag 5 november
om 7.30 uur

om Krentenbrood en Gebak
bü

Van Asseltt Linde

Wintertijd Dekentijd
Ondanks steeds stijgende
wolprijzen, kunnen wij U
aanbieden 'n pracht kollektie

WOLLEN DEKENS
tegen niet verhoogde prijzen.

H. en W.
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Solita Wasmachines
met garantie, f 155. — .

KEUNE
tationsweg één,

Het adres uoor U, voor iederét'n !

Dames- en Herenglacé's
in alle maten en prijzen

fa. LUIMES

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

MODINETTES
en leerling modinettes

Wij bieden:

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

vakantie + 21/2 snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

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

in aanmerking.

Sollicitaties, schr i f te l i jk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).
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ORCON KLEDING
INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268

Meer warmte
voor minder geld.

^ Vesten
-̂  Pullovers
^ Kousen
ir Sokken
^ Maillots
it Pantalons

Rokken

Wollen Dames
Camisoles
Broekjes

.a

H. en W. - Vorden
Hackfortfeest
Openb. Lagere Dorpsschool
op vrijdag 6 november a.s.

De kinderen, die in augustus 1960 voor 't
eerst op school hopen te komen, worden
hierdoor uitgenodigd om 's middags 1.15
uur op school aanwezig te willen zijn.
N.B. Deze moeten voor l oktober 1960
zes jaar oud zijn.

VERKRIJGBAAR BIJ

L. Schoolderman, Vorden

PARDIIS
ilWe

heeft uoor U!

Groot blil^Fehaktballen in jus
4 stuks 89 ct

Groot blik Soepballetjes 59 ct

l pot SinMJani 65 ct

l grote rol Chocoladebiscuit 100 ct
hierbij 2 repen chocolade gratis

250 gram Pinda's 65 ct
Nergens lekkerder!

Verschillende soorten drop
200 gr. 75 ct

Prachtige Tutti-Frutti, 250 gr. 98 ct

Ontvangen pracht sortering
Jam van Zwaardemaker, o.a. Ci-
troen, Oranje Marmelade, Gember,
Ananas, Morellen.

Enorm lange Rookworsten
Anton Hunink 109 ct

Originele ongerookte Boerenmet-
worst, 100 gr. 59 ct

Elke dag in voorraad:
Frionor Diepvries Kabeljauw en Schel-
vis, zonder graat.

ontulngen wij zojuist in
vele nieuwe modellen.

Heerlijk warm en
sterk.

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

Voor alle soorten
DRUKWERK

Drukkerij Wolters - Vorden

Deze week bij

'/ SPAR-buitenkansje met /0%

bij 150 gram cervelaat

jonge kaas
voor O ü ct

met 10% bij 2 busjes tomatenpuree voor 56 ct

pak maCarOni van30voor20ct

geldig 29 oktober -5 november

DUBBEL zegels DUBBELsparen!

CARAMELLA'S snoepje
2OO gram 74 - JU zegels

VANILLE FROU pakje 6O- 24 zegels

ZO-KLAAR PUDDING
5 smaken pakje 38- 1 O zegels

ZURE HARING pot 8 stuks 12O- 48 zegels

ZURE HARINGpot 4 stuks 65 -26 zegels

LUCIFERS 2 pakken 52 -20 zegels

TOMATENSOEP blik 98-40 zegels

Dit If UW

voordeel!

15 ct

12 ct

8ct

24 ct

13 ct

lOct

2O Ct

uit de wijnktlders van Ge Spar!

rosé d'Axijou 295
en 118 zegels = 59 ct voordeel!

het koekje bij de koffie!

crème fourrésoogram68ct-10%
lekkere koffie...Sparkoflle

met 1O% korting:'

Sparkruidenier: REMMERS

Coöperatieve Boerenleenbank

'uk méér urucnten van Ittv geld!

* Een goede rente
voor ieder bedrag

* Dagelijks opvraagbaar
tegoed

* Jeugdspaarboekjes met
10% extra toeslag

* De veiligheid van een
landelijke organisatie

Alle service in geldzaken

Coöperatieve Boerenleenbank
„VORDEN"

UNIEKE KANS !

Geven Uw huidige werkzaamheden U
geen voldoening, dan bieden wij TJ
de mogelijkheid tot ontplooiing en een
kans op een levenspositie.

Onze instelling.
zich bewegende op finan-
cieel terrein, zoekt in
verband met uitbreidings-
plannen enkele

actieve medewerkers

De functie dient voorlopig
beschouwd te worden als
neven-betrekking.

Reflectanten worden door ons opgeletd.

Bij welslagen volgt aanstelling in
vaste dienst, TJ ontvangt dan salaris
plus provisie en, indien dit de
resultaten gunstig kan beïnvloeden,
gebruik van auto.

Br/even met volledige inlichtingen onder no. 1 O
aan het bureau van dit blad.


