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DE PLUIMVEE- EN KONIJNENFOKVERENI-
GING ORGANISEERT TENTOONSTELLING
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
de Vordense Pluimvee- en Konijnenfokvereni-
ging „P. en K.V." wordt door het bestuur een
kringtentoonstelling georganiseerd, waaraan de
verenigingen uit Zutphen, Neede, Borculo, Doe-
tinchem, Lochem, enz. zullen deelnemen.
De voorzitter, de heer H. J. Lijftogt deelde dit
mede in de vergadering welke in café „De Zon"
werd gehouden. In zijn openingswoord dankte
spr. de vele schenkers (sters) van prijzen, ere-
prijzen etc. Hierdoor heeft bet bestuur de ge-
legenheid om een attractief vraagprogramma
samen te stellen.
In de garage van de heer J. J. Woltering aan
Het Hoge alhier zal op zaterdag 10 en zondag
11 december a.s. deze kringtentoonstelling wor-
den gehouden, waarin men alle rassen van ko-
nijnen en pluimvee kan inzenden, met uitzon-
dering van langharige rassen. Een groot aantal
keurmeesters zijn reeds aangetrokken.
De officiële opening zal op vrijdag 9 december
a.s. om 8 uur nam. in café „De Zon" plaats vin-
den.
Zitting in het erecomité hebben o.a. A. E. van
Arkel, burgemeester, G. J. Wuestenenk, wet-
houder, J. V. Plas, gemeentesecretaris, mevr.
van Mourik, de heren H. Wijchman, Baron v.
Dorth tot Medler, Baron v. d. Heijden van Door-
nenburg, Frhr. von Mengden, Baron van Wes-
terholt van Hackfort, de directeuren van de
Coöp. Landbouwverenigingen, enz.
De voorzitter deelde nog mede dat er een groot
aantal hoofdereprijzen beschikbaar zijn gesteld.
Voor de afdeling hoenders wordt een medaille
beschikbaar gesteld voor het hoogste punten-
aantal (als ereprijs) evenals voor de afd. ko-
nijnen. Tevens is er bij de afd. konijnen een
beker voor het mooiste dier, een medaille voor
de mooiste ram pool wit, een medaille voor de
mooiste ram, klein-zilver en een medaille voor
de mooiste ram of voedster groot zilver.
Verder zijn er tal van ereprijzen o.a. geldprijzen
beschikbaar gesteld, waarin ook de Nederland-
se Wenerclub en particulieren hun aandeel heb-
ben.
De heer W. Tragter, die 40 jaar lid is van de
vereniging, werd tot erelid benoemd.

INGEZONDEN
Onlangs werd ten gemeentehuize geïnformeerd
naar de mogelijkheid tot het bouwen van een
bungalow in de gemeente Vorden.
Daar werd toen medegedeeld, dat dit alleen
buiten de bebouwde kom wordt toegestaan en
dan nog alleen als er voor elke bungalow één
H.A. grond in eigendom daarvoor beschikbaar
is.
Ik vraag me af hoe het mogelijk is, dat men
zulk een bepaling in een vooruitstrevende ge-
meente als Vorden heeft kunnen maken. Hier-
mede remt men praktisch alle mogelijkheden
tot bouw van bungalows. Want om naast de
kosten van de bouw ook nog een H.A. grond te
moeten bekostigen, schrikt praktisch ledereen
af, laat staan nog dat er een grondbezitter te
vinden Is, die een H.A. wil verkopen.
En hoe denkt men over het onderhoud van zulk
een lap grond? Voor de bouw van 10 bungalows
zou men in Vorden dus minimum 10 H.A. grond
nodig hebben.
In andere gemeenten legt men bungalow-parken
aan, waar men een dergelijke bepaling niet
kent.
Waarom kan dat in Vorden niet?
Mogelijk is het nog niet te laat om deze on-
mogelijke, om niet te zeggen dwaze bepaling,
te veranderen en aan te passen aan meer rede-
lijker eisen.
De vooruitgang van de gemeeente Vorden zou
er mee gebaat zijn.

A.
BIOSCOOP

Zondagavond draait er een vrolijke film, met
Peter Kraus in de hoofdrol. Alle lieben Peter
is een film van tempo, dans en veel muziek,
iets waar veel mensen wel voor te vinden zijn.

KERKDIENSTEN zondag 6 november.
Hervormde kerk.

9.50 uur Ds. M. S. J. de Jong, Lochem.
Jeugddienst.

7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

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

Geref Kerk
10 uur Ds. J. D. te Winkel.
3 uur Ds. Starrenburg, Eefde.

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
P K. Kapel l en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

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

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 97 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 3 , — tot f 5 1 , 5 0 per stuk.
Handel was zeer kalm.

Burgelijke stand v. 28 okt. i.m. 3 nov.
Geboren: d. v. A. J. A. Hartelman en G.
M. Venderbosch.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. A. de Vries en M. G. van de
Worp.
Overleden: A. Mennink, vr. ( 83 jr.; W.
Maalderink, m , 73 j r . ; Chr. Rossel, vr,. 82
jr., echtg. van A

A.s. zondag 6 november hoopt in de

JEUGDDIENST

de Jong Jzn.
voor te
Ds. M.
Lochem

Onderwerp:
,,Waar komt de Bijbel vandaan'

*
Aanvang samenzang om 9.50 u.

VOORLICHTING RUNDVEE- EN
VARKENSVOEDINGSKERN

Wegens uitbreiding van de reeds enkele jaren
in Vorden—Warnsveld bestaande Rundvee-voe-
dingskern met een voedingskern voor varkens,
is door het bestuur in vaste dienst benoemd de
heer A. J. Olthaar uit Geesteren, gem. Borculo.
Deze zal zich belasten met het geven van voor-
lichting betreffende rundvee- en varkensvoe-
ding. De heer Olthaar, die op l november in
dienst is getreden, zal dezer dagen de aange-
sloten bedrijven bezoeken. Voor de afd. Rund-
vee bedraagt het aantal deelnemers 125 en voor
de varkens 90. De heer Olthaar, die thans nog
in Geesteren woont, is per telefoon te bereiken.

VOETBAL
Het heeft Vorden tegen Vossevelde I niet erg
meegezeten. Ondanks het feit dat de Vordena-
ren doorlopend beter spel te zien gaven en ook
in het veld sterker waren, konden zij het niet
verder brengen dan een gelijk spel 2—2. De
beide doelpunten, die Vossevelde scoorde, waren
voor haar meevallertjes. Het eerste doelpunt
ontstond doordat de gladde bal via de keper in
het doel belandde en het tweede doelpunt was
eigenlijk geen doelpunt, daar de bal de doellijn
nog lang niet gepasseerd was. De scheidsrechter
floot al toen de bal in het doel dreigde te gaan,
doch via de lat weer het veld instuitte. Hij kon
zijn voorbarig gefluit niet herroepen, zodat hij
Vossevelde een doelpunt toekende. Vorden heeft
hiertegen protest aangetekend. De beide Vor-
dense doelpunten ontstonden reeds voor rust
door Korenblik en Nijenhuis. Er werd ook in
deze wedstrijd enkele malen tegen de paal en
lat geschoten, zonder dat er een doelpunt volg-
de.
Vorden II ging op het pad der overwinning
voort en versloeg Oeken IV met 6—0. Zij bezet
nu ongeslagen de bovenste plaats in deze toch
wel zwakke afdeling. Vorden III zette de com-
petitie in met een 2—O overwinning op Steen-
deren III.
Doordat de beslissing van de K.N.V.B. afd. Arn-
hem betreffende indeling van Vorden a in de
geselecteerde hoofdklasse als maar uitblijft, is
dit elftal thans als zodanig door het bestuur te-
ruggetrokken. Er zal nu een vierde elftal in de
competitie uitkomen en wel in dezelfde afdeling
als Vorden III.
Er kan nu tenminste gevoetbald worden.
Vorden b verloor zaterdagmiddag op het nip-
pertje in Voorst tegen Voorst b met 3—2.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij het nog
ongeslagen Noorddijk I. Het zal voor de Vorde-
naren wel moeilijk worden om dit ongeslagen
record aldaar te breken. Het is de laatste kans
voor de geel-zwarten om nog een woordje mee
te spreken voor de bovenste plaats, daar bij een
nederlaag de achterstand 7 punten bedraagt.
Vorden II is vrijaf en Vorden III krijgt bezoek
van Ratti II. Zaterdagmiddag speelt Vorden c
thuis tegen Warnsveldse Boys b.

JACHTOPZIENER ROTHMAN KONINKLIJK
ONDERSCHEIDEN

Het is dinsdag voor de jachtopziener H. J. Roth-
man, die als zodanig 40 jaar in dienst was van
het landgoed Hackfort, eej^onvergetelijke dag
geworden. ^B
Het hoogtepunt van dit jubileumfeest had
's middags plaats tijdens de drukbezochte re-
r^He in zaal Bakker, waar burgemeester van
Arkel de jubilaris namens H.M. de Koningin de
ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde
van Oranje Nassau, opsp^fc.
Van Huize Hackfort ove^mdigde mr. A. Ba-
ron van Westerholt van Hackfort de jubilaris
een gouden horloge met inscriptie.
Ook door de Kon. Ned. Jagers- en Jachtopzie-
nersvereniging werd hem een cadeau aangebo-
den.
Vele collega's en pachters onder Huize Hack-
fort kwamen de jubilaris en familieleden de
hand drukken, 's Avonds werd het feest met
collega's en genodigden in zaal Bakker voort-
gezet.

DRUK BEZOEK BIJ GOUDEN BRUILOFT

Het heeft 't gouden bruidspaar J. Slagman—G.
Slagman-Tragter vrijdagmiddag tijdens de re-
ceptie in café De Zon niet aan belangstelling
ontbroken. Het was een komen en gaan van
een groot aantal belangstellenden, buren, ken-
nissen e.a., waarbij talrijke bloemstukken e.a.
geschenken werden aangeboden. Tot degenen,
die het krasse bruidspaar de hand kwamen
drukken, behoorden ook burgemeester van Ar-
kel en echtgenote, ds. v. Zorge en dr. Lulofs.
Zowel Sursum Corda als Concordia brachten het
bruidspaar 's avonds een serenade, wat zeer op
prijs gesteld werd.

TEXTIEL BEDRIJF „VORDEN"
vraagt:

meses en ongens
van 15 jaar en ouder

Aangeboden wordt:
a. hoog loon + premiestelsel
b. goede soc. verzorging
c. prettige intieme werkkring
d. muziek bij het werk
e. gunstige arbeidsvoorwaarden

Buiten het loon om, krijgt U van

ons een spaarbankboekje, waarop

voor ieder dienstjaar een bedrag

komt te staan.

Aanmelden of eventueel nadere Inlichtingen, kan geschieden de gehele week, dagelijks van 8.00 uur tot 's avonds

22.00 uur, Zutphenseweg 35, Vorden

Tegen half januari 1961 vragen
wij een

Administratieve
kracht

(vr. of mnl.)

VISSER - VORDEN

ORIëNTERINGSBIT VOOR BROMFIETSERS
Hoewel de weersomstandigheden zondag niet
bepaald gunstig waren voor deelname aan de
door de Vordense Auto- en Motorclub uitge-
schreven oriënteringsrit voor haar afd. Brom-
fietsers, waren er toch nog 18 deelnemers. De
start vond plaats bij hotel Bakker en de finish
was bij hotel Brandenbarg. Er werden door de
deelnemers nog heel wat fouten gemaakt, ge-
tuige het grote aantal strafpunten.
De voorzitter, de heer B. Pardijs, reikte de prij-
zen uit. Hij wekte de aanwezigen op om flinke
propaganda te maken voor de bormfietsafdeling
en te trachten nieuwe leden te winnen, hetgeen
direct al succes opleverde daar zich deze mid-
dag 5 nieuwe leden aanmeldden.Verder werd nog
medegedeeld dat op 15 november de laatste rit
van dit seizoen wordt gehouden, nl. de z.g.n.
„Wildrit". De voorzitter hoopte op grote deel-
name.
De uitslag van deze oriënteringsrit luidt:
1. H. Massen, 57 strafpunten (beker); 2. H. Lijf-
togt 58 strp.; 3. H. J. Pardijs 62 strp.; 4. F. Wol-
sink 62 strp.
De poedelprijs kreeg H. Menkveld uit Henge-
lo (G.) met 222 strafpunten.

FILMAVOND C.B.T.B.
Onder leiding van de heer A. J. Lenselink heb-
ben de leden van de C.B.T.B. met hun dames in
zaal Eskes een bijeenkomst gehouden, waar de
Gebr.. Boomsma uit Vorden een kleurenfilm
vertoonden over hun reiservaringen naar en in
Palestina.
Men kreeg o.a. opnamen te zien van Damascus
en de berg Nebo vanwaar Mozes het Beloofde
Land mocht aanschouwen, de weg van Jeruza-
lem naar de Olijfberg, welke Christus ging en
verder nog opnamen van Golgotha. Ook de
Klaagmuur in Jezuzalem kwam op het witte
doek. Een deel der film was gewijd aan de le-
venswijze en het werk der bevolking. De film
werd door de vele aanwezigen met grote be-
langstelling gevolgd.
Bij de aanvang van de avond hield de heer Len-
selink een korte beschouwing over het afge-
lopen oogstjaar.

PASTOOR BODEWES SPRAK VOOR DE
JONGE KERK

In het gebouw Irene sprak donderdagavond
Pastoor Bodewes van de St. Anthoniusparochie
Vorden—Kranenburg op uitnodiging van De
Jonge Kerk over het Rooms Katholieke geloof.
De belangstelling hiervoor was vrij groot.
De heer Bukman verwelkomde de spreker en
hoopte dat het een leerzame avond zou worden.
Pastoor Bodewes besprak in korte trekken de
verschillende geloofsstukken alsmede de Hei-
lige Sacramenten der kerk. Het hoofdthema
was dat de kerk Jezus Christus is en de lid-
maten der kerk verbonden zijn aan de levende
en de zegevierende Christus, zowel wat de lij-
dende als strijdende kerk betreft.
Na deze met grote aandacht gevolgde bespre-
king, werden een aantal vragen gesteld, welke
door pastoor Bodewes op uitvoerige wijze be-
antwoord werden.
Na de pauze werd de avond doorgebracht met
allerlei gezelschapspelen.

OPBRENGST KOLLEKTE ANTI-HONGER
ACTIE

De kollekte, gehouden ten bate van de Anti-
Honger actie, uitgaande van de Stichting Ned.
Org. voor Internationale Bijstand NOVIB, heeft
in de gemeente Vorden ƒ 276,52 opgebracht.

BILLJARTEN K.O.T.
De uitslagen van de door K.O.T. (café Klein
Hekkelder) gespeelde biljartwedstrijden van de-
ze week luiden:
Berkelbrug I—K.O.T. I 4—2; De Pauw III—
K.O.T. II 4—4; K.O.T. III—Voorst III 4-A; De
Hoven II—K.O.T. IV 6—2.

Welf f f

gemakschoenen

't Beste wat U uw

voeten geven kunt

Natuurlijk bij

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



Enkele flinke krachten
gevraagd voor onze machinale bor-
stelmakerij

Gebr. Haverkamp

Coup. Boerenleenbank „Vorden"
VRAAGT EEN

administratieve kracht
(m. of vr.)

Goed kunnende typen. Eni'^e kennis van
boekhouden strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties alleen schrif tel i jk worden
ingewacht ten kantore der bank

t /m. l l november a.s

Wilt U, uw familiefeestje thuis geven?

Wij hebben voor U ter beschikking:

stoelen

tafels

schraagtafels

bestek

glas- en aardewerk

Café Slijterij ESKES
Telefoon 1353

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op de
secretarie derer gemeente gedurende het
tijdvak van maandag 7 nov t.m. dinsdag
15 nov. 1960 des voormiddags van 8.30 tot
12.30 uur

ter inzage ligt
een de door het R. K. Kerkbestuur van de
H. Antonius van Padua te Vorden, ingediend
plan voor de her- en verbouw van het pand
D 136 (P. B. H. Schoenaker) aan de rijksweg
Vorden-Ruurlo op het kadastrale perceel
gemeente Vorden, sectie D nr. 1730.
De bouwvergunning voor dit plan kan wor-
den verleend krachtens artikel 20 van de
wederopbouw we t.
De eigenaren der aangrenzende en nabijge-
legen gronden worden t./m. dinsdag 22 nov.
1960 in de gelegenheid gevSteld schriftelijk hun
eventuele bezwaren tegen dit voorgenomen
plan aan het college van Burgemeester en
Wethouders te doen toekomen.

Vorden, 5 november 1960.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

Van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

Speculaas en
Banket

oven vers!
ALLEEN BIJ UW BAKKER.

De Vordense Bakkers!

MAILLOTS in w°Hen crêpe
en Nylon mousse

* In diverse kleuren en maten *

Ook kousenkleur.

Fa. MARTENS
Wapen- en sporthandel - Telefoon 1272

De nieuwste modellen

Herenschoenen
in moderne kleuren

Koopt U bij

Wullink's Sciioenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

wij garanderen deze
K.LM.- KLEDING
zonder voorbehoud
bij redelijk gebruik
•n normaal wassen

Dat kan
alléén,

omdat voor
KLM werkkleding
in iedere prijsklasse
de allerbeste
stoffen gebruikt
worden.

Daarom:

Eis met klem
merk KLM, want

IC L M WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:
FA. VISSER - VORDEN

H, H. Pluim veehouders I

A.S. MAANDAG 7 NOVEMBER

^Filmavond
^^in café ,,'t Zwaantje".

Aanvang 8 uur.

Aangeboden door WENTINK'S BROEDERIJ

B. H. Breuker

KOMT ALLEN TOEGANG VRIJ

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfma

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flarhazur
vlam

tiaardbrandolïe

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 6 november, 8 uur

Een film vol muziek en charme
(in kleuren)

Alle lieben Peter
met: Peter Kraus (het idool der teen-

agers), Christine Kaufmann.

Peter Kraus zingt o.a. ,,Kitty-Cat" en
,,Havanna love".

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

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

De Sint is in aantocht!!

Bezoek onze toonzaal
Voorlichting en een bezoek ver-
plichten U tot niets.

Wat U er kunt zien?
EMPO - rijwielen
EMPO - wasmachines
EMPO - centrifuges
EMPO - stofzuigers
EMPO - naaimachines
RONDO - wasmachines en
centrifuges
RUTON - centrifuges
ELECTRISCHE SCHEERAPPA-
RATEN, Zwitsers fabrikaat
(juweeltjes!)

Levering via Uw handelaar

Dit alles kunt U zien in de TOON-
ZAAL van de

EMPO RIJWIELFABRIEK

SJOELEN

SCHIETEN

BALGOOIEN

om krentenbrood en gebak

donderdag 10 nov. 7 uur

Van Asselt - Linde

Grote Paardenmarkt
Koldemarkt

op woensdag 9 november
te HENGELO-G.

ng van biggen
aanvang 8 uur

Gewichttaxatie
van 8 — 9.30 uur

Deelname kosteloos. Mooie prijzen.

prijzen voor de verloting.
Aankoop levende have op de

St. Nicolaa^markt.
De Marktvereniging

Warm en sportief.
Originele Noorse truien en pullovers

Janus: kousen, sokken en wanten
Shawls, schaatsmutsen, duivelcaps

Komt u eens kennismaken met onze kollektie

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Rubberlaarzen
De grootste voorraad bij

Wullink's Schoenhandel

:•:•:•:

R. J. Koerselman

Heerlijke Kruidkoek
ovenvers, f 1,10
Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

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

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot }ebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H.H.Bromfietsrijders
Koopt bij ons een

leren jas
prijs f 125.—

fa» G* W« Luimes
Telef. 1421 - Vorden

voor

GEREED-
SCHAPPEN

en

IJZERWAREN
Het adres

G. Emsbroek
en Zn c.v.
Zutph.weg 5



Langs deze weg be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank aan allen,
die ons 50-jarig huwe-
lijksfeest op 28 okt.
tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

J. Slagman
en echtgenote.

Vorden, nov. 1960.
Dennenoord D 41 a

Mevr. v. Woudenberg
Hamstra, „Marialust"
Rustoordlaan 3, Eefde,
vraagt voor zo spoe-
dig mogelijk 'n meisje
v.d.e.n. Meerdere hulp
aanwezig.

Net winkelmeisje ge-
vraagd. G. Remmers
Nieuwtad

CEFA
Hedenavond
de prachtige film

Een moeder gezocht
8 uur in Irene

Te koop een z.g.a.n.
leren JACK.

Burg. Galléestraat 63

Te koop een nieuw
VLOERKLEED,
2.25x3.25 m. f 150,—
Bevr. telefoon 1596

Te koop DRESSOIR,
f 80,—. H. Janssen

Ruurloseweg D 18

TE KOOP'n wringer
m. bok, Bes petroleum-
kachel, radio en teken-
tafel met par. geleiding
Bevr. Molenweg 15,
Vorden

Te koop een in staat
van nieuw verkerende
K.M.Z. warm-water-
boyler met toebehoren
B. Ruesink, B 64

N.S.U. BROMFIETS
te koop tegen spotprijs.
H. W. Groot Enzerink
telefoon 1254

Te koop complete
waterinstaliatie. Te
bevr. bij G. Harmsen
smederij, Noordink,
Hengelo (G.)

Te koop een toom
beste BIGGEN.
G. Dijkman, Wilden-
borch

ROGGESTRO gevr.
liefst aan kleine baal-
tjes H.J.Teerink, B 41
Lochem

M R.IJ. VAARS te
koop 11 nov. a.d. teil
v. goede prod., vierk.
stempel H. Voskamp
Rietgerweg 3, Warken

Te koop een r.b. dr.
maal a. d. t. 15 nov.
abortusvrij bedrijf
J. Groot Enzerink
't Boerle tel. 1406

N.OZ.

Te koop r.b. dragende
VAARS beste melk-
lijsten bijna a. d. teil.
H. Bargeman C 93

Te koop een r.b. drag.
VAARS, 12 nov. a.d.
telling en r.b. PINK
beide van goede prod.
en vierkant stempel.
G. Vliem, „ Weideman"
Linde

HET GAAT GOED
met de verkoop van

Rubberlaarzen
Fa. G* W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

LAMMERT BUKMAN

en

JANNY ROTHMAN

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats hebben op woensdag
9 november om 11 uur ten Gemeente-
huize te Vorden.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden, nam. 3 uur, door de wel-
eerw. Heer Ds. J. J. van Zorge.

Ruurlo, D 3

Vorden, C 2
november 1960.

Toekomstig adres: Kroezelaan 19, Ruurlo.

Receptie van 4—5 uur in Hotel Bakker.

Het P.I.T.-comité deelt mede dat de
kollekte ten behoeve van de militairen
heeft opgebracht f 1205,85.
Alle gevers en geefsters hiervoor heel
hartelijk dank.

Nu verwacht het P.I.T.-comité zoveel
mogelijk alle militaire adressen van hen
die de militaire dienstplicht vervullen
en deze te willen bezorgen bij het P.I.T.-
comité.

Secretaris G. W. Wahl
Molenweg 30 - Vorden

DAMES,

Ladders in uw kousen?

Breng ze dan voor reparatie naar

A. SCHEPERS, Insulindelaan 30 - Vorden

auto die

vanzelf bij

|e terug

komt!

Ned. Bond v. Plattel.vr.

G.M.v.L.

B.O.L.H.

B.OG.

afd. Vorden

Propaganda Feestavonden
op vrijdag 11 en zaterdag 12
november in het Nutsgebouw
Aanvang 7.15 uur

Voor de pauze

Voordracht, zang en schets

Na de pauze het toneelspel

Achter de wolken schijnt toch
de zon

door R. Veenstra en Kees Spierings

Entree voor leden met echtgenoten of
verloofden f 1..— per persoon.
Niet-leden f 1.50

Chr. Muziekver.

„Sursum Corda"

zaterdag 12 november

JUBILEUMUITVOERING
Na de pauze opvoering van het blij-
spel

„De verkochte bruid91

door de Chr. Jeugdver. uit Leesten.

Aanvang 7 uur.

Entree f 1..—. Op vertoon van be-
gunstigerskaart toegang vrij.

BEZOEKT
de Voorlichtings- en Demonstratieavond
annex Modeshow op maandag 7 nov. 1960
in het Nutsgebouw te Vorden. Aanvang
7.30 uur. Toegang VRIJ (boven 14 jaar).

Na afloop van de Modeshow
gelegenheid tot standbezoek.

GRATIS VERLOTING MET DIVERSE MOOIE PRIJZEN
Org.: Bureau Brusse, Arnhem

Vordens Dameskoor

Uitvoering
op zaterdag 19 november in het
Nutsgebouw. Aanvang 7.30 uur
(precies). Entree f 1.25 (bel. inb.)

Voor de pauze:

zang van het Dameskoor en
f luitsolo van Karel E. Wolters

Na de pauze:

10e Bonte avond
Zoals gewoonlijk een prachtig
programma van balletten, zang
en show.

Kaarten in voorverkoop bij de
leden.

X

X Plaatsbespreking zaterdagmiddag van
w 2'—3 uur in de koffiekamer. Loting
fl 2 30 uur.yQ We geven slechts één avond, ko
(J dus bijtijds uw kaarten!

Zojuist ontvangen

NIEUWE ZENDING

DELANA
Kinderpantalons, jongens-
truien, meisjesjumpers en
vesten

LOOMAN - Vorden

EEN CENTRIFUGE
komt U juist nu goed van pas

vraag vrijblijvend demonstratie
en folders

Voor een ruime en goede keus

6. EMSBROEK
Zn G.V.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

„'t Wapen van Gelderland" - Voorst
A.s. zondagavond

Dansorkest: „The Helico's" - Hengelo (G.)

ALBERS, altijd -elk seizoen-

LEVENSMIDDELENKAMPIOEN!! !
Deze week een reeks van voordeeltjes!!

Pindarotsjes, buitengewoon lekker 100 gram 49 et
Heerlijke kransjes, bestrooid met suiker 250 gram 49 et
Kersverse margarine, 3 pakjes 89 et
Ovenverse eierbeschuit, 2 rol 32 et
Van Delfts taai-taai, groot pak 49 et
Zeer grote pot augurken, slechts 79 et
Grote pot capucijners (kant en klaar) 49 et
Vanillesuiker, 12 pakjes 39 et
Gehaktballen in jus, 4 stuks 85 et
Weense knakworsten, 8 stuks 98 et
Calvé pindakaas, deze week geen 98 et maar 89 et
Gebraden gehakt, lekker op de boterham 150 gr. 49 et
Haagse leverworst, Ant. Hunink 150 gram 39 et

Bij elk zakje soep (smaak naar keuze)
1 blik soepballetjes voor slechts 39 et

Elke klant die voor 3 gulden besteedt, ontvangt

1 grote rol Marie biscuits GEHEEL GRATIS.

Deze aanbieding geldt alleen vandaag. Haast UI

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

De beroemde

Stem
SOKKEN

Wol... en toch krimpvrij

en

als ze krimpen

krijgt U nieuwe

Dat koopt U alleen bij

Visser - Vorden
't Wordt de hoogste tijd

voor het bestellen van Uw

VISITEKAARTJES
Drukkerij Wolters-Nieuwstad 12- Vorden -TeL 1404

De Consumentenbond sprak:

Er zijn zaken met hoge kosten
en zaken met lage kosten

Onze kosten zijn laag, daardoor ook onze lage prijzen.

Plastic emmer extra zwaar f 2.95

Plastic afwasbakken vanaf f 2.45

Nico Keune - Stationsweg 1

* Ruithemden vanaf f 7.95 ideaal voor het werk Het Bedrljfsklcdinghuis

Overhemden vanaf f 8.90 f B.. K* Bodde

* Werkhemden vanaf f 6.95 Gemarkt 1 Zutphen



RATTI NIEUWS

Zondag a.s. gaat het eerste naar K.S.H, in Har-
reveld. In het vorige seizoen slaagden de Rat-
tianen er in om tegen de verwachting in van
deze sterke ploeg te winnen. Misschien, dat men
zondag wederom voor een verrassing zorgt!
Het tweede gaat op bezoek bij Vorden III en
krijgt het zeker niet gemakkelijk, daar deze
jongste Vordense uitgave behoorlijk wat mans
is.
Ratti a bindt na enige weken rust de strijd aan
tegen Baakse Boys a en moet hier winst kun-
nen behalen. Ratti b gaat op visite bij Socii b
en kan met een beetje geluk zeker een gelijk-
spel bereiken. Het c-elftal is vrij.

NIEUWE KAPELAAN BENOEMD
Als nieuwe kapelaan van de St. Antonius van
Padua-parochie op de Kranenburg is per l no-
vember benoemd de Z.E. Pater Ferdinand Slui-
ter o.f.m. Hij is de opvolger van de deze week
naar Rotterdam overgeplaatste kapelaan P.
Ruigt o.f.m.
De nieuwe kapelaan werd geboren in Groningen
op 23 februari 1927. Hij ontving de H. Priester-
wijding op 28 maart 1954 te Weert.
Hij was assistent in de Minderbroederskloosters
te Alverna (Wijchen), Drachten, Nieuwe-Nie-
dorp en daarna te Hoorn.

Opkomende pijn
Icouof griep, blust U snel uit met de

veelzijdig samengestelde

n n
Koker 50 tabl. 90 et. - 25 tabl. 60 et.

CURSUSAVOND N.V.V.
Voor de cursus-avond, welke de afd. Vorden van
de Bestuurdersbond N.V.V. in het Nutsgebouw
hield, bestond maar een matige belangstelling.
De heer F. v. cl. Veer, districtsbestuurder uit
Hengelo (O.) besprak het onderwerp „De over-
hoid neemt, de overheid geeft".
Hierin zette hij in grote lijnen de diverse be-
lastingheffingen uiteen en stelde hiertegenover
de diverse rijksuitgaven, zoals subsidie op de
woningbouw, toeslag op de melkprijs, e.a.
Bij de samenstelling der rijksbegroting moet
steeds rekening worden gehouden met de toe-
komst, waarbij vooral de conjunctuur een grote
rol speelt. Tenslotte werden er nog een aantal
vragen gesteld, waarna de voorzitter, de heer
G. Koerselman, de spreker dank bracht voor zijn
leerzaam en helder betoog.
BIJEENKOMST DELDENSE VEEFOKKERS

De Rundveefokvereniging „Delden" hield in
café 't Zwaantje onder voorzitterschap van de
heer J. Eggink een ledenvergadering. Bij de be-
stuursverkiezing werd de heer A. J. Bruggink
herkozen. Besloten werd om het dekgeld voor
runderen van niet-leden te stellen op ƒ 10.—
per dekking. De stier Paul's Hart zal voor het
komende boekjaar worden gestationeerd bij de
heer B. H. Lebbink tegen een vergoeding van
ƒ 3.50 per dag.
Op de eerste gecombineerde jongveekeuring
met de K.I.V.O. was gebleken, dat de afstam-
melingen van Elizabeth's Roland een goed fi-
guur hadden geslagen. Tot leden van de kas-
commissie werden voor het lopende boekjaar
benoemd de heren H. Winkelman en D. Brum-
melman.

BILJARTCOMPETITIE DE IJSSELKRING
Voor de bil j art competitie van „de IJsselkring"
werden de volgende wedstrijden gespeeld.
De Kets I (Vorden)—Excelsior I (Sesink-Baak)
2-6; De Zon I (Vorden)—Excelsior II 2—6;
De Elter I—Groene Jager I 4—4; Java I —De
Zon II 2—£.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
Voor de onderlinge damcompetitie van de Vor-
dense damclub werden de volgende wedstrijden
gespeeld:
Dalstra—Geerken O—2; Oukes—C. van Ooyen
2—0; Verstoep—Wansink 2—0; Wijen—Bello
2—0; Wiersma—Lammers l—1; Harmsen—A.
Klein Bramel 2—0; A. van Ooyen—Breuker
O 2; Esselink—P. van Ooyen l—l en Wen-
tink—Bijzitter l—1.
Op 10 november speelt het tweede team van de
damclub een uitwedstrijd tegen Oldenkotte
(Rekkense Inr.), terwijl op 11 nov. het eerste
team bezoek ontvangt van Hengelo (G.).

UITVOERING DAMESKOOR
De uitvoering van het Vordens Dameskoor is
bepaald op zaterdag 19 november. Het belooft
weer een mooie avond te worden. Hoogtepunten
van het zangprogramma zijn 2 prachtige can-
taten van Cath. van Rennes.
Na de pauze wordt voor de 10de maal een bont
programma vertoond van balletten (ditmaal
weer onder leiding van mevr. Jurriëns uit Arn-
hem), schetsjes, shownummers enz. De dames
hebben er goed slag van hier iets bijzonders van
te maken en zullen, nu dit de 10de bonte avond
is, zeker hun beste beentjes voor zetten!

Koldemarkt, HengeloG*
Woensdag 9 nov. a.s. de gehele dag

DANSEN
Langeler, Concordia, v. d. Weer, Michels

ZOJUIST ONTVANGEN
flanellen jongensblouses
moderne kleuren

Heren- en jongenstruien en
vesten
nieuwe kleuren

prima kwaliteiten

H.H. Veehouders!
Voor

koeriemen
kalverriemen

pootriemen
staartentouw

leert j es, raffia.

fa. G. W. Luimes
Voeden Telef. 1421

H.LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel

't Gazoor

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoeatdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Motorwanten
Rencaps
Glacé's

Fa. 6. W. Luimes
Vorden Tel. 1421

Chem. reinigen Verven
VERGEET NIET

Als U goederen hebt, die behandeld
moeten worden, 's maandagsmorgens
vóór 9 uur bericht te zenden, daar we
het dezelfde dag nog ophalen. Goede-
ren voor chem reinigen hebt U dan
dezelfde week weer thuis. 100% ver-
zekerd tegen diefstal, transport en brand.
Gratis halen en bezorgen.

H. TH. HENDRIKS
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
Stoppage enz. enz.

* Voor de zondag
Moccapunten, 25 et per stuk
vandaag 5 voor f l,—

Slagroomtompoezen 25 et per stuk
vandaag 5 voor f l,—
Rozijnebrood f 1,25
vandaag f 1,10

Neemt proef met onze heerlijke

Amandelspeculaas

Bakker Schurink
Tel. 1384

ra Reklame
500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 45 et.

200 gram boterhamworst 50 et
200 gram snijworst 00 et

500 gram gesmolten vet 45 et
Voor huisslachtingen

14 dagen van te voren opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Nu

het weertje

voor een

Parapluie
Wij hebben ze voor U

in voorraad

H.LUTH NIEUWSTAD VORDEN
KON. NED. MIDDENSTANDSBOND KOOS

DEFINITIEF BESTUUR
Op de woensdag in café Brandenbarg gehouden
ledenvergadering van de Kon. Ned. Middenstands-
bond ut'd. Vorden, werd het voorlopig bestuur, be-
staande uit de heren G. J. Schurink, H. Luth en
J. Bielderman na uitbreiding met de heren G. W.
Kyorkamp, G. Remmers, M. Slotemaker en J.
Uenk tot definitief bestuur gekozen.
Mr. Kluiver, gedeligeerde van het hoofdbestuur,
hield een toespraak, waarbij hjj mededeelde dat
het hoofdbestuur contact zal opnemen met de
plaatselijke overheid en het bestuur der afdeling
over onderwerpen, die urgent en in het belang
van de middenstand in Vorden zijn.
Kr ontspon zich een langdurige en vruchtbare dis-
cussie over de mogelijkheid van een .kampeercen-
ti'um en uitbreiding van de woningbouw in Vor-
den. Mr. Kluiver zegde in dit opzicht zy'n steun
toe.

Dit mag U niet missen!
Expositie

Modeshow

Huishoudbeurs

Uw wegwijzer voor de komende feestdagen.

Dit alles wordt u maandag 7 november

om 7.30 uur n.m. geboden In het Nuts-

gebouw te Vorden

Zaal open 7 uur

Tijdens de pauze ontvangt U een heerlijk
kopje koffie

Toegang vrij
voor een ieder boven 14 jaar.

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Complete baby-uitzetten

Ook thuis kunt U de kollektie zien.

H.LUTH H.EUWSTAD VORDEN

Dames-

Heren-

Kinderschoenen

Natuurlijk voor iets aparts naar

A. Jansen 't Schoenenhuis

Waarom kunt n „er niet meer tegenop?"
Omdat de moderne tijd waarin wij leven het zenuwgestel zwaar op
de proef stelt. Allerlei kkchten kunnen zich daardoor ontwikkelen.
Men voelt zich steedi moe, slaapt slecht, wordt nerveus en prikkel-
baar. Soms krijgt men zelfs zenuwaandoeningen, moeilijkheden bij
de spijsvertering en andere lichamelijke stoornissen.
De primaire oorzaak ligt echter in vele gevallen in de overbelasting
van het zenuwstelsel.

Het zenuwstelsel moet extra gevoed worden!
Hierin ligt het geheim van het herstel. Bij overbelasting van het
zenuwstelsel zijn extra „zenuwvitaminen" nodig, welke in feite alle
stofwisselingsprocessen in het gehele lichaam regelen. Deze „zenuw-
vitaminen" behoren alle tot de zogenaamde B-complex-vitaminen
en komen vaak slechts in onvoldoende hoeveelheden in de dage-
lijkse voeding voor.

Alle 10 ,,zenuwvitaminen" in uitgebalanceerde hoe-
veelheden.

Alloen hierdoor kan de lichamelijke en geestelijke weerstand op
natuurl i jke wijze hersteld worden. Geen kalmeringsmiddelen, slaap-
middelen,alcohol- of andere lichaamsvreemde stoffen bevattende
tonica zijn hiertoe in staat. Zij spannen in vele gevallen „het
paard achter de wagen."

Met 10 „paardekrachten" in één Forte-dragee.
Hiermede spant men alle beschikbare krachten vóór de wagen.
Dit is dan ook de reden van de frappante resultaten van

DAGRAVIT B-COMPLEX forte
Na dit hoog geconcentreerde preparaat enige tijd gebruikt te hebben
voelt men zich als een herboren mens. Men is weer fit en in staat
de bezigheden naar behoren te vervullen. Tallozen hebben dit reeds
aan den lijve ondervonden.

Weer fit, als na een lange vakantie.
Een verpakking a 20 dragees is reeds voldoende voor een kuur
van 10 dagen en kost slechts f 3-90. Reeds na enkele weken 2 maal
daags één Forte-dragee te hebben ingenomen, kan men zich weer
zo fit voelen als na een lange vakantie.

Verkrijgbaar bij

Drogisterij „De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL Gediplomeerd drogist

Een advertentie in Contact
wordt in 1300 Vordense gezinnen gelezen.


