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MEJ. SCHELTENS KONINKLIJK
ONDERSCHEIDEN

KERKDIENSTEN zondag 12 november
Hervormde kerk
Tydens een bijeenkomst in het Nutsgebouw waarbij de gehele schooljeugd van de openbare dorps- 10 uur Ds. J. Ribbink van Gendt.
school en vele genodigden, o.a. het oud-hoofd der n.m. 7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

school, de heer Vedders, aanwezig waren, herdacht
mej. Scheltens, dat zij op l november 1.1. haar
Medlerschool
40-jarig ambtsjubileum vierde.
10.15
uur
Ds.
J.
J. van Zorge.
Toen het voltallige college van B. en W., de inspecteur van het lager onderwijs, het bestuur van
öeref. Kerk
Volksonderwijs en de oudercommissie op het toneel 10 en 3 uur Ds. A. Trapman van Velp
hadden plaatsgenomen, leidde het hoofd der school,
de heer Brinkman, mej. Scheltens binnen.
R.K. Kerk
De heer Pelgrum, voorzitter van de oudercommis7.30
en
10
uur
H.
Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
sie, heette allen hartelijk welkom en gaf daarna
het woord aan burgemeester Van Arkel.
R K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
Uit de woorden van de burgemeester memoreren n.m. 3.30 uur Lof.
wy: Wij zijn hier vanochtend in het Nutsgebouw
Zondugsdienst Doktoren
bijeengekomen om gezamenlijk een ogenblik stil
te staan bij de herdenking van uw 40-jarig jubi(alleen voor spoedgevallen)
leum als onderwijzeres.
Van zaterdagmiddag 2.30 uur tot zondagOp l november 1921 deed u als onderwijzeres uw
avond
11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
intrede bij het openbaar lager onderwijs in de
S.v.p.
boodschappen
op Zondag zoveel mogelijk tusgemeente Westerbork, terwijl u op l juli 1937
sen half tien en tien uur 's morgens.
werd aangesteld aan de o.l. dorpsschool in Vorden.
Naar het oordeel van de onderwij sautoriteiten en
Zondagsdlenst dierenartsen.
van het gemeentebestuur bent u een voortreffeVorden
— Steenderen — Hengelo (G.)
lijke leerkracht. Uw oprechtheid, plichtgetrouwVanaf
zaterdagmiddag
2 uur tot zondagheid en doorzettingsvermogen dwingt een ieder,
ouders en collega's, zowel leerlingen als oud-leer- avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566
lingen, groot respect af.
Alle leerlingen houden van u, om de eenvoudige Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondagreden, dat u van uw leerlingen houdt. Niets is u avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.
teveel, wanneer zulks het belang van de school
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
betreft.
Ook buiten schoolverband geeft u steeds uw beste Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
krachten aan de dorpsgemeenschap. Ik denk hier(Bureau Rijkspolitie)
bij aan uw functie van bestuurslid' van het Dep.
Weekmarkt.
Vorden van het Nut.
Namens het gemeentebestuur feliciteerde burge- Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
meester Van Arkel de jubilaresse hartelijk en aangevoerd 87 biggen, waarvan de prijzen
overhandigde haar als jubileumgeschenk een en- varieerden van f 40,— tot l 50,— per stuk.
veloppe met inhoud. Het verheugde spr. mej. Handel was traag.
Scheltens te kunnen mededelen, dat ook het hoogste gezag in den lande haar verdiensten erkent Burgelijke stand van l t.m. 8 november.
en dat het Hare Majesteit de Koningin heeft be- Geboren: Geen.
haagd, haar bij K.B. van 24 oktober j.l. de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Ondertrouwd: J. C. Kreunen en G. G. van
Houte.
Oranje Nassau te verlenen.
Gehuwd:
Geen.
Na mej. Scheltens de koninklijke onderscheiding
op de borst gespeld te hebben en haar te hebben Overleden: A. Medenbach, vr., 74 jr.,won.
gefeliciteerd werden door de aanwezigen 2 couplet- te Laren.
ten van het Wilhelmus gezongen.
Hierna sprak de heer Wansink, inspecteur l.o. te
Zutphen, haar in zeer waarderende woorden toe.
Als derde sprak het hoofd der school, de heer
Brinkman. Hij uitte er zijn vreugde over, dat het
nu
eindelijk eens gelukt was juffrouw Scheltens
;
}a, ze zijn er weer van A tot Z in
n lift zonnetje to zetten. Al heeft ja al 40 jaar
heerlijke melkchocolade en nu nog ib
gediend, geen werk voor de school is u teveel. U
doet uw werk als de grootste Ned. onderwijzer
alle letters voorhanden
Jan Ligthart, veel wijsheid, meer geduld en nog
En zo lekker goe*4>op, dat U er een
groter liefde voor het kind. Namens de leerlingen,
hele naam in lett^Mvan kunt geven.
collega's en Volksonderwijs bood hij haar een gouU krijgt er namelijk
den polshorloge aan.
Namens het Nutsbestuur sprak de heer Wesselink.
Hij dankte mej. Scheltens voor de medewerking
welke hij steeds van haar mocht ondervinden in
de diverse verenigingen. Hij hoopte dat eindelijk eens haar zeer grote wens om een eigen
woning in Vorden te bezitten spoedig in vervulling
Zie ook onze weekreclame in dit blad
mocht gaan en bood namens het Nutsbestuur een
boekenbon aan.
Als laatste spreker voerde het oud-hoofd der
school, de heer Vedders, het woord. Hij dankte
CARNAVALSVERENIGING ORGANISEERT
voor de steun welke hij steeds van haar had moPRINSENBAL
gen ondervinden, ook bij de jaarlijkse operetteavonden.
Door de nog jonge Carnavalsvereniging KranenTot slot dankte de heer Pelgrum alle aanwezigen burg-Vorden wordt traditiegetrouw op de „Elfde
en sprekers.
van de Elfde" het bekende Prinsenbal gehouden.
Het feest zal ditmaal in hotel Bakker plaats vinden.
De vereniging telt ruim 100 leden.
Op de feestavond (Elfde van de Elfde) zal de
naam van de nieuwe Prins 1962 worden bekend
gemaakt.
UITBREIDINGSPLAN VORDEN
Besloten werd dat hier alle leden toegang zullen
Op uitnodiging van de afdeling Vorden van de krijgen met hun echtgenote of verloofde. De leuze
Kon. Ned. Middenstandsbond sprak de heer J. van voor deze avond is als vanouds „Neet nueln, maor
de Broek, gemeente-architect, over bovengenoemd deur drejen"!
onderwerp.
Het jaarlijkse Carnaval zal in 1962 worden geAan de hand van meegebrachte tekeningen kre- houden op zondag 3, maandag 4 en dinsdag 5
gen de vele aanwezigen een nauwkeurig inzicht maart. De eerste dag wordt het bekende Kinderin dit plan.
carnaval gehouden met optocht en schitterende
Zo wordt er langs de westzijde van het dorp (van- prijzen. Omtrent de kindervoorstellingen in de
af de af weg naar Linde (Hengeloseweg) tot aan middag, welke in de grote feesttent zullen plaats
ten noorden van garage van Tragter (Zutphense- vinden werden enkele suggesties gedaan o.a. voorweg) een verkeersweg gemaakt, tevens wordt er stellen voor een sneltekenaar, toneelstukjes door
een weg geprojecteerd langs de oostzijde van het de jeugd zelf, film e.a.
dorp (vanaf de Hengeloseweg tot de Ruurlose- Zondagavond 3 maart zal de R.K. Toneelvereniweg). De grens van het uitbreidingsplan loopt ten ging „Internos" weer op de planken verschijnen
noorden van de spoorlijn Zutphen—Vorden. Het met een mooi stuk.
bouwen over de spoorlijn zal zo veel mogelijk Zowel maandag- als dinsdagavonds is er een groot
worden geweerd met uitzondering van het ge- dansfestijn met medewerking van Raden van Elf,
meentelijk industrieterrein. Volgens spreker wor- Prins Carnaval, Adjudanten etc.
den 3 terreinen aangewezen voor dorpsuitbreiding.
REVUE VOLKSONDERWIJS
De voorzitter dankte de heer v. d. Broek voor
zijn duidelijke uiteenzetting van dit plan.
Naar wij vernemen begint er flink schot te komen
Na de pauze sprak de heer Kluyver, gedelegeerde in de revue, welke de revuegroep van V.O. en de
van de Bond, nog over enige zaken de Bond be- O.L. Dorpsschool aan het instuderen is. Zonder
treffende en wees vervolgens op de verlaging van tegenslag hoopt men de uitvoering omstreeks het
de inkomstenbelasting voor de echtgenote van de midden van december te kunnen houden. Wij hopen
winkelier die in de zaak meehelpt, waarvoor dan spoedig iets naders te kunnen berichten.
aftrek kan worden toegepast van het belastbaar
BIOSCOOP
inkomen tot een bedrag van ƒ 750. — per jaar.
Verder zal er bij de regering op worden aange- Zondagavond wordt een organisatie opgerold, die
drongen om bij ziekte van de man, waardoor de het op staatsgeheimen heeft gemunt. Moordaanvrouw dan genoodzaakt is de zaak te drijven, slagen, overvallen, valstrikken, ontploffingen,
ƒ 2000. — vrij van belasting te verkrijgen.
doordringen in gevangenissen, arrestaties in
De voorzitter dankte ook de heer Kluyver voor nachtclubs, dit alles maakt de film: „De vijand
zijn gesproken woord.
in de schaduw" tot een spannende avonturenfilm.

Chocoladerietters

DRIE voor 89 cent

Albers Zelfbediening

UITBREIDING FIRMA J. W. ALBERS

Zaterdagmiddag was het voor de firma J. W. Albers een belangrijke middag, door de officiële
opening en ingebruikneming van de nieuwe silo
en de geheel geautomatiseerde veevoederfabricage
Kapokmatrassen
f 49.5O
Nadat zich bij de gebouwen aan de Nieuwstac
talrijke genodigden en belangstellenden hadden
Binnenvering
f 55.—
verzameld, sprak de heer H. S. J. Albers een
woord van welkom, waarin hij er op wees dat
D raka-cel matrassen
f 117.5O
gezien de steeds grotere omzetten en de steeds
hogere eisen die er gesteld worden, de verbouwing
Keur-kapok celmatras f 82.—
en modernisering noodzakelijk waren geworden.
Het personeel werd dank gebracht voor de vele
extra lasten die ze tijdens deze verbouwing hadMatrassen met garantie
den ondervonden. Hierna werden de sleutels overhandigd aan de heer B. J. Wassink, die als oudste
personeelslid gedurende bijna 40 jaren bij de firDe zaak met garantie is
ma had gewerkt en die de eer te beurt viel de
nieuwe installaties in werking te stellen. Van de
gelegenheid het bedrijf in werking te bezichtigen
werd druk gebruik gemaakt.
Na afloop hiervan werd in zaal Bakker een druk
bezochte receptie gehouden waar de jongste firmant de heer H. A. Bogchelman een historisch
DAMMEN
overzicht gaf van de voornaamste gebeurtenissen
die er sinds het bestaan van de zaak hadden Vrijdag j.l. werd in zaal Eskes de zo met spanplaatsgevonden. De oprichting vond plaats op 4 ning tegemoet geziene wedstrijd tussen het
april 1894 door wijden de heer J. t W. Albers. Na tweede tiental van de damclub Vorden en het eereen regelmatige groei werd in 1929 een nieuw ste tiental van Ruurlo gespeeld.
pand gebouwd waar heden de winkel en het kan- Na een sportieve en spannende strijd werd het
een 13—7 overwinning voor Vorden, dat thans
toor gevestigd zijn.
Na het uittreden van de heer J. W. Albers werd de drie gespeelde wedstrijden gewonnen heeft.
in 1939 de firma gesticht. Toen de oorlogsjaren De gedetailleerde uitslag waren: C. van Ooyen—
voorbij waren kwam er een tijd van herstel en B. Ankersmit 2—O, A. van Ooyen—F. Westendorp
opbouw en werd het malen ter hand genomen. Er l—l, D. Siersma—H. Zonnenberg l—l, C. Hessekwamen verschillende nieuwe machines en in 1949 link—W. van Haren 2—O, H. Lede—J. Derking
werd een silo van 200 ton gebouwd. In 1953 werd 2—0, P. Roozendaal—H. Holt 0—2, B. Nijenhuis—
de brandstoffenhandel ter hand genomen. De be- A. Fles 0—2, H. Esselink—G. Norde 1—1, J. Verstaande winkel werd in 1957 verbouwd tot een stoep^—A. van Oorspronk 2—O, A. Bello—P. Leussink 2—0.
moderne zelfbedieningswinkel.
De totale opslagcapaciteit bedraagt nu voor los Dinsdag 14 november speelt het tweede te Lichgestorte granen en mengvoedergrondstoffen ruim tenvoorde tegen het tweede team van L.D.C.,
400 ton, verdeeld over 25 cellen. De maximale wat een niet gemakkelijke opgave wordt. Vorden
produktiecapaciteit aan mengvoeders is 6000 kg per I speelt a.s. vrijdag een thuiswedstrijd tegen Aaluur. Ook de graandrooginstallatie met een capa- ten II, die men tot een van de sterkste ploegen
citeit van 1009 kg per uur voorziet in een behoefte. uit die klasse mag rekenen.
GEREF. KERK
Hij eindigde met het uitspreken van de hoop dat
het vertrouwen dat de fa. Albers de afgelopen 67 In de gemeentevergadering van de Gereformeerde
jaren had genoten ook in de toekomst zal mogen Kerk werd woensdagavond afscheid genomen van
de organist der kerk de heer G. W. Scholten, welblijven bestaan.
Namens de clientèle sprak de heer A. J. Zweve- ke gedurende een 50-tal jaren, eerst als orgelrink zijn gelukwensen uit. Hij bood een enveloppe trapper (op 12-jarige leeftijd) en daarna als oraan waarvan de inhoud is bedoeld voor een licht- ganist de kerk heeft mogen dienen.
Ds. te Winkel sprak waarderende woorden aan
reclame op de nieuwe silo.
De heer J. Bielderman ^fc»nk namens de aan- het adres van de heer Scholten en wees op de
1
plichtsbetrachting welke hij gedurende al die janemers een gereedschapsk ^^
De rij van sprekers werd Idioten door het per- ren aan de dag heeft gelegd door zondags en in
soneelslid de heer K. Hoetink, die de fa. Albers de week steeds de gemeentezang te begeleiden.
;-ht voor de steeds prettige omgang met Als blijk van waardering mocht de heer Scholten
het personeel en bood namens deze een bank- en enveloppe met inhoud in ontvangst nemen.
De heer Scholten dankte op zijn eigen wijze
schroef aan. Na verschillende woorden van dank
aan de diverse geefsters ^k gevers, werd deze voor dit aangeboden geschenk.
Verder werd besloten tot aankoop over to gaan
receptie in de door de vele^Rvangen bloemstukken feestelijke zaal, met een gezellig samenzijn van een nieuw kerkorgel aangezien het thans aanwezige de beste jaren heeft gehad.
besloten.

Het klaverblad van vier!

Visser - Vorden

Altijd
liever
1WOROL
Dan zeker van frisse mond en witte tanden
LEDENVERGADERING B.O.L.H.

JEUGDVERENIGINGEN

In hotel „Het Wapen van Vorden" werd onder
leiding van mej. M. Vruggink een druk bezochte
ledenvergadering van de B.O.L.H. gehouden.
Op 12, 13 en 14 dec. a.s. en 6, 7 en 8 febr. 1962
worden in de Volkshogeschool te Eerbeek kadervergaderingen gehouden. De presidente drong er
bij de leden op aan deze zoveel mogelijk te bezoeken. Ook wees zij op het grote nut tot het
volgen van een verkenningscursus (doel bevordering van het spreken in het openbaar, enz.) en
bestaande uit zes lessen welke te Arnhem zal
worden gehouden.
Vervolgens hield mevr. Smit-Wahl een inleiding
over het onderwerp: „Tafel dekken", waarop een
levendige bespreking volgde. Verder werd de
avond met enkele spelletjes gevuld.

De Herv. Meisjes- en Jongemannenvereniging
hielden twee achtereenvolgende avond in het geheel bezette Irene gezamenlijk haar jaarlijkse
uitvoering. De eerste avond werd door mevr. de
Groot geopend.
Hierna werd de leiding door de heer D. Weustenenk,
leider van de Jongemannenver., overgenomen voor
het verdere gedeelte van de avond. Naast zangstukjes volgde accordeonspel door 2 meisjes wat
zeer werd gewaardeerd. Voor de pauze volgden
nog opvoering van twee éénacters t.w. „Huwelyksaanzoek" en „De Bandieten", welke beide een goede vertolking kregen en de lachspieren van de
aanwezigen herhaaldelijk in werking zette.
Na de pauze volgde de clou van de avond n.l. de
opvoering van 't toneelstuk in 3 bedry ven „Stuurloos".
Dit ernstige stuk werd vlot door de medespelenden voor het voetlicht gebracht. Hieruit bleek
duidelijk dat een niet elkaar begrijpen eikaars
leven kan verwoesten en dat met begrip voor
elkaar een leven wordt opgebouwd. Decor en grime waren weer uitstekend verzorgd.

KLAPROOSDAG

Zaterdag, 11 november, wordt de klaprooskollekte
gehouden. Dit geld is bestemd om de oorlogsgraven netjes te kunnen onderhouden en om ieder
jaar enige nabestaanden van gevallen geallieerde
soldaten in de gelegenheid te stellen het graf van
hun man of zoon in Nederland te gaan bezoeken.
Ieder jaar een klein offer van ons allen voor hen,
die ons onze vrijheid hielpen terug verkrijgen...
„onze kostbare vrijheid" ...
Steunt allen deze kollekteü!
SINT NICOLAASACTIE
Ter herdenking van het 12%-jarig bestaan van de
Vordense Winkeliersvereniging zal dit jaar de
St. Nicolaasactie groots worden opgezet. Op 25
november a.s. des namiddags 2.18 uur hoopt de
Sint in Vorden te arriveren. Het bekende ballerospel zal, nadat dit spel enkele jaren niet is gespeeld, weer in ere worden hersteld in zaal Bakker. Er zijn weer duizenden guldens aan prijzen,
terwijl er bovendien nog een grote extra prijs in
het vooruitzicht wordt gesteld. Dit is echter nog
een verrassing.
Verder zal er in de Sinterklaasweek een tentoonstelling van „Oud-Vorden" in het Nutsgebouw
worden georganiseerd, van prenten, schilderijen
en alle oude dingen op onze gemeente betrekking
hebbend. Dit belooft een leuke attractie te worden.

Koop een klaproos op Klaproosdag
Toont door een milde bijdrage uw dank voor de herwonnen vrijheid.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis91
Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

VOLLEYBAL

Maandagavond speelde het eerste zestal van de
R.K. Damesvolleybalclub „De Kraanvogels" in
Zutphen tegen Set Up 2 uit Zutphen.
Hoewel de Vordense dames in de eerste set aanvankelijk nog wel mee konden komen, liepen de
gastvrouwen geleidelijk aan verder uit en wisten
met 15—3 beslag op de eerste set-overwinning te
leggen. In de 2de partij was het spel der Kraanvogels nog niet effectief genoeg om de nogal
harde en zuivere smashes der tegenpartij te keren.
Men bleef het antwoord schuldig en wederom
wonnen de Set Uppers, nu met 15—5, zodat de
volle winst in Zutphen bleef.

De huisvrouw blijft trouw aan de
Kwaliteit en vriendelijke prijzen
gaan haar immers boven alles

VIVO SPECIALITEITEN
Dessert Ananas

Zoetzure Uitjes

Iets fijns. Blik 567 gram. .

Pot

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Sardines in
Gootsteenborstel

olijfolie

onmisbaar in de keuken
Per stuk

3 blik

AUTO-VERHUUR

Rookvlees
Geldig van 9-16 november

(zonder chauffeur)

100 gram

Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

VIVO kruideniers:
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

óteeds „a£er: KISTEMAKER

OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg

SMIT, Zutphenscweg
Vrijdag en zaterdag

U weet, hoe het gaat!

voor uw kinderen
een knots van een ballon bij
aankoop van
2 pakjes pudding
bij Frans.

Een slecht zittend costuum of overjas.
Een niet goed vallende mantel of japon.

Büpro-oas

Altijd een onbehagelijke indruk.

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Kom

naar

ons toe, als

U en Uw huisgenoten

U

dat

f 7.65 per fles

KEUNE

U weet wel: F R A N S K R U I P

wenst, dat

H.H. Veehouders.

Levensmiddelenbedrijf
Telef. 1420
't Hoge 58

practisch en goed ge-

Voor

Weulen Kranenbarg

kleed gaan.

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

klauwbescherxners

U vindt bij ons de meest uitgebreide sorterin-

koepootriemen

gen.

kapbroeken
staartleertjes
touw, wartels,

HAANTJES
f. 1.50 per 500 gr.

Kleding voor heel het gezin

W. Rossel, tel. 1283

Visser - Vorden

H. Robbertsen
tel. 1214
Voor
gascomforen
het adres:

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Damesmutsen

Keune

heerlijk warm

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Ook bijpassende sjaals in vele
kleuren

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

EEN NIEUWE

Naaimachine?

LEDENVERGADERING

De geheime dienst bindt een strijd
aan zonder genade

op maandag 13 november a.s. 's avonds
8 uur in Café Eskes
Voor de pauze.
Huishoudelijk gedeelte.
Na de pauze:
Bont allerlei; filmstrip; verkeersfouten in Vorden; verkeerstoto
gratis verloting etc.

Kranenburg - Mossel
en

Warken - Memelink

een PFAFF

Ingeschreven kan worden op de afzonderlijke ritten of op combinatie der ritten.
Voorwaarden ten kantore der fabriek ter
inzage. Inschrijvingsbriefjes t/m 14 november
ten kantore der fabriek.

Alom bekend
en bemind bij de huisvrouw
die kwaliteit weet te waarderen!

Telefoon 1254

DUBBELE ZEGELS
pot
pot
pak
pot

frambozen - bessenjam
appel - framb. - bessenjam
chocoladeboter
zure haring (8 stuks)

94+38
72+24
62+24
119+24

z.
z.
z.
z.

Extra deze week
59 et
l blik Capucijners
65 et
l pot uitjes, zoetzuur
98 et
l fl. vruchtenwijn
39 et
150 gram drop
89 et
4 gevulde zware repen
Kreijenbroeks Speculaas Beter is er niet!
250 gram 59 et
l pot Maxwell poederkoffie
148 et
Deze week bij onze bekende blanke zuurkool
l grote rookworst (Zadelhof) 89 et
100 gr. Presham + 100 gr Boerenmetworst
voor 85 et

Pardijs heeft het voor U!

f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Compl. woninginrichting

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Haal morgen ook
een paar DUET
nylons voor 1.75

A. Zutphenseweg
J. A. Helmink
14

Uitnodiging
voor alle belangstellenden tot bijwoning van een

zeer leerzame avond
over het opfokken van
kuikens en jonge hennen
op donderdag 16 nov. 's avonds
7.30 uur in café Eykelkamp, Medler.

VISSER-VORDEN

Broederij Schoonoord

Bezoekt de

Deze week 4 artikelen met . . . .

l
l
l
l

Toegang 14 jaar

Vert. A. Woltering, Vorden

H* W* Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

De vijand in de schaduw
met: Roger Hanin - Estella Blain
Bernard Blier

de melkritten

Maar dan . . . natuurlijk

Fa» G. W» Luimes

Zondag 12 november S uur

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden

Het Bestuur van de
Vordense Coöp. Zuivelfabriek
wenst per l januari 1962 aan te besteden:

raffia enz.

ontspanningsavond

Zaal Langeler - Hengelo-GId.

ten bate van de Stichting
„Anke Marjolein"
te Lochem
op vrijdag 17 nov. a.s. in gebouw
Irene te Vorden.

A.s. zaterdag 11 nov.

't Zijn meestal geruchten

DANSEN
Orkest: Brugman

„Zet de zorgen aan de
kant"
O.a. optreden van de
Zingende zusjes uit Sinderen

Jongens

Goede voorlichting door

spijkerbroeken
(winterkwaliteit)
Manchesterbroeken
alle maten - ijzersterk

en de prijs . . valt U mee!

Bezoekt allen deze avond
Kaart voor ver koop bij
Sigarenmagazijn Eijerkamp

levensverzekering
U verzekert, de fiscus betaalt!

Aanvang 8 uur precies
Entree f 1.25

Sluit nog voor eind 1961 uw

die u van de belasting kunt aftrekken.

Optreden van een cabaretgezelschap
uit Aalten.
Dit brengt U een geheel nieuw programma onder het motto:

Belastingverlaging

JANSEN
Ruurloseweg D 18
Alle verzekeringen

LEKKER WARM
die pantoffels van

Romika en Hoilandia
Voor een moderne keus

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

A. Jansen
„'t Sohoenenhuis"

Heel hartelijk dank
voordeoverweldigende
belangstelling bij ons
huwelijksfeest.

Bejaardenkring

5 GTS. AANBIEDINGEN

Volgende week donderdag 16 nov.
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.

fam. Jansen-Ormel
fam. Jansen-Nijhuis

Noorse truien en pullovers

Honderden gelukkige huisvrouwen profiteerden reeds van onze
Door onze massale inkoop kunnen we deze week op veler verzoek weer een
serie van 5 ets, artikelen aanbieden.

SPELMIDDAG

Kwaliteit en lage prijs, dat is onze eis .

Vorden, nov. 1961
„Schreevoord"

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk ondervonden, betuigen wij
onze hartelijke^dank.

J. Weenk
B. G. WeenkRossel
Vorden. E 92.
November 1961.
Mede namens wederzijdse ouders betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk ondervonden.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,
et,

ziet U maar

a
l grote pot abrikozen, bij elk litersblik ananas
l kwart Edammer, bij elke literskruik zwarte bessen
a
l potje frambozen, bij elk litersblik aardbeien
a
250 gram speculaas, bij elke 500 gram belegen kaas
l grote pot pruimen, bij elke fles zoete Spaanse wijn
a
5 lolly's, bij elk pondspak speculaas
a
3 kussentjes shampoo, bij elke oersterke rode dweil
a
l blikje It. tomatenpuree, bij elke 200 gram vleeswaren naar
l pakje margarine, bij elke fles slaolie
a
200 gram borstplaat, bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a
l dikke gevulde reep, bij elke 100 gram Hotel Goud thee a
250 gram vermicelli, bij elk groot blik zuiver rundvlees a
500 gram blanke zuurkool, bij elke dikke rookworst
a
2 pakjes pudding, bij elk dubbelpak custard
a
l rol eierbeschuit, bij elke pot jam
a

159 et
295 et
169 et
295 et
100 et
110 et
keuze
129 et
148 et
79 et
159 et
109 et
56 et
98 et

Noorse wanten, sokken, shawls

Fa* Martens
wapen- en sporthandel
Voor

gasgeisers
douches
ook in huur
lagere prijzen
naar K E U N E

Als

Weekend aanbieding
Vrijdagavond
en zaterdag:

dubbele
Animozegels
op alle artikelen

Als klap op de vuurpijl

H. Lenselink
W. Lenselink-Eskes

bij aankoop van minstens 8 genoemde artikelen, l fles
vruchtenwijn, waarde 195 et voor S et

Zutphen,

veredelde

A. J. A. Helxnink
Zutphenscweg 14

Schimmelpennincklaan 75.

Alleen

Huishoudkachels

CALGON

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Koor de kleinere
keukens

maakt hard water veilig zacht.

Fa. J. W. Albers

Bij

Calgon voorkomt en
verwijdert ketelsteen
en kalkaanslag op wasgoed en wasmachine.

Nieuwstad 5. Vorden

M van Ark
VOOR HEEL
. DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Garage Boesveld
Autobedrijf en -verhuur inrichting

Haardbrandolie
van N.V. Purfina
Nederland. Intense verbranding -behaaglijke warmt«-heldere
Flaniazur
vlam

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Oranjever. Vierakker-Wiciimond

Het beste
vuur met

Tel. 1329

Pijproken Mannenwerkü

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,
naar

uit Zwolle in 't
Sint Ludgerusgebouw te Vierakker. Aanvang
7.15 uur.

Voor

E.H.B.O.-vereniging Vorden
Denken de bezitters van een EHBO diploma
aan de

vaste oefenavond

Grote sortering bij

Sig.

RUURLOSEWEG 42 - TELEFOON 06753-1217 - VORDEN

Mag. D. Boersma

DORPSSTRAAT 6 - TEL. 1553

Elke 3e donderdag van de maand in het
gemeentehuis.
Dus donderdag 16 nov. allen present.

te heropenen
ledere koper van tenminste 5 gulden aan boodschappen ontvangt gratis l pak Nobo-sprits
ledere koper van tenminste 10 gulden aan boodschappen gratis l dubbel pak Nobo-speculaas

Electrische

bedkruik
2 min. in stopcontact
en u hebt veilige
warmte
Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist

Voor bijverwarming

Henk van Ark

Lieve's Veegeneesmiddelen
prima resultaten o.a.

modern Viuo Levensmiddelenbedrijf

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

KEUNE

Voor een goede bestrijding van veeziekten geven

Precies 2 jaar na de brand hopen wij op donderdag 16 nov. a.s. ons

Legerschoudertassen

slaagt u beter bij

H.H. VEEHOUDERS

Opening donderdag 16 november a.s.

Wij hebben ontvangen

speelgoed en
cadeaux

Gaskachels

o.l.v. mej. Post?

BELANGRIJK!

KEUNE

Let verder op onze speciale openingsfolder! Mogen wij ook U verwachten?

P. B. H. SCHOENAKER
Ruurloseweg D 136, Kranenburg-Vorden
(Donderdagavond geopend tot 9 uur)

Calton tegen kopziekte
Longtex tegen longworm
Diton tegen slepende melkziekte
Penicillinepasta tegen uierontsteking
Veeolie tegen trommelzucht
Zogdrank voor varkens.
Voor varkensziekten speciaal samengestelde geneesmiddelen.
Wederverkoper voor Vorden en omstr.
M. G. Lijftogt
Veldwijk C 157, Vorden
Telefoon 1243

P.S. Let over enige tijd op de speciale bekendmaking omtrent de opening van onze algehele zaak.
Wollen

Koop nu Uw

bromfietslaarzen
Wij hebben ze te kust en te keur.

A. Jansen „'t Schoenenhuis
Landbouwers
met

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist

en het staat zo gezellig
Brandstoffenhandel

Drogisterij
DeOlde Meulle

„Sazja"

HET BESTUUR.

G. WEULEN-KRANENBARG

Voor

b.g.g. 06750-2897

Op woensdag 15 november zal optreden
het gezelschap

Verkrijgbaar

W.S. droog

vanaf de 10e dag,
krijgt u mooie blanke biggen.

Het kost zo weinig,
en het geeft zoveel.
Beleefd aanbevelend,

A. W. Uenk
Vorden - Telef. 1327

GEVRAAGD

magazijnbediende
Tevens enkele jongens voor
magazijn- en fabriekswerkzaamheden

kinderbroekjes en maillot s
in diverse kleuren en maten voorradig
Voor goed en niet duur!

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Koopt
waar U het prettigst koopt
Voor koude dagen:

Romika pantoffels

5 daagse werkweek

Borstelfabriek Haverkamp

Hervormde Gemeente
ZITTINGEN

Volksonderwijs afd. Vorden - Linde
DENKT U AAN DE
LEDENVERGADERING
VAN MORGEN 10 NOVEMBER?

tot inning der kerkelijke bijdragen

U vindt bij ons een grote sortering

worden gehouden op
vrijdag 10 nov. van 9-11 uur en
zaterdag 11 nov. van 2-3.30 uur
in de consistorie der Herv. Kerk.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

HACKFORTFEEST
Maandagmiddag vierde de openbare lagere Dorpsschool haar traditionele Hackfortfeest, waarby ook
de leerlingen die het volgend jaar voor het eerst
op de school hopen te komen, aanwezig waren.
De laagste drie klassen werden onthaald op een
paar leuke kleurenfilms en rijkelijk getracteerd.
Ook de groteren lieten zich een traktatie prima
smaken.
RUITERWEDSTRIJDEN
Ondanks de regen en het koude weer zijn de ruiterwedstriijden van de landelijke rijvereniging
„De Graafschap" zaterdag succesvol verlopen.
Door bijzondere omstandigheden konden de wedstrijden dit jaar niet op het landgoed „De Kiefskamp" worden gehouden, maar vonden zij plaats
op daartoe door de heer baron Van Dorth tot
Medler en de fam. Pardij s „Het Lange End" beschikbaar gestelde terreinen. Aan de wedstrijd
namen ongeveer 50 ruiters uit het Streekverband
„De Berkelstroom" deel.
De prijsuitreiking werd in café Bskes gehouden. Nadat de heer Norde, voorzitter van de organiserende vereniging, allen die hadden meegewerkt bij de voorbereiding van deze wedstrijd en
bij de werkzaamheden op de dag zelf hartelijk
hiervoor had bedankt, werden door de secretaris,
de heer J. J. van der Pejjl, de prijzen uitgereikt.
Onderstaande Vordenaren behaalden een prijs:
R. Wesselink, B. Schouten, D. Pardys, H. J. Eggink, mej. D. Eggink en B. Wunderink.
De wisselbeker voor de vereniging met de beste
ruiters werd gewonnen door Hamelandse ruiters.
De wisselbeker voor de beste Vordense ruiters
door de heer R. Wesselirik.
De stand voor de wisselbeker voor de viertallen
in het streekverband is 1: Bergruiters, Barchem
108^> pt. 2. Gorssel 106 pt. 3. Ruurlo 101 pt.
4. Hamelandse ruiters 97 pt. 5. „De Graafschap'
pt.

Een deken er bij...
nu het zo koud wordt

Profiteer van onze

Openings-

KINDERRIJWIEL te
koop, v. leeft, tot 12 jr.

Komt onze

aanbiedingen

grote kollektie

donderdagavond
ir geopend

zien in één en twee-persoons

htiging van onze winkel
Prima fabrikaten zuiver wol

A. SMIT

1-persoons vanaf • 3O«95

nseweg
Telef. 1281
••••••^^••M

2-persoons vanaf I 39.95
Molton dekens

-

Flanellen lakens

uikens vraagt u?
H. LUTH

Nieuwstad

VORDEN

noord11 slaagt U!
Y-LINE
LYMPIA
MIKO
ing
-Vorden - Tel. 6711

MEISJE
MODERNE MENSEN
houden van iets goeds.
Daarom nemen ze

Speculaas van de bakker!
De Vordense Bakkers

De gezamenlijke slagers
te Vorden, hebben besloten om
's zaterdagsmiddags om 5 uur
te sluiten.

Ook bij koude

Mogen we op uw medewerking
rekenen? Bij voorbaat dank!

trekt uw motor met

VOETBAL
In een meer spannende dan fraaie wedstrijd heeft
Vorden I zondag een benauwde 2—l overwinning
behaald op het bezoekende Pacelli uit Klarenbeek.
Het zag er voor de rust niet naar uit dat de beide
puntjes in Vorden zouden blijven want reeds na
een kwartier nam Pacelli een l—O voorsprong
doordat doelman Wissels een hard schot niet goed
onder controle kon krijgen, waarna het een koud
kunstje was voor de meegelopen r.-binnen om de
bal in het doel te schieten.
In deze periode haperde er nog wel iets in de
Vordense achterhoede hetgeen Pacelli niet uitbuitte. Juist toen viel aan de andere kant een
doelpunt. Ny'enhuis schoot hard tegen de keeper
aan, ving de weggeslagen bal weer op en bracht
de stand op l—1. Nog voor de rust zorgde Buunk
voor de 2—l eindstand.
Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld te zien,
waarbij de beide keepers zich onderscheiden door
enkele prachtige safes te verrichten. Doelpunten
vielen er niet meer zodat de kostbare puntjes in
Vorden bleven.
Vorden II kon het opnieuw niet bolwerken; nu
werd met 3—l van Warnsveld' verloren. Het grote
probleem is hier de voorhoede, want doelpunten
maken schijnen ze hier verleerd te zijn.
Vorden III behaalde in een rommelige wedstrijd
een 3—2 overwinning op Angerlo Vooruit I. Het
was jammer dat zich hier enkele nare incidenten
voor deden. Eén speler werd nl. door de scheidsrechter naar de kleedkamer gestuurd en twee spelers van Angerlo konden zich niet met een beslissing van de arbiter verenigingen en liepen
zelf het veld uit.
Be Quick V—Vorden IV werd afgelast.
In verband met Holland—België staat er voor a.s.
zondag alleen de seniorenwedstrijd Vorden IV—
St. Walburgis II op het programma. De junioren
komen zaterdag wel in touw. Vorden A gaat op
bezoek bij Steenderen A. Vorden B ontvangt Zutphen B en Vorden C tenslotte gaat op bezoek by
Zutphania D.

Te koop
3 SALONKACHELS
l olie-kachel. Gebr.
Barendsen, Tel. 1261

TOTAL
het best

Tank bij BARINK
TOTAL SERVICE

Verbouwingsopruiming
van

Horloges, Klokken, Wekkers, f iden ringen,
Byoux, Optiek
Ruimtegebrek dwingt ons om tijdelijk onze voorraM in te krimpen.
Vanaf heden gt. n wij daarom op al
onze goederen géén 10, maar

15 pet. korting
tot uiterlijk zaterdag 18 nov.

Grijpt deze kans om zeer voordelig
te kopen.

Siemerink's Horlogerie
Zutphenseweg 15 - Tel. 1505
P.S.
Van 13 tot en met 18 nov. is de ingang van onze winkel aan de zijkant.

gevraagd voor 2 <
gen in de week in
huishouding.
Smederij Éykelkan
Medler E 109
Tel.

chten over de bijzondere
«n deze kuikens. Tevens
ijf speciaal ingericht voor
jonge hennen.

6:

WERKSTER
gevraagd. Voor ec
Ie middagen in dew
Slagerij Krijt, Do
straat 32, Vorden
Knollenplukkers
vraagd, ev. machin
V. ]. Dostal, Onstein,
E 82.
Te koop z.g.a.n. Philips PICK-UP 4 snelh'
autom. afslag. B. Wagenvoort, B 92, Delden.
Te koop VOETBALSCHOENEN
m.39 B. Nijenhuis, D
52Galgengoor, Vorden
Te koop Y2 ha.
KNOLLEN. Briefjes
inleveren tot zaterda
11 nov. 4 uur. Job.
Gr. Enzerink, 't Boerle
Te koop een gebruikte
poterbewaarplaats.
Briefjes inleveren voc
a.s. dinsdagavond 8 L
bij C.L.V. „De Eendracht".
Zware BIGGEN te
koop en een jonge
guste KOE. G. Vliem
Weideman
Te koop een toom
beste BIGGEN (12)
B. Rouwenhorst,
den Kerkhof

Adverteer regelmatig
in
CONTACT

GROTE SHOW

Te koop 2 volbl. arag.
VAARZEN, uitget. 6
en 14 nov., m goede
melkl. vierk. st. G. H.
Hissink, E 51 Hengelo
Te koop nuchter r.b.

STIERKALF.
H. Bosman, zwembad
2 tomen mooie BIGGEN te koop B. Momberg, Noordink
Hengelo-G
BIGGEN te koop.
H. Brummelman, B 61
't Alderkatnp.
Te koop een toom
zware BIGGEN.
W. Regelink. D 73
Wildenborch

en

melkmachines
Friac diepvriezers

op woensdag 15 november in zaal
KRIJT, Wichmond.
en donderdag 16 november in zaal
ESKES, Vorden.
Aanvang 7.30 uur.
Gratis consumptie en verloting.
Tevens toont

„Benegas"
een grote kollektie
gasgeijsers, comforen,
fornuizen en kuikenverwarming
in samenwerking met hoofddepothouder
Fa. Snelder - Toldijk

Toom BIGGEN te
koop. Wed. Schotsman
Veldwijk C 103

De depothouders van Wichmond en
Vierakker

Een toom BIGGEN te
koop G. J. KleinIkkink
Blokhuis, Wildenborch

Smederij
W. A. Pierik - Wichmond
Telefoon 06754-259

Een toom BIGGEN te
koop. J. L KI. Brinke
Hackfort C 45
Te koop 11 mooie
BIGGEN. G. Dijkman
Wildenborch

J. H. Donderwinkel
vert. Utina - Friac
Koekoekstraat 6, Vorden
Tel. 06754-356

Mogen wij u op onze show begroeten?

Weekend reklame.

Trouwlustigen!

Wij maken graag uw
RATTI-NIEUWS
Het wilde ook in Aalten niet bijzonder vlotten met
de Rattianen, zodat hier zondag j.l. met 6—l het
onderspit werd gedolven tegen D.V.O.A. I. Het
begin was zeer hoopvol, vooral toen Ratti al spoeKeuze uit meerdere soorten, ook
dig de leiding kon nemen, doordat Rutgers uit een
voor Katholieken. U wacht toch niet
fraaie voorzet van rechts ineens in kon knallen.
De vreugde was evenwel van korte duur, want de
tot de- laatste dag met bestellen?
thuisclub had haar antwoord klaar en nadat in de
20e minuut de gelijkmaker was geboren, kwam
D.V.O.A. in het offensief en wist zelfs haar achterstand om te zetten in een 4—l voorsprong met
rust.
Nieuwstad 12
Vorden
Ook na de hervatting lag er een matheid over het
spel der Rattianen; niets lukte er, terwijl men
schijnbaar ook aan het einde der krachten was.
Het vertoonde spel was ver beneden de middelmaat en Ratti moest nog 2 X over de tegenpartij
laten scoren, zodat het einde kwamen met 6—l
voor de Aaltenaren.
500 gram zuurkool \ samen 100 et
De reserves speelden in eigen home tegen R.K.
250 gram rookworst '
D.V.V. 3 uit Doesburg. Ook hier leek het eerst
l kilo erwtensoep \ samen 125 et
een Ratti-aangelegenheid te zullen worden, door250 gram rookworst J
dat Eykelkamp eerst de score opende en nog voor
de rust een 2de doelpunt de stand op 2—O voor
200 gram boterhamworst 55 et
de thuisclub bracht.
200 gram plockworst 95 et
Na de thee was het gedaan en waren de rollen
200
gram ontbijtspek 55 et
omgekeerd. De bezoekers uit Doesburg kwamen
200
gram hamworst 80 et
fel naar voren en wisten zelfs gelijk te komen
waarna ze er nog een schepje bovenop deden en
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.
met 4—2 wonnen.
Ratti A speelde tegen de Graafschap C en verloor
met 7—2, terwjjl Ratti B en C zaterdag tevergeefs naar het sportterrein togen, daar de junioren van Zutphen niet op kwamen dagen.
Komende zondag is het eerste vry. Ratti 2 speelt
een uitwedstrijd tegen Sportclub Doesburg 7.
Zaterdagmiddag speelt Ratti B uit tegen St. Wal- Net meisje gevraagd, wegens uitbreiding.
burgis A te Zutphen en Ratti C thuis tegen Wilhelmina S.S.S. C (Zutphen). Ratti A speelt zon- Geboden wordt: goed loon en een prettige
dag in Baak tegen Baakse Boys A.
werkkring.
Lunchroom DE ROTONDE

Ondertrouwbrieven

Drukkerij Wolters

Reklame vrijdagavond en zaterdag

M. Krijt, Dorpsstraat

Slagroomtompoesen, 28 et p. stuk
dan 5 voor f 1.10
Moccapunten 25 et, dan 5 v. f 1.—

Onze heerlijke speculaas
250 gram geen 75 et maar 65 et

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V.
Vorden
Door de steeds toenemende vraag
naar onze bekende EMPO producten hebben wij binnenkort op
ons kantoor plaats voor:

administratieve krachten
(mnl. of Vrwl.)

Als basis-opleiding is één der
volgende diploma's beslist vereist:
H.B.S. A of B
MULO A of B
5 of 3-jarige Handelsavondschool
Voor vrouwelijke sollicitanten is
het gewenst, dat zij vlot kunnen
typen.
Mondelinge of schriftelijke sollicitatiesaan de afdeling Personeelszaken.

EMPO

Nu het kouder wordt hebt U extra
VITAMINEN nodig.
Eet ons Tarvobrood en U blijft fit.
Tarvobrood - ook zo goed voor uw
kinderen. Geef het hun dagelijks.
Bent u een liefhebber van echt ouderwets
witbrood? Neem dan ons Boerenwit, het
blijft lang vers!
NIEUW! Volewijkersbrood, een nieuw
produkt van ons. Echt voor liefhebbers van
wat zwaardere kost.
Al onze broodsoorten worden met zorg behandeld. N E E M T P R O E F ! U zult niet
alleen tevreden zijn, maar bovendien zeggen:

Best brood, dat brood van

Schurink
Telefoon 1384

Nieuwstad 9

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

