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GOEDE BELANGSTELLING VOOR
VERGADERING „JONG GELRE"

Onder voorzitterschap van de heer Joh. Pardijs
hield Jong Gelre afd. Vorden in hotel Bloemendaal
een goed bezochte gekombineerde vergadering.
In zijn openingswoord heette de voorzitter in het
bijzonder de heer G. J. van Roekei, leraar der
middelbare landbouwschool te Doetinchem, wel-
kom.
Medegedeeld werd, dat op de eerstvolgende verga-
dering een boekbespreking zal worden gehouden.
Op 26 en 27 november worden de gekombineerde
propagandafeestavonden gehouden. Door Jong
Gelre zal dan het toneelstuk ,,Verbroken banden"
worden opgevoerd.
Voorts werd medegedeeld dat er nog gelegenheid
bestaat deel te nemen aan de cursus ,,Op verken-
ning". Deze cursus welke in Almen wordt gehou-
den, bestaat uit zes avonden. De kosten ƒ 12,50
per deelnemer. Op 4 december zal in hotel „'t
Wapen van Vorden" het gekombineerde St. Nico-
laasfeest met bal worden gehouden. De herenafde-
ling van Jong Gelre belegt vrijdagavond 12 no-
vember een ledenvergadering, waarbij als spreker
zal optreden de heer J. Wechgelaer.
Hierna hield de heer van Roekei een causerie
over zijn reis- en verblijfservaringen in de Scan-
dinavische landen. Een en ander werd met prach-
tige dia's verduidelijkt.
Aan het slot van de avond bracht de voorzitter de
heer van Roekei dank voor het gebodene.

RUITERSUCCESSEN
Zaterdag werd te Varsseveld een ruiterdag geor-
ganiseerd, waar meer dan 100 ruiters en amazo-
nes acte de presence gaven.
Naast de Ruiterverenigingen uit Varsseveld, Win-
terswijk, Zieuwent, Harreveld, Groenlo, Geesteren,
Dinxperlo, Aalten, Ruurlo, Gorssel, Neede, Eiber-
gen, Zelhem en Zutphen, was ook Vorden verte-
genwoordigd.
De heer B. Wunderink, lid van de LRV ,,De
Graafschap", behaalde bij de dressuurproeven in
ring 7 een prachtige eerste prijs, terwijl hij bij de
lichte wedstrijden een mooie 5e prijs in de wacht
sleepte.

DROPPING BUURTVERENIGING „DELDEN"
Zaterdagavond hield de buurtvereniging „Del-
den" voor haar leden een dropping, waaraan door
ca. 25 personen werd deelgenomen. De deelne-
mers werden gedropt op ,,Het Zand" in Wolfers-
veen, waarbij men de opdracht kreeg huisnummer
F 109 op te zoeken. Bovendien moesten de deel-
nemers een voederknol meebrengen. Deze knollen
waren op een bepaald punt van de route neerge-
legd. De af te leggen afstand bedroeg ca. 3 km.
De prijzen werden behaald door:
1. B. Rossel; 2. M. Regelink en M. Gotink; 3. Jan
Vink en me j. A. Groot Roesink; 4. Gerda Gotink
en Elsbeth Broekgaarden; 5. Ria en Henny Go-
tink. De poedelprijs werd gewonnen door H. Ree-
rink en Gerrie Wunderink.
Na afloop reikte de heer M. H. Gotink de prijzen
uit.

Door de hengelaarsvereniging ,,De Snoekbaars"
wordt elk jaar een wedstrijd georganiseerd in:
,,Wie vangt de zwaarste vis".
In de kategorie witvis heeft de heer W. Sessink
jr. de leiding. Hij slaagde er nl. in een brasem
van 1780 gram op het droge te brengen.
De heer J. Boesveld heeft de leiding in de katego-
rie snoek. Het is hem nl. gelukt een snoek van
2810 gram te verschalken. Wie volgt?

SCHOOLJEUGD VIERDE
HACKFORTFEEST

Donderdagmiddag vond in de o.l. school in het
dorp het traditionele Hackfortfeest plaats.
Dit feest werd gevierd door de leerlingen van de
laagste klassen, terwijl ook de kinderen uitgeno-
digd waren, die het volgend jaar voor het eerst
naar de „grote" school zullen gaan.
De kinderen werden o.m. onthaald op film en een
traktatie, hetgeen vanzelfsprekend zeer in de
smaak viel. Vrijdagmorgen vieren de kinderen
van de Nutskleuterschool de „Kroezestulp" het
Hackfortfeest.

HAARSOKKEN
IDEAAL IN UW RUBBER-
LAARZEN

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

INGESCHREVEN
Door de heer J. W. Nieuwenhuis te Steenderen,
inspekteur van het Nederlands Rundvee Stam-
boek, werd de stier „Robin" van L. Groot Bramel,
Mossel alhier, ingeschreven in het Stamboek met
waardeletter B (definitief).

MOOIE PROMOTIE
Naar we vernemen is onze oud-plaatsgenoot, de
heer Th. Lichtenberg, momenteel werkzaam op
de afd. Sociale Zaken van de gemeente Raalte,
benoemd tot chef afd. Sociale Zaken van de ge-
meente Eist.

KERKDIENSTEN ZONDAG 14 NOVEMBER

H e r v . K e r k
10.00 uur ds. J. J. van Zorge
7.15 uur ds. J. H. Jansen

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
Voorm. 10 uur en namiddags 3 uur ds. P. van den
Beukei van Almelo

R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (telefoon 1209).

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMAKKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 72 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 60,—.
Handel kalm.

BUKGELIJKE STAND
van 2 tot en met 10 november 1965

Geboren: Evert F., zoon van H. J. Maalderink en
B. J. Jansen; Geertruida G., dochter van P. Win-
terman en M. E. Bussink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: B. H. Visser en G. Stegeman.
Overleden: H. G. van Eeken, 64 jaar, echtgenote
van H. J. D. ter Weele.

V1M.O.R
erkend autorijschool
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LEDENVERGADERING BOND VAN
STAATSPENSIONERING

De afd. Vorden van de Bond van Staatspensione-
ring hield in café Eskes een ledenvergadering.
In zyn openingswoord sprak de voorzitter, de
heer Harwig, er zijn teleurstelling over uit dat er
voor deze bijeenkomst zo weinig belangstelling
bestond.
Nadat de gebruikelijke agendapunten waren af-
gehandeld, werd medegedeeld, dat er begin 1966
een feestavond zal worden gehouden. Het ligt in
de bedoeling de avond te vullen met een cabaret-
voorstelling of een toneelstuk. Hierover zal in
januari, bij de eerstvolgende ledenvergadering,
worden beslist.
Tot slot werd medegedeeld dat er ƒ 50,— zal wor-
den afgedragen t.b.v. de bejaardensociëteit.

BENOEMD

In de vakature, ontstaan door het vertrek van de
heer Harwig uit de PTT-dienst, wegens het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd, werd in
diens plaats tot hoofdemployé op het postkantoor
alhier benoemd de heer Boschloo uit Zutphen.

LEDENVERGADERING JONG GELRE (dames)

De afdeling Vorden van Jong Gelre (dames) hield
in hotel „'t Wapen van Vorden", onder leiding
van haar presidente, me j. T. Pardijs, een goed
bezochte ledenvergadering.
Na een kort welkomstwoord werden enkele mede-
delinen gedaan.
Allereerst dat op de gekombineerde vergadering
de heer van Roekei uit Doetinchem een lezing zal
houden over Skandinavië (met dia's). De fruit-
avond is gehouden op 9 november in zaal Schoen-
aker. Daarna volgt de algemene najaarsvergade-
ring te Arnhem op 16 november. De kaderdagen
zijn van 9 tot 11 december 1965 en 2, 3 en 4 fe-
bruari 1966 in de Volkshogeschool te Eerbeek.
Verder zal er een fotowedstrijd, een tekenwed-
strijd en kettingen- en corsage maken van natuur-
produkten worden georganiseerd waarvan de uit-
werkingen voor l februari 1966 naar het hoofdbe-
stuur in Arnhem dienen te worden opgezonden.
Bij de bestuurs ver kiezing werd inplaats van me j.
M. Vruggink (aftredend) gekozen me j. M. Bog-
chelman.
Voor de kursus „Op verkenning" kunnen de le-
den zich thans weer opgeven.
Het verdere van de avond werd gevuld met het
doen van spelletjes.

K.P.O. „ST. MARTHA"
De Katholieke Plattelands Vrouwen Organisatie
,.St. Martha" afd. Vorden-Kranenburg, hield in
zaal Schoenaker haar eerste bijeenkomst in het
kader van het winterprogramma.
Pastoor Bodewes celebreerde vooraf een openings-
lof in de parochiekerk, waarna in zaal Schoenaker
het verdere gedeelte van deze avond werd afge-
werkt.
Na een kort openings- en welkomstwoord van pre-
sidente, mevr. T. Schoenaker-Smit, hield de
geestelijk adviseur, pastoor Bodewes ofm, een in-
leiding over „Gezagskrisis".
Hij behandelde hierin op duidelijke wijze de ver-
houding: „ouders-kinderen".
Ten aanzien van het ouderlijke gezag is er mo-
menteel een evolutie gaande, waarin men een be-
ter begrip voor het kind wil opbrengen. Ook het
kind heeft een eigen vrije wil en verstand, dat we
moeten eerbiedigen. Wij, als ouders, moeten zo
werken, dat er een juiste, harmonieuze, verhou-
ding komt tussen ouders en kind, waardoor we
des te beter zullen kunnen werken aan de vor-
ming tot persoonlijkheid. De ouders moeten de
leidslieden van hun kinderen zijn en zich niet als
een bevelhebber gedragen.
Over dit onderwerp werden nog diverse vragen
gesteld, waarna een geanimeerde gedachtenwisse-
ling volgde.
Na de pauze werden mededelingen gedaan over
de bloembollenwedstrijd, waarvoor de heer van
Kesteren, bloemisterij, medewerking toezegde. Er
werden diverse bloembollen gekocht, over enige
tijd zullen degenen, die zich opgaven, voor deel-
name, hun bakjes etc. kunnen laten keuren door
een deskundige jury. Voor de mooiste bloemen
zullen weer prijzen beschikbaar worden gesteld.
Nadat enkele havermout-recepten waren uitge-
reikt, werd medegedeeld, dat door de KPO in sa-
menwerking met enkele plaatselijke vrouwenorga-
nisaties een grote fruitavond zal worden belegd
in zaal Schoenaker.
Verder zal op woensdag 17 november a.s. de eerst-
volgende maandelijkse ontwikkelingsavond wor-
den gehouden. Een bekende spreekster zal hier
een inleiding houden over „De aanleg en het on-
derhoud van onze tuin".

GESLAAGDE BLOEDAFNAMEAVOND
Maandagavond jl. was het weer een drukte van
belang in de Bijz. Lagere Landbouwschool aan de
Hengeloseweg.
Dat was het tijdstip waarop de jaarlijkse bloed-
afnameavond, georganiseerd door het komité
„Bloedplasma" te Vorden, weer plaats vond.
Evenals ieder jaar was ook deze keer de belang-
stelling groot. Dankzij de perfekte organisatie en
goede samenwerking tussen het Roode Kruis-
team uit Amsterdam, de Roode Kruishelpsters en
-helpers uit Zutphen en Imt komité had de afname
een vlot verloop. ^B
Totaal gaven 296 donoflWen halve liter bloed of-
tewel 68 % van het totaal aantal opgeroepen do-
nors.
Mode uamtiis het' houfübcbtuur van hctr NBür
Roode Kruis dankt het komité alle donors har-
telijk voor hun medewerking en hoopt opnieuw
op uw daadwerkelijke sjfen in 1966.

KVP VORDEjWRtANENBURG
In zaal Schoenaker op de Kranenburg hield de
plaatselijke afdeling der Katholieke Volks Partij
een ledenvergadering, welke wegens ziekte van
voorzitter, de heer A. J. Meyer, werd geleid door
de sekretaris-penningmeester, de heer W. Wol-
bert.
Deze deelde in zijn openingswoord mede, dat er in
december een algemene ledenvergadering zal
worden gehouden, waarin de bestaande vakatures
in het bestuur zullen kunnen worden aangevuld.
Het bestuur streeft er naar dat, zowel het dorp
Vorden als de Kranenburg, .naar evenredigheid
in het bestuur zullen zijn vertegenwoordigd, men
heeft reeds schriftelijk diverse personen benaderd
om zich kandidaat hiervoor te stellen en diverse
gunstige reakties mogen ontvangen. Ook de funk-
tie van voorzitter is thans vakant, daar de heer
Meyer te kennen heeft gegeven zich i.v.m. ziekte
en hoge leeftijd niet meer beschikbaar te kunnen
stellen.
Hierna kwam de kandidaatstelling voor de a.s.
verkiezingen van de Provinciale Staten op 23
maart 1966 aan de orde. Namens de afdeling
werd kandidaat gesteld de heer H. Seesing, (KVP
gemeenteraadslid van Hengelo (Gld.), terwijl de
kandidatuur van mr. W. Helmich te Velp werd
gesteund.
De groslijststemming voor de Prov. Staten zal
worden gehouden op 8 februari 1966. Het komen-
de jaar staat weer geheel in het teken van de
verkiezingen, naast die van de Prov. Staten zullen
op l juni 1966 de gemeenteraadsverkiezingen wor-
den gehouden met op 19 april de kandidaatstel-
lingen hiervoor.
De waarnemend voorzitter deed een beroep op de
medewerking van de leden en de toewijding en
persoonlijke inzet van alle bestuursleden van de
afdeling, daar juist dit jaar zeer hoge eisen stelt
aan de aktiviteit.
Aan de leden werd hierna een formulier ter hand
gesteld betreffende een meningsonderzoek van de
KVP om de mening te leren kennen van leden of
niet-leden omtrent enige van de opvattingen van
de partij o.a. ten aanzien van de levensvertuiging,
de nationale en internationale politiek, het samen-
gaan met andere christenen in één politiek ver-
band, de positie in het landelijke politieke beleid
etc.
Deze formulieren zullen binnenkort door enkele
bestuursleden worden afgehaald.
In deze maand zal landelijk een grote ledenwerf-
aktie worden gehouden.waartoe ook de plaatse-
lijke afdeling haar medewerking zal verlenen.
Binnenkort zal in Zutphen een Statenkringverga-
dering worden gehouden, waar de afdeling zo mo-
gelijk met enkele afgevaardigden zal zijn verte-
genwoordigd.

RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor alhier en het daaronder be-
horend ressort werd ten dienste van de rijkspost-
spaarbank over de maand oktober jl. ingelegd
ƒ 91.406,86 en uitbetaald ƒ 83.730,77.

GEZELLIGE FEESTAVOND
BEWONERS JULIANALAAN

Zaterdagavond hielden de leden van de buurtver-
eniging „Julianalaan" in hotel ,,'t Wapen van
Vorden" een feestavond. De kinderen van de laan
hebben afgelopen zomer reeds een feestmiddag
gehad en nu waren de oudere leden aan de beurt.
In zijn openingswoord vroeg de voorzitter, de heer
M. Wolsing, l minuut stilte voor de ontvallen le-
den mevr. Wijchman en mevr. Dirkze.
Hierna werd een gevarieerd programma geboden.
Door 6 dames van het Vordens dameskoor werden
enkele schetsjes opgevoerd die zeer in de smaak

R U W E H A N D E N

PUROL
vielen. Riet Jansen gaf een paar zangnummers
ten beste waarbij zij zich zelf op de gitaar bege-
leidde. Het verdere gedeelte van de avond bestond
uit spelletjes, ballonnendans.
Het dansorkest de „Favorita's" uit Hengelo zorg-
den er voor dat de stemming er uitstekend in zat.
De heer A. Wentink werd door de voorzitter dank
gebracht voor het vele werk dat hij als penning-
meester pro-deo voor de buurt verricht. Hem
werd een kleine attenie aangeboden.
Al met al was het een gezellige avond waarvan
de aanwezigen zeer hebben genoten.

LEDENVERGADERING NED. BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN

De ledenvergadering van de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen onder leiding
van haar presidente, me j. Meinen, welke in de
zaal van hotel ,,'t Wapen van Vorden" werd ge-
houden, was zeer druk bezocht dankzij de aanwe-
zigheid van de respektievelijke echtgenoten van
de dames.
Zowel dames als heren alsmede de spreker, dr.
Martens, werden hartelijk verwelkomt, laatstge-
noemde was als arts verbonden aan de psychia-
trische inrichting „Groot Graf f el" te Warnsveld.
Dr. Martens hierna het woord verkrijgende, sprak
over 't onderwerp: „De menselijke waardigheid".
Spreker vond het prettig ook eens iets over dit
werk in zulk een inrichting te kunnen vertellen,
aangezien er zo weinig over bekend is en de
meeste mensen er met een zekere afkeer tegen-
over staan. De inrichting zelf, aldus spreker, lijkt
veel op een dorp. Er zijn winkels, werkplaatsen,
kerk, enz. Verder een hoofdgebouw met vele btf-
gebouwen. Bij al het werk, dat verricht moet
worden, worden de patiënten ingeschakeld (ar-
beidstherapie ) . Dit in tegenstelling tot vroeger,
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werd zo'n inrichting beschouwd als een opbergin-
stituut met getraliede ramen en een groot hek er
om heen. Dat komt nu niet meer voor. Spreker
vertelde boeiend over dit interessante werk en
lichtte het nog toe met foto's en dia's.
De presidente dankte dr. Martens zeer voor deze
goede avond, wenste hem veel sterkte en succes
toe in zijn moeilijk doch ook weer dankbaar werk.

Komité
Kerstweek

Het komité Kerstweek, dat vorig jaar gezorgd
heeft voor een verlichte kerstboom in het plant-
soen bij de Herv. kerk en een gezamenlijke zang-
bijeenkomst organiseerde, is weer met de voorbe-
reidingen gestart.
Ook dit jaar wil men graag iets dergelijks op
touw zetten.
De boom zal vrijdag 17 december, 's avonds half
acht, ontstoken worden en direkt daarna wil men
een korte samenzang houden van bekende kerst-
liederen. De muziek- en zangverenigingen hebben
reeds hun medewerking toegezegd.
De bedoeling is het zingen niet langer dan een
kwartier te laten duren, in verband met het koude
jaargetijde. Mocht het weer die vrijdagavond be-
paald slecht zijn, dan wordt het zingen uitgesteld
tot zondagavond 19 december, na afloop van de
oecomenische adventsdienst in de Herv. kerk.
We komen t.z.t. nog nader hierop terug.

VERKOOP KINDERPOSTZEGELS
Evenals vorige jaren, zullen de dames van het
plaatselijk komité voor de kinderpostzegels, van-
af dinsdag 16 november a.s. deze zegels, evenals
de kerst- en nieuwjaarskaarten en ook de „eerste
dag-enveloppen", in de morgenuren in het post-
kantoor alhier verkopen.

BIOSCOOP
Zaterdag 13 november om 3 uur in het Nutsge-
bouw, een spannende jeugdfilm met Nederlands
gesproken kommentaar. Toegang alle leeftijden.
Zondagavond 14 november om 8 uur draait in het
Nutsgebouw te Vorden de film „De maagd van
Neurenberg".
Vrouwen en marteling satanisch verwe-
ven in schrik en angst. Toegang 18 jaar.

ZATERDAG 20 NOV. DEGINT DE GROTE ST. HICOLAASAKTIE
VAN DE VORDENSE WINKELIERSVERENIGING!



Beste kinderen, Sint Nicolaas komt zaterdag 20 nou.
om 13.25 uur komt hij met de trein in Vorden aan.

Hebben jullie de rebus uit de Sint Nicolaas-krant al opgelost ? f:

Te koop: 2 tomen mooie
BIGGEN.
B. Klumpenhouwer, •
D 56, Wildenborch

Te koop: BIGGEN en
EETAARDAPPELEN
J. W. Vleming, E 63
Noordink, Hengelo (G.)

Te koop: Een toom afge-
wende BIGGEN bij
Joh. Weenk, E 92
Brandenborg

AEG
LAVAMAT NOVA

de vermaarde AEG
volautomaat

U draait een knop
om en kunt weg-
gaan. De AEG La-
vamat nova regelt
volautomatisch
| het hele wasproces.

Dit waswonder van
klasse wordt U ge-
demonstreerd bij

J. H. Willink
V O R D E N

ATTENTIE ! !
Hebt u onze
VERSE HAANTJES
AL GEPROEFD?
ledere vrfldag voor-
middag op de markt

Poeliersbedrijf ROVO

Volautomatisch wassen?
Ideaal!!

MAAR LAAT U, VOOR U TOT AANSCHAF OVERGAAT,
EERST TERDEGE INLICHTEN WELKE MACHINE VOOR
UW GEZIN HET BESTE IS.

WENDT U DAARVOOR TOT DE VAKMAN, WIJ LICHTEN
U GAARNE IN EN DEMONSTREREN U VRIJBLIJVEND.

ELEKTRO TECHN. INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
VORDEN — TELEFOON 1253

tel. 1283 tel. 1214

l pak Spar koffie (roodmerk) 25 et goedkoper en nog 10 %
zegelkorting

Bij 50 gram Spar poederkoffie 2 repen GRATIS !
Bij 100 gram Spar poederkoffie 4 repen GRATIS I
Bij 200 gram Spar poederkoffie 8 repen GRATIS !
Bij elke pot Spar jam l speldje GRATIS !

zegelkorting
1 paar nylons van 195 et voor 159 et - 16 et „
150 gram snijworst van 90 et voor ... 79 et - 8 et ,,
500 gram gezouten mager spek
van 230 et voor 198 et - 20 et „
2 pakjes Spar pudding (Z.S.) 52 et - 10 et ,,
2 pakjes Spar pudding (M.S.) 72 et - 14 et „
l fles Andolino vruchtenwijn 160 et - 32 et „
l blik varkensvlees 144 et • 29 et ,,
3 schoenletters van 100 et voor 89 et - 9 et „
l chocoladeletter, groot, van 120 et
voor 105 et - 10 et ,,
l chocoladeletter, klein, v. 60 et voor 55 et - 5 et „
DAGELIJKS VERS VLEES MET 10 % ZEGELKORTIG !

öfc
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

G. Emsbroek & Zn. c.v
Siemermk

Vorden

Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

OP H NG
VAN BANKETBAKKERIJ

W i e k a r t
HARTELIJK WELKOM

LAAT UW WONING DOOR ONS

installeren
PRIMA WERK

GROTE SERVICE

VOORDELIGE PRIJZEN

A.J.A.H O L M II M K

Verwen uw vrouw eens met een ELEKTR.

DEKEN. We hebben ze in l- en 2-persoons

of een WAS-AUTOMAAT wij kunnen ze

ook voor u demonstreren. Ook in centrifu-

ges, stofzuigers, mixers en alle huishoude-

lijke artikelen. Porselein en aardewerk.

A. F. WIGGERS
LINDE

Biks in de trog, kleppen open en.. . het voeren van de mest-
varkens is gedaan! Zó snel gaat modern voeren - zó gemakke-
lijk en liJfcis Supervitebiks voeren.
SupervitOTiks stuift niet en voorkomt het vermorsen van voer.
Bestel daarom nu Supervitebiks - voor snel en gemakkelijk
voeren.

voert tot winst f

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -fD (05752) 1540

Hl automobilisten
GA NU DE AUTO ZELF
OPKNAPPEN.
WIJ HEBBEN VOOR U DIE
MOOIE

BROMFIETSHELMEN
CROSS-HANDVATTEN
RACE-OLIE

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

autospuitbussen

De speciale verfwinkel
op Het Hoge

H. Weustenenk
Telefoon 1377

TV-TAFELS ƒ 39,75

COOP. BOERENLEENBANK
RAIFFEISENBANK
VORDEN
ie spaarbank met volledige bankaervlc»

Ruurloseweg 21

vraagt:

Assistente
voor de boekhoud/giro-afdeling

met goede vooropleiding en kunnende typen

Voor deze afwisselende funktie
gaat onze voorkeur uit naar
een accuraat jong meisje.

Schriftelijke sollicitaties voor 19 november
ten kantore der bank Ruurloseweg 21



Voor de vele bloemen,
cadeaus en felicitaties
ontvangen bij ons huwe-
lijk, zeggen wij u allen,
ook namens onze ouders,
heel hartelijk dank.

R. WESSELINK
A. WESSELINK-
BAKKERWEERD

Vorden, november 1965

Te koop: HAARD, merk
Etna, grijs, in zeer goe-
de staat verkerend.
H. Schotsman, Zutphen-
seweg 60, Vorden

Zo spoedig mogelijk ge-
vraagd: EEN FLINKE
JONGEN leeftijd 17-18
jaar of een MEISJE in
huishouding-winkel.
Wed. ten Brinke,
Zutphenseweg

Te koop: Prima con-
sumptie winterwortelen.
A. Meyerink, C 19,
Vorden

Te koop: BROMFIETS,
merk Sparta.
Margrietlaan l

Te koop: KNOLLEN.
Weenk, „Op Weenk"
E 39, Linde

Te koop: Een roodbont
dragende VAARS van
goede produktie.
B. Voskamp, ,,de Vos-
kuil"

Te koop: Een 3 weken
oud MAALKALF bij
H. Walgemoet, C 124
Vorden, bij Enzerink

Te koop: 2 tomen zware
BIGGEN.
H. F. Sleedoorn, Ock.
horsterweg 8, Wichmond

DE WEG J\ VOOR..

JïLuW

&*!!««
HET P\J.M.

VERFHUISKUITERWEERD
RUURLOSEWEG35^~ TEL.1S23

v. v. D.
AFDELING VORDEN

Jaarvergadering
in hotel „'t Wapen van Vor-
den" (F. P. Smit).

DINSDAG 16 NOVEMBER
8 UUR.

AGENDA:

Bespreking gemeenteraadsverkiezingen

ie NUTSAVOND
WIJZIGING DATUM ! J !

Inplaats van donderdag 25 november komt
de heer G. du Marchie Sarvaas nu

WOENSDAG 17 NOVEMBER
NAAR VORDEN.

Hij zal spreken en dia's verto-
nen over zijn reis naar Japan.

Aanvang 8 uur.

Wie aan diepvriezen denkt
denkt aan FRIAC, de diepvriezer

Wie aan FRIAC denkt
denkt aan

JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6, Vierakker

Eigen koeltechnische servicedienst

DROGISTERIJ

De Olde Meulle'
Gedipl. drogist

J. M. VAN DER WAL,

the boys
marching in!

Naar school in zo'n echte
jóngensjas. Kom nu kie-
zen l

Model met capuchon en
opgezette zakken, fan-
tasie gevoerd.

Model met steekzakken,
zonder capuchon.

Kwaliteitsartikelen
tegen sterk verlaagde prijzen!
Vergelijkt u de prijzen maar gerust.

Nieuwe oogst VIJGEN, 2 pakjes voor

Potten APPELSTROOP, slechts

2 blikjes SOEPBALLEN

49
59
79

ZE ZIJN ER WEER,
nu extra voordelig, koop ze nu
REKLAME CHOCOLADELETTERS, 3 stuks voor 89

TONGENWORST, 150 gram 98

SNIJWORST, 150 gram 79

GELDERSE SCHOUDERHAM, 150 gram 98

BOERENMETWORST, 150 gram 89

LEVERPASTEI, blikjes è, 200 gram, 2 blikjes voor 10O

GROTE KOFFIEREKLAME
bij 2 pakken CLIMAX KOFFIE, oude prijs,
PRACHT KOP EN SCHOTEL GRATIS

Kent u onze overheerlijke BANKETSTAVEN
2 stuks voor 98

HET NEUSJE VAN DE ZALM

verse CAPUCIJNERS in blik, deze week per litersblik 98

DUBBELE SPERZIEBONEN, per litersblik 89

DOPERWTEN, middelfijn extra, per litersblik 98

APPELMOES van goudreinetten, nieuwe oogst,
% liter, deze week 2 potten voor 109

2 grote zakken POTGROND voor 89

ZOUTE PINDA'S, per zak a 300 gram

BANKETBAKKERSKOEKJES, 250 gram

2 zakjes GROENTENSOEP van 118 et voor

2 zakjes DROP, van 78 et voor

l blik WEEKEND KOFFIE, tijdelijk

APPELSAP, 2 grote flessen voor

Goudgele SLAOLIE, deze week per fles

CHOCOLAADJES, 200 gram

79
69
98
6£

169
129
119
98

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. fl L B fR S
Nieuwstad 5 Vorden

zie speciale St Nicolaas-krant

Opening
en
Verkoop
morgen 12 november, 3 uur

BANKETBAKKERIJ

Wiekart
Burg- .Galléestraat 6 — Telefoon 1750

Telefunken RADIO
TELEVISIE Nord Mende

Vooraan in service FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 — ZUTPHEN — TEL. 3813

Vooraan in kwaliteit



TIJDELIJK bij
LEEUWENZfGEL MARGARINE
voor 20 glazenzegels en

• f3,50
WEGENS ENORM SUCCES GAAT DEZE
AKTIE DOOR TOT
EIND DECEMBER

1965

Vraag morgen aan uw melkman Leeuwenzegel
margarine met glazenzegel.

ir w*wgffMyt*M¥1fc3f4*ïf*jHir'vLEEUWENHHIEGEL
0EVX.T V) i E. Wt.v
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M A R G A R I N E

14*82

U ziet het zo! bij de VIVO
weer stukken voordeliger!

AARDBEIEN OP SAP
literblik

APPELSAP
2 grote flessen

MARIE BISCUIT
3 forse rollen ...

GRONINGER KOEK
groot van stuk

SPERCIEBONEN
literblik .

1.39

1.09

1.00

O.89

0.89
Deze week: Bij 2 pak VIVO chocoladekorrels

GRATIS 2 LANDENVLAGGETJES OP STANDAARD
(Engeland en Noorwegen)

Geldig 10-17 nov.

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling

Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (O.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

OOK U ZULT IN VUUR EN VLAM
STAAN VOOR DE PRACHTIGE

MYLFLAM gasaansteker
O Licht in gewicht
O Zuinig in gebruik
O Sierli jk van vorm
O Grote navultank
O Prijs vanaf ƒ 19,95
O Navultank ƒ 3,85 (voldoen-

de voor meer dan l jaar !)

U VINDT ZE BIJ:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 — Tel. 1553

Te koop tegen aantrekkelijke prijzen:

l waterpomp installatie met drukke-
tel, lichtnetmotor, gheel kompleet,
merk Osna.

l gasfornuis merk Homan.

l gasgeyser merk Fasto.

8 melkmachineapparaten, kompleet,
o.a. Manus, Surge, F.N.

Vraagt ons meer inlichtingen

.Melkmachine-Onderdelen-Centrum'
JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6, Postbus 3, Vorden

VTVO KRUIDENIERS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 15 november 1965
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes, Motor-
Overalls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Ma-
rine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroe-
ken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoe-
nen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Ameri-
kaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 12, —. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 18,50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.'— tot f 32.50<
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed l Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachincs,
voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ring-
en steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-
sleutels, krikken, doppcn-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongens-
schoenen, voor de spotprijs van f 9.75, maten 32—38. Hoge brui-
ne Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 18,50.

Nieuw I Rubberlaarzen, iets speciaals f 12,—.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE
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Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tetefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging 1
Neem
obligaties van de N.V
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Waarom ?
onze Dotter Deux-pieces

DOOR DE KWALITEIT

DOOR DE APARTE MODELLEN EN DESSINS

DOOR DE PRIJS

KOMT ZE ZIEN EN PASSEN

H.LUTH
NIEUWSTAO 4, VORDEN

Voor de sportieoe dcunes

h e l a n c a pantalons
IN MODERNE KLEUREN MET BIJPAS-
SENDE PULLOVERS EN VESTEN

ZIE ONZE KOLLEKTIE

damesmutsen en -sjaals

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

EEN EIGEN HUIS IS GOUD WAARD !

Laat u daarom serieus voorlichten omtrent aankoop van een
goede en soliede woning. Wij bouwen - of beginnen binnenkort
met de bouw - in de navolgende plaatsen:

Hengelo (Gld), Korenbloemstraat, koopprijs p.w. ƒ 34.000,—
's Heerenberg, Hoge Distelweg, ramingprijs p.w. ƒ 28.400,—
Dinxperlo, Ds. van Dijkstraat, koopprijs p.w. ƒ 29.250,—
Winterswijk, Joh. Vermeerstraat, koopprijs ƒ 29.000,— k.k.
Zevenaar, Tulpenstraat, raminggprijs p.w. ƒ 29.000,—

Bouwplannen hebben wij verder in: Borculo, Brummen, Die-
penheim, Dieren, Geesteren, Heteren, Hummelo, Laag Soeren,
Rheden en Steenderen.

Inlichtingen GRATIS en VRIJBLIJVEND bij:

N.V. Mij. Eigenwoningbezit „Gelderland"
Dieren — Spoorstraat 42 a — Tel. O 83 30 - 40 53 b.g.g. 45 68

LEDEN VAN „JUDOKWAI VORDEN"
GEKOZEN VOOR LANDENWEDSTRIJD

In de dojo van de heer van Rijn, 5e dan te Utrecht
werden zondag jl. selektiewedstrijden gehouden.
Deze wedstrijden werden gehouden i.v.m. de inter-
landwedstrijden tussen Amsberg (Canada) en Ju-
dokwai (Nederland).
Voor deze ontmoetingen, die op 11 en 12 decem-
ber zullen worden gehouden, slaagden drie leden
van ,,Judokwai Vorden" erin zich te plaatsen
voor de Nederlandse ploeg.
In de Kyu graden lichtgewicht wist de heer J. v.
d. Sluis zich te plaatsen. In het middengewicht de
heer G. Notten en in de dan graden zwaargewicht
de heer J. Wentink.
Hiermede is wel bewezen dat de judospört in
Vorden niet op de laatste plaats staat en dat niet
alleen judoleraar H. W. Wentink, Ie dan, trots is
op zijn pupillen, doch dat het ook een eer voor
Vorden is zulk een prima judoschool te bezitten.

OPBRENGST KOLLEKTE

De opbrengst van de in deze gemeente gehouden
kollekte ten bate van de NOVIB (anti honger
aktie) bedroeg ƒ 183,71.

Tanden blank-Adem f Kis

IVOROL
Onbetwist de beste tandpasta

Kies voor
uw oliehaard

SHI

Kies voor snelle levering
en prima service

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - VORDEN

telefoon 05752-1261

MOOIE SUCCESSEN

Op de grote kringtentoonstelling van pluimvee en
konijnen, welke te Ruurlo op 5, 6 en 7 november
jl. werden gehouden, behaalden enkele leden van
PKV alhier de volgende predikaten:

W. Tragter met Wyandotte kriel gestreept hen
jong: G.

D. J. Goldenbelt met Vlaamse reus wit (rammen)
jong: Z.G. en G.G.

Met Vlaamse reus wit (voedster) jong: G.G.
W. Tragter met Wener wit (ram) oud: Ie Z.Z.G.
met Wener wit (ram) jong: l Z.Z.G. en G.G.
G. W. Tragter met Blac an tan zwart (voedster)
jong: 2 x G.G.

Wintersportmode
KNICKERBOCKERS,
dames en teeners

KNICKERBOCKER
KOUSEN

HELANCA PANTALONS

NYLON JACKS
isothermyl gevoerd

DAMES- EN HERENTRUIEN
VESTEN EN PULLOVERS
in prachtige kleuren

SPORTIEVE WARME
"SJAALS

wol of zijde, nieuwste dessins

SUÊDE LEDEREN EN
NYLON SKIWANTEN
wind- en waterdicht, warm ge-
voerd

JANUS DE ECHTE NOORSE
SOKKEN EN KOUSEN

Hartens
Wapen- en Sporthandel, Zutphenseweg 15 a

VORDEN — EIBERGSE BOYS 2—2

Direkt na het fluitsignaal van scheidsrechter Ben-
nink, ontspon zich een levendige wedstrijd waarbij
de bezoekers de eerste twintig minuten ongetwij-
feld het beste van het spel hadden.
Met lange passes door het midden probeerden zij
de Vorden-defensie te overrompelen. Reeds na
enkele minuten kwam uit één dezer aanvallen de
bal bij rechtsbinnen H. Izaks, die buiten bereik
van doelman Golstein, keihard tegen de paal
knalde. Even later kon linksachter Maalderink
opnieuw, na een gevaarlijke aanval, de situatie
ten koste van een corner klaren.
De thuisclub verplaatste hierna het spel. Ab Nij-
enhuis speelde zich op een gegeven moment keu-
rig vrij, doch zijn harde schuiver werd prachtig
door doelman Ordelman gestopt. Enkele ogen-
blikken later omspeelde Bertus Nijenhuis enige
tegenstanders, doch via doelman Ordelman en de
paal, ging de bal corner. Deze cornerbal werd
door B. Nijenhuis hooa^^>or de doelmond ge-
plaatst en door linkshaBPVesterveld fraai inge-
kopt 1—0.
Vorden kreeg de Boys hierna volledig in haar
greep en er ontstonden enkele benarde situaties
voor het Eibergse doel. Westerveld kopte nog eens
rakelings langs de verk^tfde kant van de paal,
terwijl Ab Nijenhuis d^Bfceper nog eens op de
proef stelde met een knap^chot. Even later schoot
dezelfde speler uit een pass van B. Nijenhuis ra-
kelings voor doel langs. Een minuut voor de rust
knalde aanvoerder Besselink van grote afstand
keihard tegen de lat, waarna de terugspringende
bal door Eef Eggink in het doel werd getikt 2—0.
Wie gedacht had dat Vorden in de tweede helft
de voorsprong zou consolideren, om daarmee de
eerste thuisoverwinning tot een feit te maken,
kwam bedrogen uit. De thuisclub maakte de fout
het middenveld prijs te geven, terwijl de kombi-
naties in de voorhoede, waarin linksbuiten Dostal
nauwelijks in het spel werd betrokken, veel te
kort werden gehouden, waardoor de aanvallen to-
taal ongevaarlijk werden.
Technisch waren de Boys beslist beter. Doelman
Golstein, die deze middag een trage indruk maak-
te, verzuimde na vijf minuten in te grijpen waar-
door linksbinnen H. Temmink de gelegenheid
werd geboden van dichtbij raak te schieten 2—1.
Gestimuleerd door dit succes kwamen de Boys nu
gevaarlijk opzetten en na een kwartier scoorde
rechtsbuiten Stemerdink, na Besselink met een
boogballetje omspeeld te hebben, waarbij Golstein
wederom verzuimde tijdig uit zijn doel te komen,
de gelijkmaker 2—2.
De laatste 25 minuten ging de strijd vrijwel ge-
lijk op. Doelman Ordelman kon éénmaal met de
grootste moeite een terugspeelbal tot corner ver-
werken. Linksbuiten Dostal schoot van dichtbij
in het zijnet, terwijl aan de andere kant doelman
Golstein op fraaie wijze een vrije schop uit zijn
doel hield. Uiteindelijk gaf het gelijke spel de ver-
houding goed weer.

BE QUICK 4 — VORDEN 3 6—1

Voor de rust konden de Vordenaren de thuisclub
nog wel goed partij geven, doch na de rust kwa-
men de geel-zwarten er vrijwel niet meer aan te
pas.
Na twintig minuten bracht de Zutphense midvoor
de stand op l—O, waarna Rouwenhorst vijf minu-
ten later voor l—l zorgde. Bij de rust was de
stand 2—1. In de tweede helft konden de Vorde-
naren, ondanks het goede verweer van doelman
Wesselink, niet verhinderen dat Be Quick de
stand geleidelijk tot 6—l opvoerde.

UITSLAGEN EN PROGRAMMA VORDEN

De uitslagen van de zaterdag gespeelde junioren-
wedstrijden waren als volgt:
Vorden B—Be Quick B 1—2; Keyenburgse Boys
B—Vorden D O—4; Wilhelmina SSS E—Vorden
F 5—0.

Het programma voor het a.s. weekend luidt:
Sp. Lochem A—Vorden A; Almen A—Vorden B;
Wilhelmina SSS B—Vorden C; Doetinchem C-
Vorden D; Vorden E—Almen B; Be Quick E—
Vorden F.

In verband met de interland Zwitserland—Neder-
land heeft Vorden l zondag vrijaf. Vorden 2 speelt
om 12 uur op eigen terrein een vriendschappelijke
ontmoeting tegen Lochuizen 1. Overigens was het
zondag een gunstige dag voor de tweede uitgave
van Vorden want koploper Sp. Doesburg 3 leed
een 6—l nederlaag zodat Doesburg en Vorden
thans beide 4 verliespunten hebben.
Vorden 3 speelt zondagmorgen in Gorssel tegen
Gorssel 3, terwijl Vorden 4 thuis de strijd aan-
bindt tegen AZC 6.

WARNSVELDSE BOYS 4 — RATTI 3 12—0

De derde uitgave van Ratti kreeg in Warnsveld
een fikse 12—O nederlaag te slikken van het 4e
elftal der Boys. Ratti tolde diverse invallers in
haar gelederen o.m. voor doelman Hoebink, die
bleek vervangen door Joh. Engberts.
Reeds in de eerste helft kon de thuisclub een gro-
te voorsprong nemen. Na tien minuten werd het
l—O door een foutieve opstelling der Ratti-verde-
digers, waarna de doelpunten aan de lopende band
werden gescoord en men met rust al tegen een
5—O achterstand aankeek.
Ook na de thee gaven de Boys de toon aan. B.
Mullink moest bij Ratti wegens een blessure wor-
den vervangen door C. Koers. Geleidelijk ver-
hoogde de thuisclub de score tot liefst 12—0.
Ratti's voorhoede bleek te zwak om tot vrucht-
baar resultaat te komen, de aanvallen waren te
doorzichtig en het schot was slecht.

Voor de strijd om het persoonlijk jeugdkampioen-
schap van gewest Gelderland, distrikt Oost, werd
zaterdagmiddag, in zaal Eskes te Vorden, de 4e
ronde gespeeld.
Dankzij een overwinning op de Vordenaar W.
Wassink, slaagde Bennie Smeenk uit Ruurlo er
in het kampioenschap op zijn naam te brengen.
Met nog één ronde te spelen, is hij voor de andere
deelnemers nl. onbereikbaar geworden.
De uitslagen van de overige twee partijen waren:
H. Bannink (Vorden)—J. Ziemerink (Eibergen)
O—2; H. Bouwhuis (Eibergen)—A. Wassink (Vor-
den) 1—1.
De sand luidt:
1. B. Smeenk, 4 gespeeld 8 punten; 2 t.m. 4. W.
Wassink, A. Wassink en H. Bouwhuis, 4 gespeeld
4 punten; 5. J. Ziemerink, 4 gespeeld 3 punten;
6. H. Bannink, 4 gespreid l punt.
A.s. zaterdag wordt de laatste ronde gespeeld.
Deze is voor de l van de tweede plaats
van groot belang want behalve de kampioen Ben-
nie Smeenk is ook nummer twee op de ranglijst
gerechtigd om in Arnhem deel te nemen aan het
jeugddamkampioenschap van Gelderland.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompctitie van DCV wer-
den vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wed-
strijden gespeeld:
W. Slootjes J. Hoenink l—1; J. Lammers—J.
Klein Brinke 2—0; C. van Ooyen—J. Dijkman
O—2; J. Wiersma—H. Klein Kranenbarg O—2;
Chr. Jansen—A. Wassink 2—0; Klein Lenderink
—H. Hulstijn 0—2; H. W. Esselink—G. Hulshof
2—0.
Jeugdafdeling:
A. Bennink—G. Bannink 2—0; R. Bos—C. Bor-
gonjen 2—0; B. Rietman—H. Bannink l—1; W.
Bos—B. Besselink O—2; S. J. Mombarg—H. Mok-
kink O—2; H. Kreunen—A. Bos 2—0; H. Mok-
kink—M. Dijkman 2—0; M. Dijkman—C. Borgon-
jen 2—0.

EERSTE TIENTAL DAMCLUB DCV OP KOP
DCV l — WDV l 11—9

Dankzij een kleine 11—9 overwinning op koplo-
per WDV uit Winterswijk, is het eerste tiental
van de Vordensc damvereniging DCV er in g-
slaagd de eerste plaats van WDV over te nemen.
De Vordenaren hebben thans 6 punten uit drie
wedstrijden.
Beido ploegen telden deze avond enkele invallers.
Bij Vorden waren dat S. Wiersma, die aan bord
drie op fraaie wijze remise wist te behalen tegen
H. v. d. Walle, en J. Masselink, die aan bord tien
H. Kruisselbrink versloeg. De Vorden-speler J.
Oukes zag aan bord twee een vrijwel gewonnen
wedstrijd toch nog in een nederlaag eindigen. Hij
verloor nl. ,,op do klok". De partij tussen Ter
Beest en Kolstee zou in eerste instantie moeten
worden afgebroken. De Vordenaar bood remise
aan, hetgeen niet door Kolstee werd geaccepteerd,
waarna Ter Beest de parij gewonnen gaf.
De individuele uitslagen waren:
B. Nijenhuis—G. Lebbink 2—0; J. Oukes—H.
Heebink 0—2; S. Wiersma—H. v. d. Walle l—1;
J. F. Geerken—K. Hengoveldt l—1; B. Breuker—
K. Jetten l—1; G. ter Beest—J. te Kolstee O—2;
J. J. van Dijk—A. Tragter 2—0; B. Wentink—B.
Schreurs l—1; A. D. Smeenk—W. Kruisselbrink
l—1; J. Masselink—H. Kruisselbrink 2—0.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

FORSE OVERWINNING VAN KOT

Het eerste drietal van de Vordense biljartvereni-
ging KOT heeft in klasse C l van het biljartdis-
trikt „Zutphen en Omstreken" een prachtige 7—O
overwinning behaald tegen De Klok 1.
De individuele uitslagen waren:
J. Klein Hekkelder 312 (312)—R. Mulder 276
(250); W. Pardijs 246 (246)—D. Wolters 132
(102); J. Wijnbergen 146 (146)—R. de Vries 110
(45).
De Vordenaren nemen door dit resultaat thans op
de ranglijst, met 15 punten uit 4 wedstrijden, de
5e plaats in. Bovenaan staat De Kroon 2 dat uit
4 wedstrijden 21 punten heeft weten te vergaren.
De rij wordt gesloten door Bierhuis l met 5 pun-
ten.
Het tweede viertal van KOT kwam eveneens tot
een goede prestatie door Berkclbrug 2 met 7—2
te verslaan.
De gedetailleerde uitslagen waren hier:
H. Meyerman 109 (109)—W. Doodewaard 118
(93); S. Huizinga 84 (84)—J. Damen 109 (98);
Joh. Jansen 84 (65)—A. Vermeulen 101 (101);
H. Visser 84 (84)—W. Vermeulen 84 (45).
KOT 3 dat eveneens uitkomt in klasse 2 verloor
met 9—O van De Kroon 3.
De persoonlijke uitslagen waren hier:
L. Nieuwenhuis 109 (109)—B. Seesing 84 (78);
G. ten Have 101 (101)—H. Visser 85 (52); J. G.
Piepers 92 (92)—W. Zuurveld 84 (71); J. Terwel
84 (84)—H. Zweverink 84 (82).
In deze klasse C 2 staat KOT 2 met 25 punten uit
4 wedstrijden op de derde plaats, terwijl KOT 3
met 6 punten uit 4 wedstrijden de laatste plaats
bezet. Bovenaan staat De Kroon 3 met 28 punten.
In de klasse C 4 verloor KOT 4 in Voorst met
5—4 van Voorst 4.
De persoonlijke uitslaan waren:
J. Zegers 38 (38)—H. Zweverink 58 (40); J. W.
Spiegelenberg 29 (21)—A. Jansen 58 (58); D.
Smies 29 (29)—J. Vriezekolk 48 (31); J. Romeyn
29 (28)—G. Sleurding 38 (38).
KOT 4 staat in haar afdeling met 8 punten uit 3
wedstrijden onderaan de ranglijst. Bovenaan staat
De Klok 3, met 21 punten uit 3 wedstrijden.



3 fantastische
30 CM LANGSPEELPLATEN

VOOR SLECHTS ƒ 9,95 BIJ
ELKE PHILIPS GRAMO-
FOON OF RADIOGRAMO-
FOON DIE U NU GAAT
KOPEN.

PHILIPS platenspeler
al voor 175.-

Dit zijn de drie langspeelplaten

Sed Hamilton speelt amusementsmuziek

Het Mincapolis Symphony Orchestra
speelt Strauss melodieën. 8 bruisende
walsen

Het koor Deo Cantemus uit Rotterdam
zingt Kerstliederen.

MAAK GEBRUIK VAN DEZE
TIJDELIJKE AANBIEDING.
U KUNT HET EERST ZELF
HOREN

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

MANNEN
KIEZEN
MANNEN
MODE

first

RAADHUISSTR., VORDEI

DOE HET ze 11

heden hardboard
in de maten:
122 x 214 cm
122 x 244 cm
122 x 274 cm
122 x 305 cm

a ƒ 4,18 per plaat
& „ 4,77 „ „
& „ 5,38 „ „
a „ 5,95

VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN
NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

VREDESTEIN (alle maten)
BUITEN. EN BINNEN-
BANDEN, VELGLINTEN

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

Doe het nu
Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke ge-
wenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK.

fa. Benrie
Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

H.H. LANDBOUWERS

VOOR HET MACHINAAL

PLUKKEN VAN UW

STOPPELKNOLLEN

op rijen of breedwerpig, houdt ondergete-
kende zich beleefd aanbevolen.

H. BOSMAN
bij het zwembad - Telefoon 1284

Weekend-reklame
VRIJDAG EN ZATERDAG

SLAGROOMTOMPOEZEN
40 et. per stuk - 5 voor ƒ 1,50

VRUCHTENGEBAKJES
44 et. per stuk - 5 voor ƒ 2 , —

KOFFIEBROODJES
22 et. per stuk - 5 voor ƒ l,—

STUK SLAGROOMGEBAK
u snijdt er 6 flinke gebakjes uit
van ƒ 2,60 voor ƒ 2,10

ZATERDAG
ROZIJNENBRO

van ƒ 1,75 voor

BAKKERIJ

DAG

ƒ 1,60

<^ •

Nieuwstad — Telefoon 1384

Weekendaanbieding
GROF GEBREIDE WOLLEN
SHAWL NU ƒ 7,50

GEVRAAGD:

chauffeur
VOOR SPOEDIGE

INDIENSTTREDING

Fa. Kluvers
VORDEN — TELEFOON 1318

ATTENTIE !

Alle onderdelen voor melkmachines
leveren wij uit voorrad.
Passend voor Alfa Lavel-, Surge-, Senior-,
Benco-, Utina-, Flaco-, Manus-, Miele-,
Westfalia- melkmachines.

VRAAGT PRIJSLIJST

Ook snelle service bij elke storing.
• Alfa Laval vacuüm scheermach.
0 Ecomon elektr. scheermachines
• Utina-, Flaco-melkmachines
• Friac diepvriezers

Voor al deze artikelen naar:

.Melkmachine-Onderdelen-Centrum'
JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6,, Postbus 3, Vorden

De hele week
280 et
290 et
300 et

Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram HOOFDKAAS 60
200 gram BOTERHAMWORST 60
200 gram BLOEDWORST 50
200 gram LEVERWORST 50
250 gram f y n e ROOKWORST 100

M. Krijt, Dorpsstraat
GYMNASTIEKVERENIGING

S P A R T A

H.H. HEREN SENIOREN
(30 jaar en ouder) voelt u er
iets voor

om aan gym te doen?
Zo ja, vrijdagsavonds vanaf
half tien bent u van harte wel-
kom in de turnzaal.

Onder bekwame leiding worden de stramme
spieren losgemaakt.

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZATERDAG 13 NOVEMBER, 3 UUR:

DE ZEEPKISTENRACE
Een spannende jeugdfilm met Nederlands
gesproken kommentaar.
Prijzen ƒ l,— en ƒ 0,75

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

ZONDAG 14 NOVEMBER, 8 UUR:

DE MAAGD VAN
NEURENBERG

met: Rossana Podesta, Christopher Lee.

TOEGANG 18 JAAR

BEJAARDENKRING
op donderdag 18 november om 14.15 uur

IN HET NUTSGEBOUW.
Een filmmiddag door de heer Dolphyn

ZATERDAG 13 NOVEMBER
ZIJN WIJ OM HALF VIER

GESLOTEN

Derksen

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS

Hebt u al kaarten voor de

UITVOERING
van het Dameskoor

op zaterdag 13 november om
half acht in het Nutsgebouw.
Entree ƒ 1,50 per persoon.

Na afloop B fl L
è. 50 cent per persoon.

Kaarten bij de leden en "'s avonds aan de
zaal. PJaatsbespreking vrijdagavond van 7-
8 uur a 10 cent per persoon.

Kindervesten en
-pullovers

ORANJEVERENIGING

Wichmond-^erakker
A.S. ZoJfDAG 14 NOVEMBER

dansen
Aanvang 7 uur in het St. Lud-
gerusgebouw.
Geheel nieuwe zaal.

ZATERDAG 13 NOVEMBER

ORKEST: „THE EVENING STARS"

PRIHSENBAL
School met de Bijbel
Het Hoge 42

Feestelijke ouderavond
op donderdag 18 november in
Irene. Aanvang half acht.

in zaal en café Schoenaker,
Kranenburg

Muziek: „De Prinsenkaper
De leerlingen van de zesde klas verzorgen
het programma en brengen o.a.

Zang, volksdansjes, „Kevertje
weet raad", „De slimme
knecht". G A A T T R O U W E N ?

Ouders, leden en belangstellenden worden
hierbij vriendelijk uitgenodigd.

DAN VOOR EEN MOOI

bruidsboeket
NAAR

BLOEMENMAGAZIJN

D E R K S E N
Zutphenseweg 13

MEVROUW, MIJNHEER,

VOOR UW

vaste vloerbedekking
NAAR EEN VAKKUNDIG
ADRES!

Wij leveren o.a. in:

Nylon tapijt, Sunspray, Tapi-
som, Esconyl. In de Bouclé's,
Tredfort, Lana, Parade, Gazon,
Rotterdam en Jato.
Ook in Ster kokos een mooi
assortiment.

Als speciale attraktie wordt in de maand
november

geen werkloon berekend

Fa. 6. W. Luimes - B. Lammers
Telefoon 1421

P.S. Gaarne komen wij met stalen bij u
thuis.

adidas
met de banden 3

voetbalschoen
der kampioenen

fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthandel

TRAGTER


