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Jaarvergadering Jong Gelre
Onder leiding van de heer Joh. Pardijs, voorzitter
van de afd. Voren van Jong Gelre, hield genoem-
de afdeling in hotel ,,'t Wapen van Vorden" een
druk bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord werden inzonderheid wel-
kom geheten de heer A. G. Nijenhuis, assistent
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en enige nieuwe
leden, alsmede de heer Zeevalkink als gast van
de afd. Hengelo (Gld.).
De uitwisseling met de afd. Dalen (Dr.) was goed
geslaagd. Bij de afd. sport o.a. voetballen, werd in
het afgelopen seizoen voor de tweede keer de
wisselbeker gewonnen. Bij het touwtrekken werd
het kampioenschap behaald. Door het hoofdbe-
stuur was een richtlijn voor de te voeren aktivi-
teiten in het komende winterseizoen toegezonden.
Spreker sprak de wens uit dat alle leden zich in
het komend seizoen aktief zouden betonen.
Medegedeeld werd dat op 8 oktober a.s. in de
„Keizerskroon" te Ruurlo de gewestelijke verga-
dering zal worden gehouden, terwijl op 9 oktober
a.s. op het bedrijf van de heer H. Tjoonk een door
Jong Gelre, JBTB en CJBTB een wedstrijdmiddag
zal worden georganiseerd. Deze wedstrjjdmiddag
zal o.a. bestaan uit een rundvee-varkens-beoorde-
ling, trekkerbehendigheid, bromfiets wedstrijd,
touwtrekken enz. Na afloop zullen in hotel ,,'t
Wapen van Vorden" de behaalde prijzen worden
uitgereikt met als sluitstuk een avonddropping.
Spreker hoopte zowel van de zijde der leden en
niet-leden en ouderen op veel belangstelling zulks
ter stimulering van het jongerenwerk.
In samenwerking met de afd. Hengelo (Gld.),
JBTB en de MBA zal op 16 oktober a.s. een sport-
middag op het ,,Werkse Veld" worden gehou-
den met een dansavond tot besluit in zaal Schoen-
aker op de Kranenburg. In hotel Ovink te Almen
vindt op 2 november a.s. de najaars-ringvergade-

ring plaats met als spreker de heer Kamperman
uit Olst.
De provinciale najaarsvergadering wordt georga-
niseerd te Arnhem op 16 november a.s. terwijl in
samenwerking met de Bond van Plattelands-
vrouwen (afd. Vorden) en de GMvL de jaarlijkse
propagandafeestavonden op 26 en 27 november
a.s. zullen plaats vinden.
Door enkele leden werd verslag uitgebracht van
het gehouden weekend-uitwisseling met Dalen en
de excursie naar Denemarken.
De penningmeester mocht een klein batig
saldo bekend maken. Op de volgende gekombi-
neerde vergadering zullen de bondsinsignes ver-
krijgbaar worden gesteld.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden in
plaats van de heren H. Eggink, sekretaris en
D. Wesselink, penningmeester, gekozen de heren
W. Vruggink en W. Winkel. De scheidende be-
stuursleden werd dank gebracht voor wat zij in
het belang van de vereniging hadden gedaan on-
der aanbieding van een blijk van waardering.
De heer B. Rossel mocht als trouwste vergade-
ringbezoeker eveneens een huldeblijk in ontvangst
nemen. Tot sekretaris werd benoemd de heer
W. Wagenvoort en tot penningmeester de heer
J. Harmsen.
Tevens werd nog bekend gemaakt dat er gele-
genheid zal bestaan tot het volgen van een cursus
in machinaal melken en timmeren.
Na de pauze behandelde de heer Nijenhuis het on-
derwerp: ,,Mechanisatie in de hooibouw en bieten-
teelt" waarbij spreker bij het laatstgenoemde on-
derwerp wees op de wenselijkheid van de bouw-
voren alsmede de grondbewerking. Een en ander
werd met dia's verduidelijkt. De voorzitter dankte
de spreker voor zijn duidelijke uiteenzetting en
bood hem een rokertje aan.

VOORLICHTINGSAVOND
Tijdens het afgelopen voorjaar in Vorden gehou-
den voorlichtingsavond van de NVSH afd. Zut-
phen, waar dr. Van Drommelen, schoolarts te
Winterswijk en medisch leider van het NVSH
consultatiebureau in Enschede en Zutphen ,,de
pil" besprak, kwam uit de vergadering sterk de
wens naar voren om in Vorden ook de film:
„Kringloop" te vertonen.
Naar wij vernemen zal dit nu plaats vinden op
donderdag 14 oktober a.s.
Dr. Van Drommelen zal de film toelichten en
hoopt daarbij vele ontstane vragen uitvoerig te
kunnen beantwoorden.
Gezien de grote openheid waarmee hij de momen-
teel wel zeer in het brandpunt staande sexuele
voorlichting behandelt en de door hem opgedane
ervaringen hierbij, zijn wij er van overtuigd, dat
er voor deze avond stellig grote belangstelling
zal zijn.

NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
Volgende week dinsdag komt in hotel ,,'t Wapen
van Vorden" de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen bijeen.
Als onderwerp wordt besproken: ,,Gratie en
Charme".
Donderdag 28 okt. komt dr. Martens uit Warnsveld
die het onderwerp: „De menselijke waardigheid"
heeft gekozen. Dus weer 2 interressante bijeen-
komsten voor de dames. Zie adv. in dit nummer.

RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ambtsgebied werd ten dienste van de rijkspost-
spaarbank in de maand september j.l. ingelegd
ƒ 80.269,83 en terugbetaald ƒ 100.241,07.

EHBO-CURSUS
Naar wij van het bestuur van de EHBO afdeling
Vorden vernamen, hebben zich voor de nieuwe
EHBO-cursus een vijftiental deelnemers opgege-
ven, waardoor de cursus definitief doorgaat. De
lesavonden worden op donderdag gehouden.
Daar de laatste jaren geen EHBO-cursus gehou-
den kon worden, wegens gebrek aan deelname,
had men toch een veel grotere aanmelding ver-
wacht.
Regelmatig wordt er bij diverse gebeurtenissen
een beroep op de EHBO gedaan. Het bestuur had
er dan ook stellig op gerekend dat er van de zijde
van de sportverenigingen en ook van de bedrij-
ven een goede belangstelling zou bestaan.
Dit is echter (nog) niet het geval, zodat het be-
stuur hoopt dat het aantal deelnemers (sters) toch
nog met een flink aantal zal toenemen.

ZOJUIST ONTVANGEN:

FANTASTISCH LEUKE
KOLLEKTIE

pantoffels

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

BILJARTKOMPETITIE „DE IJSSELKRING"
GAAT WEER DRAAIEN

In de week van 11 tot 16 oktober a.s. zal de kom-
petitie van de biljartkring ,,De IJsselkring" weer
gaan draaien. Waren er verleden jaar een twin-
tigtal teams die hiera^a deelnamen, thans is dit
aantal gegroeid tot I^^zodat men zich genood-
zaakt zag om in drie Indelingen te spelen.
Deze mededelingen, deed de voorzitter van de
„IJsselkring" de hee^fes Arends uit Vierakker
tijdens de algemene ̂ Eenvergadering die werd
gehouden in café „de Zon" te Vorden.
In zijn openingswoord kon hij o.m. het nieuwe lid
café Wolbrink Hengelo (Gld.) verwelkomen.
Spreker hoopte dat de nieuwe kompetitie weer
prettig en sportief zou verlopen. Uit het jaarver-
slag van sekretaris de heer B. Schoenaker was op
te merken, dat de kring steeds groter wordt en
het aantal leden zich ook in stijgende lijn beweegt.
De penningmeester de heer Th. Sesink, vermeldde
met vreugde een batig saldo. Hierna volgden de
verslagen van de heren kompetitieleiders, H. Koe-
koek en B. Leferink. In het afgelopen seizoen
werd er zeer spannend en sportief gespeeld, het-
geen vooral te danken was aan de goede geest,
die er in de bond heerst. In totaal namen 22 teams
deel aan de kompetitie, verdeeld over twee klas-
sen van 11 teams. Het totaal aantal geregistreer-
de leden is 128, waarvan 60 in de A-klasse en
68 in B-klasse. Het inzenden en invullen van de
formulieren laat nog te wensen over, vooral het
tijdig inzenden wordt nogal vergeten. Getracht zal
worden hiervoor bij elke vereniging l persoon
aan te stellen.
In de A-klasse werd Excelsior 2 uit Baak met
vlag en wimpel kampioen, in de B-klasse was dit
Drempt 2, aan de persoonlijke kampioenschappen
namen 108 personen deel. Jammer dat niet alle
leden opkwamen, hetgeen vooral voor de tegen-
standers niet prettig was.
Het zal wenselijk zijn over deze persoonlijke kam-
pioenschappen nader van gedachten te wisselen,
voordat hiermede begonnen wordt.
Door de heren kompetitieleiders werd een voor-
stel ingediend om in de A-afdeling alleen spelers
toe te laten met een gemiddelde van 1,5, en hoger,
hetwelk met algemene stemmen werd aangeno-
men. Mocht in zo'n team een speler meespelen,
wiens gemiddelde lager ligt, dan zal door hem
toch het minimum aantal caramboles t.w. 60 ge-
maakt moeten worden. Getracht zal worden om de
persoonlijke kampioenschappen tussen de kompe-
titie door te houden of in de maand januari, of de
voorronden tijdens de kompetitie en de finales
aan het einde. Er zal worden onderzocht of dit
uitvoerbaar is.
In het afgelopen seizoen werd in de A-klasse de
hoogste serie 46caramboles gescoord door H. Rut-
ten sr. terwijl in de B-klasse B. Damen met 18
caramboles de topscorer was. Bij de bestuursver-
kiezingen werd het aftredende lid de heer Th.
Sesink, penningmeester, herkozen, evenals de bei-
de kompetitieleiders de heren B. Leferink en H.
Koekoek. Café Wolbrink uit Hengelo (Gld.) werd
met twee viertallen als nieuw lid toegelaten. Het
aantal clubs bedraagt nu 26.
Hierna volgde opgave van deelnemende teams aan
de kompetitie, terwijl eveneens de speelavonden
werden bekend gemaakt.
In de kaskommissie kregen zitting de heren H.
Brokke, en H. Zieverink. Besloten werd de jaar-
lijksekontributie ongewijzigd te handhaven.

KERKDIENSTEN ZONDAG 10 OKTOBER

H e r v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.05 uur ds. Ribbink van Eist Jeugddienst

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

G e r e f . K e r k
9.30 en 3 uur ds. Dondorp van Zutphen.
Bediening H. Avondmaal

R. K. K e r k d o r p
7.30 uur H. Mis en 10.00 uur Hoogmis

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
7.30 uur H. Mis en 10.00 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
(alleen spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot maandag, zuster
J. E. v. d. Schoot (telefoon 1487).

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

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

WEEKMAKKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 92 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 55,— tot ƒ 65,—.
Handel kalm.

BURGELIJKE STAND
van 29 september t.m. 8 oktober 1965

Geboren: Reinirus WilheJ^M, zoon van J. A.Eu-
link en E. M. Reulink; Coflralis Gerard, zoon van
C. H. Kerkziek en J. A. Buunk; Johanna Alberta,
dochter van J. G. J. Schimmel en J. A. Hoevers;
Denise Jozefa Maria, docJ^^ van L. IJsseldijk en
L. F. G. Dickmann; AlbeWRteint, zoon van B. J.
Groot Jebbink en R. Bannink.
Ondertrouwd: R. A. Th. Zents en J. E. M. Berend-
sen.
Gehuwd: J. A. Gunnewijk en W. B. Huitink.
Overleden: Geen.

AUTORIJLES ?

O.M.O.R.
erkend autorijschool

De Eendracht"99
Telefoon 1619 of 1256

VOORLICHTINGSAVOND
In hotel „'t Wapen van Vorden" hield vorige week
de afd. Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen een voorlichtingsavond over de keuken,
welke werd verzorgd door mej. Menger, huis-
houdconsulente van de Streekverbetering Warns-
veld.
Nadat de presidente de leden en mej. Menger op
hartelijke wijze had welkom geheten, vertelde
mej. Menger aan de hand van verschillende dia's
over drie soorten keukens t.w. de werkkeuken,
de eetkeuken en de woonkeuken. Het werd de
dames duidelijk gemaakt wat er alzo van een
keuken te maken is door middel van verbouwing.
In het streekverbeteringsgebied Warnsveld kan
dit gebeuren door advies te vragen aan mej.
Menger.
De presidente dankte de spreekster voor haar
duidelijke uiteenzetting en voor de leerzame
avond.
Met het zingen van het bondslied werd deze
voorlichtingsavond besloten.

VORDENSE VERKENNERS
A.s. zaterdag zullen de Vordense verkenners van
de David I. Alford groep huis aan huis ballpoints
ter verkoop aanbieden. De opbrengst is voor hun
clubhuis e.d. Zie adv. in dit nummer.

HEBV. KERK
A.s. zondag

JEUGDDIENST
Voorganger :

Ds. Ribbink van Eist.

Aanvang samenzang om 10.05 uur
Onderwerp:

De menukaart geweigerd - een eigen
stijl.

VOOR JONGENS

knickerbockers
MET LEDEREN CEINTUUR

IN MANCHESTER FIJN
OF GROF RIB

BEIGE . GROEN - BRUIN

BIOSCOOP

Zondagavond draait in het Nutsgebouw de film:
„Love in Las Vegas".
Met in de hoofdrollen El vis Presley (Lucky Jack-
son) en Ann Margret (Rusty Martin).
Het wordt een wilde, woeste jacht over de be-
roemde Hoover Dam en door de woestijn een race
die eindigt in een onverwacht en verrassend slot.

VOETBAL
VORDEN 2 —- DOETINCHEM 3 2—0

Vorden heeft in deze wedstrijd koploper Doetin-
chem 3 een verdiende 2—O nederlaag toegebracht.
Qua samenspel waren de bezoekers iets beter doch
aanvallend brachten zij er niet veel van terecht.
Doetinchem startte met een fel offensief waaruit
slechts één gevaarlijk schot kwam dat bekwaam
door doelman Wissels werd gestopt. Het gelukte
de thuisclub geleidelijk het spel te verplaatsen
maar het bleek dat de Doetinchemse achterhoede
moeilijk te passeren was. Na ruim 25 minuten
nam de thuisclub een l—O voorsprong toen Arf-
man snel doorliep op een door Wissels genomen
vrije schop. De bezoekers probeerden het hierna
met hoge ballen waar de Vordense defensie even-
wel goed raad mee wist.
In de tweede helft wogen de ploegen goed tegen
elkaar op. Een kwartier voor tijd werd rechts-
buiten Hengeveld op onreglementaire w^jze bin-
nen het strafschopgebied van de bal gezet. De
hiervoor toegekende penalty werd door aanvoer-
der Velhorst via de paal naast geschoten. Vijf
minuten later werd het dan toch 2—O toen Henge-
veld een fraaie voorzet van Arfman met een uit-
stekende kopbal afrondde. De bezoekers probeer-
den hierna nog wel de achterstand te reduceren
doch de goed spelende Vordense defensie wist van
geen wijken.

VORDEN 4 — HERCULES 3 5—0

Vorden 4 heeft de eerste kompetitiewedstryd op
overtuigende wflze gewonnen. Na tien minuten
bracht Wolsink de stand op l—O, waarna een
kwartier later de rechtsback van Hercules in ei-
gen doel schoot 2—0. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft besloot linksback Stokkink een
solorush met een fraai doelpunt 3—0. Even later
schoot de rechtsback van Hercules opnieuw in
eigen doel 4—0. Vijf minuten voor tijd bepaalde
Wolsink de eindstand op 5—0.

De juniorenuitslagen waren:
Aalten A—Vorden A 3—4; Zutphen A—Vorden B
14—0; Vorden C—Zutphania B 14—0; Pax B—
Vorden D l—3; Voorst B—Vorden E 4—0; Vor-
den F—Warnsveldse Boys C onbekend.

Het programma voor a.s. zondag luidt:
Vorden l—Vosseveld 1; Keyenburgse Boys 2—
Vorden 2; Zutphen 5—Vorden 4; Vorden A—Eib.
Boys A; Voorst A—Vorden B; Vorden C—Hercu-
les A.

KAMPIOENEN „DE LUCHTBODE" BEKEND

Vorige week zijn de kampioenen van de Vordense
postduivenvereniging ,,De Luchtbode" bekend ge-
worden:

Kampioen Vitesse:
1. H. Doornink 397 pnt.; 2. G. J. Addink 377 pnt.;
3. Fr. Hummelink 289 pnt.

Kampioen Midfond:
1. G. J. Addink 463 pnt.; 2. H. Doornink 397 pnt.;
3. Fr. Hummelink 192 pnt.

Kampioen Fond:
1. G. J. Addink 321 pnt.; 2. H. Doornink 206 pnt.;

Kampioen jonge duiven:
1. H. Doornink 529 pnt.; 2. Fr. Hummelink 301
pnt; 3. G. J. Addink 49 pnt.

Kampioen na vluchten:
1. G. J. Addink 306 pnt.; 2. H. Doornink 301 pnt.;
3. A. Lauckhart 231 pnt.

Generaal kampioen:
1. H. Doornink 1730 pnt.; 2. G. J. Addink 1516
pnt.; 3. Fr. Hummelink 878 pnt.



the boys
go marching in!

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

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

Model met steekzakken,
zonder capuchon.

Voor meisjes- en

jongenskleding wat

tegen een stoot je kan!

•11

111

VLOEIBARE

Ik werk op de FIN A raffinaderij. In dit bedrijf
worden scheepsladingen aardolie omgezet in

benzine, motor olie en . . . in vloeibare warmte voor uw
oliehaard of olie convector. Flamazur van FIN A is een
superieure kwaliteit haar dol ie! Flamazur houdt uw
kamer warm, de hele winter lang l

VERKOOPADRESSEN:

Brandstoffenhandel
G. WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Tel. 05752-1217 VORDEN

VOOR HET WARMSTE VUUR

HNA

Raiffeisen - Spaarweek
21 TOT 30 OKTOBER

6 pullen Sparbler 50 et goedkoper
1 fles % liter limonadesiroop 25 et goedkoper
6 pakjes Sparmargarine 25 et goedkoper
2 blikken appelmoes 25 et goedkoper
2 blikjes Europ ananas 50 et goedkoper
150 gr. gebr. gehakt v. 70 et. v. 59 et - 6 et zegelkorting
150 gram chocolade menagerie 75 et - 7 et
250 gram trekwerk 69 et - 7 et
250 gram medaillons 85 et - 8 et
l zak chocoladehagel puur 80 et - 16 et
l zak chocoladehagel melk 85 et - 17 et
l pakje chocolade frou frou 68 et - 14 et
l blik lunchworst 186 et - 27 et
100 gram musketflikken ]
100 gram sinasscmjfjc.s j

l rol eierbeschuit l
l cup smeerkaas

Alleen in de Z.B.: l blik a l liter ananas van 139 et v. 119 et

98 et - 10 et

89 et - 9 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 -

Nieciwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

Ijsbaan

Vorden
Een groot aantal Vordenaren hebben zich
spontaan aangemeld als lid voor de ijsbaan-
vereniging.

Men heeft hiermede aangetoond, dat het
initiatief wordt toegejuicht.

Het ligt in de bedoeling de algemene le-
denvergadering te houden in de derde week
van oktober. Leest u hieromtrent het Con-
tact van de volgende week.

U kunt zich als lid opgeven bij:

Mevr. M. C. van Mourik
Mej. D. Jansen
H. Wesselink
Dr. K. de Vries
M. Groen
G. W. Eyerkamp
J. van de Broek
J. F. Geerken
en de sigarenwinkeliers
Boersma, Eyerkamp rn
„Hassink"

A.S. DINSDAGMIDDAG
12 OKTOBER IS DE BANK

GESLOTEN

Boerenleenbank Kranenburg, Vorden
D 127 a

Vasa dames-onderblouse, met elegant ajour-pa-
Sroon. Het elastisch weefsel kleedt slank af. Ver-
vaardigd van 'Draion', dus zó gewassen, zó droog.
Maten: 42 t/m 50. v.a. 6.25

Firma Looman - Vorden



Met grote vreugde en
dankbaarheid delen wij u
mede, dat ons een zoon
werd toevertrouwd:

HENDRIK SIMON
JACOB

(Henk Jaap)

J. W. Albers
J. A. Albers-Huiser

Midsland, 28 sept. 1965
Hervormde Pastorie

Op 30 september werd
ons dochtertje geboren.
Bij het H. Doopsel zal ze
de namen ontvangen van

DENISE JOZEF A
MARIA

Leo IJsseldijk
Lidy IJsseldijk.

Dickmann

Vorden, oktober 1965
St. van 's Gravenzande-
straat l

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank, aan
allen die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben
gemaakt.

G. Dijkman
H. J. Dijkman-Meenink

Vorden, oktober 1965
Zutphenseweg C 67 c

Te koop: z.g.a.n. kinder-
wagen, geheel uitneem-
baar. Almenseweg 24

Gevraagd. Licht thuis-
werk. Brieven onder no.
28-1 bureau Contact

Net meisje zoekt werk,
donderdagmiddag en za-
terdag de gehele dag.
Brieven onder no. 28-2
bureau Contact

Te koop: Een z.g.a.n.
jongens tweed overjas
leeftijd 12 - 14 jaar.
Van Hainond, C 157 a
Vorden

Te koop : Hoover wasma-
chine met ingebouwde
wringer, alles in prima
staat, afm. 40x44x78 cm
J. Vedders, Ruurlose-
weg 29, Vorden

Gevraagd : Zo spoedig
mogelijk ongemeubileer-
de kamer (s) met zon.
Liefst gelegenheid tot
koken. Brieven onder no.
28-3 bureau Contact

Te koop : Wasmachine
z.g.a.n. met centrifuge.
Eykelkamp, E 109
Vorden

Te koop: Kolenkachel,
merk Etna z.g.a.n.
Dorpsstraat l, Vorden

Te koop: 2 tomen biggen
B. Klumpenhouwer,
Wildenborch

W Inplaats van kaarten

Maandag 11 oktober a.s. hopen onze
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geliefde ouders
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B. HARMSEN-GROOT JEBBINK X
hun 25-jarig huwelijk te mogen her- V

Xdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en vader.

Jan, Joke
Bennie, Marga
Opa

Vorden, oktober 1965
,,'t Schimmel"

Receptie van 3.00 - 4.30 uur in hotel
't Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
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X
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Diep getroffen door de zeer vele blijken van
medeleven door u allen u een of ander be-
toond bij het heengaan van mijn lieve man,
gevoel ik de behoefte hiervoor mijn harte-
lijke dank uit te spreken.

Daar het mij helaas onmogelijk is u allen
persoonlijk te danken heb ik deze weg moe-
ten kiezen, om u mijn gevoelens over te
brengen.

L. VAN DER WAL-HAHN

Vorden. oktober 1965

VERHUISD:

Oud:

Nieuw:

D. J. JANSEN

Wagenpark, Dronten

U. J. JANSEN
CARVEELSTRAAT 10

DRONTEN

G. Emsbroek £ Zn c. v.
Vorden, telefoon 05752-1546
Zutphenseweg 5-7

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

Elektricien
Leerling-elektricien
Verdere opleiding (cursussen V.E.V.) kun
nen op kosten van het bedrijf gevolgd wor
den.

Sollicitaties gaarne aan bovengenoemd
adres.

A.S. ZONDAG 14.30 UUR

VORDEN l - VOSSEVELD 1

Voor het bijvullen en nieuw

overtrekken van uw

matrassen
m IN K

P.I.T.-kollekte
11 OKTOBER - 16 OKTOBER

MANNEN
KIEZEN
MANNEN
MODE

first

L. SCHOOLDERMAN

Door de Coöp. werktuigenvereniging

MEDO
is voor maiskneuzen een

maisbek
aangeschaft.

Zij die maiskneuzen willen
kunnen zich opgeven bij:

F. H. BOUWMEESTER

E 101, Vorden, telefoon 6760

Ook voor
FRAISWERK, PLOEGEN,
GIERRIJDEN en over enkele
dagen KRAANWERK met
ATLASKRAAN.

Het bestuur.

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram tongeworst

200 gram boterhamworst

200 gram plockworst

200 gram hoofdkaas

200 gram kalfspaté

250 gram rookworst

M. Krijt, Dorpsstraat

280 et
290 et
300 et

60 et
60 et

100 et
60 et

100 et
100 et

Wat „ALBERS zelfbediening" biedt,
Is elders duurder, beter niet.
KOOPJE

HEERLIJK VOOR DE BOWL

Litersblikken MEIKERSEN OP SAP zonder pit slechts (198

Grote potten ABRIKOZEN OP SAP slechts 139

Grote flessen JUS D'ORANGE nu voor 139

3 ROESTVRIJ STALEN GOLFMESSEN VOOR 395
BIJ ELKE POT MAXWELL POEDERKOFFIE

ZE ZIJN ER WEER
die heerlijke BANKETSTAVEN, 2 stuks voor 98

Victoria grote CHOCOLADEREPEN, deze week 10
stuks voor 99

De Zaan CACAO, 2 pakjes voor T9

FONDANT BORSTPLAAT 200 gram 59

CHOCOLADEBEESTJES melk en puur 200 gram 98

JAMAICA RUMBONEN 200 gram 98

TIJDELIJK l PROEFFLACON ANDY GRATIS waarde 80 et
BIJ AANKOOP VAN l GROTE BUS ANDY

LINTHORST LEVERPASTEI, de beste die er is,
voor een prijs om van te rillen, zolang de voorraad
strekt 2 blikken a 200 gram slechts 98

DE STUNT VAN DE WEEK
bij elke kilo suiker, 2 dikke brokken
AMANDELSPECULAAS voor 69
Bij elke 500 gram PEULVRUCHTEN naar keuze,
l GELDERSE ROOKWORST a 250 gram voor 98

Bij 250 et aan boodschappen, 2 rol BESCHUIT voor 29

Dubbele pakken CUSTARD tijdelijk voor

KARNEMELKZEEP 3 stukken geen 120 et maar

ZUIVERE HONING nu per pot

ANTON HUNINK's WENER-WORSTJES
per pot a 8 stuks

SOEPBALLEN, koopje, tijdelijk 2 blikken voor

89
119

98
98

LEST-BEST
UNOX SMAC, blikjes a 200 gram geen 114 et maar 98

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W . A L B E R S
Nieuwstad 5 Vorden

AANSTAANDE ZATERDAG 9 OKTOBER

GROTE HUIS AAN HUIS

Bal lpoint-verkoop
Ten bate van de Vordense verkenners

DAVID I. ALFORD GROEP

Sir Edwin

truien
vesten
pullovers

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

17 okt. per G.T.W.
Voorronde wereldkampioen-
schap voetballen

Nederland - Zwitserland
ƒ 18,— alles inbegrepen.

Opgeven voor zondag (om teleurstelling te
voorkomen zoals de vorige keer):

G.T.W.-kantoor Vorden
telefoon 1374

J. Harren, Voorst,
telefoon 05758-334



Biks fn de trog, kleppen open en... het voeren van de mest-
varkens is gedaanl Zó snel gaat modern voeren • zó gemakke-
lijk en licht is Supervitebiks voeren.
Supervitebiks stuift niet en voorkomt het vermorsen van voer.
BesteJ daarom nu Supervitebiks - voor snel en gemakkelijk
voeren.

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzcmdestraat 17^

Vorden -^D* (05752) 1540

VESTEN

PULLOVERS

ROKKEN

KINDERTRUITJES

ENZ. NAAR

Raiffeisen - Spaarweek
21 TOT 30 OKTOBER

WOUDA's konijnen-pellets
VOOR FOK. EN
MESTKONIJNEN

Wetenschappelijk samengesteld
voeder met de beste resultaten.

44 CENT PER KG.

A. W. UENK
Zutphenseweg C 60, Vorden, tel. 1327

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 BEHANOWERK.

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

VAKKLEDING
MET DE

HALTERMAN
Al-Pas overalls - Overalls - Manchester
werkkleding - Stofjassen - Kinderover-
alls - Witte vakkleding - Werkpakken.

Degelijk en betrouwbaar.

Verkrijgbaar bij

Gratis brandhout,
kachelklaar te bekomen.
fa, B. H. Groot Bramel
Houtzagerij

TE KOOP:
EERLIJK V^RKl'AARD EN
4i/2 inaands ^ERRIEVEULEN
28 pk LANDBOUWTREKKER
Renault N 72, 3 jaar oud
WENTELPLOEG EN
LUCHTBANDENWAGEN

Erven Groot Jebbink
B 3, Hengelo (Gld.), telefoon 1348

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 bedryfsspaarregeling
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 (G.) en
Vorden.

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

•

"Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

ZONDAG 10 OKTOBER, 8 UUR:

Love in Las Vegas
met: Elvis Presley, Ann Margret.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

De meest ideale
AUTOMATISCHE
TROMMEL
WASCOMBINATIE
is de

Wast helemaal en l
daar gaat het om 1
automatisch. Nog !

i; even de was dro-
\ gen in de aange- ^
f bouwde centrifuge: l
| en ... klaar is 5 kg l
|i wasgoed!

; Dit wonder van i
schoonheid.de AEG' |

r Turnamat wordt u 1
geadviseerd door

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

N.V.S.H.
AFDELING ZUTPHEN - TEL. 05750-4319

VOORLICHTINGSAVOND

k r i n g l o o p
toegelicht door dr. van Dom-
melen.

Op donderdag 14 oktober a.s.
's avonds 8 uur in zaal ,,'t Wa-
pen van Vorden" (F. P. Smit).

DOE HET
z e l f

VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTIKELEN

NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden
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KRINGVERGADERING P.V.D.A.
Onder voorzitterschap van de heer J. B. Vlam uit
Winterswijk werd in hotel Bakker een kringver-
gadering gehouden van de P.V.D.A.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er op
dat het doel van deze samenkomst was het kon-
takt met de kring te verstevigen. Aan de hand
van een vraaggesprek werden verschillende pro-
blemen o.a. bedrijfsbeëidiging, rekreatieplannen,
riolering, bouw van een zwembad etc. besproken.
Ook kwam aan de orde de grenswijziging Zut-
phen-Gorssel-Warnsveld, alsmede de instelling
van een kommissie van advies ten behoeve van de
Algemene Bijstandswet.
Tevens werd de miljoenennota onder de loupe
genomen. Er gingen verder stemmen op uit de
gemeente Gorssel om indien mogelijk het raads-
verslag uit die gemeente wat uitvoeriger in „Het
Vrije Volk" op te nemen. Een vertegenwoordiger
uit de gemeenteraad van Ruurlo merkte op dat
„Het Vrije Volk" geen rayon, doch een landelijk
partijblad moet zijn.
Mede waren vertegenwoordigd de heren H. J.
Knopers uit Zutphen alsmede de heer G. J. Wues-
tenenk uit Warnsveld welke eveneens diverse vra-
gen beantwoordden.

Pu rol houdt
i **•• smetteloos-

de.huid
smetteloos- zuiver

HENGELWEDSTRIJD
De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" nam
zaterdag jl. deel met een vijftal leden aan een
hengelwedstrijd uitgeschreven door de Beheers-
eenheid van de Gelderse IJssel.
Aan de wedstrijd (er werd gevist in Olst) werd
door tien verenigingen deel genomen. Het Vor-
dense vq'ftal eindigde op de vierde plaats met
158 punten. Winnaar was Zutphen met 285 pun-
ten. In de persoonlijke rangschikking behaalde
A. Jansen met 67 punten de vijfde plaats.

LEDENVERGADERING JONG GELRE (dames)
Maandagavond hield de damesafdeling van Jong
Gelre in de huishoudschool de eerste ledenverga-
dering in dit seizoen. Na een kort welkomstwoord
door de presidente mej. T. Pardijs, werd het Jong
Gelre-lied gezongen.
Medegedeeld werd dat vrijdagavond 8 oktober in
de Keizerskroon in Ruurlo een gewestelijke ver-
gadering zal worden gehouden. Op 9 oktober is
er een wedstrijdmiddag met 's avonds een drop-
ping. Op 16 oktober zijn er op het „Werkse Veld"
sportwedstrijden met 's avonds dansen in zaal
Schoenaker. De propagandafeestavonden zyn op
26 en 27 november.
Hierna vertelde mej. v. d. Valk het één en ander
over bloemschikken. Voor degene die het mooiste
bakje had gemaakt (er werd nl. een wedstrijdje
gehouden) was een prijsje beschikbaar gesteld. De
eerste prijs was voor Miny Vruggink en de twee-
de prijs voor Margriet Beumer.

KINDERBIJSLAG
De Vereeniging van Raden van Arbeid maakt
bekend, dat ingaande l juli 1965 onder bepaalde
voorwaarden door een verzekerde ook aanspraak
op kinderbijslag kan worden gemaakt voor één
eigen, aangehuwd of pleegkind, dat ouder dan
16 jaar doch jonger dan 27 jaar is, en zijn huis-
houden verzorgt of - mits tot dat huishouden nog
tenminste 3 andere kinderen jonger dan 27 jaar
behoren - zijn huishouden medeverzorgt.
Belanghebbenden, die menen hiervoor in aanmer-
king te komen dienen hiervan op de over het derde
kwartaal 1965 in te leveren kinderbijslaglijst me-
dedeling te doen of indien deze kinderbyslaglijst
reeds ingeleverd is dit alsnog schriftelijk aan de
Raad van Arbeid mede te delen. Degenen onder
hen, die voorheen geen kinderbijslag genoten,
wordt medegedeeld dat kinderbijslaglijsten ver-
krijgbaar zrjn aan de postkantoren en de kantoren
van de Raden van Arbeid.
Deze lijsten dienen na afloop van elk kwartaal te
worden ingeleverd bij de Raad van Arbeid waar-
onder hun woonplaats resorteert.

PRIMA MATERIAAL OP SCHAPENFOKDAG
Vrijdagmorgen werd nabij café ,,de Boggelaar"
aan de Rijksweg Vorden-Zutphen de jaarlijkse
schapenfokdag gehouden van de Schapenfokver-
eniging ,,Vorden en Omstreken".
Het werd een bijzonder geslaagde dag. De scha-
penfokkerij in het werkgebied der vereniging,
omvattende de plaatsen Hengelo (Gld.), Steen-
deren, Baak, Vierakker, Wichmond, Zutphen,
Warnsveld en Vorden, staat op een hoog peil.
Dit was ook de konklusie van de jury, die van de
ruim 105 inzendingen, liefst 61 eerste prijzen toe-
kende vanwege de prima kwaliteit van het aange-
voerde materiaal.
Arbiter was de heer H. J. Oortgiezen, inspekteur
van het Schapenstamboek voor Gelderland, die
naast de kwaliteit, vooral de beste kopgroepen in
de diverse rubrieken lof toezwaaide; ook de mooie
vachten van de dieren vielen op. Het aantal in-
zendingen, 105, was ongeveer gelijk aan verleden
jaar. Het weer, aanvankelijk regende het, klaarde
tegen 10 uur op en het stralende zonnetje, was er
zeker de oorzaak van, dat deze fokdag bijzonder
geslaagd kan worden genoemd.
De keuringen, die om half tien begonnen, waren
door een vlotte organisatie tegen half een be-
ëindigd, waarna de balans kon worden opge-
maakt.

RATTI — SOCIÏ 3—1
De met veel spanning tegemoet geziene wedstrijd
Ratti—Sociï is in een 3—l overwinning voor de
thuisclub geëindigd.
Het begin was voor de rood-witte gasten, die hun
eerste aanvallen met enkele minder goed gerichte
schoten besloten. Na deze verkenningen, nam Rat-
ti het initiatief over en binnen tien minuten kon de
thuisclub de leiding veroveren; een schot van
Dostal recht op Sociï-doelman Bouwmeester, kon
laatstgenoemde niet onder kontrole krijgen, waar-
na Borgonjen in laatste instantie de bal in de
touwen joeg. l—0. Ratti had nu het beste deel
van het spel en vijf minuten later kon rechtsbui-
ten Lichtenberg, een zuivere pass van de linker-
vleugel onhoudbaar benutten 2—0. Sociï moest
nu alle zeilen bijzetten om nog groter onheil te
voorkomen, maar in de twintigste minuut moest
Bouwmeester voor de derde maal vissen; een
strafschop wegens ongeoorloofd ten val brengen
van een Ratti-speler, werd door J. Schoenaker
onberispelijk in de linkerhoek gedeponeerd 3—0.
Het spel bleef levendig, Sociï kon zich langza-
merhand herstellen en wist het laatste kwartier
nog geregeld het Ratti-doel te bestoken. Een bal
van Sueters belandde net langs de paal, terwijl
ook enkele schoten vanaf de linkervleugel de Rat-
ti-doelman nogal moeite kostten.
De tweede helft was Sociï geruime tijd in de aan-
val en moest de Ratti-verdediging haar kunnen
tonen. Voorlopig wist men de rood-witte aanvallen
echter het hoofd te bieden en vooral doelman Be-
rendsen redde soms op fraaie wijze. Doordat het
schot der gasten erg onzuiver was, kroop het
Ratti-doel diverse malen door het bekende oog
van de naald. Een enkele maal lanceerde de
thuisclub een tegenaanval, maar ook hier waren
de schoten slecht gericht.
Vijf minuten voor tijd kon Sociï door L. Sueters,
die een weifeling in de Ratti-verdediging benutte,
de achterstand op 3—l brengen. In de laatste mi-
nuut kreeg de Ratti-keeper nog een benauwd
ogenblik, maar de hoge bal net voor de lat, wist
hij uitstekend op te vangen. De leiding van deze
sportieve ontmoeting was bij scheidsrechter Jon-
kers in uitstekende handen.

RATTI 3 — DE HOVEN 8 4—1
Ratti 3 heeft zondag de eerste winst van de kom-
petitie binnen gehaald, door in eigen home op
verdiende wijze met 4—l te winnen van de Hoven
8 uit Zutphen. Het was een goed gespeelde wed-
strijd, waarbij de Rattianen al spoedig het eerst
scoorden. Dit was na ruim een kwartier, toen de
de Hoven goalie zich te ver uit zijn doel waagde
en G. Woltering met een gemakkelijke boogbal
scoorde l—0. Nu J^t gat eenmaal gevonden was
ging het gemakh^«er en het was C. Koers, die
met een sliding vanaf de linkervleugel de stand
op 2—O bracht. Na een half uur werd het 3—O
toen G. Wolterins^een door Roelvink ingekopte
bal nog net op tijlRin richting veranderde.
In de tweede hel^^tregen de bezoekers nog di-
verse scoringskansen, maar hun schot was zoek.
Ratti verhoogde door een keiharde kogel van
Koers haar voorsprong tot 4—O, waarna doelman
Hoebink, die een rustige middag had in de laatste
minuten een voltreffer van de de Hoven-midvoor
moest laten gaan 4—1.

A.s. zondag gaat het eerste naar Busloo bij Voorst
waar men het op gaat nemen tegen Cupa 1. Men
zal er goed aan doen op zware tegenstand te re-
kenen. Ratti 2 speelt thuis tegen Warnsveldse
Boys 3 en kan misschien de puntjes thuis houden,
wat ook gezegd kan worden van het derde elftal
dat Steenderen 3 op bezoek krijgt. Zaterdagmid-
dag speelt Ratti A in eigen home tegen Steende-
ren B.

DAMCLUB BEGON KOMPETITIE GOED

Het eerste tiental van de Vordense damclub
DCV is de kompetitie vrijdagavond uitstekend be-
gonnen door thuis met 14—6 van ADC 2 uit
Aalten te winnen.

De individuele uitslagen waren:
B. Nijenhuis—D. Ebbers l—1; J. Oukes—J. We-
vers l—1; P. van Ooyen—G. Onnink 2—0; B. H.
Breuker—H. A. Nijman O—2; Joh. J. van Dijk—
G. Kraayenbrink 2—0; J. F. Geerken—B. te Me-
bel 1—1; B. Wentink—B. Rexwinkel 1—1; H.
Wansink—J. Heyink 2—0; H. Esselink—H. Wes-
terveld 2—0; A. D. Smeenk—J. Fukkink 2—0.
Op maandag 18 oktober gaat DCV l in Lochem
op bezoek bij DCL 1.

Voor de onderlinge kompetitie werden nog de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
Bargeman—Rietman 2—0; Mennink—C. van
Ooyen 0—2; Klein Kranenbarg—W. Wesselink
2—0; J. Leunk—Lammers O—2; Jansen—Dijkman
2—0; Klein Lenderink—Wiersma jr. O—2; Sloet-
jes—Klein Brinke l—1; Roozendaal—Hulshof
0—2.

Jeugdafdeling:
R. Bos—A. Bennink O—2; Keune—W. Bos 2—0;
Dijkman—Mombarg 0—2; Besselink—A. Bos
O—2; Mokkink—Bannink O—2; Mokkink—A. Bos
O—2; Bennink—Borgonjen 2—0.

De kompetitierooster voor de eerste klas luidt:
Maandag 18 okt. DCL—DCV; vrijdag 5 nov. DCV
—WDV; maandag 15 nov. DCH—DCV; vrijdag
26 nov. DCV—ZDV; dinsdag 7 dec. VADAC—
DCV; vrijdag 17 dec. DCV—DSO; dinsdag 28
dec. DEZL—DCV; vrijdag 7 jan. DCV—DEZD.

Voor de tweede klasse:
Donderdag 14 okt. DVD 2—DCV 2; vrijdag 22
okt. DCV 2—OG; vrijdag 12 nov. DCV 2—DVT 2;
maandag 22 nov. Aktief—DCV 2; vrijdag 10 dec.
DCV 2—WDV 2; donderd. 30 dec. BDV—DCV 2;
vrrjdag 14 jan. DCV 2—DCR; vrijdag 21 jan.
LDC—DCV 2.

OVERWINNING VOOR DCV 2
Evenals het eerste tiental is het DCV 2 eveneens
gelukt de eerste kompetitiewedstrijd in een over-
winning om te zetten. De Vordenaren wonnen nl.
met 11—9 van De Schijf l uit Beltrum.

De individuele uitslagen waren:
Maarse—H. W. Esselink 2—0; Scharenberg—S.
Wiersma O—2; Bijer—J. Wiersma O—2 Ribbers—
C. van Ooyen O—2; Hogewind—Hulshof 2—0;
Orriëns—H. Klein Kranenbarg O—2; Graff—P.
Roozendaal l—1; Smit—Chr. Jansen 2—O.
Bord 9 en 10 reglementair remise.

REMISE VOOR NIJENHUIS
Tijdens de strijd om het persoonlijk damkampioen-
schap (hoofdklasse) van Gelderland heeft onze
plaatsgenoot de heer B. Nijenhuis na een pittige
strijd tegen Kleinrensink uit Wageningen remise
weten te bereiken.

B. v. d. STRATEN WERD BILJARTKAMPIOEN
In café Klein Hekkelder werden afgelopen week
de laatste partijen gespeeld om het persoonlijk
biljartkampioenschap van de vierde klas KNBB
distrikt Zutphen.
Deze kampioenschappen hadden een zeer span-
nend verloop want toen de eindstand opgemaakt
werd bleek dat v. d. Straten van de organiserende
vereniging KOT 8 punten had verzameld evenals
de heer Wonnink uit Zutphen. De Vordenaar werd
tot kampioen uitgeroepen want zijn gemiddelde
bedroeg 2,21 tegen Wonnink 2,17. Een verschil
dus van slechts 0,04.
De heer W. Pardijs, voorzitter van KOT, bood de
spelers aan het slot van het toernooi een leuke
attentie aan, waarna de voorzitter van het dis-
trikt Zutphen, de heer J. Lievers, de vereniging
KOT hartelijk dank bracht voor de goede organi-
satie.
De eindstand van het toernooi luidde als volgt:
1. B. v. d. Straten 8 pnt.; 2. H. Wonnink 8 pnt;
3. Zorg 6 pnt.; 4. Ter Beek 6 pnt.; 5. Eyerkamp
2 pnt.; 6. Smeerdijk O pnt.

3 langspeelplaten
ongeveer 2 uur muziek.

voor maar
Bij aankoop van een Philips
platenspeler heeft u nu recht
op drie langspeelplaten voor
ƒ 9,95

Philips platenspelers vanaf f 75.-
U KUNT ZE ZELF ZIEN
EN HOREN
TELEVISIE — RADIO

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

VERLOREN:

VINGER HANDSCHOEN
vanaf garage Kuypers naar
Zutphen.

Terug te bezorgen:
JULIANALAAN 11 - VORDEN

Dit mag
u niet
missen

plaatselijk nieuws

speciale aanbiedingen

en niet te vergeten de
bijgevoegde folders,
marktloten enz.

En dit alles voor slechts 12,25 per half jaar!

Wacht niet tot
morgen maar

abonneert u nu
op Contact

HET weekblad

Contact
drukkerij! liWee V6PS

V/H WOLTERS



Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel

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

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

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

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weuleo Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Zoekt u voor uw geld een

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

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bij :

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

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterrj en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

KOOPT NU

dekens
DEZE WEEK
SPECIALE AANBIEDINGEN

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG
9 OKTOBER

dansen
OKKKST: „THE MOODCHERS"

VRIJDAG 8 OKTOBER

NAJAARS- tevens

verlotingmarkt
ALTIJD EEN BEZOEK
WAARD!

Speciale aanvoerpremie voor runderen,
biggen en schapen.

Trekking van de verloting n.m. 3 uur in
hotel Bakker.

De prijzen van de gratis verlo-
ting dienen direkt tijdens de
trekking in ontvangst te wor-
den genomen, nadien vervallen
deze aan de vereniging.

P.S. Let u vooral op de kaart voor gratis
verloting in deze krant !

GEMS METAALWERKEN NV
V O R D E N

Zutphenseweg 5-7
Telefoon O 57 52 - 15 46

Vraagt:

elektrische lassers
(ook leerlingen)

leerling en halfwas
koperslagers
bankwerkers
(ook leerlingen)

leerling DRAAIERS
Leerlingen kunnen (gratis) op-
geleid worden in N.V.L.- of Be-

metelverband.
Mooi werk en een goed loon !

MOETEN UW MEUBELEN
OPNIEUW

gestoffeerd
WORDEN, HET ADRES

A.J.A.IKI i L M B M K

Raiffeisen - Spaarweek
21 TOT 30 OKTOBER

Coupe-safe kwaliteit
HET ENIGST GERENOM-
MEERDE CHEMISCH
REINIGINGSPROCES
wordt uitsluitend geleverd

door

C H E M I S C H E W A S S E R I J

sinds 1890

depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij

H. J. Bennink, kleermakerij

A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

Voor Opel aotomobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

NOG

n a j a a r s l o t e n
heel lot ƒ 5,— een vierde lot ƒ 1,25

VOORRADIG BIJ

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, telefoon 1553, Vorden

Door aanschaf van een

knollenplukmachine
houdt ondergetekende zich
beleefd aanbevolen voor het
plukken van knollen.

H. BOSMAN
bij het zwembad - Telefoon 1284

TE KOOP:

alle merken oliekachels
zowel nieuw- als demonstratiekachels

Tevens aansluitingen, vaten en
standaards.

KOOPJES!!!

Te bevragen:

VAN HAMOND'S
Oliehandel - Telefoon 1755

GROENI KRUIS

Zr. Stoop
naar ,,De Kiwi" p.a.
mej. Arriëns voorlopig tel. 1209

Zr. van der Schoot
vanaf zaterdag J) oktober naar
Burg. Galléestraat 38, tel. 1487

Raiffeisen - Spaarweek
21 TOT 30 OKTOBEK

Ned Bond v. Plattelandsvrouwen
aangesloten bij de wereldbond van
Plattelandsvrouwen (A.C.W.W.)

Zeer aparte avond op dinsdag
12 oktober, onderwerp:

GRATIE EN CHARME.

Interessante lezing op donder-
dag 28 oktober door dr. Mar-
tens uit Warnsveld, onderwerp:

„DE MENSELIJKE WAARDIGHEID".

De bijeenkomsten beginnen
half acht 's avonds en worden
gehouden in de zaal van hotel
,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Komt u allen !
Nieuwe leden en belangstellenden van
harte welkom.

D O O R B R A A K !
GODS MACHT

DOORBREEKT

ELKE BEGRENZING !

R E D D I N G
G E N E Z I N G
V E R L O S S I N G

zal ook nu uw bezit zijn door

geloof in Jezus.

KOM LUISTEREN NAAR EVANGELIST

IDO BONGERS

die» zaterdag a. s. zal spreken

in de openlucht op de Markt

bij de kerk te Vorden.

Aanvang 4 uur.

Net meisje
GEVRAAGD:

Wasserij Brandenbarg
Industrieterrein - Telefoon 1465

's Avonds na 6 uur:
Hertog Karel van Gelreweg 30

Attentie, H.H. Landbouwers
Door de gezamenlijke land-
bouworganisaties A.B.T.B.;
G.M.v.L. en C.B.T.B. in Gel-
derland wordt deze winter voor
Vorden en omliggende plaatsen
een aantal

varkensvoorlichtingsmiddagen gehouden
Door deskundigen worden de volgende
onderwerpen behandeld:

l Fokker}); 2 Voeding; 3 Ziek-
ten; 4 Huisvesting; 5 Econo-
mie; (j Integratie.

Kosten zullen ƒ 6,— per persoon bedragen.

VOOR

i j s t aa r t en
b e k e r s i js

hele ol' halve liters.

MET GRATIS ZAKJE

WAFELS NAAR

„De IJsspecialist
D. BOERSMA

Siemerink
Vorden

Te koop: Biggen

B. l te ren | cis, D 110 a

Telefoon 6743

Te koop: Toom biggen
G. J. Zweverink,
Wildenborch

Te koop: 2 tomen biggen
J. W. Wesselink,
,,'t Elshof"

f»KUNHEN MIET

\ --
&J WCTCN OOK PAT HtT DIE
bZERSTERKE SOKKEN

ZSN VflN....

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

AGENTEN
GEVRAAGD

voor het laten verzame-
len van Inlandse-eikels,
tegen hoge provisie,
liefst grote partijen, voor
nadere gegevens zich te
melden:

FA. W. PAASSEN.
PEETERS

Zaadhandel BAARLO,
Limburg, tel. 04707-220

Aangeboden: W asau to-
maat (demonstratiema-
chine) van ƒ 1298,— v.
ƒ 998,—.

Wasmachine A.E.G.
langzaamwasser zonder
verwarming (licht be-
schadigd) van ƒ 415,—
voor ƒ 315,—.

Centrifuge ƒ 88,—.

Gasfornuis zonder ther-
mostaat van ƒ 414,— v.
ƒ 330,—.

Alles met garantie.

G. EMSBROEK & Zn. cv
Zutphenseweg 5

f7.65 per fles
KEUNE


