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COLLECTE VLUCHTELINGENHULP
Gedurende het tijdvak van 27 tot en met 31 ok-
tober a.s. zal in deze gemeente een collecte wor-
den gehouden van het Nederland Comité Vluch-
telingenjaar 1959/1960, ten einde te komen tot
opheffing van de kampen te Ohmstede en Fried-
richtsfeld (in Oldenburg W. Duitsland) in welke
kampen zich nog 900 vluchtelingen (Balten, Es-
ten, Letten en Polen) ophouden.
In totaal bevinden zich in Europa nog 129 offi-
ciële kampen met 30.450 vluchtelingen.
Verder leven er nog 110.000 buiten deze kampen.
De collectanten zullen zich in bovengenoemd
tijdvak huis aan huis vervoegen, teneinde uw
bijdrage voor dit zo zeer belangrijke doel in ont-
vangst te nemen.
Ondergetekende beveelt deze collecte warm bij
de ingezetenen aan.

De Burgemeester van Vorden,
Van Arkel.

BIOSCOOP
Zondagavond zorgt de bekende Engelse komiek
weer voor een vrolijke avond in het nutsge-
bouw. In Duvelstoejager speelt hij de hoofdrol.
Hij gaat mee als Engelse diplomaat naar een
gewichtige vredesconferentie in Genève en voor-
al in zijn ministerstenue met de steek op zijn
dwaze hoofd maakt hij een allergrappigste in-
druk. Hij redt de wereldvrede en zet alle minis-
ters voor schut.

UITVOERING MANNENKOOR
A.s. woensdagavond geeft het mannenkoor zijn
jaarlijkse uitvoering. Voor de pauze wordt het
zanggedeelte afgewerkt, met o.a. de beide con-
coursnummers, waarmede het koor deze zomer
in Varsseveld een mooie eerste prijs heeft be-
haald.
Na de pauze geeft D.E.V. een opvoering van het
blijspel „Frederik de Stoute". D.E.V. heeft het
meestal gezocht in stukken met een ernstige in-
houd. Toch twijfelen we er niet aan dat velen
deze spelers ook eens gaarne in een humoris-
tisch stuk willen zien.
We verwijzen u voor kaartverkoop enz. naar een
advertentie elders in dit blad, doch vestigen nog
speciaal uw aandacht op het feit, dat reeds dins-
dagavond gelegenheid is voor plaatsbespreken.

KERKDIENSTEN zondag 25 oktober.
Hervormde kerk.

8.30 en 10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Medler school.

10 uur Ds. F. J. Ossewaarde, Lochem.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Prof. Dr. J. L. Koole, Kampen.
R.K. Kerk

Zuur Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer,
tel. 06752-1566.

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

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

(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt .

Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 120 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50,— tot f 57,50 per stuk
Handel was redelijk.
Burgelijke stand van 16 t.m. 22 oktober.
Geboren: d. van H. Weenk en A Klein
Lebbink; z. van N. Humme en R. de Nooy.
Ondertrouwd: A. Klein Nengcrman en G.
Schotsrnan: J. B. Gerritsen en M. C B
Gerritsen
Gehuwd: Geen.
Overleden: W. J. Mentink, 89 j aa r ; }. Ver-
maak, 70 jaar; H J. te Veldhuis, 79 jaar,

duwnaar van H. B. Knoef.

O», \ fcachtige bal
gedurende deze maand voor slechts
f 0.60 (winkelwaarde f 0.98) bij aankoop
van 3 rollen Bosscher Beschuit.
Profiteer er direct van - de voorraad
is beperkt!

BOSSCHER BESCHUIT
356 DONORS GAVEN HUN REDDEND BLOED
De oproep, welke de afd. Vorden van het Ned.
Rode Kruis tot de bevolking gericht heeft om
hun bloed af te staan voor bloedplasma heeft
wel succes gehad. Liefst 356 Vordenaren hebben
dinsdagavond in de landbouwschool een bewijs
van naastenliefde gegeven door zich voor dit
doel beschikbaar te stellen.
Het spreekt vanzelf dat voor zulk een massale
bloedafname een hele organisatie vooraf gegaan
is. Onder de leiding van de voorzitter van de in
mei opgerichte onderafdeling Bloedplasma, de
heer Folmer alhier, werd geruime tijd geleden
de voorbereidingen getroffen en een oproep ge-
daan tot de bevolking, die hierop spontaan rea-
geerde.
De Zutphense colonne o.l.v. de heer Boogers
zorgde behalve voor het benodigde materiaal als
brancards e.d. voor een 2'0-tal leden, die de 7
man sterke medische staf van het Centraal La-
boratorium uit Amsterdam behulpzaam was.
Het was de eerste massale actie, welke in het
rayon Zutphen gehouden werd.
Het bloed werd verzameld in flessen, welke ter
plaatse geregistreerd en verzegeld werden. In
het laboratorium te Amsterdam wordt dit bloed
verwerkt tot bloedplasma. Er konden 13 perso.-
nen tegelijk geholpen worden en daar er een
tijdsschema was vastgesteld voor de opgeroepe-
ncn, had het geheel een tamelijk vlot verloop,
vooral toen men eenmaal op volle toeren werk-
te. De donors kregen na afloop een kopje koffie.
Behalve bestuursleden van het Zutphense Roode
Kruis was ook de Roode Kruisarts Dr. Waller
uit Warnsveld aanwezig.
Ongetwijfeld verdienen de donors, die spontaan
hun bloed gaven en niet te vergeten de organi-
satoren en de helpers, de dank van de velen,
wier leven straks misschien hierdoor gered kan
worden.

Tere huid?
Babyderm-zeep

DAMMEN
In de onderlinge damcompetitie werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld:
Hesselink—Wansink l—1; Lammers—Oukes
2—0; Breuker—Wentink, afgebr.; Hoevers—C.
van Ooyen O—2; Rozendaal—Wijen l—1; P. van
Ooyen—Geerken 2—0; Geerken—Wasseveld
2—0; Esseling—Hesselink O—2; Wansink—Wen-
tink 0-2; Lammers—Uenk 2—0; A. van Ooyen
—Oukes O—2; Wijen—Breuker 2—0; Lammers
—Breuker l—1; Esselink—Hoevers O—2; Oukes
—Wansink 2—0; KI. Bramel—-A. van Ooyen
2—0; Uenk—Wasseveld l—1; Sloetjes—C. van
Ooyen 0—2.

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

VERGADERING B.O.L.H.
Onder leiding van mej. M. Vruggink kwam de
afd . Vorden van de B.O.L.H. in hotel „Het Wa-
pon van Vorden." bijeen, waar mevr. Esselink-
Kok uit Zwiep bij Lochem het onderwerp „Hoe
gaat hot hedendaagse meisje de wereld in" be-
handelde. Spreekster wees er op, dat men in
vroegere jaren geheel andere eisen stelde dan
thans het geval is. Dit geldt op het gebied van
kennis, kleding enz. Er is een veel grotere ge-
lijkschakeling van het plattelandsmeisje met die
uit de stad. Ook wat de ontwikkeling van het
plattelandsmeisje aangaat is er veel verbeterd,
doch dit brengt vanzelfsprekend eisen met zich
mede. Na deze interessante causerie werden
nog enkele interne zaken behandeld.
De Kaderdagen aan de Volkshogeschool te Eer-
beek op 15, 16 en 17 december a.s. zullen door
enige leden worden bezocht.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd in plaats
van mej. G. Nijenhuis gekozen mej. G. Beumer.
Medegedeeld werd dat op 18 november a.s. te
Arnhem de algemene najaarsvergadering zal
worden gehouden.

De cocos-fabrikant maakte enkele
dessins niet meer na.

Wij kochten deze partij en
vandaar een unieke aan-
bieding.

20 pel. korting
op alle (en dat zijn er wat)
in voorraad zijnde rollen
cocos

ALLEEN STER-COCOS.

Koopt het nu bij

VISSER - VORDEN

CHR. BESTURENBOND
In Irene werd vorige week vrijdagavond onder
leiding van de heer A. J. Klein Ikkink een leden-
vergadering gehouden van de afd. Vorden-Hen-
gelo (Gld.) van de Chr. Besturenbond. De op-
komst was goed.
De secretaris, de heer D. Norde, deelde mede
dat de jubileumactie van het C.N.V. een bedrag
van rond ƒ 148.500,— had opgeleverd, waarvan
in onze afdeling ruim ƒ 92,—.
Besloten werd eind november-begin december
a.s. een filmavond met spreker te organiseren.
Bij de rondvraag werden enige interne aange-
legenheden afgehandeld.

ONGEVAL
Toen de heer Vr. uit Linde zaterdag bezig was
machinaal hout te zagen achter de voormalige
pastorie aan de Zutphense weg, kwam hij met
een hand in aanraking met de cirkelzaag.
Hij werd zodanig aan zijn vingers gewond, dat
een deel van zijn wijsvinger geamputeerd moest
worden. Dr. de Vries verleende geneeskundige
hulp, waarna hij naar het r.k. ziekenhuis in Zut-
phen werd vervoerd.

P RATTI.NIEUWS

Het bezoek, dat de Rattianen zondag aan Erix
te Lievelde brachten zal hen nog lang heugen.
Het werd een grote 9—O overwinning voor de

^huisclub. Over 't algemeen was het een vrij een-
)nige wedstrijd met weinig hoogtepunten,
baarbij het feit, dat de Rattianen met enkele in-

vallers speelden ook wel debet was. Erix kon
voor de rust reeds een 4—O voorsprong nemen.
Bij Ratti toonde de voorhoede een groot gebrek
aan schotvaardigheid maar ook de Erix-defensie
was een onoverkomelijk struikelblok.
Na de rust wijzigde Ratti haar opstelling nog,
maar veel resultaat bereikte men er niet meer.
Erix toonde zich onvermoeibaar. Het einde
kwam met een verdiende 9—O zege voor de Erix-
mannen.
Het tweede elftal moest in de derby tegen Vor-
den II het onderspit delven met 2—4. Toch werd
er behoorlijk goed gevoetbald. Met rust leidde
Ratti zelfs door een uitstekend doelpunt van
Besselink, doch in de tweede helft overvleugel-
den de Vordenaren hen en scoorden viermaal.
Ratti A deed het nog het beste en wist thuis het
sterke Lochem A een 2—2 gelijk spel af te dwin-
gen. Ook Ratti B was uitstekend op dreef en
speelde in Keyenborg gelijk tegen Keyenborgse
Boys B met 1—1.
A.s. zondag zijn alle elftallen vrij. Zaterdagmid-
dag speelt alleen Ratti b een thuiswedstrijd te-
gen R.K.D.V.V. b uit Doesburg, waar wel een
kleine overwinning in zit voor de Ratti-jongens.

WEER SUCCESSEN VOOR TOUWTREKKERS
Wederom hebben de touwtrekteams uit het
Medler prachtige successen weten te behalen,
tijdens grote touwtrekwedstrijden, welke geor-
ganiseerd werden door de touwtrekclub „De
Brui!" op een terrein bij café 't Haantje te
Ruurlo. In groep A werd Medler I als tweede
geklasseerd. In groep B verwierf Medler II de
wisselbeker, welke als eerste prijs beschikbaar
was gesteld.

Houdt dinsdagavond 3 november vrij!
Gemeente Belangen

houdt dan in zaal Bakker een

Openbare Bijeenkomst.

De Fa. flckerman & Kamphuis
Berkelkade 15 - Zutphen

heeft plaats voor een f lJIlkl! 101106111311
leeftijd 16—20 jaar, voor magazijnwerkzaam-
heden. Schriftelijke sollicitaties met volledige

inlichtingen.



VOOR

overhemden
blouses en
japonnen
NAAR

LOOMAN
VORDEN

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

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Luxe- en Huish.art.
Glas, Porcelein en

Aardewerk
Elektrische- en
Gasapparaten

Verlichtingsart.
Sanitair

Ijzerwaren en
Gereedschappen

Speelgoed

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

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willéms, kleermakerij
Rozenhofl l , Zutphen
Telefoon 2264.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kronenberg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Dames van Vorden
en omstreken.
Zo juist ontvangen 'n
pracht sortering

Damestassen,
Boodschappen-
tassen,
Weekendtassen

Juweeltjes tot en met.

fa. G. W. Luimes
Vorden Tel. 1421

Uitvoering

Yordens Mannenkoor
met medewerking van de
Toneelvereniging D.E.V.
in het Nutsgebouw
op a.s. woensdag 28 okt. '59.
Aanvang 8 uur.
Opening zaal 7.30 uur.

Voor de pauze Zang, daarna
het prachtige toneelstuk

„Frederik de Stoute"
Vrolijk spel in drie bedrijven
door W. Dumont.

Kaarten in voorverkoop bij de Sigaren-
magazijnen Eijerkamp, Hassink en Olt-
huis en bij de leden a f 1.25 (bel. inb.)
en vgor zover voorradig 's avonds
aan de zaal.

Plaatsbespreken in de koffiekamer van
het Nut op dinsdagavond van 8 tot
9 uur (loting 8.30 uur).
Donateurs worden dan eveneens ver-
zocht hun plaatsbewijzen af te halen.

Alleen vandaag:
500 gram spek 90 ct
500 gram vet 50 ct

200 gram boterhamworst 55 ct
200 gram ontbijtspek 60 ct
200 gram bloedworst 30 ct
200 gram plockworst 100 ct

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

M. Krijt, Dorpsstraat
Ver. v. Vrijz. Herv.
TE VORDEN

Jaarvergadering
op woensdag 28 okt. 's avonds
8 uur in Hotel Brandenbarg.

Na de pauze i 8.45 uur Lezing door
Ds. Sterringa.^

Onderwerp: „Wat Is Vrijzinnig?

MEISJES van

Hengelo en omgeving,
ook voor U hebben wij

een passende werkkring*

Wij vragen:

MODINETTES
en leerling modinettes

Wij bieden:

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

vakantie + 2 ¥2 snipperdag
• vakantietoeslag en

kerstgratificatie
• reiskostenvergoeding
• Orcon artikelen tegen speciale

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

in aanmerking.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling
(eventueel telefonisch) dagelijks aan
ons atelier van 9.00—17.00 uur
(zaterdag tot 12 uur).

ORCON KLEDING
'INDUSTRIE

ATELIER HENGELO Gld:

Wichmondseweg 2, Telef. 268

Wie in de

Kinderboekenweek
van 28 okt. - 4 nov '59

boeken koopt voor f 2.50 of meer
krijgt het

Kinderboekenweekgeschenk
cadeau.

Kom kijken bij

Boekhandel HIETBRINK

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr.6,HengeloO., Tel. 06753-573

Buurtver. „DELDEN"

DROPPING
HEDENAVOND om half acht bij Gotink.

Uit de hand te koop,

een burger woonhuis
met tuin , in het centrum van het dorp.

Vrij van huur , direct te aanvaarden.

Inlichtingen bij H. }. Gotink,

Wilhelminalaan 16.

Grote aparte kollekiie

JAPONNEN.
Geen series maar iedere japon is
weer anders In zeer moderne stoffen
en modellen.

Ook voor oudere dames
in heupmaten.

En de prijs is verrassend laag. Komt
U eens passen.

H. Luth, Nieuwstad, Vorden

Deze week bij

'/ SPAR-buitenkansje met 10%

bij Sparkofiie

koffiemelk
van 67 voor U U ct

met 10%: bij twee pakjes pudding

blikje dRdndS van 115 voor 95 ct

DUBBEL zegels DUBBELsparen!

Hazelnootkrokant snoepje
2OO gram VO - 28 zegels

HAVERMOUT 2ak 47 -18 zegels

HAVERMOUT pak 55 -22 zegels

JAMI pot 98 -40 zegels

JAM II pot 7O- 28 zegels

ZACHTE ZEEP pot 49 -20 zegels

SAKS. LEVERWORST
200 gram 78 - 32 zegels

SAKS. LEVERWORST
per stuk 65 -26 zegels

GEZ. VARKENSPOOTJES
kilo 8O- 32 zegels

Dit Is uw
voordeel!

14 ct

9ct
liet

2O ct

14 ct

10 ct

16 ct

13 ct

16 ct

uit de wijnkelders van De Spar!

rood of wit fles
en 114 zegels = 57 ct voordeel!

het koekje bij de koffie!

Choco-carré's 72 ct -10%25O
gram

vraag
ook lekkere Sparkoffie met 1O%!

Sparkruidenier: REMMERS

Bromfietskleding
Plastic regenjassen

,, beenpijpen

Linox regenkleding

Laarzen, Petten

Noorse wollen truien

Sokken, Wanten, Shawls

Fa, MARTENS

Wasserij Brandenbarg
vraagt een

Jongen of Meisje
Hertog Karel van Gelreweg 30

Dames . . . .
Voor elke mantel hebben
wij een

bijpassende hoed»
Ook leuke, wollen mutsen met bij-
passende sjaals.

Kroneman-Jörissen

Veevoeding
Voorlichtingsavond
De veevoedingskern „Vorden"

organiseert a.s. maandag 26 okt.

een Veevoeding Voorlichtings-

avond, in café Eskes, Dorps-

straat. Aanvang half acht.

In verband met de schaarste aan ruw-
voedermiddelen in de a.s. stalperiode
is het van belang deze bijeenkomst bij
te wonen.

De commissie



Nutsbestuur vraagt belangstelling voor ledenvergadering.
In de j.l. woensdagavond gehouden ledenver
gadering van het departement Vorden van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen waren
zo weinig leden vertegenwoordigd, dat de be
stuursverkie/ing geen doorgang kon vinden. Na
een lange discussie waarbij talrijke voorstellen
naar voren kwamen om het misschien mogelijk
te maken de ledenvergaderingen aantrekkelijker
te maken, werd dit agendapunt door het bestuur
teruggenomen om t.z.t. hetzij in een afzonder-
lijke ledenvergadering, hetzij in 'n ledenvergade-
ring met attractie, b.v. een reisfilm of iets der-
gelijks weer op de agenda te worden geplaatst.
Voorzitter Wesselink hoopte dat dan meer leden
acte de presence zouden geven.
Reeds in zijn openingswoord wees de voorzitter
op dit gebrek aan belangstelling bij de Nutsle-
den. Men spreekt dan altijd wel van een bewijs
van vertrouwen in het bestuur, maar spr. zou
toch liever zien dat meer leden de vergadering
bijwoonden. Door gezamenlijk de belangen van
het Nut te bespreken kan men tot goede resul-
taten komen, hetgeen niet alleen van belang is
voor het bestuur maar eveneens voor de leden.
Spr. deed dan ook een ernstig beroep op de le-
den meer activiteit in .deze te betonen.
De heer Wesselink wees nog eens op de jubi-
leum-avond van de maatschappij die in januari
in Deventer wordt verzorgd door de bekende
balletdanseres Cilli Wang. Voor het Nutsdepar-
tement Vorden zijn 125 plaatsen gereserveerd.
Momenteel hebben zich reeds 69 leden opge-
geven om deze avond te bezoeken.
De woensdagmiddag gehouden bak- en kook-
demonstratie is buitengewoon goed geslaagd,
deelde de voorzitter mede. De kooklerares mej.
van 't Hof heeft toezegging gedaan, dat zij nog
eens terug komt in Vorden.
Op 14 november a.s. bestaat de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen 175 jaar. Dit feit zal
in Amsterdam herdacht worden.
De tijdens de eerste Nutsavond gehouden collec-
te, t.b.v. het pioniersfonds van de Maatschappij
heeft ruim ƒ 106,— opgebracht. De heer Wesser
link zal dit bedrag 14 november a.s. aan het
Hoofdbestuur af dragen. De heer Wesselink
bracht dank aan het gemeentebestuur voor de
medewerking bij de plannen om te komen tot de
stichting van een nieuwe kleuterschool. Het be-
stuur hoopt nog dit jaar tot aanbesteding te ko-
men. Zoals wellicht reeds bekend, wordt deze
school gebouwd in het z.g. „Molenplan", de nieu-
we wijk van Vorden en wel op de hoek van de
Berend van Hackfortweg en de Dokter C. Lu-
lofsweg.

Jaarverslag.
Uit het met zeer veel zorg samengestelde jaar-
verslag van de secretaresse, mevr. van Mourik,
bleek dat de Nutsavonden zich in het afgelopen
seizoen hebben mogen verheugen in een beter
bezoek dan voorheen. Hoewel meerdere depar-
tementen in ons land hebben geklaagd dat het
bezoek op de avonden minder wordt en de
schuld hiervan aan de televisie geven, kan het
Nut in Vorden met tevredenheid op het bezoek
terug zien. Het aantal nutsleden bedraagt 249.

Nutskleuterschool.
De nutskleuterschool is het gehele jaar door,
door 80 kinderen bezocht, terwijl er geregeld
kinderen op de wachtlijst staan. Het hoofd van
de school, mej. Kiburg, heeft haar hoofd-acte be-
haald. Op het Sint Nicolaasfeest bracht de goe-
de Sint voor de voorzitster van de school een
spaarbankboekje mee met een som geld voor de
waarborgsom van de nieuw te bouwen kleuter-
school.

Nutsfloralia.
Niettegenstaande de droge zomer kan Nuts-
floralia toch met trots op de tentoonstelling te-
rugzien. Was het aantal inzendingen iets min-
der, het gehalte was beter. Van de uitgereikte
stekplanten aan de kinderen kwamen er meer
terug dan andere jaren.
Van de buitenscholen waren de inzendingen van
de Katholieke school en het Medler veel beter.
Alleen de Wilclenborch heeft het nu zover ge-
bracht, dat geen enkele plant is teruggebracht.
De medewerking van het hoofd van de school is
bedroevend.

Nutsbibliotheek.
De nutsbibliothee'k laat een somber geluid ho-
ren. Over de gehele linie is het aantal uitgeleen-
de boeken sterk gedaald, n.l. met totaal 2936
boeken. Het aantal studie boeken is omhoog ge-
gaan. Is de televisie wellicht de schuld dat het
aantal uitleningen achteruitgaat? Totaal wer-
den 6206 boeken aan volwassenen en 2839 kin-
derboeken uitgeleend. Op het Medler werden
meer boeken uitgereikt dan vorig jaar n.l. 289
tegen 221. De bibliotheek bezit thans 2789 boe-
ken. Er werd voor ruim ƒ 1118,— nieuwe boeken
bijgekocht.

Cursus Engels.
De cursus Engels, onder leiding van de heer
Pongers telde afgelopen jaar 16 leerlingen. De
nieuwe cursus is thans gestart met 13 leerlin-
gen.

Handwerkcursus.
De 3 afdelingen van de handwerkcursus werden
gemiddeld bezocht door 18 leerlingen. De leiding
had mej. Hesselink. Mej. Hesselink heeft we-
gens drukke werkzaamheden helaas moe'ten be-
danken. Ter vergadering werd medegedeeld dat
mevr. Luesink thans de cursussen zal verzorgen
en binnenkort hiermede begint.

Boekhoudcursus.
De boekhoudcursus wordt thans gegeven door
de heren W. Kuijper en B. de Bruijn. De cursus
wordt gevolgd door 6 leerlingen.

Blokfluitcursus.
Ook deze cursus mocht zich in het afgelopen
jaar in voldoende belangstelling verheugen, hoe-
wel het aantal leerlingen enigszins is gedaald.

Deze cursus is voor de ouders een unieke ge-
legenheid op een zeer billijke wijze hun kinde-
ren de grondbeginselen der muziek te doen bij-
brengen.

Bijna l'/z miljoen spaargeld.
Vervolgens was het woord aan de secretaris-
penningmeester van de Nutsspaarbank, de heer
W. Klein Lebbink.
Het tegoed aan inleggers nam met ƒ 221.559,—
toe, zodat per 31 december 1958 aan 1492 inleg-
gers was verschuldigd ƒ 1.492.627,—. De balans
per 31 december 1958 geeft een reserve van
ƒ 155.339,—. De verlies- en winstrekening een
winst van ƒ 12.650,—.
De heer Lebbink memoreerde dat het op 9 fe-
bruari 140 jaar was geleden, dat in Vorden de
Nutsspaarbank was opgericht. Naar aanleiding
van dit heugelijk feit had de heer Lebbink in het
archief het eerste notulenboek opgezocht en las
hij de notulen van de eerste bestuursvergade-
ring voor. Hieruit bleek dat de bank niet alleen
in Vorden werkzaam was maar ook in de ge-
meenten Hengelo Gld., Zelhem en Ruurlo. In
het bestuur zaten o.m. de predikant van Ruurlo
en de schout van Zelhem.
De voorzitter wenste het bestuur van de Nuts-
spaarbank geluk met dit jubileum en zegde toe
het 150-jarig bestaan t.z.t. op meer officiële wij-
ze te herdenken.
Uit het jaarverslag van de penningmeester van
het departement, de heer J. H. Schuppers, bleek
dat er dit jaar een nadelig saldo was van
ƒ 1280,—. Dit vindt mede zijn oorzaak in het
feit dat er een nieuwe kachel voor de centrale
verwarming moest worden aangeschaft.
Na rapport van de kascommissie werd de pen-
ningmeester decharge verleend. Tot leden van
de kascommissie werden benoemd de heren Par-
dijs, Groot Bramel. en Hazekamp. Nadat nog
een aantal suggesties waren gedaan voor de
nutsavonden sloot de voorzitter met een woord
van dank aan allen die het Nut op enige wijze
hebben gesteund of aan de bloei hiervan hebben
medegewerkt, deze, ondanks het slechte bezoek,
toch geanimeerde vergadering.

Sportief van model

Sportief é van prijs

De sportieve man kiest zijn mooiste vest uit onze
Tweka-collectie. In wol en suedine de nieuwste modellen.
Aantrekkelijk geprijsd.

VISSER - VORDEN

TE KOOP:
Vuilnisemmers
met deksel, inh. 25 Itr,

a f 2,50 per stuk.
Plastic kannen
met schenktuit, 60 Itr,
geschikt v. huisbrand-

olie, a f6 ,—.

N.V. Chroomleder-
fabr. v.h.i^A.Albers

VOrPEN

Te koop r.b. afgekalfde
VAARS met stierkalf,
t.b.c.- en abortusvrij.
A. F.J.vAle,D 146
KranenburgN Vorden.

EEN
FLINKE

BUS

PLASTI-
COLOR

vew

VOOR
HALVE
PRIJS

vergeef niet uw

WAARDEBON
bij ons in te leveren

H. Weustenenk
't Hoge 31

Te koop een nieuwm.
of neurende VAARS,
M.R.IJ. waarvan een
met melklijsten.
B. Korenblik,

Wildenborch

Te koop een volbloed
M.R.IJ. VAARS met
melklijsten, vierkant
stempel. G. Berenpas
„Koning", Vorden

Te koop wegens beëindiging bedrijf:
2 voorj. kalv. koeien met melk. l guste koe
met 15 L. melk, 400 leggende kippen (geb.
7 jan. '59), l zware luchtbandenwagen met
veeopzet, ook geschikt voor trekker, l stel
houten zaadeggen, par t i j poterbakjes, 3 elek-
trische kapkunstmoeders, l ouderwets kabi-
net, l orgel, 2 houten poelies, l fornuis-
binnenpot 100 L., l stenen koelbak voor
3 bussen, partijtje brandhout, 5 ton geperst
hooi, 2-5 ton ongeperst haverstro, l één-
roedige berg, drijfriemen, paardetuig, koe-
riemen, cementpannen, l kruiwagen, l hand-
kar op luchtbanden.

W. H. Ruiterkamp, Medler D 104, Vorden

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoj^reclamewaarde van CONTACT

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 26 oktober 1959 van 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
alle 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, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Poiitiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15. — , Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en hon-

derden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen

a f 24— tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.

Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 127.50, onder garantie.

Extra goed! Extra goedkoop!

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

Tevens 'n kleine partij motoren, Matchless.

ontvingen een prachtige partij nieuwe
rubberlaarzen met leren schacht en vilten

inlegzolen, kostprijs f 27*50,
nu slechts f 7.50.

O N T V A N G E N : Een grote partij zo goed als
nieuwe WERKSCHOENEN, met 1 jaar garantie

voor de spotprijs van slechts f 9,75.

Fa. W. Veenstra &
Telefoon 451

Zn., Varsseveld
ENORME KEUZE

HEREN- EN
JONGENS

Vesten en
Pullovers

in een geheel nieuwe
kollektie.

Natuurlijk bij

LOOMAN
Vorden. Tel. 1231.

Te koop een toom
BIGGEN en jonge
HENNEN, aan en
tegen de leg, W. X R.
J. W. VVagenvoort,
achter Buitenzorg,
Warnsveld.
Telefoon 06752-1378

BIGGEN te koop.
W. L. Winkel, Almen-
seweg, Vorden.

Een toom BIGGEN te
koop. T. Roeterdink
B 21

BIGGEN te koop bij
G. Oortgiesen, D 157
Vorden.

TE KOOP:
toom biggen; zwaar
huisslachtingsvarken;
bietensnijder, i.g.st., en
radio met batterijvoe-
ding, z.g.a.n.
H. Bargeman, C 93,

Vorden

Te koop 4 zware
BIGGEN bij
A. J. Vruggink,
Riethuis, Delden.

Te koop 3 tomen zware
biggen. J. A. Berenpas
Mossel D 111.

Zware BIGGEN te
koop. G. W. Winkel
„'t Gazoor".

Een toom BIGGEN te
koop. J. H. Nijenhuis
Kranenburg D 119.

Toom BIGGEN te
koop. ƒ. A. Koning,
Linde.

JL=JL J

Overalls
Werkjassen
Winkeljassen
Kantoorjassen
Dames Overalls
Kinder Overalls
Manchesterbroeken
Spijkerbroeken
Prima kwaliteiten
en . . . voordelige
prijzen.

H. Luth
VORDEN

JL=JL J

H.H. Landbouwers
Wij hebben voor U
prima

Rubberlaarzen.
fa» G» W« Luimes
Vorden, Telef. 1421

Er is maar één
CONTACT!



Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
onze zoon
Antonius Albertus

(Tonnij)

H. J. A. Scholten
J. G. Scholten-

Lettink

Elst(O.B-). 20okt.'59.
Ie Lange Voren 12

Met vreugde berichten
wij U de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Everdina Johanna
(Ina)

}. A. Berenpas
M. Berenpas-

v.d. Kamp
Carolientje

Vorden, 21 okt. 1959.
Mossel D 111

Wordt gevraagd een
werkster voor vrij-
dagsmorgens. Adres te
bevragen bureau

Contact

Mevr. Staring,
't Hooge Zand, vraagt
zelfst. MEISJE v.d. of
d.e.n., l nov. Tel. 1234

Gevraagd in Vorden
v. een dame gemeubil.
zit-slaapkamer met
stookgelegenheid, met
of zonder warme maal-
tijd. Brieven ond. nr. 14

Drukkerij Wolters

Knollenplukkers
gevraagd. Joh. Weenk
„Brandenborch" E 92

Te koop keurige
dames-
wintermantel m. 4 2
en beige jongensjas
met pantalon, ilójr.
Mevr. Gies,
Almensew. 2, Warken

Te koop g.o.h. kinder-
wagen en dito kamer-
kachel. Te bevragen
advert. bur. W. te Slaa
telefoon 1484.

Te koop grote eiken-
houten uittrektafel en
een wieg. Stationsw. 4

Te koop een goed on-
derhouden SOLEX;
loopt prima.

Nieuwstad 16

AFBRAAK te koop:
ijzeren ramen, eiken
gebinten, vorstpannen
dokpannen en puin.
H. W. Gal,

bij 't zwembad

Wie heeft mi jn wit-
zwart KONIJNTJE
gezien? Wouter Ems-
broek, „Gems"

Te koop 0,5 ha
KNOLLEN en een
parti j t je MANGELS.
Briefjes op zaterdag
24 oktober vóór 5 uur.
Voor de mangels per
1000 kg en opgeven
welke hoeveelheid.
W. H. Ruiterkamp,
Medler D 104, Vorden

Te koop gevraagd:
10 are KNOLLEN

D. Jolink, B 71.

Te koop vers gedorst
ROGGESTRO, aan
balen. H. C. Bosch,
Oude Borculosew. 12
Warken, Warnsveld.

Te koop een toom
beste gekruiste biggen
Bevr. G. H. Voskamp,
Molenweg 17, Vorden

Heden overleed nog geheel onver-
wachts, onze geliefde vader, behuwd-
en grootvader

Hendrik Jan te Veldhuis
in de ouderdom van 79 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Zutphen, fam. J. W. te Veldhuis
Vorden, fam. H. te Veldhuis

Wierden, fam. H. Bentsink

Vorden, 22 oktober 1959.
Medler D 156.

De begrafenis zal plaats vinden op
maandag 26 oktober op de Algemene
Begraafplaats te Vorden om 1.30 uur.
Vertrek van het sterfhuis om 12.30 uur.

Bejaarden-kring
op woensdag 28 oktober a*s<
om half 3 in het Nutsgebouw*

Verhaal over Caluijn.

Uw reddend bloed*
Leden van onze afdeling „Bloedplasma", uw
massale opkomst, de voorbeeldige stem-
ming ondanks het wachten, heeft onze eerste
afname-avond tot een groot succes gemaakt.
Het comité is dan ook zeer voldaan en
spreekt zijn waardering uit over het feit,
dat liefst 75% van de donors gehoor heeft
gegeven aan de oproep. Ook het Roode
Kruis-personeel uit Amsterdam en Zutphen
was vol lof Het comité hoopt, dat het
wachten en de voor sommigen onduidelijk
aangegeven tijd van opkomst niet te veel
ongerief hebben veroorzaakt. Het voor de
eerste keer organiseren van deze avond heeft
ons ongewild hiermee geconfronteerd. Een
volgende maal zal hiermee uiteraard reke-
ning worden gehouden.
Mede namens het Nederlandsche Roode
Kruis zegt het comité u hartelijk dank voor
uw medewerking en hoopt het volgend jaar
opnieuw een beroep op u te mogen doen.

Comité „Bloedplasjga" Vorden.

Voor blote benen wordt
het nu te koud.

Draagt
Vasana Nylons
In vele soorten en alle maten.

*

Kent U de Vasana eiastickousen.
Ze geven steun aan Uw benen, en ...
medisch aanbevolen.

Voor de kinderen Maillots, wol met
crêpe mousse, heerlijk warm en staan
leuk.

Nylons reeds vanaf 1.98,
in 20 en 30 derniers.

GRATIS KOUSEN SPAARKAART.

H. LUTH
VORDEN

Opheffing tijdelijke afsluiting van de
Baaksewcg te Vorden.

Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis dat de tijde-
lijke afs lui t ing van de Baakseweg te Vorden
met ingang van donderdag 22 oktober '59
is opgeheven.

Burgemeesteren Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,

van Arkel

de Sekretaris,
J. V. Plas

Maak hedenmiddag gebruik
van de

gratis verf-aklie
van Veilig Verkeer.

Ga naar ALBERS
want U vindt er altijd

^ de grootste keus
-k de beste kwaliteit

-A- de laagste prijs

Nootkransjes, 250 gram 59 et
Hierbij ter kennismaking 'n nougatblok gratis

Fijn gekruide speculaas, 500 gram 79 et

l fles Golden vruchtenwijn en een grote
pot meikersen op sap samen 340 et bij ons

voor 275 et

Bij elke 250 gr* Hotel Goud koffie a 162 et
250 gram nootspeeulaas voor 39 et

Chocoladepudding met vanillesaus,
2 pakjes 49 et

Sterke dweilen, per stuk 58 et

Boterhamworst, 200 gram 49 et
Knakworst, 12 stuks, per blikje 110 et
Cocktailworstjes 13 stuks, per blikje 89 et

Als extra reclame!
l grote Anton Hunink's rookworst,

250 gram, voor 98 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zojuist ontvingen wij
een nieuwe zending

Maillots
voor dames en

meisjes.

LOOMAN
Vorden. Tel. 1231.

H.H. Veehouders.

Wij hebben voor U:
koeriemen,
koedekken,
koetouwen,
staartentouwen
leertjes,
wartels, raffia,
enz. enz.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Esso Speciaal
bij Olieverwarming
de betere haardolie.

Alleenverkoop:

Oliehandel fl.deJdige
Telefoon 1376

Uw kinderen vragen nu weer
een echte degelijke jas.

U weet 't, welke sortering wij brengen.

Koopt net nu - ^Koopt net bij

VISSER, VORDEN

Radio - Televisie
Gramofoons

Platenwisselaars
Elektr. apparaten

Technisch Bureau

P. D E K K E R
Telefoon 1253

Elektrische installaties op elk
gebied.

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 24 oktober

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

'"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 25 oktober, 8 uur
de dolle klucht

De Duvelstoejager
met: Norman Wisdom, de bekende

Engelse komiek.
Norman redt de wereldvrede en zet

alle ministers voor schut.
U zult tranen lachen om alle dolle

gebeurtenissen.

Toegang alle leeftijden

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

Nieuws van de Nieuwstad
Vandaag Spijssloffen

speciaal model Krentebrood met
banketspijs er in.
Geen 1.25 maar 99 et.

Sinasgebakjes
erg lekker, 5 stuks,
normale prijs 1.10, vandaag 95 et.

Verse eigen gebakken
Speculaas

59 et. per 250 gr.
met amandelen 75 et. per 250gr.

5 Roombroodjes
75 cent, vandaag 60 et.

Voor de boterham 2 pakken

van Houtens Hagelslag
geen 1.20, maar 1.08

Vraagt onze Slagroomsoesjes!

Zolang de voorraad strekt,
DRENTSE STOETEN.

Bakker Schurink
Telefoon 1384


