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COLLECTE TEN BEHOEVE VAN DE NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE BIJSTAND (N.O.V.I.B.)
Volgende week zal in deze gemeente een collecte worden gehouden ten behoeve van de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand. De opbrengst van deze collecte dient voor
de hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden.
Tweederde van de wereldbevolking leeft nog altijd in beklagenswaardige omstandigheden en
de N.O.V.I.B. beschouwt het als een taak van
het Nederlandse volk om een bescheiden bijdrage in de strijd tegen honger en ellende van
miljoenen mensen te leveren.
Lettend op deze nood in de wereld bevelen ondergetekenden deze collecte bij u aan:
A. E. van Arkel, Burgemeester
Th. Bijen, namens de K.A.B.
Ds. E. J. Duursema, Geref. predikant
G. Koerselman, namens het N.V.V.
H. F. Helmink, namens de A.B.T.B.
Ds. J. H. Jansen, N.H. predikant
A. J. Lenselink, namens de Landbouwcoöperaties en zuivelfabrieken
D. Norde, namens het C.N.V.
Pastoor H. C. A. Ponsioen
H. F. G. Robbertsen, namens de C.B.T.B.
G. J. Wuestenenk, namens de G.M. v. L.

Hamea-Gelei [M]
Charme voor Uw handen

VOETBAL
Het zag er aanvankelijk zondag tegen DEO I
niet naar uit dat Vorden met royale cijfers zou
winnen. Vooral in de eerste helft waren de aan^
vallen der gasten zeker niet minder gevaarlijk
dan die van Vorden en van een veldmeerderheid
van Vorden was dan ook geen sprake. Daartoe
werd het spel veel te kort gehouden, zodat DEC
telkens weer kon ingrijpen. Vorden maakte nu
eens het eerste doelpunt, wat nog niet voorgekomen was.
Het was een effectvol schot, waarbij de bal via
de keeper in het doel rolde. Even later was de
stand al weer gelijk, toen bij een scrimage voor
het Vordense doel de bal buiten het bereik van
de keeper in het uiterste hoekje belandde.
Na de rust, toen Vorden, dat met twee invallers
speelde, haar elftal iets gewijzigd had, ging het
vooral in de voorhoede heel wat vlotter. De
gasten werden in de verdediging gedrongen en
dank zij een aantal goede voorzetten van de
rechtsbuiten, kwamen er snel achter elkaar
enkele doelpunten, waarmee de strijd beslist
was. Het werd tenslotte een 4—1 zege voor
Vorden.
Vorden II trad met 5 invallers aan tegen Ruurlo
II, wat ditmaal wel erg jammer was, daar een
volledig tweede ongetwijfeld beslag had gelegd
op de beide punten. Nu werd met 1—0 verloren.
Vorden miste de kans op de gelijkmaker door
een penalty niet te benutten.
Vorden A won van Ratti A met 2—1, terwijl
Vorden B met liefst 8—0 van KDC B won.
A.s. zondag speelt Vorden wederom thuis en wel
tegen het eveneens nog ongeslagen Noorddijk
I. De gasten blijken over een zeer hechte verdediging te beschikken, gezien de weinige
tegenpunten. De voorhoede zal het dan ook niet
gemakkelijk krijgen en zal in een hoog tempo
moeten spelen om deze verdedigng te doorbreken. Een overwinning brengt Vorden een mooie
voorsprong op haar concurrenten. Het kan er
dus wel spannen.
Vorden II speelt in Borculo tegen Reuni II en
zal hier moeten trachten de dreigende nederlaag zo earvol mogelijk te houden.
Vorden III speelt 's morgens thuis tegen Warnsveldse Boys III en Vorden A gaat op bezoek
bij Steenderen A.

N^DAMPO
BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
In zaal Schoenaker hield de r.k. Boerinnenbond
„St. Martha" een ledenvergadering. Besloten
werd om bij voldoende animo een Gezinscursus
te organiseren, welke geleid zal worden door
een leidster van het hoofdbestuur uit Arnhem.
Verschillende dames gaven zich reeds op.
Meegedeeld werd, dat aan de voorzitster, mevr.
Gr. Mokking-Seesing, i.v.m. haar ziekte een
fruitmand was gezonden.
Vervolgens ontvingen alle leden een winterprogramma, hetgeen zeer attractief bleek. Er zal
iedere maand een ontwikkelingsavond worden
gehouden met in november een lezing over de
nieuwste methode van inmaken „Het diepvriezen" met lichtbeelden, in december het SintNicolaasfeest, in januari de jaarvergadering
met verslag van secr. en penningm. met praatavond, in februari een „Veilig ver keersavond",
in maart een godsdienstige avond verzorgd door
de G.A. en in april een lezing met demonstratie
over „Hoe gaan we smaakvol gekleed".

KERKDIENSTEN zondag 27 oktober.
Hervormde kerk.
10 en 7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
In beide diensten Bed. Hl. Avondmaal
Medlerschool.
10 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. B. van de Sijs,
van Bredevoort
R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Herv. Kerk donderdag 31 okt.
7.30 uur Hervormingsdienst.
Ds. J. Langstraat.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 26 okt. van 5 uur tot en met
zondag 27 okt. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 27 okt. Reichman, Tel. 06755-266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 5 4 1 .
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 139 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 34.— tot f 4 2 . — per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

Burgelijke stand v. 18 okt. t.m. 24 okt.
Geboren: d. van D. J. Weustenenk en R.
H. Weustenenk-Klein Haneveld.
Ondertrouwd: H. Roeterink en W. Regelink.
Gehuwd: L. Grotenhuis ten Harkel en H.
K. Bril.
verleden: J. Rijkenbarg, wed. van G.
^Lindenschot, oud 92 jr.; G. Bouwmeester,
wedn. van W. G. Altena, eerder van D.
ter Hove (overleden te Zutphen), 76 jr.
B.O.L.H.

B.O.L.H. hield een vergadering in Hotel
randenbarg, onder leiding van mej. Sloetjes.
Er werd besloten om samen met de B.O.G. 'n
kerstavond te houden. Verder werd medegedeeld dat door de Boerenleenbank 30 okt.
een filmavond wordt gegeven, die zeer interessant is voor alle platteland jongeren.
Mej. T. Ruiterkamp droeg een gedicht voor,
getiteld „oktober". Daarna vertelde mevr.
Rombach over gezinsverzorging en kraamverzorging. Het doel van de gezinszorg is:
de zieke huisvrouw te vervangen; doel van
de kraamzorg is: verzorging van moeder en
kind. Om aan de opleiding voor deze beroepen
te kunnen deelnemen, moet men over een
goede gezondheid beschikken, een goed humeur hebben, eerlijk zijn en een primaire opleiding hebben genoten, na de lagere school.
Na de pauze was er hersengymnastiek.
GESLAAGD.
Voor het diploma van de cursus voor „Moderne Veevoeding" slaagde de heer G. Bannink, werkzaam ten kantore van de C.L.V.
„Ons Belang" te Linde.
BENOEMD.
Met ingang van l febr. a.s. is onze oudplaatsgenoot de heer W. Pongers, onderwijzer aan de U.L.O-school te Beilen, benoemd
als onderwijzer aan de U.L.O.-school te
Brummen.
BIOSCOOP.
Vanavond speelt een zeer bekende filmster de
hoofdcol in „De man met de regenjas", n.m.l.
Fernandel, de zo sympathieke pastoor in
„Don Camillo", De inhoud van beide films
is echter geheel verschillend. De aanplakbiljetten vermelden: griezelen en gieren met Fernandel, en zo is het inderdaad. Tijdens uitstedigheid van zijn vrouw laat hij zich
verleiden tot een „slippertje", en dat brengt
hem in zeer hachelijke situaties, waarin hij
verdacht wordt van moord. Dan komt er een
chanteur aan te pas, waardoor hij nog verder
in de perikelen komt Hoe alles tenslotte toch
weer op z'n pootjes terecht komt, dat is waard
om door u zelf bekeken te worden.

7L7/7//?cTere huid?
^ Babyderm-zeep

UITVOERING DAMESKOOR.
De uitvoering van het Vordens Dameskoor
zal traditiegetrouw half november plaats
hebben, en wel donderdag H november.
Houdt u alvast die avond vrij, want u weet
het: de uitvoering van het Dameskoor is een
van de hoogtepunten van het winterseizoen.
Men is al druk in de weer om verschillende
mooie decors voor deze 7e bonte avond in
orde te maken. Zoals men van het Dameskoor gewend is wordt voor de pauze een
keur van zangnummers ten gehore gebracht.
Na de pauze komt dan het bonte programma,
wat een rijke afwisseling biedt in ernst en
humor. Na afloop kan men nog een dansje maken.

Last van Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U er overheen.
ZO MOETEN ER MEER ZIJN
Twee meisjes, van ongeveer 6 jaar, stonden
in 't dorp, schreiende bij hun fiets. Ze waren
bezig om de ketting weer op z'n plaats te
leggen, maar hoe ze ook martelden, het lukte niet. Gelukkig verscheen een „reddende
engel", in de gedaante van een chauffeur,
die met een vrachtauto daar langs reed en,
het geval ziende, stopte, een sleutel nam en
de ketting weer op de plaats legde. Met een
luid „hoera" fietsten de beide gelukkige kinderen weer verder.
V.Z.V. NAAR NORDHORN
Naar we vernemen zal de Vordense Zwem- en
Waterpolovereniging VZV a.s. zondag naar
Nordhorn (Duitsland) gaan, waar een ontmoeting zal plaats vinden tussen zwemverenigingen
van de Kring Twenthe—IJsselstreek (Ned.) en
Saksen-Weimar en Westfalen (Duitsl.). Naast
ploegen uit Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen,
Hengelo (O.) zal ook VZV hieraan als enigste
vereniging uit de Achterhoek deelnemen. Joke
randenbarg zal in het overdekte zwemstadion
e Nornhorn starten op de 100 m borstcrawl
(dames), 4 x 100 m borstcrawl (dames), 4 x 100
m wisselslag en 6 x 50 m borstcrawl.
SCHOOLNIEUWS
Naar we vernemen heeft het onderwijs aan de
bijzondere school aan Het Hoge door de A-griep
mwel enige stagnatie ondervonden. Op een bepaalde dag waren er 95 leerlingen afwezig of
31,25 pCt. Mej. de Bruijn en meester Kruissink
moesten ook verstek laten gaan.
Van het schoolgebouw werden de gangmuren
geschilderd en gesausd. Voor één lokaal zullen
dit jaar nieuwe schoolbanken worden aangeschaft. De betegeling van het schoolplein moet
wegens de bestedingsbeperking voorlopig worden uitgesteld.
De feestelijke ouderavond werd vastgesteld op
20 november a.s. Evenals vorige jaren zal ook
dit jaar na de herfstvakantie aan kinderen die
overblijven weer warme thee bij hun brood geschonken worden.
TAFELTENNIS
De tafeltenniscompetitie is weer begonnen en
de Vordense Nutstafeltennisvereniging NTTC,
die speelt in de afd. IJsselstreek, neemt dit
seizoen met 6 teams hieraan deel, n.l. 4 herenteams, l damesteam en l jeugdteam.
Er zijn reeds enkele wedstrijden gespeeld en het
blijkt, dat de Vordenaren in de afgelopen rustperiode intensief hebben getraind, want er werden weer enkele puntjes binnen gehaald.
NTTC I (heren), dat verleden jaar promoveerde naar de tweede klas en hierin uitkomt in
afd 2A, had een uitstekende start.
Thuis ontvingen zij St. Walburgis III uit Zutphen en Vorden won liefst met 9—1. Dat belooft
wat voor deze competitie!
Het tweede herenteam (3e klas C) begon de
competitie ook zeer succesvol en won in eigen
home op overtuigende wijze van het sterke de
Hoven (Deventer) met 8—2.
Op het program staan thans een uitwedstrijd
van NTTC II tegen Samenwerking I, waar hopelijk winst voor Vorden in zit. In 4B begint
NTTC III de competitie met een ontmoeting
tegen SSVZ I, terwijl het vierde op bezoek gaat
bij de Koppeling IV in Deventer (4e klas G).
De junioren (NTTC A) spelen hun eerste uit
wedstrijd in de 2e klas B tegen de Toekomst B
uit Lochem.
DAMMEN
Hoewel de Vordense damclub met één invaller
en maar met negen man naar Almen ging, wist
zij toch hier haar eerste competitiewedstrijd te
winnen. De einduitslag was 11—9 voor Vorden.
De gedetailleerde uitslag is:
Schoneveld—Geerken 0—2; Loman—N.O. 2—0;
Stoelhorst—Oukes l—1; Berkenbos—Klein Bramel l—1; Groenouwe—Breuker l—1; Koetsier
—Hoevers 2—0; Boltjes—Wijen l—1; Bukman
—Wasink O—2; Broer—Rózendaal l—1; Koetsier—Wentink 0—2.

UIT DE GEMEENTERAAD
In de dinsdagavond gehouden gemeenteraad
werden enkele belangrijke besluiten genomen.
Zo had B. & W. de Rijkspostspaarbank te Amsterdam bereid gevonden om de gemeente een
kasgeldlening te verstrekken tegen de toelaatbare rente van 5l/^%. Deze lening, welke t.z.t.
omgezet zal worden in een vaste geldlening, zal
gebruikt worden om het eerste deel van de te
bouwen^70 woningen te financieren.
De Raad was bij monde van de heer Wesselink
verheugd, dat B. & W. er -- ondanks de benarde geldschaarste - - in geslaagd was dit
flinke bedrag los te krijgen, hetgeen een compliment waard is. Zij gaf dan ook gaarne haar
fiat op deze lening. De prijs van de woningen
leek de provinciale directie van de Volkshuisvesting en Woningbouw in Gelderland te Arnhem acceptabel, zodat de gunning wel zal worden verkregen.
De rest van de bouwsom hoopt men volgend
jaar uit ,de nieuwe Rijkslening te kunnen
putten.
Er werd verder door de Raad besloten om de
woning Zutphense weg 56, thans bewoond door
de heer P. Hogendoorn, aan te kopen van de
eigenaresse, mej. G. J. Barendsen, voor de somma van ƒ 17.000.—. Deze woning is bestemd
.voor het nieuwe hoofd der o.l. Dorpsschool, de
heer Brinkman.
B. & W. was wel gedwongen dit voorstel te
doen, daar het aanvankelijke plan om de onderwijzerswoning naast het Nutsgebouw voor
ƒ 10.000,— op te knappen, niet door kan gaan,
aangezien de verhuizing van de tegenwoordige
bewoonster, mevr. Romville, naar de woning
van mevr. Bennink wegens gerezen moeilijkheden niet door gaat.
De heer Brinkman was wel genegen de woning
aa de Zutphese weg te betrekken, indien hieraan enkele verbeteringen worden aangebracht,
o.a. waterleiding. De kosten hiervan zullen
maximaal ƒ 4370,— bedragen. De Raad vond
unaniem deze oplossing een betere dan de
vorige en bracht mej. Barendsen dank voor
haar bereidwilligheid om het huis bij voorkeur
aan de gemeente te verkopen.
Nadat op 20 september j.l. de aanbesteding voor
het verharden van de zandweg langs 't Nijenhuis en Lieferink heeft plaats gehad, werd nu
eveneens de Rijksgoedkeuring verkregen voor
de verharding van de zgn. Vuilestraat, vanaf
„Leopoldhoeve" tot de Rijksweg Vorden-Ruurlo.
De Boerenleenbank verstrekt hiervoor de gelden tegen 4 1 /i%.
De aanbesteding zal op 8 november a.s. plaats
vinden.
De Vereniging Rijwielpaden in de Gelderse Achterhoek (VRIGA) is ontbonden, aldus vertelde
de voorzitter, omdat een vereniging niet
overheidslichaam wordt beschouwd. Er is
door de belanghebbende gemeenten een gemeenschappelijke regeling getroffen, hetgeen
voor Vorden neerkomt op een bijdrage van
ƒ 4600,—. Dit vond de heer Wesselink nogal
hoog en hij vond dat de gemeente misschl
beter de 16 a 17 km rijwielpaden in eigen
heer kan nemen, omdat er straks wellicht e
tekort aan werkobjecten is voor de gemeentearbeiders.
B. & W. geloofden hierin voorhands nog niet,
omdat er nu nog te vaak werk moet blijven
liggen, waar geen tijd voor is.
Verder werd er nog gesproken over het handvaardigheidslokaal aan de landbouwschool. De
voorzitter deelde mede dat hiervoor geen geld
te krijgen is tegen de toelaatbare rente van
4%%. De heer Ruiterkamp, tevens secretaris
van het schoolbestuur, zei dat deze kwestie toch
wel zeer urgent wordt, nu er volgend jaar een
geheel nieuw leerplan komt.
Bij de rondvraag deed de heer Wesselink de
suggestie om de kinderen van de laagste klassen der lagere scholen gebruik te laten maken
van de hoogtezon in het wijkgebouwtje. Dit gebeurt ook in andere plaatsen.
De heer Albers vroeg hoe het stond met de aansluitingen op het PGEM-net.
In Hengelo (G.) zijn door deze Mij. juist de
laatste boerderijen aangesloten en ook in Laren
is men bezig. Wethouder Lenselink merkte op
dat de PGEM eerst de voordeligste posten
neemt en dat zijn Hengelo en Laren. Vorden
komt dan aan de beurt.
De heer Wesselink vroeg tenslotte of er op de
nieuwe begroting niet een bedrag af kan ter
verbetering van de verlichting van de Rijksweg
in het dorp, hetgeen met het steeds toenemende
snelverkeer dringend noodzakelijk is.
DE NIEUWE PACHTWET
Op 7 juli 1957 werd door de Tweede Kamer een
nieuwe pachtwet aangenomen. In verband met
het feit, dat iedere pachter en verpachter hiermede te maken zal krijgen, was door de af d.
Vorden van de G.M. v. L., in samenwerking met
de afd. Vorden van de B.O.G., in hotel Brandenbarg een ledenvergadering belegd, waar de heer
Sj. du Bois, hoofd van de rechtskundige afdeling van het boekhoudbureau van de G.M. v. L.
over deze nieuwe wet sprak.
Een pachtovereenkomst moet schriftelijk zijn
aangegaan en goedgekeurd door de grondkamer, zo vertelde spr. Geen schriftelijke overeenkomst is nadelig voor de pachter. Geen goedgekeurde schriftelijke overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd en
kan door geen van beide partijen worden opgezegd. De grondkamer mag pachtovereenkomsten met een te hoge prijs en te veel verplichtingen niet goedkeuren, evenmin wanneer verpachtingen ondoelmatige verkaveling tengevolge heeft en verpachtingen die bepalingen bevatten in strijd met de wet. Van belang voor ver-

pachter en pachter is bij de nieuwe wet ook,
dat eerst een ontwerp-overeenkomst naar de
pachtkamer moet worden gestuurd.
In contracten van kortere duur dan 12 of 6 jaar
kan thans ook een clausule over verlenging van
de pacht worden opgenomen. Een pachtprijs, berekend naar de uitkomst van het bedrijf, is niet
geoorloofd. Indien er in een jaar misoogst is
geweest kan de pachter aan de pachtkamer vermindering van de pacht vragen voor dat jaar.
Als door publiekrechtelijke lichamen belangrijke werken worden uitgevoerd, waarmede het
gepachte belangrijk gebaat is, kan de verpachter een hogere pachtprijs verzoeken. Evenzeer
wanneer de verpachter uit eigen beweging verbeteringen aanbrengt, waarmede het verpachte
gebaat is.
Als de verpachter weigert noodzakelijke verbeteringen aan te brengen kan de pachter verzoeken aan de pachtkamer of hij deze mag aanbrengen. Als de pachtkamer dit goedkeurt kunnen de onkosten van de pacht worden afgehouden. Heeft de verpachter thans alleen nog een
verzekeringsplicht voor de verkoopwaarde van
de gebouwen en opstallen, onder de nieuwe wet
wordt dit een wederopbouwplicht, weliswaar
met de nodige restricties. Een onder-verpachter
b.v. heeft geen wederopbouwplicht. Evenmin
geldt een wederopbouwplicht bij een pachtduur,
korter dan de wettelijk gestelde termijn.
De pachter is niet bevoegd het verpachte te veranderen zonder schriftelijke toestemming van
de verpachter. Wanneer de pacht eindigt heeft
de pachter in talloze gevallen recht op vergoeding van de door hem aangebrachte verbeteringen. Onder de nieuwe wet betreft dit verbeteringen, aangebracht in de laatste 20 jaar.
Het bedrag der vergoeding is aan bepaalde beperkingen gebonden.
Kon onder het pachtbesluit alleen verlenging
van pacht worden aangevraagd één jaar voor
het beëindigen van de overeenkomst, bij de
nieuwe wet wordt de pacht automatisch verlengd.
Indien op verlenging geen prijs wordt gesteld
dient drie jaar en tenminste één jaar voor het
beëindigen van de pachtovereenkomst schriftelijk bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploit de pacht te worden opgezegd. Dit is alleen bij pachtcontracten van 12 of 6 jaar.
Binnen een maand na ontvangst van de opzegging dient de verpachter een verzoek om verlenging in te dienen bij de kantonrechter. Pachter en verpachter worden dan opgeroepen. De
rechter moet het verzoek om verlenging echter
afwijzen, wanneer a. de bedrijfsvoering te wensen heeft overgelaten; b. de pachter onbehoorlijk, is opgetreden tegen de verpachter; c. het
verpachte niet bestemd is voor landbouw- of
bosbouwdoeleinden (b.v. in een goedgekeurd
breidingsplan is aangewezen voor
bouw); d. verpachter zelf of zijn echtgenote of
bloed- of aanverwanten in rechte linie of een
pleegkind het verpachte zelf wil gaan gebruiken.
Wanneer de verpachter echter zodanig in
bestaan wordt aangetast dat hij in moeilijl
den komt te verkeren, wordt weer naar reef
recht
en billijkheid beslist..
Bij verlenging van een pachtovereenkomst van
korte duur moet de pachtkamer de verlenging
weigeren als de reden, waarom het contract op
korte duur is gesloten, inderdaad aanwezig is.
Wanneer iemand een boerderij in eigendom
heeft verkregen (o.a. verkoop) kan de pachter
vier jaar na het jaar van aankoop blijven wonen
als de nieuwe eigenaar geen verlenging van de
overeenkomst wenst.
Wanneer een pachter 65 jaar wordt of door
ziekte niet meer in staat is zijn bedrijf behoorlijk te beheren kan aan de pachtkamer worden
verzocht de jonge boer als pachter te doen optreden.
Zeer belangrijk bij het inwerkingtreden van de
nieuwe pachtwet is dat voor pachtovereenkomsten, die binnen 2 jaar na het inwerkingtreden
van de nieuwe pachtwet aflopen, door de pachter nog verlenging moet worden aangevraagd.

nig meer in te brengen. Rechtsbuiten H. Lichtenberg zorgde voor het winnende doelpunt,
door uit een mooie pass van de middenvoor het
leder tot vlak voor het doel te brengen en onhoudbaar in te schieten (2—1).
Het tweede was vrij. De A-junioren speelden
op eigen terrein tegen Vorden A, hetgeen een
zeer spannende ontmoeting was. Vorden A won
met slechts gering verschil (2—1).
A.s. zondag zijn alle elftallen vrij.
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AVONDDROPPING
Zaterdagavond hield de buurtvereniging Delden
een avonddropping. De start en finish waren
bij het café Schoenaker op de Kranenburg. Het
gezelschap werd gedropt in Barchem, een afstand van ongeveer 7 km.
De uitslag was als volgt: 1. mej. T. Brummelman en M. H. Gotink, l strp.; 2. de heren H.
Groot Enserink en D. Besselink, 6 strp.; 3. (na
loting) B. Rossel en W. Vruggink, 7 strp.; 4. de
Gebr. G. en A. Brummelman, 7 strp. De poedelprijs viel ten deel aan W. Zweverink en W. Onstenk. De heer A. Maalderink reikte met een
toepasselijk woord de prijzen uit.
RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal schijnt zich enigszins te henstellen van de onlangs geleden nederlagen, want
j.l. zondag werd op Steenderen I een verdiende
2—l zege behaald. Hoewel Ratti qua spel doorlopend beter was, slaagde de voorhoede er
slechts tweemaal in het Steenderense doel te
vinden. Reeds in de eerste helft kon de thuisclub verschillende malen uitstekende aanvallen
lanceren, doch de aanvalslinie bleek niet doortastend genoeg en schoot vaak in snelheid te
kort. Het duurde tot 14 minuten voor rust voor
Ratti haar meerderheid in een doelpunt kon
omzetten. Middenvoor Tolkamp plaatste de bal
hoog voor het doel en de Steenderense doelman
die kennelijk verrast was, kwam te laat in actie.
De bal verdween achter hem in het net l—0.
Na een half uur konden de gasten uit een vrije
trap de gelijkmaker scoren (1—1).
In de laatste tien minuten had Steenderen wei-

Visitekaartjes
Een onmisbaar artikel; elke dag kunt
u ze nodig hebben. Bestel nu reeds uw
kaartjes, dan zit u met Nieuwjaar niet
verlegen.
Wij hebben de nieuwe soorten voorradig.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden
De echte

Lofodinsche
Levertraan
„Goudmerk"
koopt u bij
Drogisterij

„De Olde Meulle"
a f 1.25 per fles
van 400 cc.

J. M. v.d. Wal
Gedipl. drogist
Voor
tractorchauffeurs
een leren vest,
prijs f 55.—.
Hoe bestaat 't.

fa» G» W» Luimes

Voor bromfiets- en
motorrijders,
een leren jas
voor f 125.—.
En bovendien een paar
leren wanten cadeau.
Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan.
fa» G. W. Luitnes
Vorden, Telefoon 421

Silvikrin
Shampoo
met de prijsvraag
is verkrijgbaar
bij Drogisterij

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal
Beslist uw drogist

Vorden, Telefoon 421

Seesing

voor rijlessen

Van een veren bed,
maken wij een prachtige

cel mat ras.

Gooi die oude veren
„'t Groenedal"
Telef. 358 ~ Vorden niet weg. Bestedingsbeperking.
CONTACT,
Fa. G. W. Luimes
hét blad van Vorden. Vorden, Telefoon 421

Verloren in het dorp
Vorden 'n MOTORHANDSCHOEN.
Gaarne terug bezorgen bij H. J. Memelink, Linde E 8.
Te koop: zeer solide
ijzeren TRAP, lang
5.30 mtr. voor loodr.
hoogte van 4.50 mtr.,
treden 90 X 20 cm.,
zijliggers I-balk 6 x H
cm. Prijs f 145.-.
Empo Rijwielfabriek.

Nu vis eten !

Zaterdag 2 november hopen wij met
onze lieve ouders en grootouders
H. Decanije

Keus uit een zee van soorten
•

en

Vis is licht verteerbaar, smakelijk Vele soortent Vele bereidingsen rijk aan goede voedings- wijzen l Breng afwisselend deze
stoffen. Vis schenkt U bovendien soorten op tafel:
rijke mogelijkheden tot afwisse- Schelvis, verse haring, «cho&
ling.
diepvries

H. J. Decanije-Abbink

de dag te gedenken dat zij voor 40
jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

Te koop DAMESFIETS. Inlichtingen
bureau Contact.
Te koop een kinderledikant en twee meisjesjurken, leeft. 13 jr.
en dito schoenen maat
38, en tweelings gebreide jasjes met mutsjes en kinderschoenen
maat 27, hoge, alles
in goede staat.
H. J. Zweverink,
B 66, Delden

BIGGEN te koop bij
J. Brummelman, „Alderkamp", B 61.
Te koop 10 zware
BIGGEN. A. J. Vruggink, „Riethuis",
Delden.
Te koop toom zware
BIGGEN bij A. F. J.
Waarle, Kranenburg.
Te koop een drag.
VARKEN, 2e worp,
uitget. 31 okt.
W. Klein Bramel,
C 112, Galdengoor.
Te koop dr. ZEUG,
4e worp, l nov. a.d.
teil. bij G. J. Eijerkamp, B 35.

AFWEZIG.
Foto Dolphijn, Vorden

Theoretische

Practische

150

ESSEN

wcduwn. van Willcmina Gerdina Altcna
eerder van Diena ter Hove

Zend deze bon in open enveloppe (waarop l
4 ets. postzegel) aan: Voorlichtingsbureau .
voor de Voeding, afd. Vis, IJmuiden.

reeds vanaf f 59.75.

Verkrijgbaar by:

Deze week bij de
VéGé Kruidenier!

in de ouderdom van 76 jaren.
Fam. Bouwmeester

Schoolderman

Bij aankoop van l pak VéGé koffie

Fam. v.d. Meij

f 2<O8 en 42 zegels

Vorden, C 33.

l grote banketstaaf voor 39 cent

De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 23 oktober op de Algemene
Begraafplaats te Vorden,

Bij aankoop van l fles zoete rode
Spaanse Wijn Ó f 2.99
de tweede fles voor f 1.5O
en bovendien nog 100 zegels!

Hebt U al eens onder
Uw wagen gekeken?

Bij aankoop van l groot blik gebr.

gehakt f 1.18 en 24 zegels

l

Oxford

Heren Costuüs
Gabardine Japn
Jongens Jassen
Winter Jassen

een pak macaroni van 30 voor 1O Ct

verroest...

Grote witte dweil

hij moet
hoog nodig
behandeld
worden met:

90 et en 1O zegels
200 gram borstplaat

TocTyl

59 et en 10 zegels
250 gram amandel speculaas

69 et en 10 zegels

A. G* Tragter
Zutphenseweg

250 gram reclame speculaas 9B Ct

PARDIJS heelt het voor u.

Welf

ff

zuivere petroleum.

*

Verkrijgbaar by:

Schoolderman
Zie etalage

Balgooien, Schieten en
Sjoelen

Minder roetvorming, daardoor
meer warmte.

op HEDEN zaterdag.

Aanvang 7 uur.

Kanariever. „Vorden" e.o.

STEUN- EN
GEMAKSCHOENEN.

A. DE JONGE
Ruurloseweg 37, Telef. 346

Voor moeilijke voeten.

"" Nutsgebouw""

Wullink'
s Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Telefoon 500
VORDEN

Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 3 nov*, 8 uur

Óteeds hei laagst in prijs.

De mooiste film van dit seizoen in
prachtige kleuren

SISSI, de jonge keizerin
met: Romy Schneider, Karl Heinz Böhm.
Schoonheid en pracht, geluk en romantiek in een onvergetelijke film.
Overweldigende scènes van een prachtige kroning met schitterende costumes.
Betoverend voor het oog.
Toegang alle leeftijden

om krentenbrood, gebak, e.a.

in gebouw Irene' 't Hoge.
Tevens Rad van Avontuur,

jifll

49 et en 10 zegels
4 soorten snoep, 200 gram

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en piaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

•
•
•
•
T

l
l

Wevenil Pakjes
en Japonnen

Technische lessen

Gedipl. Instructeur. Gedipl. Monteur.
IJsbaaastr. 11, Tel. 4776, ZUTPHEN

GERRIT BOUWMEESTER

Attentie!

A.s. maandag,
dinsdag en woensdag

l

Delana

THEO VAN

Te koop een dragend
VARKEN, 27 okt,
a.d. telling, 2e worp.
D. Nijenhuis, bij 't
Thans voor Vorden en omgeving de mogezwembad.
lijkheid voor het verkrijgen van een
Te koop 2 tomen zware
rijbewijs voor vrachtwagen en
BIGGEN bij W. Rebus,
personenwagen en motor.
gelink, Wildenborch,
Wij lessen met de nieuwste scoter.
D 73.
De lessen worden gegeven door erkend
Retexturingbedrijf
instructeur. De opgave kan dagelijks ge„Accuraat" Oldenzaal schieden:
Uw adres voor beter Molenweg 85, de Hoven, Zutphen of telef.
Chem. Reinigen, Trico- kengetal 6753-234.
leren, Drijmastern,
Verven, onz. Stoppen Ook vandaag wordt weer bewezen:
en Plisseren.
CONTACT wordt van A tot Z gelezen f
Binnen drie dagen terug.
Depot Vorden:

H. Luth, Nieuwstad

Voor

naar erkende auto-rijschool

In het ziekenhuis te Zutphen overleed
op 19 oktober 1957 onze geliefde
vader, behuwd-, grootvader en oom

Te koop MERRIEA.s. zondag 2 uur
VEULEN, 2 witte
de belangrijke wedstrijd
voeten (Geld. Type),
en nuchter MAALKALF, zw.b. en
Vorden l - Noorddijk
EETAARDAPPELS.
W. Rietman, „Oldenkamp", Hackfort.
Te koop 5 a 6 BIGGEN bij J. Korenblik
a.h. station.

NAAM ..
ADRES ..
PLAATS..

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Vorden, oktober 1957.
C 109.
u
Te koop een prima
VULKACHEL, getot feliciteren in zaal ^
schikt voor werkplaats U Gelegenheid
Lettink,
Almenseweg,
van 4.30-5.30 u. W
en bijbehorende pijpen.
Drukkerij Wolters.
Te koop i.g.st.z. grote
elektr. WASMACHINE. L. Schouten,
Hengeloseweg 3.

O M Voor gratis folder met zeer aan*"* (rekkelijke visrecepten.
Aangeboden door het Produktschap voor
Vis en Visprodukten.

250 gr. romeo.s, heerlijk koekje, 65 et.
250 gr. gracia's, prima koekje, 52 et.
l pak spritsstukken, 49 et.
l pot pruimen-sinaasappeljam, 55 et.
l pot chocolade pasta, 59 et.
l beker prima appelstroop, 43 et.
l groot blik gehakt, 108 et.
3 pak pudding, div. smaken, 48 et.
l pot haring, 59 et.
Bij aankoop van 250 gr. Niemeijers
koffie
l pak wafelkoeken voor 45 et.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

• GROOTENBOER
Zutphenseweg

Telefoon 415

VISITEKAARTJES nodig?
Dan naar Drukkerij Wolters*

De Snoekbaars
Denkt u aan de f eestvergadering op 2 november
in café „de Zon"?
Ook de dames worden verwacht.
Aanvang 8 uur.

Spaar „VIVO"-piniten,
ze hebben grote waarde!
250 gr. sinaasappel staafjes 59 et
7 stukken toiletzeep 100 et
250 gr. goede koffie 129 et
3 pak margarine voor 96 et
3 pak pudding 45 et
6 pak van. suiker 25 et
200 gr. hoestmelange 49 et

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Tyroler
Trekker

Reiger"

*

voor autorijlessen.

met weer- en windsluiting.
Uitstekend voor koude
en natte dagen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Tijd. Telefoon 344.
Elke dinsdagavond
9.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto.

*
WULLINK'S SCHOENHANDEL
„ONBETWIST, DE

SCHOENENSPECIALIST"

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283
is Uw adres voor
Pluimvee.

Bupro-gas

Dit moet u eens proeven:

Het gas uoor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Haring-Filets in tomatensaus,
mosterdsaus, pikante saus 75 et

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

Weulen Kranenharg
Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met
lichte emaillebeschadiging,
gloednieuw met garantie f 145. — ; centrifuges
f 150. — ; langzaamwassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.

gedistingeerde
kwaliteits-overjas
Een vlotte slipon. doorgeknoopt, met' staande
zakken.
Een prachtige flausch mohair welke zijn weerga
niet kent.

Waarom
neemt U er geen vest
of pullover bij?

Nieuwe zendingen ontvangen.

Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

D/t model en vele andere
hebben wij in voorraad.
Kom zo'n jas eens passen
en U bent net zo enthousiast
als w i j !

Melk Waarde
voor de opfok
van uw kalveren,
14 et per liter.

vanaf IO9«M

Of
breit U liever!

A. W. Uenk

FORTEX is „heer"-lijke kleding^

Zutphenseweg
Telefoon 327

Zolang de voorraad strekt.

Wol
in 20 kleuren*
per bol Q O

50 gr

VISSER
VORDEN

'°

A. Wolsing - Vorden

R. J. Koerselman

Coöp. Boerenleenbank Vorden
Filmavond
op woensdag 30 oktober a.s.
's avonds 7.30 uur
in het Nutsgebouw.

Extra reklame
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snijworst 90 et
200 gram ham 88 et
200 gr. tongenworst 55 et
200 gram ontbijtspek 68 et
200 gram Berliner 75 et
500 gram spek 90 et
Koopt uw rookworst per gewicht

250 gram rookworst 90 et
500 gram gesm. vet 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Vertoond wordt o.a. de zeer boeiende
film

„Met elkander voor elkaar

WOENSDAG

Deze film is een uitnemende reportage
van het Nederlandse platteland, waarin bijzonder fraaie opnamen van landschap en bedrijf worden afgewisseld
door goed gespeelde gedeelten.
Om 3 uur kindervoorstelling,
(Alleen toegankelijk voor deelnemers
aan het schoolsparen.)

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

uit voorraad
leverbaar.

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten

Toegang vrij.

FORTEX

Rietmatten

30 okt.

te Hengelo (Gid.)
De Marktvereniging

Een grote verzekeringsmaatschappij
vraagt
SOLLICITANTEN
voor

Vertegenwoordiger,
of iemand, die hier voor opgeleid
wenst te worden.
Vast salaris 4- provisie.
Brieven onder letter V. Bureau van
dit blad.

Wij vragen Uw aandacht
voor onze koilektie:

Wintermantels
Swaggers
Japonnen
Desgewenst willen wij gaarne de
koilektie bij U thuis tonen.

Rijwielreparatie, -onderdelen
en toebehoren*

Uw adres

A. G. Tragter, Zutph.weg

Looman
VORDEN - Telefoon 231

