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BIOSCOOP.

Zondagavond draait de opzienbarende f i lm
„Susanne" in het Nutsgebouw. De film is
vervaardigd door een Zweedse arts en de
hoofdrol wordt vertolkt door Susanne Ulf-
sater. Het gaat over een meisje dat in een
ondoordacht moment een zware fout begaat.
Susanne is het enige kind van een bekend
advocaat en daar haar ouders haar teveel
aan haar lot overlaten raakt zij verzeild bij
jongelui die meer tijd besteden aan fuiven
dan aan werken. Wat daarvan terecht komt
laat zich raden. Toch is Susanne niet zo
slecht dan men oppervlakkig zou denken.
Deze fi lm heeft aan de oudere jeugd en zijn
ouders veel te zeggen.

JUBILEUMUITVOERING
VORDENS TONEEL.

De toneelliefhebbers kunnen zaterdagavond
in het Nutsgebouw weer volop aan hun
trek komen. „Vordens Toneel", dat in het
verleden reeds met succes enkele prachtige
toneelstukken voor het voetlicht bracht, zal
nu opvoeren het toneelspel „Pinky.een blank
negermeisje".
Ongetwijfeld zal het 't Vordens Toneel op
deze avond niet aan belangstelling ont-
breken.

DE VROLIJKE TREKKERS.
Ten bate van de stichting „Anke Marjolein"
te Lochem wordt hier in Vorden op vrijdag
9 november in gebouw Irene een ontspan-
ningsavond gegeven.
Het programma wordt verzorgd door het
Aaltens cabaretgezelschap „De vrolijke trek-
kers", dat met een geheel nieuw programma
van zang, muziek en conference komt. Dit
gezelschap is hier al vaker opgetreden en
heeft een goede naam.
Door deze avond te bezoeken hebt u een
genotvolle avond en u steunt tevens een
prachtig doel.

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

Vorden - telefoon 1314

Weekend-aanbieding:

V R I J D A G A V O N D en Z A T E R D A G
geven wij bij aankoop van:

1 deken 100 pet. wol
2 ruime slopen cadeau
van een bekend merk

2 dekens
'n 2-pers. laken cadeau
180x250 cm

ZIE ETALAGE

K.A.B. STELDE WINTERPROGRAMMA VAST
In „de Bezige Bij" heeft de Kath. Arb. Beweging
haar eerste bijeenkomst van het seizoen 1962/63
gehouden, welke matig bezocht werd.
Het winterprogramma, dat werd samengesteld
blijkt weer zeer actueel te zijn. In november zal de
heer A. Verbaal, districtbestuurder uit Arnhem,
een lezing over een actueel onderwerp houden.
Dan volgt op tweede kerstdag weer de traditionele
K.A.B, kindermiddag in zaal Schoenaker.
In januari is er een gespreksavond door de Geeste-
lijk Adviseur. Iets bijzonders belooft ditmaal de
feestavond te worden. De bekende conferencier en
cabaretier Wini Paalman („Willum van de Drie-
hoek") zal met zijn gezelschap deze avond verzor-
gen.
In maart wordt de jaarvergadering gehouden met
o.a. bestuursverkiezing, jaarverslagen van pen-
ningmeester en secretaris e.a.
De voorzitter deed in zijn slotwoord een dringend
beroep op de leden om in het nieuwe seizoen de te
geven ontwikkelingsavonden allen bij te wonen.
Deze zijn zeer leerzaam en men verstevigt hierdoor
de onderlinge banden in de afdeling.

ORIËNTERINGSRIT
A.s. zaterdagavond houdt de Vordense auto- en
motorclub „de Graafschaprijders" een z.g. wildrit
voor auto's, motoren en bromfietsen. De start is bij
hotel Bakker.
Op 18 november wordt de z.g. „modderrit" gehou-
den. Deze rit staat alleen open voor motoren en
brommers. De organisatoren rekenen op voldoende
modder.

KERKDIENSTEN zondag 4 november.

H er u. Kerk.
9.50 uur Ds. M. S. ƒ. de Jong, van Lochem.

Jeugddienst.
7.15 uur Ds. J, H.Jansen. Bed. H. Avondmaal.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. ƒ. H. Jansen.

öeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30. 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S. v. p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40, — tot f 50, — per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand v. 24 t.e.m. 30 okt.
Geboren: d. van G. A. W. Schepers en T. J.
Verheij; z.v. W. Wolferink en M. Koopman;
d. van H. da Silva Curiël en M. Slaghuis.
Ondertrouwd: B. C^uterink en J. M.
Hartgers.
Gehuwd : E J. Harmelink en G. A. Goorman.
Overleden: J. K. A. J. Roghair, m., 67 jaar,
echtgen. van C J de Buck ; G. A. Langeler,
vr., 59 jaar, echtgenote van J. Weenk.

MEISJESVER. „MARTHA EN MARIA" VIERDE
60-JARIG JUBILEUM

Onder grote belangstelling hebben leden, oud-leden
en genodigden maandagavond in „Irene" het 60-
jarig bestaan herdacht van de meisjesver. „Martha
en Maria". De aanwezigen werden welkom geheten
door mevr. de Groot, waarna mevr. Stegeman een
gedeelte uit de Bijbel voorlas.
Hierna gaf mej. M. Regelink op vaak humoristische
wijze een overzicht van de gebeurtenissen van de
laatste 10 jaai'. Dit viel bij allen zeer in de smaak.
De gemeenschappelijke koffiemaaltijd werd alle eer
aangedaan. Ds. van Zorge hield hierna een korte
toespraak.
Namens de Kerkeraad bood de heer Smeenk de ju-
bilerende vereniging een enveloppe met inhoud
aan. De heer Klein Bramel bood, als afgevaardig-
de van de Jonge Mannenver. een sjoelbak aan. De
Jongens vereniging was vertegenwoordigd door de
heer W. Bielderman die een enveloppe met inhoud
overhandigde.
De heer Smeenk had bij één der oudste leden een
bandopname gemaakt waarop verteld werd hoe de
vereniging omstreeks 1906 reilde en zeilde. Aan het
slot van de avond bedankte mevr. Jansen de aan-
wezigen voor hun belangstelling, waarna zij deze
zeer gezellige avond sloot.

ALG. NED. METAAL-BEDRIJFS BOND
De afdeling Vorden van de Alg. Ned. Metaal Be-
drijfs- en Electrotechnische Bond hield in café Es-
kes een goed bezochte ledenvergadering.
De voorzitter, de heer G. Koerselman, heette in zijn
openingswoord inzonderheid welkom de districts-
bestuurder de heer J. Capelle uit Hengelo (Ov.).
Vervolgens werd ter sprake gebracht het oprichten
van een kindervakantiekamp voor kinderen van de
leden.
Voor de z.g. scholings- en vormingscursus lieten
zich 17 leden inschrijven.
Op 14 december a. s. zal de feestelijke jaarvergade-
ring worden gehouden. Een tweetal dames uit Ter-
wolde zullen die avond de conference verzorgen.
Vervolgens sprak de heer Capelle over de „Nieuwe
loonpolitiek". Hierover ontspon zich een levendige
en leerzame discussie.
Tenslotte volgde een bespreking van enige ingeko-
men stukken o.a. van het N.V.V. Fonds „Gezins-
zorg by ziekte", van het Bureau voor Arbeidsrecht,
toelage studiekosten e.d.

NED. CHR. VROUWENBOND
Voor de Ned. Chr. Vrouwenbond sprak de schrijf-
ster mevr. C. Jongejan-de Groot. Zij zeide o.m. dat
elke schrijver (ster) een grote verantwoordelijk-
heid draagt, maar ook elke lezer, om de gedachten-
gang van de schrijver goed te volgen. Zy vertelde
interessante bijzonderheden over het ontstaan van
een roman. Wanneer de hoofdgedachte er is, komen
al schrijvende de bijfiguren het boek binnenwande-
len. Bovenal kan een Christenschrijver bij alle
menselijke angst en moeite de kracht van het ge-
loof laten zien. Spreekster las vervolgens enkele
gedeelten voor uit eigen werk, hetwelk met grote
aandacht werd beluisterd.

JAARVERGADERING „KRAANVOGELS"
Alle dames van de R.K. Volleybalvereniging „De
Kraanvogels" waren op hun jaarlijkse byeenkomst
aanwezig. De voorzitster mej. R. Hartman spi'ak
een bijzonder welkomstwoord tot de nieuwe geeste-
lijk adviseur Pater Wienk o.f.m. en tot de heer M.
Boekhout, de trainer van de „Kraanvogels", die
zich iedere week opnieuw ten volle beijvert op de
trainingsavonden; dank zy zijn grote ijver en
enthousiame mag de vereniging zich thans volko-
men gezond noemen.
Mej. T. Kosse bracht hierna een keurig jaarverslag,
waarin verschillende hoogtepunten werden gemo-
moreerd.
Penningmeesteresse mej. M. Schoenaker kon een
batig saldo meedelen. Wegens drukke werkzaam-
heden moest de penningmeesteresse haar functie
neerleggen; in haar plaats werd met algemene
stemmen gekozen mej. H. Sessink.
Besloten werd om de maandelijkse contributie op
ƒ 2.— per lid per maand te brengen.
Meegedeeld werd, dat de wekelijkse training door
dhr. Boekhout zal worden verzorgd in het gym-
nastieklokaal te Vorden.
De heer Boekhout sprak hierna nog een opwekkend
woord tot de dames, waarin hij vooral wees op het
grote belang van de trainingsavonden.

A.s. zondag 4 noveml

JEUGDDIENST
Voorganger:
Ds. M. S. J. de Jong v. Lochem

Onderwerp van de preek:
„Wie is de leugenaar!"

Aanvang samenzang om 9.50 uur.

DE CANADEZEN KOMEN!
Voor vele lezers heeft deze uitroep misschien
wel een van de heerlijkste ogenblikken van
hun leven betekend.
Op l april 1945 rijn die Canadezen wer-
kelijk in Vorden gekomen en hebben ons
bevrijd van een ondragelijke plaag.
Wist u, dat voor ons vaderland alleen,
9000 Canadezen sneuvelden? Voor onze
vrijheid gaven zij hun leven.
Wist u dat hun graven hier in Nederland
tot op heden nauwelijks bezocht konden
worden door de naaste familieleden uit Ca-
nada? De reis was onbetaalbaar.
Wél waren door toedoen van het Neder-
lands Oorlogsgravencomité duizende naaste
familieleden van andere geallieerde soldaten
op onze kerkhoven.
Eindelijk is het Nederlands Oorlogsgraven-
comité er in geslaagd een „goedkope" over-
tocht voor de Canadese familieleden te
organiseren. Goedkoop? Dat wil zeggen een
retour van 200 dollar, waarvan zij zelf 50
dollar betalen.
De klaprooskollekte, welker opbrengst voor
dit doel bestemd is, zal dit geld moeten op-
leveren.
Wanneer in de week van 4 t.e.m. 10 no-
vember aan uw deur geklopt wordt en u
verzocht wordt uw steun te verlenen door
een klaproosje te kopen, denk dan aan de
duizende vaders en moeders, vrouwen en
kinderen, die in Canada wachten op de kans
om 17 jaar na de oorlog nog éénmaal het
graf van hun zoon, hun man, hun vader in
het verre Nederland te kunnen bezoeken.
Helpt de mogelijkheid voor een massale
overkomst te scheppen! Voor velen is er
niet veel tijd meer!
Helpt de klaprooskollekte tot een succes te
maken!

Het Nederlands Oorlogsgravencomité.

Kunnen ze er
straks tegen

Bewonder
de
kollekties
U zult
beslist
zeggen . . .

prachtig!

Kijk

voor dochter

en zoon

NUTSKLEUTERSCHOOL
Aangezien de heer H. Groot Bramel niet meer in
onze gemeente werkzaam is, heeft het Nutsbestuur
de heer J. Geerken bereid gevonden diens.laak als
penningmeester van de k leuterschool < men.
De ouderavond wordt op 14 november gehouden.
Van de inspectrice is bericht ontvangen dat in het
bouwvolume voor de kleuterscholen geen ruimte
meer beschikbaar is, zodat men voorlopig geen toe-
stemming krijgt voor de bouw van een derde lokaal.

Spit* Spierpijn
en reumatische ponen

wrijft U eveneens weg met

VORDEN VOORUIT
De firma A. J. A. Helmink heeft deze week haar,
tot semi-zelfkeuze, omgebouwde winkel heropend.
Voor deze opening bestond grote belangstelling, ge-
tuige de vele bloemstukken die de heer Helmink in
ontvangst mocht nemen.
Daar de gehele oppervlakte van de winkel nu voor
de textielafdeling is ingericht, heeft alles een veel
overzichtelijk aanzien gekregen. Aan de linkerzijde
treffen we de kinder- en baby afdeling aan, terwijl
de confectie-afdeling aan de rechterzijde te vinden
is. Achter in de winkel is de afdeling woning-textiel.
Het grootste gedeelte van de meubelen- en bedden-
afdeling is naar de Ie en 2e etage verplaatst. De
etalages zijn eveneens gemoderniseerd.

Moderne leersoorten
Moderne leesten
Moderne kleuren
«5 punten die onze herfst-

kollektie tot 'n top-kollektie

maken.

Kijk daarom eerst bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"



Weekend Wónder-Koopjes

Heren glacó's
vinyl kwaliteit

grijs - bruin

5.95

Jupon

met kant

3.95

Heren singlet
Heren slip

samen

2.95

Autoplaid

leuke ruiten

13.90

VISSER - VORDEN

Sir Edwin Pullovers
en Truien

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Gedurende deze maand een
SPECIALE AANBIEDING:

Oost en Mantelcost.
Chemisch reinigen

van f 4,75 voor f 3,93
T«vens uw adres voor Dry-
mastern, Verven, Onzichtb.
stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Coöp. Boerenleenbank Vorden
(Raiffeisenbank)

Ruurloseweg 21

Vanaf woensdag 7 november is ons kantoor

tijdelijk gehuisvest
op de bovenverdieping van het nieuwe gedeelte*

De trap naar de verdieping kunt U bereiken via

de nieuwe ingang aan de oostzijde

Een advertentie in Gonüwt
wordt in ruim 1300 Vorcrense gezinnen gelezen.

Dust hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Enige wollen Smyrna
vloerkleden
door Groothandel

op Jaarbeurs gebruikt;
f 150,— p. st. Grote
maten. Niet van nieuw
te onderscheiden. Evt.
thuis te bezichtigen.
Brieven nr. 5 bur. blad.

VOOR
VEESCHEREN

voorlopig adres:

H. LEUNK
Warkenseweg 3,
Warnsveld,

tel. 06751-338

SPAR- Zelf bedi Aungsbedrijf
REMMERS

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

Dk SPAR
KOPEN h!J Dk SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Direct gaan profiteren!

X

2 blikken soep (naar keuze) 40 et GOEDKOPER
Dft is pas werkelijk voordeel!

Extra voordeel:
BIJ AANKOOP VAN:
l grote ontbijtkoek 79 et - 8 et zegelvoordeel

2 rollen eierbeschuit
van 64 voor 55 et en 5 et zegelvoordeel

l flacon geconc. Pronto 95 et - 9 et zegelvoordeel
theedoek voor 49 et

l zak of pak capucijners 500 gram 52-55 et (10%)
gerookt spek voor 89 et en 9 et zegelvoordeel

100 gram chocolaadjes met 100 gram rumbonen
samen voor 98 et en 10 et zegelvoordeel

ZEGEL-
PRIIS VOORDEEL
188 et 36 et
680 et 136 et
220 et 44 et
25 et 5 et
72 et 14 et
98 et 20 et
85 et 17 et
80 et 16 et
69 et 14 et

189 et 38 et
69 et 14 et
56 et 11 et
44 et 9 ct
52 ct 10 et
95 ct 19 ct

WIJ HEBBEN
EEN UITGEBREIDE SORTERING

Iglo diepvries
zoals:

ZOMERGROENTEN, VISFILETS
BRAADKUIKENS

Soepkippen
Braadkuikens

265 ct per kg
295 ct per kg

Dubbel Sparzegels

l potje/blikje poederkoffie 60 gr,
l pot poederkoffle 200 gram
l potje Coff. poederkoffle 60 gr.
l zware reep
160 gram sinassticks
l kandijkoek

,
zakje choc. hagel melk

l zakje choc. hagel puur
pak custard

ik aardbeien
aardbeien

gekookte ham
200 giam Haagse leverworst (dik)
200 gram St. Nicolaasschuim
l blik sperciebonen

10% zegelkorting
PRIJS

250 gr choc./advokaatbatons (koekje)
68 ct

l pakje speculaaspopjes 45 ct
l zak Speeltaai 500 gram 95 ct
200 gram fondantborstplaat 50 ct
3 choc. schoenletters 98 ct
1/3 pt. augurken z.z. A B. 125 ct
1/3 pt. uitjes z.z. A. 79 ct

ZEGEL
VOORDEEL

7 ct
4 ct
9 ct
5 ct

10 ct
12 ct
8 ct

500 gram Goudse v.v. of
500 gram Goudse komijne kaas 12T Ct

500 gram Korstloze komijne kaas 99 Ct

VIVO-SPECIALITEITEN

Bruine bonen
litersblik . .

III

71
59Uitjes zoetzuur

P e r jampot . . . .

|| Varkensvlees in gelei 4^5Q
Blik a 450 gram . . |fc«^^

Ital. tomatenpuree
3 blikjes . . . .

Boerenkaas
iets belegen,r500 gram

Lunchschouder
150 gram . . :

44
189
74

Geldig
uan

J nou.
Lm.

7 nou.

Met ook
nog uw
gratis
VIVQ-
ivapens

VIVO kruideniers:
Steeds »aftcr.KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP,'t Hoge

MONTUREN

ÏEHHIHK
DE OPTICIEN DIE RLTÜD

VOOR U KLAAR STflflTJ

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f Z.65 pet fles
KEUNE

Voederbieten te koop
H. C. Bosch. Oude
Borculoseweg 12,

Warnsveld.
Zwaar r.b. STIER-
KALF te koop,
J. W. Wesselink,

't Elshoff

Te koop een vierdel
van een jonge KOE.
B. Wunderink, Kra-
nenburg, Tel. 6735

Zwaar nuchter stier-
kalf te koop, T. Roe-
terdink, B 21.

Bij ons vertrek uit
Hengelo-G. naar

Eefde.Meijerinkstr.S
delen we mede dat

onze handel gewoon
doorgaat.
H. A. Cornegoor

4 zware BIGGEN te
koop en een toom
biggen. G. J. Klein
I k k i n k , Blokhuis,

Wildenborch.

Te koop BIGGEN
J. A. Koning,

E 3, Linde

Te koop 2 drag. VAR-
KENS ong. a. d. teil.
J. Korenblik, achter

het Station

Te koop vierdels van
een jonge KOE; ook
in zijn geheel.

Eskes, B 96

MEVROUW,

over tassen
gesproken.

Keuze enorm.
Prijzen billijk.

Damestassen
Weekendtassen
Boodschaptassen
Rijwieltassen

Koop ze bij de man
die ze ook repareren
kan. Voor reparatie
wordt de gehele zater-
dag uitgetrokken.

fa. G. W Luimes
B. Lammers

Te koop een toom
BIGGEN. B. Woerts
„Bonenkamp", Linde.

Te koop 2 toom mooie
biggen. L. W. Harm-
sen, „Memelink",
Noordink, Hengelo-G.

Uw hond en kat
aan de lijn!!

Wettelijk voorschrift!
Wij hebben lijnen
en banden.

G. W. Luimes
B. Lammers

Telefoon 1421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. Besje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Noteert U euen ?
Ons telefoon-no. is

vanaf heden

1806
Eier- en

Veevoederhandel

F. A. SMIT
Zutphenseweg 39

VATEN te koop.
Wederom lichte vee-
voedervaten aanwezig
N.V. Chroomlederfa-
briek. v/h H. A. Albers



Met blijdschap en
dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van een dochter

Allieda

H. da Silva Curiël
M. da Silva Curiël'

Slaghuis

Vorden. 25 okt. '62
Hotel de Konijnenbult
Tijd:Alg. Ziekenhuis,

Zutphen

Mede namens weder-
zijdse familie willen wij
allen hartelijk dank
zeggen voor de over-
weldigende belangstel-
ling bij ons huwelijk
ondervonden

D. J, Rouwenhorst
C. J. Rouwenhorst-

Bruil
Hengelo-G.

Raadhuisstraat 14.

Voor de vele blijken
van deelneming ons
betoond tijdens de ziek-
te en na het overlij-
den van onze lieve
vrouw, moeder en
grootmoeder

Johanna Adriana
ter Maat

betuigen wij onze op-
rechte dank.

Uit aller naam :
W. Tragter

Vorden, nov. 1962.
Zutphenseweg 95.

Te koop een KOLEN-
HAARD voor Noot-
jes 4, als nieuw. G.Dijk-
man, Zutphenseweg
C 67 c, Vorden.

Te koop voetbal-
schoenen maat 42 bij
J. W. Wentink, E 2

Linde

Te koop mooie meisjes
WINTERJAS 12 jr.
Inl. Bur. Contact.

Te koop een g.o.h.
JONGENSFIETS.
Noordink E 59,

Hengelo-G.

Te koop fok-zeugjes-
en beertjes,, moeder
ster zeug; l Vz jarige
PINKEN en halfwas
konijnen. H. J. Riet-
man, Warkenseweg 6,
Warnsveld.

KINDERWAGEN te
koop in zeer goede
staat. Adr. te bevr.
Bur. Contact.

VOOR

VEESCHEREN
het adres

H. TE VELDHUIS

Medler D 156

Te koop de helft van
een vette PINK bij
G. Bogchelman,

't Ham, tel. 1445

Te koop 2 tomen zwa-
re biggen. A. J. Vrug-
gink, „Riethuis"

Delden

2 toom BIGGEN te
koop. Joh. Wesselink,

Kranenburg

Te koop 10 beste
biggen en een vaars-
kalf, 10 mnd. oud.
A. Poterman, bij

Buitenzorg

X XA. s. zaterdag 3 november hopen D. V. v
^ onze lieve ouders en grootouders

Jan Berend Wuestenenk

en

Mina Johanna Wuestenenk-Kluvers
fhun 40-jarige echtvereniging te her- y

denken.
n

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ^
ons gespaard mogen blijven is de wens M
van hun dankbare kinderen en klein-
kinderen.

Vorden, „'t Hoetink" C 28.
w v,
Q Receptie van 4—5 uur in zaal Bakker. T
A P

Na een langdurig geduldig gedragen
ziekte, is heden in Jezus ontslapen,
onze inniggeliefde en zorgzame man,
vader en grootvader

Johannes Karel Albertus Jacobus
Roghair

in de ouderdom van 67 jaar.

„Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn".

Vorden,
C. J. Roghair-de Buck

's Gravenhage,
J. K. Roghair
W. J. Roghair-den Blaauwen
Hans, Hedy, Catry

Voorhout,
J. A. Roghair
G. Roghair-te Raa
Carla

Vorden, 26 oktober 1962.
Huize „Het Enzerinck".

De teraardebestelling heeft dinsdag
30 oktober op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad.

Heden overleed zacht en kalm, na een
geduldig gedragen lijden, onze geliefde
echtgenote, moeder, behuwd- en groot^
moeder

Gerdina Alberta Weenk-
geb. Langeler

op de leeftijd van bijna 60 jaar.

Dat zij in vrede van ons heenging,
troost ons in dit zware verlies.

Vorden, Joh. Weenk
„ H. Weenk

A. Weenk-Klein Lebbink
J. Weenk
B. G. Weenk-Rossel

Almelo, G. J. Lebbink-Weenk
D. A. Lebbink
en kleinkinderen

Vorden, 28 oktober 1962.
„de Weghorst" E 92.

De begrafenis zal plaats hebben op
donderdag l november 1962 op de
Algemene Begraafplaats te Vorden
om 13.30 uur.

A.s Zondag 4 november

Ratti l - Warnsveldse Boys l
Terrein Kranenburg Aanvang: 2 uur

Reklame vrijdagavond en zaterdag
100 et500 gram zuurkool l

250 gram rookworst J
200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram tongeworst 50 et
200 gram cornedbeef 60 et
200 gram boterhamworst 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Ook vandaag wordt weer bewezen

CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen

Op de voorpagina van vele kranten
stond een foto van Juvenal Ferreira Bahia
uit Belo Horizonte (11 jaar) om zijn frap-
pante gelijkenis met President Kennedy.
Maar „lijken op . . ." is nog niet hetzelfde
als „ZIJN". Zo kunt U in RIJWIELEN
ook wel eens aanbiedingen treffen die op
GOEDE „lijken" maar toch niet echt de
juiste zijn. Kom dan liever naar de zaak
van TRAGTER . . . . daar IS het échte
GOEDE.

Zaterdagavond 8—10 uur in Irene

E e n indrukwekkende K L E U R E N F I L M
over de Tsjechische voorloper
van de Reformatie

JOHANNES HUS
Vrije toegang, boven de H jaar.

Aanvang 8 uur precies.
Kollekte aan de uitgang.

Degenen, die de

Balkaarten
voor 3 november nog niet afgehaald heb-
ben, worden verzocht dit
^r zo spoedig mogelijk te doen»

Hotel „'t Wapen van Vorden"
F. P. SMIT

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

Vorden - Telefoon 1314

WINTERTIJD

DEKENTIJD
Wij bieden U een sortering 100%

WOLLEN DEKENS
reeds vanaf f 36.90.

Bekende merkd$kens zoals Van Wijk
en Aa-Be.

Ook in Terlenka dekens en spreien
hebben wij een ruime keus.

U kent toch onze bekende
Maasdekens (100 wolvulling).

Zie etalage.

Wegens vertrek bij inschrijving te koop

kippenhokken, wagenloods
en een zaadschuun
Briefjes in te leveren voor maandagavond
5 nov. 8 uur.
Tevens ROGGESTRO en HOOI te koop.

H. J. Memelink, Linde E 8

Romika
PflNTOFFELS

De grootste keus bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

MEVROUW,
Onze volle neef vindt het heel niet erg,
dat u hem belt, om eens even te komen
praten over b.v.

matrassen, stoelen stofferen, cocosmatten,
gordijnen, balatum enz. enz.

Hij stelt dit zelfs op hoge prijs. Daar moet
het van komen,zegt hij. Dus u belt gerust 1421.

fa. G. W. Luimes - B. Lammers

ALBERS' ZELFBEDIENING aller els, de beste
kwaliteit en . . . . 't laagst in prijs

500 gram kleutertaai voor 59 et
bij elke 250 gram Hotel Goud koffie a 148 et

l litersfles kofflemelk voor 79 et
bij elke bus poederkoffie a 188 et

Italiaanse tomatenpuree 5 blikjes voor 69 et
Tomatensoep met rijst per pot 59 et

elke tweede pot voor 39 et
Volrode zoete wijn per fles 195 et

elke tweede files voor het HALVE GELD
Gelderse schouderham 200 gram 79 et
Goudse v.v. kaas 500 gram 119 et
Sardines in olijfolie 3 blikjes voor 98 et
Voor de laatste maal: limonadeiiroop per fles 76 et

Voor een lekkere bowl???
ALBERS is het adres.

l grote pot kersen op sap 149 et
l blik ananas 60 et
l blik aardbeien op sap 69 et
l urn framboosjes 69 et

samen voor 347 et
Deze week voor 298 et

bovendien nog l potje abrikoosjes GRATIS

Grof gebroken Siam rijst
Echte chocoladehagel
Grote vruchtenrollen
Leverpastei NU
Jampot uitjes
Bitterkoekjes

per kg 79 et
200 gram 49 et

5 stuks 69 et
2 blikken voor 99 et

slechts 59 et
200 gram 69 et

A

Super bier, PILS of OUD-BRUIN
Alleen deze week 3 grote pullen voor 89 et

Italiaanse vermouth Vastgestelde prijs p. liter 375 et
TIJDELIJK 80 et REDUCTIE

Pierik beschuit 2 rol voor 55 et
Verkade beschuit per rol 32 et

Bolletje eierbeschuit per rol 32 et
CD9C38CD8C^GC3K_

fj

H
X
X
X
X

Reductie-coupon

Litersblikken SPINAZIE 69 et

OP DEZE BON 25 et REDUCTIE

Geldig tot 8 november

ZWANENBERG ROOKWORST

n•••••••••••••••••
•••••••••••••••Hl

Nooit wachten, altijd vrije keos, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

KOOPJES van de week
Baddoeken, leuke dessins

nu slechts 1.25

Bij aankoop van een

Wollen Heren of Dames Pullover of Vest

2.50 reduktie

Restanten Jongens Pul lovers
nu slechts 8.75 en 7.75

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag.
Doe uw voordeel, bij bezoek aan de zaak klantenboekje

meebrengen.

L. SCHOOLDERMAN • VORDEN



UIT DE GEMEENTERAAD

Herziening uitbreidingsplan in
onderdelen vastgesteld.

Alvorens de raad tot de behandeling van boven-
genoemd punt overging deelde de voorzitter mede
dat van de heren Lenselink en Schmink bericht
van verhindering was ontvangen. Hierna werd de
heer H. Klein Brinke, die bij de vorige vergadering-
van de raad niet aanwezig kon zijn, beëdigd tot
raadslid. Tot waarnemend gemeente-ontvanger
werd benoemd de heer H. W. Ruesink, adjunct
commies ter secretarie.
Vervolgens werd door de raad de herziening uit
breidjngsplan in onderdelen met bebouwingsvoor-
schriften vastgesteld. Tegen het ontwerp zijn 25
bezwaarschriften ingediend. Over deze bezwaar-
schriften had de ontwerper van het uitbreidings-
plan, de heer F. W. van Droffelaar advies uitge-
bracht. De raadscommissie voor het uitbreidings-
plan in onderdelen, bestaande uit de heren H. Klein
Brinke, Z. Regelink en H. Wesselink hebben dit ad-
vies onderzocht en in een rapport vastgelegd. De
heer Droffelaar was zelf aanwezig bij de behande-
ling van dit agendapunt, waarbij hij, zonodig, toe-
lichting gaf. Uiteindelijk werden de meeste be
zwaarschriften ongegrond verklaard.

De heer Harmsma benoemd tot
gemeente-veearts.

In verband met het overlijden van de heer F. Toor-
neman, diende er te worden voorzien in de vacature
van gemeente-veearts. De particuliere praktijk van
de heer Toorneman is overgenomen door de heer
A. Harmsma. De beide plaatselijke dierenartsen,
de heren J. Wechgelaer en A. Harmsma, hebben
na onderling overleg en in de goede harmonie be
sloten, dat alleen de heer Harmsma naar de be-
trekking van gemeente-veearts zou solliciteren. Al-
vorens tot stemming werd overgegaan herdacht de
voorzitter, de heer Toorneman, die van 15 juni 1950
tot 15 september 1962 gemeente-veearts is geweest.
Ter zijner nagedachtenis werden enkele ogenblik-
ken stilte betracht. Met algemene stemmen werd
hierna de heer Harmsma benoemd tot gemeente-
veearts.

Verhoging jaarwedde wethouders.
Overeenkomstig een schrijven van Gedeputeerde
Staten van Gelderland werd besloten de jaarwedde
van ieder der wethouders te verhogen van ƒ 1.950,—
tot ƒ 2.600,—.
De heer Regelink merkte op dat een behoorlijke
betaling voor de functie van wethouder zeer zeker
gerechtvaardigd is gezien de daaraan verbonden
werkzaamheden.
De heer Wesselink vroeg wat er aan de o.l. school
gaat gebeuren. De voorzitter antwoordde dat er niet
eerder wat kan gebeuren alvorens ^e rijksgoedkeu-
ring is ontvangen, doch het is de vraag of deze
goedkering nog dit jaar af zal komen.
Op voorstel van B. en W. besloot de raad de heren
G. J. Bannink en H. Klein Brinke voor de periode
van september 1962 tot september 1966 weer te be-
noemen als vertegenwoordigers van de gemeente
Vorden in het algemeen bestuur van de „Stichting
tot Huisvesting van Bejaarden".

Gemeentelijke garantie hypothecaire
geldlening.

De heer H. Broekman alhier heeft van de N.V.
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aangekocht één
der in aanbouw zijnde woningen aan Het Hoge.
Dit Bouwfonds verzoekt de gemeentelijke garantie
van de juiste betaling van rente en aflossing. De
raad besloot deze zekerheidsstelling te verlenen en
aan de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnij-
verheid te verzoeken om deelneming uit 's Ry'ks kas
voor 50% in het eventueel verlies.
Voorts besloot de raad tot het verlenen van een
huurcompensatie aan het gemeentepersoneel ten be-
drage van 4% van het geldende loon.
Ten behoeve van de aanleg van trottoirs langs de
Molenweg en de Wilhelminalaan werden van diver-
se eigenaren stroken grond om niet overgenomen.

Aankoop grond voor wegverbetering.
Voor het verkrijgen van een betere aansluiting van
de Boonkstraat op de Rijksweg besloot de raad tot
aankoop van een perceel grond van mevr. Poesse-
Westerbeek van Eerten en de erven H. G. Poesse,
groot 380 m2 voor ƒ 1.330,—.
Ter verkrijging van een betere aansluiting van de
Schoolstraat op de Zutphenseweg, besloot de raad
vervolgens tot aankoop van een perceel grond van
de heer W. N. Lulofs, groot 66 m- voor een bedrag
van ƒ 231,—.

Wijziging gemeentelijk garantiebesluit

Het bestuur van de Stichting tot Huisvesting van
Bejaarden heeft de Rijkspostspaai'bank verzocht
de aflossing van de geldlening, groot ƒ 800.000,—
op te schorten voor de jaren 1962 en 1963. Volgen
het verleende garantiebesluit van de raad is de
looptijd van de lening 30 jaar met regelmatige af-
lossingen. Het is dus de bedoeling dat in de jaren
1962 en 1963 niet zal worden afgelost. Dientenge-
volge zal dus de verschijndatum van de laatste af-
lossing niet vallen op l oktober 1989 maar op l ok-
tober 1991. B. en W. stellen voor met dit aflossings-
schema akkoord te gaan. De heer Wesselink merkte
op dat het noodzakelijk is dat de gemeente op de
hoogte blijft van het doen en laten van het bejaar-
dencentrum. „De gemeente moet een vinger in de
pap blijven houden", aldus de heer Wesselink.

Vervolgens boden B. en W. de gemeentebegroting
1963 aan welke in een volgende vergadering aan de
orde zal worden gesteld.

Rondvraag.
In de rondvraag merkte de heer Koerselman op dat
de Almenseweg, die in een niet al te beste staat
verkeert, bij avond zeer gevaarlijk is. Hij stelde
voor het 50 km bord dat nu bij de overweg staat
te verplaatsen naar café Lettink. De voorzitter zeg-
de toe één en ander te zullen onderzoeken.
De hoer Meijer vroeg of er nog meer rioleringswer-
ken aanbesteed zullen worden. De voorzitter ant
woordde dat na de Raadhuisstraat, waar men nu
mee bezig is, de Burgemeester Galléestraat aan de
beurt komt. Verder zullen de secundaire wegen aan
de beurt komen.
Het was de heer Wesselink ter ore gekomen dat
B. en W. twee bouwvergunningen hebben moeten
intrekken. Hij was van oordeel dat, wanneer de
vergunningen niet worden verleend, de desbetref-
fende mensen hierdoor een enorm verlies zouden
lijden. Hij vroeg derhalve B. en W. deze mensen tei
wille te zijn. Volgens de voorzitter zal deze zaak
t.z.t. nog wel in de raad aan de orde komen. Verder
stuitte het de heer Wesselink tegen de borst dat er
nog steeds geen urinoir aanwezig is bij de Herv.
Kerk. Hij vroeg of gemeentewerken hiervoor geen
plannetje kon maken. Volgens voorzitter heeft Mo-
numentenzorg bezwaar tegen een urinoir bij de
kerk.
De heer Gotink vond dat de bochten in Vorden niet
voldoende met lichtreflectors zijn aangegeven. Bo
vendien achtte hij het noodzakelijk dat er op de
buitenwegen meer paddestoelen komen. Ook vroeg
spreker waarschuwingsborden te plaatsen bij di-
verse kruispunten. Hij noemde in dit verband het
gevaarlijke kruispunt bij de Leopoldshoeve. Hij
stelde voor een posMte voteren op de gemeentebe-
groting 1963. ^J
De voorzitter deelde mee dat er voor het kruispunt
bij Leopoldhoeve reeds een bord is besteld en dat er
op de begroting 1963 een post is uitgetrokken vooi
het afbakenen van wegen. Wat betreft het plaatsen
van reflectoren op^^buitenwegen antwoordde de
voorzitter dat Veilq^Perkeer hiervoor een rapport
zal indienen. De voorzitter deelde mede dat bij de
P.G.E.M, een aantal lantaarns zijn besteld voor de
buitenwegen, maar dat genoemde maatschappij met
leveringsmoeilijkheden heeft te kampen.
De heer Gotink vroeg bovendien het „schaven" van
de buitenwegen zonder kosten voor de aangelanden
in orde te maken. De voorzitter antwoordde dat Ged.
Staten het niet goed zouden keuren dat dit voor
niets gebeurt. De heer Gotink stelde voor de kosten,
welke thans voor de aangelanden de helft van de
huurprijs bedragen, nog lager te maken. De heer
Gotink vond het bedroevend dat één persoon de ver-
betering van de weg van Eskes de kruidenier naar
café Het Zwaantje kan tegen houden. Hij verzocht
B. en W. hier „een mouw aan te passen".
De heer Regelink merkte op dat er bij de Rotonde
nog geen verkeersborden zijn aangebracht. Spre-
ker kreeg soms de indruk dat alles indertijd voor
kennisgeving is aangenomen. Dit is beslist onjuist,
want de borden zijn reeds besteld, aldus voorzitter.
De heer Regelink vond dat de werkzaamheden bij
het gemeentehuis bar lang duren. Desgevraagd
deelde de voorzitter mede dat de brandspuit zolang
bij Kuipers staat, zodat deze elk moment weg kan.
De heer Albers merkte op dat de gemeentelijke vuil-
nisstortplaats overvol is. Hij vroeg B. en W. of deze
al een ander terrein op het oog hadden. Volgens
voorzitter is er nog geen andere plek gevonden,
maar dat misschien ter zijner tijd het huidige woon-
wagenkamp als zodanig dienst zou kunnen doen.

Pracht handen
Het is de Hamamelis die 't 'm doet

DE B.O.L.H. VERGADERDE
De B.O.L.H. belegde in hotel Brandenbarg een al-
gemene ledenvergadering onder leiding van de pre-
sidente mej. M. Vruggink.
In samenwerking met de B. O. G. zal een avonddrop-
ping worden georganiseerd. Op 8 november zal in
café Veldmaat te Laren de ringvergadering wor-
den gehouden. Als afgevaardigden naar deze ver-
gadering werden benoemd de dames J. Weenk en
H. Beumer.
De kaderdagen aan de Volkshogeschool te Eerbeek
zullen door een zevental leden worden bezocht. Ook
bestaat er gelegenheid aan de z.g. verkenningscur-
sus deel te nemen. De provinciale najaarsvergade-
ring te Arnhem zal worden bezocht door de dames
T. Pardijs en A. Eggink.
De heer Klumper gaf vervolgens een uiteenzetting
over „Fruit schikken". Voor de te houden crocus-
wedstrijd werden aan elk lid tien crocusbollen uit-
gereikt.

Een abonnement op CONTACT
brengt u wekelijks voordeel!

De Vordense zakenman gaat met zijn
tijd mee en telkens geeft hij u door
middel van advertenties in dit blad
kennis van zijn extra aanbiedingen.
Door gebruik te maken van deze aan-
biedingen haalt u het abonnements-
geld van slechts 6 et. per week er
dubbel en dwars weer uit.

Altijd gaaf huldje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

LEDENVERGADERING E.H.B.O.
In zaal Eskes werd onder voorzitterschap van d
heer Joh. J. van Dijk de ledenvergadering van d
E.H.B.O. gehouden.
Uit het jaarverslag van de secretaresse, mevr. t<
Slaa, bleek, dat de afdeling 40 leden telt. Naar aan
leiding van de diverse activiteiten uit het jaarver
slag merkte de voorzitter op, dat het gewenst is d
oefenavonden trouw te bezoeken i.v.m. de geldig
heid van het E.H.B.O. diploma.
Als de E.H.B.O.'ers een verbintenis bij de plaatse
lijke zelfbeschermingsorganisatie sluiten, zijn e
mogelijkheden om gezamenlijk te oefenen en zo
doende steeds paraat te blijven.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer H. W
Groot Bramel, bleek dat er een klein batig sald
is over het boekjaar 1961—1962. De aanschaf van
verband en oefenmateriaal heeft een groot deel vai
de financiën opgeslokt. In verband hiermede steldi
de voorzitter voor om nog dit jaar een verloting t
houden. Van de netto-opbrengst kan dan weer hè
nodige materiaal aangeschaft worden.
In de vacature van mevr. Wij en werd tot bestuurs
lid gekozen mevr. Lakerveld. Mevr. te Slaa en d
heer van Ooijen werden herkozen.
Dokter Lulofs, die de afgelopen cursus heeft geleid
ontving als dank hiervoor uit handen van de voor
zitter een platen-bon.
Nadat dokter Lulofs de gediplomeerden had ge
lukgewenst met het behaalde succes en de diploma'
had uitgereikt hield hij een causerie over de honds
dolheid. Indien iemand door een hond gebeten i
dient men de wond terstond uit te spoelen met een
20% groene zeep-oplossing.

„ONS ALLER BELANG"
De Coöp. Werktuigenvereniging „Ons Aller Be
lang" te Mossel hield ten huize van de secretaris
dhr. Dijkman een bijeenkomst, waarop de heer Th
Zents, leraar aan de Landbouwschool te Wehl, eer
inleiding hield over „Sporenelementen bij rundve<
en gebreksverschijnselen dienaangaande".
Spr. gaf een interessante uiteenzetting, waarbij hij
er op wees, dat men vroeger steeds van de ver
onderstelling uitging, dat de bodem alleen aan kal
wel voldoende voedingsstof had. Ziekten onder het
vee, waarvan men voorheen de oorzaak niet kende
worden tegenwoordig veelal toegekend aan het ont
breken van de sporenelementen.
Spr. pleitte in het bijzonder voor grondonderzoek
welke de boer veel financieel voordcel kan brengen
Door de Rijks Landbouw Voorlichtings Dienst wor
den deze grondmonsters genomen, waarbij dan een
analyse-verslag wordt toegezonden.
Hierna gaf de heer Zents een uitvoerige uiteenzet
ting over zo'n verslag^fcidat spr. nog had aanbe
volen om het vee maj^Kiumhoudende koeken te
voeren verduidelijkte hij zyn inleiding met het ver-
tonen van diverse dia's, welke zeer leerzaam bleken
te zijn.
Voorzitter dhr. L. Groot-Bramel, die ook het ope
ningswoord had gesproken, bracht in zijn slotwoord
hartelijk dank aan dh^fcents voor zijn duidelijke
en leerzame uiteenzettflfen, waarvan spr. hoopte
dat zij voor de aanwezige leden van grootbelangzou-
clen zijn, temeer daar een en ander op hun bedrij-
ven kan worden toegepast.

PLATTELANDSVROUWEN
Op de bijeenkomst van de Bond van Plattelands-
vrouwen kon de presidente mej. Meinen een groot
aantal dames welkom heten, o.w. de leden van de
B.O.L.H., die voor deze gelegenheid waren uitge-
nodigd. Ook kon ze weer enkele nieuwe leden be-
groeten, alsmede de heren van de Propagandastich
ting Consumptieaardappelen uit Den Haag, die
deze avond zouden verzorgen.
De presidente deelde mede dat de cursus „Het ma-
ken van cadeautjes" binnenkort begint in de Huis-
houdschool en de cursus „Beter bewegen" op 10
januari in het gymnastieklokaal. Ook voor de hand-
werkcursus zijn voldoende deelneemsters, terwijl
het zangkoortje onder leiding van mexr. Klein
Brinke weer met het instuderen van de kerstliede-
ren zal beginnen. De lezing van de heer Knoop is
uitgesteld tot 14 januari. Op 16 nov. zal mevrouw
Wartena-Bos een boekbespreking houden.
Hierna werden door de kok van de Propaganda-
stichting Consumptieaardappelen verschillende
aardappelgerechten klaargemaakt, die in de pauze
door de dames genuttigd werden.
Verder werden de aanwezigen door woord en dia
overtuigd van de grote voedingswaarde van de
aardappel. De aardappel is onze voornaamste bron
van vitamine C.
Na de pauze werden eerst de ingekomen schrifte-
lijke vragen beantwoord, waarna de film werd
vertoond: „De gouden schil", die veel bijzonderhe-
den over dit knolgewas liet zien.
Met een hartelijk woord van dank aan de heren
van de Propagandastichting werd deze leerzame
bijeenkomst door de presidente gesloten.

DAMMEN
Vrijdagavond speelde het tweede tiental van D.C.V.
thuis tegen B.D.V. I uit Brummen. De ontmoeting
eindigde in een gelijkspel 10—10. Aan Vorden-zijde
wilde het aan bord l t/m 4 niet erg lukken, want de
Brummenaren behaalden hier de volle winst. De
wedstrijden aan de borden 5 t/m 8 eindigden allen
in een zege voor D.C.V. Omdat B.D.V. I met een
8-tal in de competitie speelt werden bord 9 en 10
als remise beschouwd.
Deze week gaat D.C.V. I op bezoek bij D.V.T. I uit
Terborg, terwijl D.C.V. II thuis speelt tegen Denk
& Zet I uit Laren.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag haar overwinningenreeks
voortgezet door in Dieren met 4—2 van G.S.C.D.
te winnen. Bij Vorden was Buunk, die wegens een
blessure niet mee kon spelen, vervangen door Lam
mers.
De thuisclub trok direct na het beginsignaal ten
aanval, doch voor het Vorden-doel gekomen faalden
de Dierenaren volkomen. Aan de andere kant deed
r.-binnen Eggink het beter toen hij plotseling een
goede kans kreeg en deze» prompt in een doelpunt
omzette O—1. Dezelfde speler zorgde tien minuten
later voor O—2 toen hij uit een pass van Tecrink
hard inschoot. Vlak voor de rust werd een doelpunt
van Rothman op onverklaarbare wijze dooi- de
scheidsrechter afgekeurd. In de tweede helft zorgde
Nijenhuis uit een vrije trap voor O—3, waarna Eg-
gink op rustige wijze de G.S.C.D.-achterhoede om-
speelde en nummer vier voor zijn rekening nam.
Na dit doelpunt deden de geelzwarten het wat kal-
mer aan, waardoor zij G.S.C.D. in de gelegenheid
stelde de achterstand tot 2—4 te reduceren.
Vorden II deed het eveneens uitstekend door Her-
cules I met een 3—l nederlaag huiswaarts te stu-
ren. Vorden B verloor met 4—2 van Warnsveldse
Boys A. De D-junioren wonnen met 2—l van
Ratti B.
Vorden C won van Wilh. S.S.S. B met 7—0.
Zondag a.s. gaat Vorden I in Klarenbeek op bezoek
bij Pacelli, nummer twee van de ranglijst.
Vorden II speelt huis tegen koploper AZC V, ter
wijl Vorden III op bezoek gaat bij Steenderen II.
Bij de junioren wordt gespeeld: Helios A—Vorden
A; Vorden B—Be Quick C en AZC D—Vorden C.

GEEN VERLIES VOOR VORDENSE
BILJARTERS

Het eerste drietal van KOT is de competitie goed
begonnen door Het Trefpunt I uit Doetinchem mei
een 5—l nederlaag huiswaarts te sturen. l > e heer
J. KI. Hekkelder scoorde hier een prachtige hoogste
serie van 80 caramboles. Zijn gemiddelde, eveneens
het hoogste, bedroeg 9,27.
KOT II speelde thuis tegen haar naamgenoot KOT
I uit Wichmond. Hier werden de puntjes broeder
lijk gedeeld 4—4. De heer H. Meijerman van KOT
(Voi'den) scoorde hier de hoogste serie n l 17
caramboles. Het gemiddelde van de lieer Meijer
man bedroeg 3,27.
Vanavond speelt KOT III tegen KOT IV.
KOT I gaat deze week op bezoek bij Het A n k e r I
in Doetinchem. KOT II speelt in Hengelo tegen 't
Averenck IV. Ook de derde uitgave heeft een uit-
wedstrijd en wel tegen Trefpunt III (Kruisbo.rg).
Voor KOT IV staat een thuiswedstrijd tegen 't
Averenck V op het programma.
Biljartver. De Zon I ging vrijdagavond j.l. op be-
zoek bij Drempt II, waar het l puntje in de wacht
sleepte (4—4). De hoogste serie werd hier gescoord
door de heer H. Hartelman, nl. 15 caramboles. Het
tweede team van De Zon had vrijaf.
Deze week ontvangt De Zon I bezoek van Excelsior
II uit Baak, terwijl De Zon II in l > rem pi de s t r i jd
zal aanbinden met Drempt I.

RATTI-NIEUWS
Zaterdagmiddag speelde Ratti A in eigen home te-
gen Be Quick B uit Zutphen. Het werd een pittige
wedstrijd, welke een spannende strijd opleverde.
Ratti vond het Zutphense doel tweemaal, t e rwi j l de
gasten doelman v. d. Locht, die in prima vorm ver-
keerde slechts l x passeerden, zodat met deze 2—l
overwinning beide punten thuis bleven.
Ratti B kreeg bezoek van haar jeugdige plaatsge-
noten Vorden D. Ook hier werd grote activiteit aan
de dag gelegd. Vorden won tenslotte met de cijfers
2—1.
Het eerste elftal speelt zondag de zeer belangrijke
ontmoeting thuis tegen Warnsveldse Boys I. Hoe-
wel Ratti de laatste tijd behoorlijk in conditie is,
lijkt ons deze tegenstander zeker geen ploeg die de
overwinning zo maar cadeau zal doen. Ratti zal van
meet af aan het initiatief in handen moeten nemen
en zich voor de volle 100% moeten inzetten!
De reserves spelen om 12 uur eveneens in eigen
home de match tegen Angerlo Vooruit 2. Ratti 2
zal hier ongetwijfeld alles op alles zetten om haar
ongeslagen record te handhaven en haar overwin
ningenreeks voortzetten. Ratti 3 trekt er op uit
naar Wichmond, waar men tegen Socii 4 (de oude
garde) een gelijkwaardige tegenstander zal hebben.
Van de junioren speelt het A team zaterdagmiddag
een uitwedstrijd tegen Zutphania A in Zutphen,
welke ontmoeting de Ratti-jeugd voor een moeilijk
probleem stelt.
Ratti B tenslotte kan in eigen home een kleine zege
behalen op het bezoekende de Hoven E (Zutphen).

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden



Overalls
Manchester kleding

Witte vakkleding
Stofjassen

Kinderoveralls

Damesjaponnen

alle maten en . . . voordelig,
ook heupmaten.

Deux-Pièccs
modern en chique.

Teen-ager japonnen
zeer aparte modellen.

Rokken
in Wol, Terlenka en Tweed.

Blouses, Truitjes en Vesten

Nylons
in alle prijzen en . . . . met
spaarkaart.

H. Luth - Vorden
Nieuwstad

van
WOLLEN DEKENS

LEIDEN

100% Virgin Wool

Dan kiest U beslist een Van Wijk wollen
deken want dan hebt U jèaaaaaaarenlang

de echte wollen weelde

„HET BINNENHIS"
Woninginrichting

Fa. A POLMAN, Vorden, Tel. 1314

BEZOEKT DE

ontspanning s-avond
ten bate van de Stichting Anke
Marjolein te Lochem
op vrijdag 9 november a.s.
in het gebouw Irene te Vorden.

Optreden van het Aaltens Cabaret-
gezelschap de

ttVrolijke trekkers"
met een geheel nieuw programma
van Zang, Muziek, Schets en
Conferance.

Aanvang 8 uur precies. Entree f 1.25.
Kaartverkoop sig mag Eijerka»p.

Bezoekt allen deze avond.
Steunt „Anke Marjolein".

Reeds jaren aan de top:
„COUPE-SAFE" kwaliteit.
Steeds meer gevraagd!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

Voor al uw
vloerbedekkingen, gordijnen, matras-

sen en ledikanten naar

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Ook uw oude matrassen maken wij
weer als nieuw.

Zowel kapok als veren.

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 4 nov,, 8 uur

de veelbesproken Zweedse f i lm

SUSANNE
Vervaardigd door de Zweedse arts

Kid Col f ach.

Susanne . . . is zij een slecht meisje?
wijs haar niet na voor U alles weet.

C Toegang 18 jaar J
f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J H. Schuppers, Dorpsstr 1 1 , Tel. l 373

niet op zondag.

.H. Jagers
Wij ontvangen weer
alle soorten WILD.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

Z'J KUNHEN NIET
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WETEN OOK PAT HET DIE

SZERSTERKE SOKKEN
VAN....-

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Attentie Attentie
Pi ui m veehouders,
wij betalen hoge prij-
zen voor
KIPPEN en HANEN
en tevens tammen ko-
nijnen gevraagd.

W Rossel, Tel. 1283
H Robbertsen,

Tel. 1214

het warmste vuur geeft

tiaardbrandolie
• intense verbranding
• behaaglijke warmte
• heldere vlam

Flamazur, dé haardbrandolie van n.v. Purfina Nederland

BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, RuurlosewegS47, Vorden, Tel. 06752-1217

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Ledenvergadering

Volksonderwijs
afd. Vorden-Linde

op woensdag 7 nov. a.s. 's avonds 8 uur
in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

Ledenvergadering

Veilig Verkeer Vorden
op maandag 12 nov. a.s. 's avonds 8 uur
in zaal Eskes.

Bent u uan plan

Uw boerderij
met of zonder grond te VERKOPEN?
Laat U dan thans inschrijven ; de over-
dracht kan dan direct na januari '63
plaats v i n d e n .

Speciaal voor boerderijen:
Makelaar HUISMAN
Nieuwstad 33, Zutphen,
Tel. 5910 ('s avonds 4790)

TELEVISIE

RADIO
Koop nu PHILIPS TELEVISIE.

En tuin uiv eigen apparaat terug l

VLO T GEPLAA T S T - SNELLE SER V IC E

G.EMSBROEK&ZII.C.V.
Zutphenseweg 5 - Telef. 1491

oetter oet
nylons

INDE
NIEUWE

NOTEN-
KLEUREtf

Hazelino
Castacjna
Walnotta

reeds v.a. 1.

L Schooldennen



Speciale aanbieding
Prima gestikte dekens
2-persoons

met prima satinet gevoerd

normale prijs 21.50 nu 1T.5O

Vitrage, effen marquisette, 112 cm breed

per mtr. nuO.Tö

Fant. Schorten, grote maten, frisse kleuren

nu 3.5O

H. LUTH Nieuw&tad VORDEN

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool. Vordt'n

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Eet nu goedkoop
Geen diepvries

Kippen f 1.— % kg.
Hanen f 1.45 y2 kg.
W. Rossel, Tel 1283

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Verhuur van gelegen'
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof), l , Zutphen
Telefoon 2264

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

VOOR

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

v n

VERLICHTING
uoor heel uw huis.

Komt U zelf eens k i j ken .
Ook voor gloeilampen naar uw

vakhandelaar.

G. EMSBROEK & Z J c . v .
Zutohrnsewj
Telefoon 141

Profiteer van de laye advertentieprijzen
en hoge reclamewaardc van CONTACT

» » Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A Polman Tel. 1314

Speciaal uoor de

Najaarsschoonmaak
al het voorradige

Behangselpapier
nu voor 78 et per rol.

Nutsbibliotheek
iedere vrijdagavond geopend van
7.30 tot 830 uur.

JONGE KERK
Ds. Bannink uit Zutphen komt
op donderdagavond 8 nov. a.s.
om kwart voor acht in Irene.

ONDERWERP:
„Israël in berld, muziek en woord"

Zeer leerzaam en in te ressant .

VOOR EEN

WASMACHINE
CENTRIFUGE
GASGEISER
naar

Fa.OELEN-WILTINK
Tel. 1656 - 't Hoge 26

Tevens kunnen wij u leveren
VENTItATORKACHELS, f 52.—.

Apotheek W. F. v. Mourik
De patiënten, die 's morgens om 8 uur en
's middags tussen kwar t over 12 en kwart
over l hun recepten direct af willen geven,
kunnen deze in de brievenbus van de
apotheek doen Zij worden verzocht er op
aan te tekenen hoe laat ze 't recept a f h a l e n

Wij gaan door met onze

Openings-aanbieding
Dubbele Animo-zegels op al

uw gekochte artikelen.

Kijkt U Uw lotno. nog evpn„
hoofdprijs is nog niet afgeha

na^N

H*H* Adverteerders»
Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

Drukke r i j WOLTERS - Vorden

Gevraagd voor spoedige

indiensttreding

TIMMERMAN
BIJENHOF's

Fijnhoüt Bewerking N. V.

Zutphenseweg 42, Vorden, Tel. 1216

/•^-(c

Openbare kennisgeving.

De Burgemeester der gemeente Vorden
brengt ter openbare kennis, dat bij besluit
van de Commissaris der Koningin van Gel-
derland van heden, conform het bepaalde
in ar t ikel 61, sub b lid 2 van de Veewet,

is bevolen
dat alle HONDEN in de gehele provincie
Gelderland zodanig moeten worden opgeslo-
ten of aan 'n ketting of lijn van voldoende
sterkte moeten worden gehouden, dat r i j
niet in de onmiddell i jke nabijheid van an-
dere honden kunnen komen.
Honden, welke in strijd met vorenstaand
bevel loslopende worden aangetroffen, kun-
nen op mijn last, waar zij zich bevinden,
worden gedood.
Voorts wordt aan alle eigenaars, houders
of hoeders van KATTEN de WENK gegeven
om deze dieren op te sluiten.
VORDEN, 26oktober 1962. _

De Burgemeester voornoemd,
VAN ARKEL

10 jaar

Vordens Toneel

JUBILEUM-UITVOERING
op zaterdag 3 november
in het Nutsgebouw.
Aanvang 8 u. Zaal open 7.30 u.

Opgevoerd wordt het prachtige toneel-
stuk in 3 bedrijven

PINKY,
een blank negermeisje.

Entree f l.25 (bel. inbegr.)

Kaarten in voorverkoop bij de sigaren-
mag. Bozrsma, Eijerkamp en Hassink,
en bij de leden van Vordens Toneel.

Sll [RAAD EETHOEK

staat voor U klaar op onze meubef-
afdeling, U kunt daar naar hartelust
kiezen uit binnen- en buitenlandse
modellen, uit vele houtsoorten, uit
modern en klassiek.

Door gezamenlijke inkoop
kunnen de prijzen bijzonder
laag worden gehouden.

KOM KIJKEN •**>*,

KLAPROOS KOLLEKTE
ten bate van het Nederlands Oorlogsgraven-comité in de week van 4—10 november

Door uw gift toont gij uw dankbaarheid tegenover onze bevrijders!


