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BIOSCOOP
Zondagavond draait de sterk emotionele film
„Het recht om geboren te worden". Hier wordt
het altijd weer brandende vraagstuk van de on-
gehuwde moeder behandeld, met al de ver-
twijfelingen waaraan zo'n meisje blootstaat. De
martelende vragen laten haar niet met rust en
in haar radeloosheid gaat ze naar een dokter en
verzoekt hem maatregelen te nemen, dat het
kind niet geboren zal worden. Het kost de dok-
ter heel wat overredingskracht om haar te over-
tuigen dat ze ongelijk heeft. Zelden werd in een
film dit probleem op zulk een ontroerende
wijze behandeld.

Blijf meester
® over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
Zij schenken de rust tot herstel

VOETBAL
Vorden I heeft zondag op Markelo II een ver-
diende 2—l overwinning behaald. De overwin-
ning is lange tijd onzeker geweest. Met rust
was de stand l—l en was de thuisclub zeker
niet de mindere geweest van de Vordenaren.
Dank zij goed verdedigen van de achterhoede
wist Markelo maar één doelpunt te scoren. De
Vordense voorhoede had ditmaal weer W.
Buunk in de gelederen, wat ongetwijfeld een
versterking betekende. Niettemin werd er door
enkele spelers in deze linie veel te lang ge-
treuzeld met de bal, zodat er van verrassende
aanvallen geen sprake was. Buunk maakte met
een fraai schot het eerste doelpunt.
In de tweede helft was Vorden sterker, doch
wist dit slechts uit te drukken door één doel-
punt, gescoord door de rechtsbuiten Bosch.
Vorden II was vrij en Vorden III speelde thuis
tegen St. Walburgis II. De uitslag was hier een
gelijk spel 2—2. Ook hier was de voorhoede het
zwakke punt, want uit de vele aanvallen werden
slechts 2 doelpunten gescoord.
Vorden B speelde zaterdag in Borculo tegen
Reunie C en verloor met 4—1. Vorden A deed
het beter en stuurde Baakse Boys A met
7—2 nederlaag huiswaarts.
Zondag zijn alle elftallen vrij.

ALGEMENE WONINGTELLING
De uitslag van de in de maand juni van het
vorig jaar alhier gehouden woningtelling is
thans door het Centraal Bureau voor de Statj
stiek bekend gemaakt.
Het aantal woonverblijven (gewone woningen
bedroeg 672 zonder bedrijf, 18 met bedrijf, 91
woningen met winkel, werkplaats e.d. en 413
boerderijen (totaal 1194r|fcgwoonde woningen).
Verder waren er l noodöafcrderij, 4 hotels, 2
zomerhuisjes, l onbewoonbaar verklaarde wo-
ning en 2 bewoonde ruimten (totaal 10 bewoon-
de andere ruimten). Algemeen totaal dus 1204.
In deze woningen bevinden zich 7166 vertrek-
ken, waarvan uitsluitend voor beroep 40. Het
aantal huishoudens bedraagt 1324; het aantal
alleenstaanden 58.
In deze gemeente bevinden zich 1191 eenge'zins-
huizen, 790 vrijstaande, 355 aangebouwde en 46
ingebouwde huizen; 4 delen van meergezins-
woningen worden bewoond.
In 1940 of vroeger werden ge'bouwd 485 wonin-
gen zonder overheidssteun, waarvan er 210 wor-
den bewoond door de eigenaar en 275 huur-
woningen zijn. Gedurende de oorlogsjaren 1941
tot en met 1945 werden slechts 28 woningen ge-
bouwd. Het aantal woningwetwoningen ge-
bouwd in 1946 of later bedraagt 70 (tot de tel-
ling) ; 90 woningen^verden ge'bouwd met en
512 zonder overheidssteun.

PROPAGA$DA-AVOND CNV
De afdeling Vorden-Hengelo (G.) van het CNV
hield dinsdag j.l. een zeer goed bezochte pro-
paganda-avond in zaal „Concordia" te Hengelo
(G.).
Nadat de voorziter, de heer A. J. K\ein Ikkink
deze vergadering had geopend sprall deze een
kort welkomstwoord tot de aanwezigen, inzon-
derheid tot Ds. Kwint en de heer Visscher,
districtsbestuurder te Utrecht.
De heer Visscher sprak een propagandistisch
woord over het onderwerp: Het CNV roept u".
Na de pauze volgde opvoering van een toneel-
stukje in 2 bedrijven „De Truck" door een to-
neelgezelschap uit Lochem. Aangezien er zeer
vlot werd gespeeld genoten de aanwezigen zeer
van dit vrolijke toneelspel. Bij monde van Ds.
Kwint werd het gezelschap dank gebracht voor
het gebodene.

VERKENNERS VIEREN FEEST
Voor 10 jaar terug werd op de Kranenburg be-
sloten om een afdeling voor Verkenners op te
richten onder de naam St. Michaëlgroep. Ter
viering van het 2e lustrum wordt zondagavond
in zaal Schoenaker een 'feestavond gehouden,
waar allen die de verkennerij een warm hart
toedragen, welkom zijn. Dat het 'een gezellige
avond belooft te worden spreekt welhaast van-
zelf.

KERKDIENSTEN zondag 17 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. Langstraat. Bed. Hl. Doop.
7.15 uur Ds. R. Riphaagen, van Epse.

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

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. M. den Boer,

van Voorschoten.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag J6 novi van 5 uur tot en m.
zondag 17 nov. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 17 nov. Relchman, Tel. 06755-266
en Wechgelaer, Tel. 06752-566.

Brand melden: no. 541 .

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 30.— tot f39 .— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stand v. 8 nov. t.m. 14 nov.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: J. W. Rietman en H. Willems.
Gehuwd: H. Roeterdink en W. Regelink:
E. H. J. Bos en J. W. Burghout.
Overleden: Geen.

Kou en p ij n weg»
w r i j v e n m e t
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JAARVERGADERING „ONS BELANG"
LINDE

Onder voorzitterschap van de heer G. J. KoL
kwam de Coöp. Landbouwvereniging „Ons Be-
lang" in jaarlijkse !• adering bijeen.
Do voorzitter wees er in zijn openingswoord op
dat het verheugend is dat er zo'n groot aantal
leden aanwezig was, wat getuigde van belangste
ling voor de vereniging. De uitbreiding van
magazijn en de silobouw zijn nog niet geheS
voltooid, aldus de voorzitter. Hierna verkreeg
de heer D. Klein Bleumink, directeur der ver-
eniging het woord.
Deze gaf enige toelichting aangaande het jaar-
verslag 1956—1957. Hieruit bleek dat de ver
eniging op l juli 1957 253 leden telde. Over het
afgelopen boekjaar werden 277.400 kg aard
appelen ter stoming aangeboden. Met de sproei
machine en tractor voor onkruidbestrijding was
tot volle tevredenheid bij de leden gewerkt. De
totale omzet aan CLO mengvoeders bedroeg
5.911.405 kg, enkelvoudige voeders 617.028 kg,
meststoffen 1.575.658 kg, brandstoffen 739.637
kg, zaai- en pootgoed 52.741 kg, ruwvoeders
41.517 kg, diversen 256.641 kg. (totaal 9.194.627
kg). Er was een verhoogde omzet van 7.33 pCt. \
De totale geldelijke omzet bedroeg ƒ 2.531.229,96.
Na een ruime afschrijving zal van het winst-
saldo 1% pCt op de ledenrekening worden bij-
geboekt, waarna het resterend saldo aan het
reservefonds zal worden toegevoegd.
Nadat de voorzitter, de heer Klein Bleumink
dank had gebracht, voor zijn accuraat beheer en
bewezen diensten waarin spr. ook het personeel
betrok, werden de aftredende bestuursleden, de
heren G. J. Kok en Joh. Weenk, alsmede de af-
tredende commissarissen, de heren H. Bouw-
meester en W. G. Dinkelman, herkozen. In de
vacature G. J. Kamperman, die wegens gevor-
derde leeftijd niet meer voor een bestuursfuno
tie in aanmerking wenste te komen, werd ge-
kozen de heer Joh. Wesselink. De heer Klein
Bleumink dankte de heer Kamperman voor de
prettige samenwerking tijdens de lange be-
stuursperiode van niet minder dan 38 jaar.
De heer H. J. Kiemingk bracht de heer Kok
dank voor zijn bereidwilligheid de komende zit-
tingsperiode nogmaals de voorzittershamer te
hanteren.
Aan het slot richtte de voorzitter zich tot zijn
scheidende collega Kamperman. Als blijk van
waardering en aandenken bood de voorzitter
hem een prachtige wandelstok aan. Ook mevr.
Kamperman, die momenteel ziek is, zal een
attentie worden aangeboden, aldus de heer Kok.
Mede namens zijn echtgenote dankte de heer
Kamperman voor de tot hem gesproken woor-
den en aangeboden cadeaus, waarna .deze zeer
geanimeerde vergadering werd gesloten.

SNOEKWEDSTRIJD
De Vordense hengelaarsvereniging „De Snoek-
baars" hield zondag een onderlinge snoekwed-
strijd in de IJssel nabij café „De Groene Jager".
De deelname was niet bijzonder groot. Een der-

tiental leden hadden aan de oproep gehoor ge-
geven. Er werden in het totaal 3 snoeken ge-
vangen en wel twee door de heer H. Wentink,
één van 2 en één van IVs pond, die de eerste
prijs hiermede won. De tweede prijs kreeg zijn
broer E. Wentink, met een snoek van ruim
l pond.
De prijsuitreiking vond plaats in café „De
Groene Jager" door het bestuurslid, de heer J.
Koster.

SUCCESVOLLE UITVOERING DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor kent blijkbaar het
recept om een stampvolle zaal te trekken, want
donderdagavond was er geen plaats onbezet in
het Nutsgebouw, toen dit koor hier zijn jaar-
lijkse uitvoering gaf.
Onder leiding van de heer D. Wolters, werd er
voor de pauze een zangprogramma afgewerkt,
bestaande uit zeven nummers, w.o. de beide
concoursnummers, waarmee het Dameskoor
deze zomer de eerste prijs met lol der Jury
heeft behaald in Silvolde. Ook nu kwamen beide
nummers weer volledig tot hun recht.
Van de overige nummers willen we noemen het
humoristische lied „Een vrouwken gezwind te
spinnen zat" van Wierts, de melodieuze liederen
„De Wilgen" van Averkamp, het Russische
vesperkoor van Bortniansky en „De Nachte.
gaal" van A. M. Grety. Tot slot zong het koor
het vrolijke lied „Als hier een pot met bonen
staat", dat een extra applaus kreeg. Het geheel
stond op hoog peil en getuigt van degelijke
studie.
Ter afwisseling speelde Karel Wolters op fluit
een sonate van Handel en „De droom na het

' bal" van Chibulka, waarmee hij 'n extra applaus
kreeg voor de perfecte uitvoering.
Na ,de pauze voerden de dames een non-stop
revue op, die — en daarvan kennen de dames
blijkbaar het recept — ook nu weer geweldig in
de smaak viel. Er was veel werk gemaakt van
decors en kostuums en ook de balletnummers,
die onder leiding van mej. Dien Jebbink uit Arn-
hem werden opgevoerd mochten gezien worden.
Daverend werd er gelachen om het optreden
van Jan en Jannao, die met de dieseltrein naar
Amsterdam geweest waren en waarbij een na-
tuurgetrouwe dieseltrein ten tonele verscheen.
Ook het optreden van de dames Snip en Snap
verwekte menig lachsalvo. Alleraardigst was
voorts het lied van de oude diligence, waarbij
een viertal dames in een diligence ten tonele
verscheen. En zo volgden de' diverse nummers
elkaar in een vlot tempo op.
Mevrouw Wolters — Schuppers knoopte de ver-
schillende nummers met een gezellig praatje
aan elkaar en zo werd deze avond weer een van
de gezelligste uitvoeringen, die Vorden kent.
Tot slot werd er nog enige tijd gedanst.

re huid?
Babyderm-zeep

RUITERWEDSTRIJDEN
Zaterdag hield de Vordense rijvereniging „De
Graafschap" een samengestelde wedstrijd voor
ruiters uit het Streekverband, t.w. Zutphen,
Gorssel, Laren, Geesteren, Barchem, Ruurlo en
Vorden. Vijfenveertig ruiters namen er aan deel.
De wedstrijd omvatte dressuur, springen en een
cross-country.
In de morgenuren werd op een terrein nabij
„het Zwaantje" de dressuur gehouden; de an-
dere onderdelen volgden bij de boerderij „Wa-
gelink".
's Middags werd op het landgoed „Kiefskamp"
de cross verreden. Zoals gewoonlijk bestond
hiervoor grote belangstelling en deze concen-
treerde zich speciaal op het inmiddels bij vele
ruiters berucht geworden „watergat". Ook dit
maal was eeti van de deelnemers zo onfortuin-
lijk om met zijn viervoeter geheel kopje onder
te gaan.
Als keurmeesters fungeerden de heren J. H.
Venderbosch, Varsseveld, D. W. Wenink, Sin-
deren, Dr. Hoogland, Zeddam, voor de dressuur
en de heer G. H. Wuestenenk, Vorden voor het
springen.
De heer B. Wunderink van hier behaalde in de
dressuur ring II een 3e prijs met „Silvana" en
met springen B een 5e prijs (5 fouten, 58 sec.).
De heer W. Wagenvoort kreeg met „Sorato"
een 3e prijs (5 fouten) voor springen N.
De wisselbeker voor de beste Vordense ruiter
werd gewonnen door B. Wunderink met „Sil-
vana".
De stand voor de wisselbeker van het Streekver-
band voor de hoogst geplaatste equipe (3 rui-
ters) is: 1. Laren (G.) 137.12 pt.; 2. Gorssel
294.25 pt.
Bij de prijsuitreiking in café „het Zwaantje"
bracht de voorzitter van de Vordense rijvereni-
ging, de heer Norde, dank aan allen die hadden
medegewerkt, in het bijzonder aan de families
v. d. Wall Bake, Kettelarij en Zuurveld, voor het
beschikbaar stellen van hun terreinen, alsmede
aan de schenkers van prijzen.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen t



VERGADERING BOLH
In hotel „Het Wapen van Vorden" hield de
BOLH (afd. Vorden) ditmaal onder leiding van
mej. S. Weenk, aangezien mej. W. Sloetjes niet
aanwezig kon zijn, een ledenvergadering.
De contributie zal worden verhoogd daar er een
bezoldigde hoofdbestuurder aangesteld zal moe-
ten worden. De vergadering ging hiermee ak-
koord doch zou gaarne zien dat de betaling hier-
van halfjaarlijks zou geschieden. Een en ander
zal op de te houden najaarsvergadering te Arn-
hem op 27 november a.s. nader worden be-
sproken. De dames M. Vruggink en D. Wesse-
link droegen ieder een gedicht voor.
Na de pauze werd het woord verleend aan mej.
F. Jansen alhier die het onderwerp: „Voetver-
zorging" behandelde. Het was een leerzame
lezing die met grote aandacht werd gevolgd.
Naast een woord van dank, bood de presidente
haar als blijk van waardering een doos bonbons
aan.

AANBESTEDING
Voor rekening der gemeente Vorden vond in
zaal Bakker alhier door de Ned. Heide Mij. een
openbare aanbesteding plaats voor het verbete-
ren en verharden van de zandweg de z.g. Vuile-
straat onder deze gemeente.
De hoogste en laagste van de 16 inschrijvers
waren voor deklaag volgens bestek, de Zeister
Wegenbouwbedrijf, Zeist ƒ 66.900,—, voor dek-
laag volgens eigen procédé Gebr. v. d. Molen te
Loppersum ƒ 63.300,—; Chr. Schoolderman N.V.
Geruisloze Weg ƒ 50.400,— voor deklaag volgens
bestek en ƒ 48.300,— voor deklaag volgens eigen
procédé. Gunning in beraad.

STIERENVERENIGING „DELDEN"
Donderdagavond vergaderden de leden van de
Stierenvereniging „Delden" in café „'t Zwaan-
tje" o.l.v. ,de heer J. Eggink.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende
bestuurslid, de heer M. H. Gotink, herkozen.
Voor het komende boekjaar zal de stier Roland
weer gestationeerd worden bij de heer M. H.
Gotink, tegen een vergoeding van ƒ 3.50 per
dag.
Het verschuldigde dekgeld voor runderen van
niet-leden werd bepaald op ƒ 10,—. In de kas-
controle-commissie werden benoemd de» heren
J. Flamma en J. Rossel. Verder werd mede-
gedeeld ,dat de verenigingsstier op de centrale
keuring te Zutphen met een derde premie werd
bekroond, wat voor de fokkers van grote be-
tekenis is!
De voorzitter wekte de leden op om op de jong-
veekeuring 1958 met een flinke inzending ver-
tegenwoordigd te zijn.

DAMMEN
De onderlinge competitie heeft een vlot verloop
bij de Vordense Damclub. De uitslagen van de
laatste 2 speelavonden zijn:
Oukes—Hesselink l—1; Wentink—Lammers af-
gebroken; Groene—Romville O—2; Wijen—Nor-
de 2—0; Berkelder—Geerken O—2; Rozendaal—
Klein Bramel O—2; Hoevers—Wansink O—2;
Breuker—Uenk 2—0; Wasseveld—Woltering
2—0; Uehk—van Ooyen Sr. 2—0; Norde—Rom-
ville 2—0; Woltering—-van Ooyen Jr. 2—0;
Oukes—Breuker l—1; Lammers—Hoevers 2—0;
Groene—Wasseveld O—2; Hesselink—Rozendaal
2—0; Klein Bramel—Wentink, afgebroken;
Wijen—Geerken, afgebroken.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST
Onder overweldigende belangstelling heeft het
echtpaar H. F. Helmink—Tibben dinsdag de dag
herdacht dat zij 50 jaar getrouwd waren.
's Morgens vond de kerkelijke viering plaats.
Het r.k. zangkoor „Cantemus Domino", waar-
van de heer Helmink tevens 50 jaar lid was (hij
was o.m. dirigent en is thans ere-voorzitter)
zong op voortreffelijke wijze de 4-stemmige
Mis van Christiaans o.l.v. de heer Jos. Besse-
link uit Dieren en aan het orgel begeleid door
de heer A. Wissink. Na afloop werd door de
heer Joh. Heerink een jubileum-cantate gezon-
gen ter ere van het jubilerende paar.
's Middags werd een druk bezochte receptie ge-
houden in zaal Schoenaker, o.m. merkten we op
Burgemeester van Arkel, Wethouder Lenselink,
de Z.E.H.H. Pastoor Ponsioen en Kapelaan
Ruigt. Voorts de besturen van tal van vereni-

rvan de heer Helmink bestuurslid
was, coöperaties, instellingen, bekenden, vrien-
den, familie e.a.
Ook 's avonds getuigden velen van hun sympa-
thie met het jubilerende paar. De muziekvereni-
ging „Concordia" bracht traditiegetrouw een
serenade aan het Gouden Paar, hetgeen zeer op
prijs werd gesteld. Al met al was het voor de
heer en mevrouw Helmink, hun kinderen, klein-
kinderen en familie een onvergetelijke dag.

RATTI-NIEUWS
Ook zondag hadden de Rattianen weer een pech-
dag. Tegen Den Dam I uit Azewijn bleek wel
duidelijk, dat het de thuisclub ontbrak aan een
produktieve voorhoede, want qua kansen had
Ratti zeker enkele tegenpunten kunnen hebben.
Doelman Hartelman bleek vervangen te zijn
door J. Hartman. Het eerste doelpunt liet niet
lang op zich wachten, want na 9 minuten kon-
den de gasten via hun middenvoor de leiding
nemen. Nu waren de groen-witten geregeld ster-
ker en de achterhoede ruimde goed op. De aan-
valslinie kreeg diverse mooie ballen aangegeven
doch vlak voor de goal wist men er geen weg
mee. Even voor rust scheen toch de gelijkmaker
te komen, toen Ratti een penalty kreeg toege-
\ve/,en, wegens hands van de gastheren. De
strafschop werd echter grandioos naast ge-
schoten.
Na de rust ging Lichtenberg naar voren, doch

dit bleek geen verbetering te zijn, daar hierdoor
de achterhoede te veel werd verzwakt. Na tien
minuten kon dan ook de linksbuiten der gasten
na goed doorzetten het tweede doelpunt maken
(O—2). Even later verhoogde de middenvoor
van Den Dam de score met een mooie kopbal
(O—3). Lichtenberg kon de stand nog verklei-
nen met een hard laag schot (l—3), doch toen
Den Dam tien minuten voor het einde er l—4
van maakte, was de nederlaag een feit.
Ratti II was vrij. De A-junioren moesten in Pax
B met 3—l hun meerdere erkennen, terwijl Rat-
ti B thuis verloor van Voorst B.
Voor zondag zijn er geen wedstrijden vastge-
steld i.v.m. de interland ontmoeting Nederland-
België.

TAFELTENNIS
NTTC I moest zoals te verwachten was, in de
2e klas A haar meerdere erkennen in St. Lebui-
nus I te Deventer. Het werd 7—3 voor de De-
venternaren.
In 3C speelde NTTC II tegen het bezoekende
Blikboys II en viel de beslissing tenslotte na
een enerverende strijd met 4—6 uit in het voor-
deel der gasten.
In Brummen sneuvelde het derde team (4e klas
B) tegen de nieuweling Beckson I met 10—0.
NTTC A deed het weer uitstekend en stuurde
St. Walburgis B met een 8—2 nederlaag weer
naar Zutphen.

-k Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

R. J. KOERSELMAN

U kunt steeds weer profi-
teren van onze lage prijzen!
^ 250 gr heerlijke moccasprits, 62 et.
^ 250 gr. cocosbanket, 62 et.

100 gr. choc. beestjes, 49 et.
l grote fles prima belegen vruchten-

wijn, 149 et.
^ l grote fles prima advocaat, 298 et,
^ l blik aardbeien op sap, 95 et.
^ 200 gr. goudnoten (gev. met choc.) 49

l grote fles prima bloedwijn, 415 et.
100 gr. allerfijnste ham, 49 et.
200 gr. prima bloedworst. 45 et.

^ LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
Zutphenseweg — Telefoon 415

IDEAAL OP UW BROMMER

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel 342

Op zaterdag 23 nov.
a.s. zijn we wegens
familiefeest de ge-
hele dag

GESLOTEN
J. J. Woltering
Transportbedrijf,
t Hoge 23.

De echte

Lofodinsche
Levertraan
„Goudmerk"
koopt u bij
Drogisterij

„De Olde Meulle"
a f 1.25 per fles

van 400 c.c.
J. M. v.d. Wal

Gedipl. drogist

Houtverkoping
te Vorden en Lochem

Deurwaarder P. van
Gorkum te Zutphen
zal op maandag, 18 no-
vember a.s. des v.m.
om 11 uur te Vorden
nabij café „de Zon",
Zutphenseweg 24, als-
mede des n.m. om 3
uur te Lochem nabij
café Bousema, Zut-
phenseweg 35, publiek
bij opbod verkopen
grote en kleine schot-
ten van autokisten,
zeer geschikt voor kip-
penhokken, schuren en
andere doeleinden.
Verder grote partij
plankhout, regels, ra-
men^voor kippenhok-
kenfl^kleer enz..
Betaling contant plus
10% kosten.

Homoeopatische
IjÉÉnbeiendruppels
Iwestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

Retexturingbedrijf
„Accuraat" Oldenzaal
Uw adres voor beter
Chem. Reinigen, Trico-
leren, Drijmastern,
Verven, onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen drie dagen terug.

Depot Vorden:

H. Lutb, Nieuwsled
Steek ook een

PUP
op, het staat zo ge-
zellig!
Grote sortering in di-
verse prijzen en mo-
dellen.
Sig.mag.

Olthuys
(D. Boersma)

„De Reiger"
voor autorijlessen.

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.

-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Te koop BOEKEN-
KAST met glas in lood.
Zutpenseweg 8, Vor-
den.

H.H. Bromfietsrijders.
Brrr het wordt koud.
Bescherm Uw lichaam,
koop een

leren jas
al voor f 125. en een
paar wollen wanten
CADEAU.
Koop bij leermensen.

fa G. W. LUIMES
Telefoon 421

Te koop de HELFT
of een VIERDEL v.
een goed bevleesde
koe. H Burkink „de
Sticht", Wichmond.

VERLOREN donder-
dagavond in het Nuts-
gebouw, een pr. glacé
dameshandschoenen
(zwart). Gaarne terug
bez. bij H. Stapper,

Dr. Staringstraat 4.

H. H. Veehouders
Klauwbeschermers
voor speenbetrappers,
geen kapotte spenen
meer, en kapbroeken
voor koeien.
Alles helpt geweldig!
fa. G. W. LUIMES

Vorden, Telef. 421.

Voor a! uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Mo-
tor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen.
Tel. 06753-234.

Wij geven hoge prij-
zen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen .an-
tiek, ouderwetse ma-
honiemeubels, kabinet-
ten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen! Vraagt prijs.

W. Rossel
Pluimveehandel

Vorden, Telefoon 283

Te koop: dekrijpe
ingeschreven FOK-
ZEUGJES, v. beste
afst. B. G. Lichtenberg,
„'t Waarle".
Te koop een best
zwaar VAARSKALF,
10 dagen oud. D. Wa-
genvoort, „de Biele*
Hackfort.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
T. Roeterdink B 21.

Drogisterij
„De Oide Meulle"
J. M. van der Wal

Gedipl. Drogist.



Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij bij ons 25-jarig hu-
welijksfeest mochten
ontvangen, zeggen wij
hartelijk dank.

D. Regelink
G. Regelink-

Ruesink

Vorden, nov. 1957.
„Huiskamp"

Voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden bij ons af-
scheid van Vorden
zeggen wij langs deze
weg onze hartelijke
dank.

D. Hissink
A. J. Hissink-

Jansen

Ruurlo, nov. 1957.
Barchemseweg E 30.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen, voor de deel-
neming, betoond na
het overlijden van on-
ze lieve en zorgzame
moeder, behuwd- en
grootmoeder

Johanna Reinira
Masselink

Wed. v. B. A. Timmer

Fam. Timmer

Vorden, nov. 1957.
Kranenburg.

KNOLLENPLUK-
KERS gevraagd bij
B. H. Koning, Linde.

Gevr. flinke HULP
voor 2 dagen, liefst
donderdag en vrijdag
bij G. H. Struik, Burg.
Galléestraat 1.

Te koop de HELFT
van een huisslachtings-
varken bij J. H .M.
Memelink, B 89 Vor-
den.

Te koop toom beste
BIGGEN, gekruist.
A. J. Eggink, „Bos-
kamp"

Te koop 4 beste BIG-
GEN bij H. G. Olt-
voort, D 82 Wilden-
borch. N.o.z.

Te koop 6 BIGGEN
en jonge FOXHOND.
J. Koerselman,
„'t Joostink".

Te koop een toom
BIGGEN. G. J. Eijer-
kamp, B 35.

Te koop 6 BIGGEN.
A. Poterman, Buiten-
zorg, Warnsveld.

Te koop b.b. ZEU-
GEN, 75 kg , moeder
sterzeug. D. Lettink,
Linde.

Te koop 2 dragende
GELTEN, werptijd
20 en 23 nov. Wed.
H. Visschers, „Heide-
bloem", Almenseweg.

Te koop een TRAN-
SPORTRIJWIEL,
i. z.g. st. G. J. v. Ark
Wildenborch.

Seesing
voor rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 — Vorden

CONTACT,
hét blad van Vorden.

Ir. G. J. Poesse
r ^

X en

X
X
X

C. Wouters X

hebben de eer U, mede namens Q
wederzijdse ouders, kennis te geven r
van hun voorgenomen huwelijk, ^
waarvan de voltrekking zal plaats M
vinden op zaterdag 23 november u
a.s. om 11.30 uur in de Gemeen-
tewoning te Epe.

X
X
X
X
X
Xw Vorden, 't Elshof w
u Epe, Dellerweg 20 w

X Receptie van 2.30—4.30 uur in ^
y. Hotel „Het Hof van Gelre" te U
Q Epe. Q

X Toekomstig adres: Nieuweweg 25, ^
^ Renkum ^
^3ICDiCaC3CD8C>C38C>C3JOC^CaCac>C>C*

HEDEN ZATERDAG

BALAVOND
in Concordia Hengelo-G.

Aanvang 7 uur. Entree vrij.

Melton Pantalons
donker blauw

maten

prijs

60

4.65

65

4.95

70

5.35

75

5.95

Heren sportpul lovers
100 pCt. wol f 17.45
Geldig tot 23 november.

Natuurlijk . . . .
A. WOL&NG

R. J. Koerselman

Ook in de winter kunt U de koekoek
horen roepen uit zo'n gezellig klokje.
Vanaf 25 50 kunnen wij ze u al leve-
ren met schriftelijke garantie.
Echt iets voor St. Nicolaas,

FA. MARTENS
de zaak in uurwerken, goud, zilver en
optiek.

Herv. Jeugdver.
Van de verloting in gebouw Irene van
8 en 9 nov. is no 37 (een ham) nog niet
afgehaald.

Wij houden onze
Contactavond dit
jaar op vrijdag 22
november a.s. in
zaal Bakker.

En hoe Toonkeuravond!
Iedereen is van harte welkom!

Toegangskaarten GRATIS in de winkel af-
halen en indien voorradig aan de zaal.

Aanvang 7.30 uur. Zaal open 7 uur.

Steeds vaker

Kistemaker

Ga bij Albers Uw koopjes halen
't is goed,'t gaat vlug en 't is voordelig!

Kapucijners, % kg. 35 et.
Bruine bonen (Hollandse), % kg. 49 et.
Dadels (extra mooi), y2 kg. 49 et.
Vruchtengriesmeel, 200 gram 38 et.
Bitterkoekjespudding, 200 gram 38 et.
Fijn Schilletje, hele fles,

deze week van 2.25 voor 159 et.
Kwart Edammer Kaas 99 et.
Korstloze Leidse Kaas, 100 gram 23 et.
Gekookte worst, 200 gram 69 et.
Heerlijke Kerstkransjes, 250 gr. 49 et.

Fa. J. W. Albers, Nieuwstad

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

Rietmatten
uit voorraad
leverbaar.

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 327

Speciale
Dekenaanbieding!

Gestikte dekens, 2-persoons,
160-210 f 19.75.

Zware halfwollen dekens,
170-220 f 26.75.

Ruime sortering f lanellen
lakens.

Zware gekleurde f lanellen lakens
150-230 f 5.90
170-230 f 6.95

Schoolderman Vorden

Voor St. Nicolaas inkopen
zoals:

i a's,
Boeken, Vulpeni
Postpapier, Agei
Tafelspelen, Prenten-
boeken, enz.
En ook voor St. Nicolaas-
inpakpapier en labels
NAAR

Fa. HIETBRINK - TEL. 253

Dropping
op a.s. zaterdag 23 nov. uitgaande van
de feestcommissie Linde. Samenkomst bij
Van Asselt om 7 uur.

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

2de Nutsavond
op woensdag 20 november
's avonds 8 uur precies»

„Ik ben een neger"
Voordrachtsavond, door Otto Ster-
man, de bekende Toneel- en Tele-
visiespeler.
Een pracht van een voordrachtsavond,
die door geen Nutslid gemist mag worden.

Vrije toegang Nutsleden (2 pers.)
Niet-leden f 1..— p.p.

Heden en morgen

grote Nationale Kanarie-
tentoonstelling

in zaal Bakker vanaf 2 uur.

Ver, voor Veilig Verkeer
Denkt u aan het achterspat-
bord van uw fiets van 3 tot
5 uur verven» 'tJKost u niets»

Voor Sint Nicolaas hebben wij
vele mooie cadeaux, zoals:

Stofzuigers, wasmachines, centrifu-
ges, snelkokers, strijkijzers, theelich-
ten, verwarmingskussens en -dekens,
scheerapparaten, wand- en schemer-
lichten, elektr. kachels en radiatoren.
Radio, Televisie, Bandrecorders,
Pick-ups, enz.

Wij voeren steeds de beste merkarükelen.

P. Dekker, Tel. 253

Welpen en oud-welpen.
Verkenners en oud-verkenners.
En allen, die willen genieten van een ge-
zellige avond.

Zondag 17 nov. 's avonds half acht
in zaal Schoenaker feestelijke her-
denking van het 10-jarig bestaan van
de „St. Michaël-groep". Entree vrij.

VISSER
VORDEN .•£

Extra reklame
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ham 88 et
200 gr. tongenworst 55 et
200 gram ontbijtspek 68 et

200 gram Berliner 75 et

Koopt uw rookworst per gewicht
500 gram rookworst 180 et

500 gram gesm. vet 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat



Onze St. Nicolaas-kollektie
is weer zo!
Tafeltennis-bats „Cor du Buy" vanaf
1.50'— 9.75; Tafeltennisspelen vanaf
2.95; Badmintonspelen vanaf 4.90;
„Pinguïn" Badminton rackets 9.50—
22.75; Dam- en schaakborden vanaf
2.10—10.25; Schaakstukken vanaf 3.35-
9.75; Damstenen vanaf 0.95—2.50;
Zakschaakspel vanaf 2.85; Werppijl-
tjes per set 3 st. 2.50; Rolschaatsen
vanaf 9.00—30.00.

Voor sport en spel?
FA. M ART EN S heeft 't wel!

Bij Vege vliegen uw
zegelboekjes vol!

l fles prima advocaat
ff 3.25 en 60 zegels
l fles rode of witte vruchtenwijn
ff 1.60 en 32 zegels
l fles slaolie Ie soort
ff 1.78 en 34 zegels
250 gr. Goudmerkkoffie
f 2.08 en 42 zegels
250 gr. Blauwmerkkoffie
f 1.68 en 34 zegels
200 gr. boterhamworst
59 cf en 1O zegels
Vege Choooladeletters (melk en
puur) 50 et en 10 zegels
bestel vroegtijdig.

Ontvangen van Kreijenbroek
250 gr. speculaas 59 Ct

250gr.speculaasmetamandel79 Ct
Gevulde speculaas met echte
amandelspijs, 100 gram 65 Ct
Luxe dozen speculaas 1.25-1.90

Pardijs heeft het voor u!

Wij hebben voor spoedige indienst-
treding op onze afdeling Boekhouding
plaats voor een pientere

vrouwelijke kracht
in het bezit van het Mulu-diploma.
Leeftijd plm. 17 jaar.

Meisjes, die voor deze funktie in aan-
merking willen komen, kunnen zowel
mondeling als schriftelijk solliciteren bij

Empo Rijwielfabriek
H, B. Emsbroek, Vorden

Inlichtingen worden dagelijks na kan-
toortijd gaarne verstrekt door de heer
D. Luichies, Insulindelaan 29, Vorden.

GEVRAAGD:

een flinke jongen
voor kantoor en andere werkzaamheden

Fa. J. W. Albers, Vorden

De pantoffel naar uw
wens. Mooi van model
en heerlijk warm, zowel
voor dames als voor
heren. Vele geschikte
modellen. Komt u eens
passen bij

A. Jansen,
't Schoenenhuis

Een RAP is:
een grotere broer van de Solex.
berekend voor duorijden.
te leveren met en zonder achter vering.
» „ duo en

kofferrek
„ „ met 2 versn. en koppeling,
compleet met km.-teller inde koplamp
binnenkort ook te leveren met been-
schilden.

En de service is prima!
Solex en RAP service station:

fl. G. Tragler, Vorden

School ml Bijbel, 't Hoge
feestelijke Ouderavond

op woensdag 20 november
a.s. in Irene, aanvang 7*15 u.

De kinderen verzorgen het program-
ma en brengen u o.a.: Zang, Volks-
dansjes, „De kleermaker en de ka-
bouters".
Ouders, leden en belangstellenden zijn
hartelijk welkom.

Het Bestuur.

A.R. Kiesver. Nederland en Oranje Vorden
Leden, geestverwanten en verdere belang-
stellenden, zoj^l mannen als vrouwen, be-
zoekt allen d^èzing welke op vrijdag 22
november a.?>. des nam. 8 uur in het ge-
bouw „Irene" zal worden gehouden door
de heer

A. WILDEMAN,
hoofd Julianaschool te Winterswijk,

over zijn belevenissen „Achter het Ijzeren
Gordijn".

Onderwerp: „Waar Vrijheid en
Slavernij elkaar ontmoeten".

Komt en brengt anderen mee!

Het Bestuur.

Schrijf-, Tel-, Rekenmachines
en Kantoormeubelen.

Ten Have's Kantoormachinehandel
Walderstraat 8, Tel. 1667, LOCHEM

Ophaaldienst voor huisafval.
Inplaats van woensdag 20 nov. wordt het
afval gehaald op

dinsdag 19 november.

Bij De Spar is hei snel sparen!

Nu bij 150 gr. SNIJWORST
8 6 et, 100 gr. jonge KAAS v

15 Cent | ènZOiegeM

Deze week
(14-21 november)

extra voordelige
aanbiedingen:
Amandelkransjes, 250 gr. . 69 et, 14 2.
Cocossterren, 200 gr. . . . 69 et, 14 z.
Levertraan capsules,fl. 80 st. 290 et, 58 z.
Tutti-Frutti, 200 gram . . . 66 et, 13 z.

Vraag e«n \paarkaari aan uw Spar-
winkelier voor een van d« (wee SPAR

dnmnk»npakkeHen met feestelijke
verrassing l

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Prijswijzigingen voorbehouden

Ut DE SPAR
/ 2100 .ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

De SPAR
koopjes

van de week:
CAPUCIJNERS, 500 gram + 1 potje
AUGURKEN samen 119 et en 24 zegels

CHOCOLADE BEESTJES, 150 gram
52 et en 10 zegels

Bij 1 fles CARANSAC (Franse landwijn)
210 et, 42 zegels; NU 1 blik KNAK-
WORST (inh. 8 stuks) van 136 voor
98 et en 20 zegels.

l O O/ Ze9ell(ortin9 °P alle

IV 10 SPAR-artikelen, bijv:
SPAR-thee,
Royal Quality. 100 gr. 108 et. 22 z.
Roodmerk, 100 gr. . 90 et, 18 z.
Edelcacao, 100 gr. . 65 et, 13 z.
Spinazie, blik 1/1 liter 75 et, 15 z.

blik 1/2 liter 48 et, 10 z.
Andijvie, blik 1/1 liter 98 et, 20 z.

blik 1/2 liter 59 et, 12 z.
Luxe puddingsaus, 6 smaken 58 et, 12 z.
Tum-tum, 100 gram . 25 et, 5z.
Pepernoten, 250 gram 47 et, 9 r,
Cocos-assorti, 100gr. 39 et, 8z.

Eet minstens één keer
per week peulvruchten!

Qez. vet spek, 500 gram . 115 et, 46 z.
= 20% korting!

SPARWIWKELIERS:
G. REMMERS - J. FL W. ESKES

Nulfrgebouw
Telefoon 500

V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 23 nov«, 8 uur

De fantastisch spannende avonturen-
film in kleuren

Wapensmokkel
naar Honduras

met: Glenn Ford, Ann Sheridan, Za-
chary Scott.

Des te dieper zij de wildernis introk-
ken, des te wreder zij werden . . zes
ruwe mannen en één vrouw op hun
levensgevaarlijke tocht naar Honduras.

r Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schuppers, Dorpsstr 11, Telef. 373

T1PHAK

SPIJKERLOOS

(ontinental
V E R K R U G B A A R B U D 6
BETERE SCHOENMAKER

Wullink's
Schoenhandel

Ook voor uw reparatie.

CONTACT
hét blad voor Vorden

l

STERK VERLAAGDE
Unieke aanbieding in WOLLEN JAPONNEN.

fantasie stof - jersey - wevenit - effen stoffen

9.90 - 14.9O - 19.9O - 24.9O - 34.9O - 39.9O
V I S! S E R - V O R D E N


