Donderdag 16 november 1967
29e jaargang no. 34
Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
Port betaald / Port paye kantoor Vorden

&•^Kerkdiensten
ZONDAG 19 NOVEMBER
Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen
10.30 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop)
Medlerschool
10.00 uur ds. J. J. van Zorge
Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
15.00 uur ds. D. C. Firet van Eefde
R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

DRUK BEZOCHTE DEMONSTRATIE-AVOND KPO
De demonstratie-avond, die door de plaatselijke KPO in
samenwerking met de fa Ph. J. Sessink in zaal Schoenaker werd gehouden, werd door meer dan 70 dames
bezocht.
Na een kort openingswoord van de presidente, mevrouw
T. Schoenaker-Smit, gaf de heer H. Sessink een duidelijke uiteenzetting van hetgeen er momenteel op elektrisch en huishoudelijk gebied zoal te koop is.
Hij nam tevens de import van buitenlandse artikelen,
serviceverlening, garanties, reparaties en verschillende
systemen onder de loupe, waarna aan alle belangstellenden door de firma Sessink een kopje koffie werd aangeboden.
In de pauze was er gelegenheid de keurig opgestelde
artikelen en apparaten te bezichtigen. Hierna werden
de diverse elektrische apparaten besproken en gedemonstreerd.
Na een hartelijk dankwoord en applaus van de aanwezigen voor de duidelijke demonstraties, volgden mededelingen over de handwerkwedstrijd. De voorzitster deelde mede dat men op deze wedstrijd zelfgemaakte artikelen kan vervaardigen. Een en ander zal door een deskundige jury worden beoordeeld. Voorts zal er bij voldoende deelname ook een wedstrijd in declameren en
voordragen worden gehouden.
Naar aanleiding van een uit de vergadering gesteld ver.
zoek, zal het vormen van een eigen babysit-afdeling in
beraad worden genomen.
Op 21 november a.s. zal de eerstvolgende bijeenkomst
van de KPO worden gehouden. Op die avond zal ook de
a.s. Sint Nicolaas- en Kerstviering ter sprake komen.
MET BROMFIETS GEVALLEN
Dg jeugdige J.R., die dinsdagavond tegen 5 uur van zijn
werk naar huis terugkeerde, moest op de Kranenburg,
ter hoogte van de Boerenleenbank, plotseling uitwijken
voor enkele overstekende kinderen. Hij kwam daarbij
ernstig ten val. Dr. de Vries verleende medische hulp,
met een bloedneus en een hersenschudding werd het
slachtoffer naar zijn ouderlijke woning vervoerd.
De kinderen liepen geen letsel op, de bromfiets werd
zwaar beschadigd.

BOEKBESPREKING
De bijeenkomst van de afdeling Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen in de zaal van „'t Wapen
van Vorden" stond in het teken van een boekbespreking
door mevrouw G. Spin-Wiencke uit Hoerde.
Zij schetste uit het boekwerk „Desirée, de geliefde van
Napoleon" de figuur van Desirée als een bijzondere persoon en tevens een leiddraad door het leven van Napoleon Bonaparte. Hoewel eerst geliefde van Napoleon,
trouwde zij later met generaal Bernadotte, maar op kritieke momenten kwam zij steeds weer in het leven van
Napoleon. Later werd zij tot koningin van Zweden gekroond, terwijl Napoleon ten onder ging.
De presidente, mevrouw Klein Brinke, dankte mevrouw
spaarbank en alle bankzaken
Spin hartelijk voor deze bijzondere avond.
Van de sekretaresse kwam een oproep aan de leden om
Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
bij één der bestuursleden een prijsje te willen afgeven
voor de verloting op de te houden feestavond. De opbrengst is bestemd voor de Kerstmiddag met de bejaarden uit onze gemeente.
TOUWTREKKERS UIT HET MEDLER HADDEN
UITWISSELING MET EERBEEK
PRINSENBAL „DE DEURDREAJERS" MET
De touwtrekvereniging uit het Medler heeft opnieuw
AFSCHEID PRINS FERDINANT I
een uitwisseling gehad met de sportvrienden van de
Het was zaterdagavond, de elfde van de elfde, weer Eerbeek-Hallse Touwtrek Club EHTC. Ditmaal waren
enorm druk en gezellig op het traditionele Prinsenbal de Vordense touwtrekkers te gast bij EHTC.
van de carnavalsvereniging „De Deurdreajers", dat ge- Er werden kleurendia's vertoond van de deze zomer gehouden werd in zaal en café Schoenaker op de Kranen- houden touwtnekwedstrijden te Eerbeek, Borculo en Eefde. Dit was een leerzaam uurtje want duidelijk was hier
burg.
te zien hoe men wel of hoe men niet moest trekken.
Toen tegen 11 minuten over 8 Prins Ferdinant de Eerste Tenslotte gingen de touwtrekkers hun geluk beproeven
met zijn gevolg binnenkwam, werd hun een grootse ont- op de eigen schietbanen van de vereniging waar J. Govangst bereid. Onder luid alaaf-geroep werd het feest tink van het Medler de koningstitel behaalde.
voortgezet tot elf minuten over elf.
Er zijn ook plannen om in de toekomst onderlinge voetToen nam Prins Ferdinant de Eerste, die een jaar lang balwedstrijden te spelen.
de scepter zwaaide over „De Deurdreajers", afscheid.
De Prins bedankte zijn onderdanen, opperadjudanten en OPBRENGST KOLLEKTE
naaste medewerkers(sters) voor het in hem geschonken De opbrengst van de kollekte ten bate van het geestelijk
vertrouwen. Het Prinsloze tijdperk zal echter niet zo gehandicapte kind heeft ƒ 2054,35 opgebracht.
lang duren, want medio januari hoopt men op het dan Allen hartelijk dank.
te houden Prinsenbal de nieuwe machtsdrager te installeren.

Regelmatig sparen
is succesvol sparen!
*

RAIFFEISENBANK
VORDEN

AUTO DOOR TREIN GEGREPEN
Op de onbewaakte overweg in de Miskelkampsweg te
Vorden is vrijdagavond omstreeks half zeven een door
de 51-jarige P. uit Oldenzaal bestuurde auto door een
uit de richting Zutphen komende trein gegrepen. De
wagen werd ongeveer tien meter weggeslingerd en totaal vernield. De heer P. liep zware verwondingen op en
werd naar het ziekenhuis te Zutphen vervoerd. De trein
had ongeveer twintig minute^kertraging.

Telefunken - Nordmende

„IRENE" BESLOOT TOT LIKWIDATIE
Tijdens een vrijdagavond gehouden ledenvergadering van
gebouw „Irene" is besloten tot likwidatie.
Er zal een stichting worden gevormd, waarin de drie
kerken zullen zijn vertegenwoordigd.
De Hervormde predikant, d^kJansen, was een beetje
SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej.
M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon verbolgen over beweringen i^^het Nutsbestuur als zou
„Irene" niet hebben gereageerd op verzoeken om een
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30 gesprek
over een eventuele samenwerking. Ds. Jansen
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur
stelde nadrukkelijk de Nutssekretaresse mondeling het
standpunt van „Irene" te hebben medegedeeld.
DIENSTREGELING APOTHEEK

Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487
WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's ochtends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Pracht St. Nicolaaskollektie
SCHOENEN
TASJES
PORTEMONNAIES

BURGERLIJKE,..
STAND

NATUURLIJK
Geboren: Robert Bernard Nicolaas, zoon van S. R. J.
Bokstart en A. M. Huisman; Antje Jipke, dochter van
J. Jeeninga en W. Stuivenberg.
Ondertrouwd: W. J. Berentsen en M. J. H. Koers.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Derkje Eskes, 80 jaar, weduwe van A. H.
Bruil.

Jansen-'I Sdioenenhuis

DORPSSTRAAT 34 — VORDEN

radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredevefe
STIERENVERENIGING HELDEN BIJEEN
De stierenvereniging Dd^Ji hield maandagavond in
café „'t Zwaantje" een goed bezochte najaarsvergadering.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter, de heer J.
Eggink, mede dat een der trouwste mede-oprichters van
de vereniging en erevoorzitter, de heer B. Rossel, de
vereniging was ontvallen. Wij zullen, aldus spreker, zijn
grote ijver en bekwame adviezen welke hij steeds weldoordacht gaf in het belang van de fokkerij, in dankbare herinnering blijven gedenken. Op verzoek werden
hierna enige ogenblikken stilte in acht genomen ter nagedachtenis.
De zoon van de heer Rossel bracht de leden en bestuur
dank voor de betoonde belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en overlijden van zijn vader.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het aftredend
bestuurslid, de heer M. H. Gotink, herkozen.
Als leden van de kaskommissie voor dit boekjaar werden benoemd de heren D. Schouten en A. Verstege.
Het dekgeld voor koeien van niet-leden werd vastgesteld
op ƒ 10,— en dat voor leden over het boekjaar 1966 op
ƒ 6,50 per aandeel.
Voor het komende boekjaar zal de stier „Rob" worden
gestationeerd bij de heer H. Scheffer tegen een vergoeding van ƒ 5,— per dag.
Medegedeeld werd dat voor de stier „Rob" van het
NRS het predikaat „aanbevelenswaardig" was toegekend. Het bestuur zal overwegen om in 1968 een jongveekeuring te organiseren.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
16 november
17 november

2e Nutsavond in het Nutsgebouw
Sport- en spelavond Jong Gelre in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"
17 november Feestelijke ouderavond school
Het Hoge
21 november Lezing Ned. Chr. Vr. Bond in zaal
Eskea
21 november Vergadering GMvL, CBTB en
ABTB in zaal Bakker
24 november Feestavond Jong Gelre, GMvL,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden in het Nutsgebouw
25 november Idem aan 24 november
26 november Oriënteringsrit buurtver. Delden
30 november Herv. Vrouwengroep dorp in het
Nutsgebouw
30 november Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw
9 december St. Nicolaasavond Jong Gelre in
hotel Meilink te Barchem
12 december Sport- en spelavond Jong Gelre in
hotel „De Exelse Molen"
14 december Advents- en Kerstzangavond in de
Herv. kerk georg. door „Excelsior"
20 december Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstmiddag voor de bejaarden en
Kerstavond voor eigen leden
De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festiviteiten in Vorden aan ons door te geven, dan worden deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

Vordense Winkeliersvereniging
In overleg met de Officier van Justitie te Zutpen is de Sint Nicolaasactie gewijzigd. Evenals in andere gemeenten geven wij nu ook

DUIZENDEN GULDENS AAN PRIJZEN
Doch hiervoor is één voorwaarde aan verbonden en wel dat u een
puzzle met uw waardebon (prijsbon) moet inleveren.
Puzzle formulieren gratis verkrijgbaar bij de secretaris de heer Boersma
en bij de deelnemende winkeliers.
In tegenstelling tot voorgaande mededelingen in de Sint Nicolaaskrant delen wij u mede dat de verzilvering aan het publiek uitsluitend op de volgende avonden kan plaats vinden en niet door de winkeliers:
VRIJDAGAVOND 24 NOVEMBER VAN 7 TOT 9 UUR WOENSDAGAVOND 29 NOVEMBER VAN 7 TOT 9 UUR

VRIJDAGAVOND 1 DECEMBER VAN 7 TOT 9 UUR

EN DE LAATSTE GELEGENHEID IS OP VRIJDAG 8 DECEMBER VAN 7 TOT 9 UUR Op deze avonden zal het bestuur zitting houden in café-restaurant „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).
HET BESTUUR

>WW«A/Wft/W\S«/W\sO

Abrikozen
grote pot
nu slechts

SUPERMARKT

119

presenteert:

Pak mee dit voordeel!

Uit onze hypermoderne slagerij
Voor een heerlijke erwtensoep:

Varkenspootjes
3 stuks
Hamschijf
500 gram

Soepballetjes 2 blikjes
98
Gehaktballen (5 in een blik) 119
Sperciebonen literblik
69
Ananas literblik
119
Spliterwten 500 gram
59

59

Wegens enorm succes:
(met klein beentje) 500 gr.

Siam rijst

198

Malse biefstuk 250gram 228
Heerlijke rosbeef 500 gram 348
Mager poulet
25ogram 138

een kilo slechts
Pennywafels 10 stuks
89
Biscuits 3 rollen
99
Speculaas dubbele pakken 98
C^lcao 500 grams pak
189

Laat onze chef slager uw diepvries vullen!

Voorhouten kant en klaar, in porties v.a. f3,50 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f 4,50 per kg

Uit onze wijnafdeling!

Uit onze groente afdeling
Fijne handappelen James Grieve

Elhson orange
Notaris

4 kilo

Spruitjes

i kilo

89

Prima kleiaardappelen

5 kilo

89

Boerenkool 500 gram -j- Rookworst

Graves Superieur per fles 295
Frambozen-bessenwijn per liter 35O
Elke tweede liter 50

75

149

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aanbieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Fijne
vleeswaren!
Snij worst 150 gram
Paling worst 150 gram

Advokaat nu per fles 339
Jus d'orange per fles 98
Wit of rood druivensap per fles 119

Gezinsfles

slasaus
69 cent
69 cent

nu voor

98

Bij 3 stukjes karnemelkzeep
pracht sleutelhanger gratis!

Heerlij pindakaas
nu per pot

cent

Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank voor de belangstelling en voor de vele
attenties bij mijn 80ste verjaardag ondervonden.
Wed. E. EgginkHeuvelink
Vorden, november 1967
D 107
Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
bewijzen van medeleven, betoond na het plotseling
overlijden van onze lieve
vrouw, moeder, behuwd- en
grootmoeder
ANTONIA
ESKES-ASSELMAN
Uit aller naam:
Fam. J. Eskes
Vorden, november 1967
„de Hoeve"
•
Voor de blijken van medeleven, ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlijden
van onze lieve man, vader
en grootvader
DERK KLEIN BBAMEL
betuigen wij onze hartelijke
dank.
Uit aller naam:
W. G. Klein BramelJansen
Vorden, november 1967
C 112
Te koop: Weckflessen, 1%
liters, 30 cent per stuk.
B. Rouwenhorst, C 22
Hackfort
Te koop: G.o.h. kinderwagen
halfhoog, blauw-wit.
H. Rutgers, Kranenburg
Vorden D 123
Bijverdienste
Tijdelijke hulp gevr. v. enig
spit- en graafwerk in
bloem- en moestuintje.
Enige vakkennis niet verplicht, wel gewenst.
Mevr. Stenger-Torringa,
Vorden, tel. (na 17.00 uur)
6731

II O/
> 12 10
Neem
BouwfondscouponSCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.
f.1000.-)
Een -veilige,
winstgevende
belegging!
Vraagt
prospectus of
inlichtingen:
N.V. Bouwfonds

Nederlandse
Gemeenten
ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar
Hertog Karel van
Gelreweg 3
tel. 1541 overdag

^ -
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Biedt zich aan als werkster
voor enkele halve dagen per
week, liefst 's morgens.
Brieven onder no. 34-1
bureau Contact
Te koop: Roodb. vaarskalf.
H. C. Bosch, Oude Borculoseweg 18, Warnsveld
Te koop: Roodbont nuchter
stierkalf. A. J. Vruggink
„Riethuis" Delden
Verkrijgbaar: Grof zaagsel,
van klompenfabriek Berentsen. Te bevr. A. J. Vruggink
„Riethuis" Delden
Te koop: Een mooie z.g.a.n.
winterjas, kleine herenmaat
Langeler, de Haar 19
GOEDKOOP INRUILEN !
Aardappelvezels - DE
zetmeelaanvulling !
Voederwaarde plm.
ƒ 37,— per ton. Wij leveren u voor ƒ 25,—
per ton. Vraagt gratis
de vezelbrochure.
Fa Gefor. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert.: Zoerink Vorden
05752-6813

*

HENK EGGINK
en
GERRIE GROOT ROESSINK
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats vinden op vrijdag 24 november des
voormiddags om 11 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

*

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden door de Weieerwaarde
Heer ds. J. H. Jansen.
Vorden, „de Boskamp" C 54
Hengelo (Gld.), E 28
november 1967
Toekomstig adres: „de Boskamp" C 54,
Vorden.
Receptie van 3 tot 4.30 uur in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

*
Op vrijdag 17 november hopen onze geliefde
ouders
A. HELMINK
en
W. HELMINK-HORSTING
hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Uit dankbaarheid zal om 11.00 uur een H. Mis
worden opgedragen in de kerk van de H. Antonius van Padua te Kranenburg, Vorden.
Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen
Bennie - Hennie
Arnold - Gerrie
Marietje - Joan
Rikie
Opa
Vorden, november 1967
E 82

FEESTELIJKE OPENING
GEMS-VORDEN .
Op zaterdag 18 november 's middags half 3, openen wij onze
nieuwe winkel en showroom, hoekRaadhuisstraat-Zutphenseweg te Vorden

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 2
tot 3 uur in zaal Schoenaker Kranenburg,
Vorden.

IEDEREEN OOK U

nodigen wij uit bij deppening aanwezig te zijn, waarbij u
Op woensdag 22 november a.s. hopen onze
ouders en grootouders

n
^ A. M. JÖRISSEN

tevens een:
KLEURENTELEVISIE kunt verdienen,
of een van de 20 andere prachtige prijzen

W en
j J. H. JÖRISSEN-TER MAAT

X
X
X
X
X
X
X
X

hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren.
J. C. Kroneman-Jörissen
M. J. Kroneman
Albert - Janny
Wouter - Christien
Canada:

GEMS VOOR : HUISH. ART., LUXE HUISH. ART., GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN,
ELEKTRISCHE APP.,VERLICHTING,TELEVISIE,RADIO,GEREEDSCHAP,IJZERWAREN,
LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, EN KEUKENS.

GEMS-VORDEN

R. A. Jansen-Jörissen
H. H. Jansen

' Vorden, november 1967
fl Zutphenseweg 74

U
Q

Te koop: Z.g.a.n. voetbalschoenen, maat 38.
Peter Vlogman C 23 Vorden

Inplaats van kaarten

-fr-fr-fr*-*-fr

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot 4.30 uur
in café-restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

n

Voor glas-, schilder, en behangwerk
Heden ontsliep, zacht en kalm, onze lieve moeder,
behuwd- en grootmoeder
DERKJE ESKES
weduwe van A. H. Bruil

Schildersbedrijf Greuters
v/h Jan v. d. Wal

in de leeftijd van ruim 80 jaar.
Vorden:
Aal ten:
Baak:

ook in de nieuwe modekleuren van
plastic op katoen, gelaste naden,
water- en winddicht, ijzersterk

MARTENS

A. P. Pardijs-Bruil
G. J. Pardijs
Wed. Z. M. Bruil-Momberg

REGENPAKKEN EN -BROEKEN
A NORAKS, ZEILJEKKERS
PONOHO'S, FIETSCAPES

Wapen- en sporthandel - Zutphenseweg 15 a
Vorden
Het Hoge la - Vorden . Telefoon 1208

B. Bruil
H. E. Bruil-Hietbrink

Vorden:

A. H. Bruil
H. B. Bruil-Tjoonk

Vorden:

B. Rossel-Bruil
G. J. Rossel
en kleinkinderen

Vorden, 9 november 1967
„Ockhorst"
De teraardebestelling heeft plaats gehad op maandag 13 november op de Algemene Begraafplaats
te Wichmond.

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Afdeling Vorden

Verloting
Oproep aan alle leden, om voor de verloting op
de eerste feestavond van 24 november iets af te
willen geven bij één der bestuursleden.
De opbrengst is bestemd voor de Kerstmiddag met
de bejaarden

Doordat er veel advertentieopdrachten
besproken zijn voor de volgende week
verzoeken wij u uw copij maandag te
bezorgen, uiterlijk dinsdag 12.00 uur

Donderdag 16 november begint de geldprijzenregen van de Vordense winkeliersvereniging

*
*

natuurlijk
naar . . .

Blaupunkt
Philips

*
radio
en televisie

P. Dekker

Telefoon 1253

Elektro Technisch
Installatie Bureau

Wat hebt u nodig?
EEN HAMER, HANDZAAG, VIJL
OF NIJPTANG.
Voor al uw gereedschap, groot of
klein, moet u bij het

Doe-het-zelf centrum

(Harmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden
zijn

Voor de kinderen
PULLOVERS
VESTEN
TRUITJES
PANTALONS
ROKJES

Voor

Vordense Winkeliersvereniging
stennt de voetbalvereniging
„Vorden"ens.v.„Ratti"!

Z10 en Tesa tochtband
naar

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

De Vordense Winkeliersvereniging organiseert ook dit jaar weer een Sint
Nicolaasaktie.
Gezien de publikaties in het vorige Contact zult u zich misschien afvragen,

Hutsgebouw Vorden

wat dit nu wel te betekenen heeft.

ZATERDAG 18 NOVEMBER

Gaarne willen wij als belanghebbenden u hierop een kleine toelichting

DANSEN

geven.

Aanvang 19.30 uur

Wat het voeren van haar normale Sint Nicolaasaktie betreft, is door de
justitie en B & W van Vorden de voorwaarde gesteld dat o.m. een bepaald
deel van de netto opbrengst ten goede moet komen aan culturele doeleinden.

Muziek:
„THE MOPS"

Voor deze aktie z\jn onze verenigingen, t.w. v.v. „Vorden" en s.v. „Ratti"
de eer te beurt gevallen om hiervan te profiteren.
Dat wil zeggen, hoe beter deze aktie mag slagen voor de Vordense winkeliers, hoe meer u bovengenoemde verenigingen steunt.
De besturen van onze beide verenigingen doen bij deze dan ook gaarne
een dringend beroep op aH^ ingezetenen van Vorden hun inkopen voor de
komende Sint Nicolaasakil^ zoveel mogeüjk in Vorden te doen.
W\j z\jn er daarnaast van overtuigd dat u by de Vordense winkeliers zeer
zeker zult slagen, wat uw inkopen voor de „Sint" betreft.

Ons motto voor deze Sint Nicolaasaktie is dan ook

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

De besturen van de
v.v. „VORDEN" en
s.v. „RATTI"

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Maak van 5 december een feestdag!
MET EEN GEZELLIG RADIO OF TV TOESTEL
HEERLIJK WARM MET EEN BADKAMERKACHEL,
STRAALKACHEL OF VERWARMINGSDEKEN
Gemakkelijk met een WASAUTOMAAT
reeds vanaf
ƒ 498,—
o.a. de Constructa (Completta) alles in één: weken,
wassen, spoelen, centrifugeren en drogen
En dit voor de prys van ƒ 1598,—. En dan nog voor uw
gebruikte wasmachine een inruilwaarde van ƒ 250,—
of meer.
Of de droom van iedere vrouw een AFWASAUTOMAAT
Wij demonstreren u geheel vrijblijvend de nieuwste
Zanussi. Prijs slechts
ƒ 899,—
Verder voor al uw elektrische en huishoudelyke
apparaten naar

TANK HET BIJ BcHÏIlK

NIEUWSTAD

— VORDEN

zijn onze franse, noorse en Italiaanse
TRUIEN, VESTEN en PULLOVERS
in prachtige dessins.
HELANCA DAMESPANTALONS
EN WOLLEN HEUPPANTALONS
CORDUROY PANTALONS EN
KNICKER-BOCKERS

voor dames, heren en tieners
NYLON EN TERLENKA JACKS
in sportieve modellen
WARME SHAWLS in wol en zijde,
nieuwste kleuren

Geen woorden maar daden,
koopt bij de Vordense winkeliers!

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

Sportieve geschenken

Fa Klein Lebbink

WICHMOND

BADSTOF WOLLEN SOKKEN
moderne kleuren
„JANUS" de echte noorse sokken,
kousen en wanten.

Martens'
Wapen, en sporthandel - Vorden

N.V. Maatschappij
„Eigen Woningbezit" Gelderland
Wij bieden u in Hengelo (Gld.) aan de Korenbloemstraat een nieuw te bouwen woning (helft
van een dubbele). Uitstekende ligging. De totaalprijs wordt begroot op ƒ 36.500,—.
Verder hebben wij goede en solide woningen in
aanbouw te Borculo, Hummelo en Zeddam.
Inlicht, worden gratis en vrybüjvend verstrekt.
DIEREN Spoorstr. 42a, tel. 08330-4053 b.g.g. 4568

DE WINTER IS ER WEER!

ZORG DAT U LEKKER WARM
IN BED LIGT
natuurlijk met een

elektrische deken
Uitgebreide sortering.
ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIE BUREAU

Vorden - Telefoon 1253

G. W. Eijerkamp
Vorden

Blijf gezond,
eet kip!
GEEN DIEPVRIES
ƒ 2,50 per hele kilo
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283
Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHE l MA dr tippel*
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. droglstery en
fotohandel

C.Laarstraat
P. Nipius,
Zutphen
5
Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groenekruisgebouw

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. HJftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIKRKAL VEREN
voor het meathok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408
Makelaars, en
assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
Bemiddeling bty aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

16 november begint weer de daverende St Nicolaasaktie van de
Vordense winkelier svereniging! Duizenden guldens aan prijzen

Tweede blad „Contact" 1 6 nov. no. 34

Nieuws over opening Gems winkel op zaterdag 18 nov,
Dinsdagmorgen 14 november jl. heeft de directeur van Gems Metaalwerken N.V., de heer
J. W. Emsbroek, de plaatselijke en regionale pers te woord gestaan, ter gelegenheid van de
aanstaande opening van de nieuwe Gems-winkel, op zaterdag 18 november a.s. De opening
zal officieel plaatsvinden om half drie n.m. en wel door de 82-jarige mevrouw B. H. Emsbroek-

Bezichtiging gehele bedrijf op 18 november mogelijk

Bielderman.

Hiernaast ziet u een luchtfoto van de
kantoren en fabrieksgebouwen achter of
naast de nieuwe winkel. Dames en heren
bezoekers, die van deze kans gebruik
willen maken, kunnen het hele bedrijf
op 18 november a.s. bezichtigen.
Een aantal deskundige begeleiders zal
dan vanaf half drie 's middags gereed
staan om belangstellenden overal rond
te leiden en de nodige uitleg verstrekken.

In het kader van de Gems-openingsaktie zullen een aantal prachtige prijzen ter beschikking
worden gesteld. De hoofdprijs: een KLEUREN-TELEVISIE! Deze prijzen kan men verdienen
door vanaf 20 november a.s. in de nieuwe winkel aankopen te doen, welke alsdan met zegels
zullen worden gehonoreerd, zoals hieronder nader wordt omschreven.

Wij hebben vanmorgen dit bedrijf bezichtigd en we zijn toch wel enigszins
onder de indruk gekomen van wat we
zouden willen noemen: een goed voorbeeld van industrialisatie in onze Gelderse Achterhoek. Als we de artikelen
van 1830 bekijken: de koperen waterketeltjes bijvoorbeeld, en deze vergelijken met de grote roodkoperen boilers
van 5000 liter inhoud, zoals die nu in de
fabriek gemaakt worden, dan ziet men
duidelijk hoe het oude ambacht hier is
uitgegroeid tot een industrie. Dit komt
ook sterk tot uitdrukking bij de fabrikage van hogedruktanks voor aardgasberging, waarvan het lassen op bijgaande foto is te zien. Zo'n aardgastank van
125.000 liter (waterinhoud) is bijna 18 m
lang en weegt zelf plm. 16000 kg. Men
zal er aanstaande zaterdagmiddag één
van kunnen bezichtigen in de fabriek.
Deze mammoettanks zijn bestemd voor
gemeenten, die een storingsvoorziening
bij de aardgasdistributie willen treffen, een zogenaamde buffertank dus - zulke
tanks worden bij de Gems machinaal
gelast (zie foto).

Op een vraag van één der journalisten vertelde de heer Emsbroek dat hij in 1968 de laatste
hand hoopt te kunnen leggen aan wat hij noemde de ,,sanering" van de bestaande gebouwen,
en wel door de oude winkel alsdan te kunnen verbouwen tot een nieuw kantoor, annex
technische showroom ten behoeve van het centrale-verwarmings-installatiebedrijf
G. Emsbroek & Zn c.v.

Zelfkeuze-systeem gekozen
Als bijzonderheid ten aanzien van de nieuwe Gems-winkel vertelde de heer Emsbroek, dat bij
de opzet is uitgegaan van de gedachte dat iedereen zich ook straks in de nieuwe winkel moet
kunnen „thuisvoelen", reden waarom men het zelfkeuze-systeem heeft gekozen. Iedereen kan
dus vrij in- en uitlopen, ook zonder enige verplichting om iets te kopen en iedereen kan zelf
een vrije keuze maken uit de werkelijk grote sortering artikelen, welke alle geprijsd zullen zijn.
Indien men dit wenst kan het winkelpersoneel de bezoeker van dienst zijn met deskundige
voorlichting, maar het uitgangspunt is en blijft: zonder verplichting in- en uitlopen en zelf in
volle vrijheid een keuze doen.
Aan de winkelopening op aanstaande zaterdag 's middags half drie is grote zorg besteed. Het
is namelijk zo, dat vanaf 1949 geleidelijk aan de fabriek steeds verder is gebouwd, onder
anderen in de»jaren 1959-1960, terwijl in 1966 de nieuwe kantoren en magazijnen gereed kwamen. In 1967 is het gebouw ,,Irene" erbij gekomen, dat verbouwd werd tot garage en kantine.
Deze gebouwen zijn de laatste jaren „stilzwijgend" in gebruik en in bedrijf genomen. En nu de
Gems dan ook vóór de opening staat van de nieuwe Gems-winkel, ongetwijfeld een klimax
in de reeks vernieuwingen, wil men dit tevens zien als de opening van de andere, eerder
gereedgekomen gebouwen.

Aardgasvoorziening in Vorden
De Gems bereidt zich nu ook voor op de aanstaande aardgasvoorziening in Vorden en omstreken. Sinds 30 jaar heeft Gems
het Shell-butagas-hoofddepot. Thans zijn al een honderdtal aardgasverwarmingen uitgevoerd of nog in uitvoering. Daaronder
bevinden zich bijvoorbeeld 48 woningen in het plan Boonk te Vorden. De ketels hiervoor zijn o.a. aanstaande zaterdag te bezichtigen in de showroom boven de nieuwe winkel. Zij zijn volgens de heer Emsbroek uitgerust met een normgasbrander voor
propaan, welke t.z.t. kan worden verwisseld voor een aardgasbrander. Als noodvoorziening zullen bovengenoemde 48 woningen dus eerst van propaangas worden voorzien, naar verluidt door middel van een door de Gamog op te stellen propaanhogedruktank, terwijl, naar vernomen wordt, het aardgas eind 1 968 zou volgen in Vorden.
Het ketelhuis bij de Gems laat een stukje moderne centrale verwarmings- en regeltechniek zien, met een capaciteit van 580.000
kcal/u. Zo kan men evengoed installaties leveren met een capaciteit van een miljoen kcal/u, maar ook een rolgaskachel met
een capaciteit van 1200 kcal/u.
Eerste steenlegging fabriek

in 1949

Openingsactie
Op de persconferentie zijn ook mededelingen gedaan ten aanzien van de Gems speciale
aanbiedingenaktie ter gelegenheid van de opening van de winkel, waarbij de kopers vanaf
20 november bovendien een 25-tal prachtige prijzen in de wacht kunnen slepen. Eén en ander
zal uitvoerig vermeld worden in de speciaal voor deze gelegenheid uit te geven GEMS FEESTKRANT, die vandaag of morgen zal uitkomen. In deze krant staat de Gems Openingsaktie uitvoerig omschreven. Wij ontlenen aan deze feestkrant het volgende:

Wat

moet u doen ?

Voor iedere gulden die u tijdens onze openingsaktie van maandag 20 november tot en met
zaterdag 23 december in onze nieuwe winkel besteedt en kontant voldoet, ontvangt u EEN
Gemszegel.
De Gemszegels dienen geplakt te worden op de zegelkaarten, welke gratis aan de kassa verkrijgbaar zijn. Een volgeplakte zegelkaart A, AB, ABC of ABCD geeft u het recht deel te
nemen aan een slagzinwedstijrd, waarvoor wij per rubriek prijzen beschikbaar stellen.
De slagzinnen worden beoordeeld door een onpartijdige en deskundige jury bestaande uit de
navolgende leden: Mr. J. Rombach te Vorden; Mr. H. Wijnschenk Dom te Zutphen; de heer
M. C. de Wilde, reklame-adviseur te Zelhem. Haar oordeel is bindend.
Bekroonde slagzinnen zijn ons eigendom.
De volgeplakte kaart A, AB, ABC of ABCD wordt door u in de verzegelde bus in de winkel
gedeponeerd, ZONDER de nummerstrook, die u zelf als bewijsstuk behoudt.
De inleveringstermijn sluit woensdag 27 december des namiddags 6 uur.
Bekendmaking van de nummers der bekroonde slagzinnen zal plaatsvinden op vrijdagmiddag
29 december te 17.00 uur aan de etalageruiten van onze winkel en in de pers.
Buffertank in produktie

ZATERDAGAVOND WILDRIT
„DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

GEKOMBINEERDE VERGADERING
GOS EN CVV VAN DE ABTB

De VAMC „De Graafschaprijders" organiseert a.s. zaterdagavond haar traditionele wildrit. Ongetwijfeld zullen vele automobilisten en motorsportliefhebbers deze
gelegenheid aangrijpen om een dag later van een heerlijke haas of konijn te kunnen smullen. Want dat zijn
de prijzen (en nog andere soorten wild) die er te verdienen zijn. De start is bij café Schoenaker op de Kranenburg.

Het was voor de beide plaatselijke afzetorganisaties
een historische gebeurtenis, omdat voor het eerst in hun
geschiedenis een gekombineerd ledenvergadering werd
gehouden.
In zaal Schoenaker op de Kranenburg kon de heer W.
Norde, die het openingswoord sprak, een flink aantal
leden van beide organisaties verwelkomen en richtte hij
een bijzonder woord van welkom tot de heer G. J. ter
Heege uit Enschede, hoofdbestuurslid van de Coveco en
GOS.
Spreker wees voorts op het unicum dat beide
plaatselijke afzetorganisaties nu voor het eerst samen
vergaderden, reeds is er in de toporganen van de GOS,
CVV en andere landelijke afzetorganisaties een fusie
tot stand gekomen in de vorm van de COVECO, waardoor nu alle krachten gebundeld zijn.
De aanwezige leden van de CVV van de ABTB gingen
hierna over tot verkiezing van een bestuurslid. Het zittende bestuurslid, de heer B. G. Lichtenberg werd bij
acclamatie herkozen.
Het bestuur van de GOS afdeling Linde kwam vervolgens met een voorstel aan haar leden om, evenals voorheen, het bestuur van de plaatselijke afdeling van de
GOS te doen bestaan uit het bestuur van de CLV „Ons
Belanig" te Linde en de direkteur van deze vereniging.
Deze laatste zal tevens (ambtshalve) als sekretaris van
het afdelingsbestuur fungeren. Inplaats van de heren
H. J. Kaemingh, Eggink en Weenk werden in het afdelingsbestuur gekozen de heren H. Pelgrum, H. Meulenbrugge en J. W. Boeyink. De heer Norde blijft dus bestuurslid, terwijl inplaats van de heer D. Klein Bleumink
de heer G. Bannink als sekretaris zal fungeren. Inplaats
van de heer D. Klein Bleumink, die als ledenraadslid de
afdeling op de ledenraadsvergadering van de GOS vertegenwoordigde, werd als zodanig gekozen de heer W.
Norde.
Het Ooveco-hoofdbestuurslid, de heer G. J. ter Heege,
behandelde hierna in een belangwekkende inleiding de
Coveco-aktualiteiten.
De heer Ter Heege besprak ook nog de planmen die er
bestaan om van de coöp. instelling Coveco een naamloze vennootschap te maken. De N.V. Welling zal dan
worden omgedoopt tot N.V. Coveco; deze vorm is beter
geschikt dan de coöperatieve vorm. Het bestuur van de
coöp. Coveco worden dan de kommissarissen van de
nieuwe N.V. Coveco. Als alle aangesloten veeafzetorganisaties hier hun fiat aan geven komt er een grote algemene vergadering, waarbij de omdoping tot stand zal
komen.
Nadat er nog verschillende vragen waren beantwoord,
bracht de voorzitter van de CW van de ABTB, de heer
B. G. Lichtenberg, hartelijk dank voor deze eerlijke en
duidelijke uiteenzettingen.

LEZING OVER FINLAND

Voor een goed bezochte ledenvergadering van Jong Gelre afdeling Vorden (dames), gehouden in de zaal van
café-rest. „'t Wapen van Vorden" werd door mej. E.
Kuijper een lezing gehouden over haar reis en verblijf
in Finland tijdens haar vakantie.
Aangezien de presidente, mej. T. Pardijs, door ziekte
verhinderd was deze avond te leiden, werd de spreekster
door mej. D. Eggink in het bijzonder welkom geheten.
Vervolgens werd medegedeeld dat op 24 en 25 november
a.s. de jaarlijkse gekombineerde feestavonden zullen
worden gehouden.
Hierna volgde uitreiking van de crocusbollen voor de
te houden kweekwedstrijd.
Aan de hand van een groot aantal dia's nam mej. Kuijper de dames mee naar Finland. Hierdoor konden de
dames zich een duidelijk beeld vormen van dit mooie
land. Zeer voldaan over deze prachtige lezing keerden
de dames huiswaarts.
OUDERAVOND OPENBARE LAGERE
DORPSSCHOOL OP KOMST

Naar wij vernemen zal er a.s. dinsdagavond in de zaal
van café-rest. „'t Wapen van Vorden" de ouderavond
van de openbare lagere school dorp worden gehouden.
Bij de verkiezing van leden voor de ouderkommissie
stellen de aftredende leden, mievr. Koning en de heer L.
Gotink, zich niet meer herkiesbaar. Als kandidaten stelt
de ouderkommissie resp. mevr. Edens en de heer J.
Rietman. Het aftredende lid de heer D. J. Bijenhof, stelt
zich wel herkiesbaar.
Na de pauze zal de heer Th. Beerens, hoofd aan een
lagere school te Doetinchem, een inleiding houden over
het onderwerp: „de veranderde funktie van school en
gezin".
FEESTAVOND BUURTVER. JULIANALAAN

De buurtvereniging Julianalaan heeft in de zaal van
café-rest. „'t Wapen van Vorden" haar jaarlijkse feestavond gehouden.
Voorzitter Wolsing heette in zijn openingswoord speciaal
de nieuwe leden welkom. De autobezitters werden dank
gebracht voor het feit dat zij medewerking hebben verleend aan het kinderfeest.
Nadat de heer Van Tuyl, die in het ziekenhuis te Zutphen verblijft, sterkte was toegewenst, werd het feestprogramma, dat bestond uit muziek en schetsjes, afgewerkt. De heren Burger en Stijl hebben dit programma
in elkaar gezet.
Daarna konden de buurtbewoners hun hart ophalen met
het maken van een dansje, waarbij de „Favorita's" voor
de muziek zorgden. Aan het slot van de avond werd
voorzitter Wolsing sterkte toegewenst voor de komende
opname in het ziekenhuis te Utrecht.
Al met al kan de buurtvereniging Julianalaan op een
prettige en geslaagde feestavond terugzien.
INGEZONDEN MEDEDELING

(buiten verantwoording van de redaktie)
TONEELMINDED OF NUTSMINDED?

In mijn openingswoord op onze Ie Nutsavond, die voortreffelijk verzorgd werd door de toneelgroep „De Hoveniers" uit Bilthoven, heb ik gezegd het jammer te
vinden, dat niet meer Nutsleden en lief hebbers (sters)
van toneel aanwezig waren en mij afgevraagd of de
Vordenaren in het algemeen nog wel voldoende toneelminded waren om dergelijke toneelavonden te brengen.
In de verslagen van Contact - Zutphens Dagblad werd
door de verslaggever (ster) evenwel het woord Nutsminded inplaats van toneelminded gebruikt, dat natuurlijk wel iets anders betekent.
Wij zouden er misschien verder geen aandacht aan geschonken hbben ware het niet dat in de openhartige en
eerlijke discussie op onze jaarvergadering woorden zijn
gebezigd, die er inderdaad op wijzen, dat een groep mensen in ons dorp niet alleen niet Nutsminded zijn, maar
zich zelfs niet ontzien om nieuwe bewoners van ons dorp
te waarschuwen toch vooral geen lid van het Nut te
worden.
Vertrouwende dat onze nieuwe inwoners verstand en
inzicht genoeg hebben om zelf te beoordelen wat ze
zullen doen of laten, gaat het toch wel wat te ver op
deze manier te trachten het Nut in een minder goed
daglicht te stellen.
Wat zijn dit voor soort mensen die blijkbaar geen enkel
inzicht hebben in hetgeen het Nutsdepartement Vorden
voor onze gemeenschap gedaan heeft en nog hoopt te
doen. Zijn dit lieden met een overtuiging, die lijnrecht
tegenover dit werken tot Nut van 't Algemeen staan?
Waarom dan, als dit laatste juist is, gaat men eens niet
praten met het departementsbestuur, die dat heel graag
zou willen, om in een eerlijk gesprek hun grieven dan
naar voren te brengen en bespreken. Is dit niet beter
en eerlijker, dan in kortzichtigheid en onwetendheid toch
te proberen iemand te bewegen toch maar vooral geen
lid van Vordens Nut te worden?
Kom met ons praten. Wij zijn er van overtuigd, dat, zo
niet alle, de meeste wanbegrippen weggenomen zullen
worden, waarmede wij allen gediend zijn. Wij zullen u
waar en wanneer u maar wilt, gaarne ontvangen.
Tot de nieuwe bewoners zouden wij dit willen zeggen.
Komt allen donderdag 16 november a.s. 's avonds 8 uur
op on-ze 2e Nutsavond. Maak eens kennis met het Nut
op de juiste plaats. Vraag en informeer, want ook u
zult tenslotte in kunnen stemmen met de lijfspreuk van
wijlen ds. Kampheuve Greving, die als Vordens dominee
vele jaren het Nut in Vorden als voorzitter zo uitstekend
geleid heeft, nl.: „Men leeft niet voor zichzelf alleen,
maar ook tot Nut van 't Algemeen.
H. Wesselink, voorzitter
INGEZONDEN MEDEDELING
AKTIE VOOR GEZINSVERZORGING

De aktie voor begunstigers voor de plaatselijke Gezinsverzorging en Maatschappelijk Werk, uitgaande van de
Ned. Hervormde Diaconie en de Gereformeerde Kerk,
is een sukses geworden.
Er werden een flink aantal begunstigers genoteerd, terwijl de aktie een bedrag van ruim ƒ 3500,— opbracht.
Werkelijk een mooi resultaat.
Voor de spontane wijze waarop u voor dit doel uw medewerking toezegde, onze hartelijke dank.
Ook dank aan de aktiemedewerkers die vele uren van
hun vrije tijd gaven.
Men vroeg ons nog het gironummer, waarop de jaarlijkse bijdrage kan worden gestort. Voor hen én voor u,
die alsnog graag begunstiger wilt worden voor het minimum bedrag van ƒ 2,50 per jaar, is hier het gironummer nl. no. 9119 95 t.n.v. Ned. Herv. Diaconie Vorden, met vermelding: „Begunstigersgeld 1967 voor
de Gezinsverzorging".
Ned. Herv. Diaconie en
Gereformeerde Kerk
Vorden

Maar schoten van T. Jurriens, B. Nijenhuis en Holsbeke
waren te hoog gericht; bijna had Jurriens de stand op
2—O gebracht maar de kopbal die hij netjes van Bijen
kreeg voorgeschoteld, plaatste hij na een rush recht op
het Zelhemse doel, in de handen van de keeper. Aan de
andere kant bracht Zelhem nog weer een kans om zeep,
door een indirekte vrije trap te missen. Nadat Vordendoelman Bannink door een razendsnelle reaktie een bal
van de schietgrage Zelhemse linksbuiten keurig had gehouden, floot de nogal wispelturige arbietr het einde
van deze ontmoeting.
VOETBALPROGRAMMA

KOT III kwam in klasse CIII uit tegen Voorst III. De
bezoekers wonnen met 7—2.
De gedetailleerde uitslagen waren:
A. J. Boers 61(61)—J. Busser 52(41); Joh. Stapper 52
(49)—G. Hendriksen 52(52); G. Sleuring 44(28)—J.
Zeegers 44(44); H. Eggink 44(41)—L. Lammers 35(35).
De overige uitslagen waren:
Carambole II—Pauw IV 4—5; Poorte IV—DLS IV 7—2.
Hoogste serie 15 caramboles door G. van Bemmel van
Poorte IV. Dezelfde speler had tevens het hoogste partij,
gemiddelde nl. 2,44.

Vorden I—SVDES I; Grol III—Vorden II; Zutphen IV— Het ingezonden stuk over premieregeling voor verbeteVorden III; Vorden V—Voorst VII; Vorden A2—Sp. ring van woningen en agrarische bedrijfsruimten wordt
Eefde Al; AZC B3—Vorden B2; Almen C2—Vorden C2; de volgende week geplaatst.
(Redaktie.)
Zutphen Cl—Vorden Cl.
DAMMEN
VORDENSE DAMMERS OVERKLASTEN ZUTPHEN

Het eerste tiental van DCV uit Vorden heeft de vrijdagavond in zaal Eskes gespeelde kompetitiewedstrijd tegen ZDV I uit Zutphen met de duidelijke cijfers 14—6
in haar voordeel weten te beslissen. Hierdoor nemen de
Vordenaren met 10 punten uit 6 wedstrijden de eerste
plaats op de kompetitieladder in.
De gedetailleerde uitslagen waren:
B. Nijenhuis—H. Meurs l—1; A. Smeenk—C. Nengerman 2—0; J. F. Geerken—J. C. Lammers l—1; B. H.
Breuker—C. Offereins O—2; H. Klein Kranenbarg—J.
Maatman 2—0; J. J. van Dijk—W. Walgaard 2—0; S.
Wiersma—J. Jager 2—0; J. Oukes—H. G. Hoenders 2—
0; A. Wassink—J. Storm l—1; B. Wentink—Van de
Beem l—1.
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Hoenink—Hulshof O—2; Wansink—Leunk 2—0; Ter
Beest—Jansen 2—0; Offereins—Rietman 2—0; Roozendaal—Sloetjes O—2; Esselink—Wassink l—1; Van de
Hammen—Wesselink O—2.
De jeugdafdeling van DCV is nu een paar weken met de
kompetitie bezig, waarbij de volgende uitslagen werden
genoteerd:
W. Bos—R. Bos 0—2; H. Mokkink—H. Bekker 0—2; H.
Bekker—W. Bos 1—1; W. Bos—H. Mokkink 2—0; W.
Bos—H. Kreunen O—2; R. Bos—H. Kreunen 2—0; W.
Bos—H. Mokkink 2—0; H. Bekker—M. Dijkman 2—0;
R. Bos—H. Mokkink 2—0; M. Dijkman—W. Bos 2—0;
H. Bekker—F. Faldegon 2—0.
A.s. vrijdagavond krijgt DCV I bezoek van Denk & Zet
I uit Dinxperlo.

Heden heeft de Here tot Zich genomen onze lieve
en zorgzame man en vader
BEREND DIEDERIK TEUNISSEN

op de leeftijd van 35 jaar.
M. Teunissen-Boersbroek
Marike
Henny
Anja
Martienke
Vorden, 15 november 1967
Decanijeweg 9
De begrafenis vindt plaats zaterdag 18 november
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Tijdens de verbouwing
staan alle planten in onze bloemenkas, waar u rustig kunt uitzoeken.
Alle planten zijn geprijsd.

Bloemenmagazijn Derksen

KPJ AFDELINGEN HIELDEN GEKOMBINEERDE
ONTWIKKELINGSAVOND

De KPJ jongeren van de afdelingen Kranenburg-Vorden
Vierakker-Wichmond en Eefde-Gorssel hielden donderdagavond in zaal Schoenaker op de Kranenburg een goed
bezochte gekombineerde bijeenkomst.
Voor deze avond was uitgenodigd pater B. J. M. van
den Barsselaar ofm van het Franciscanerklooster die
sprak over de jeugd in de hedendaagse tijd.
Op zeer begrijpelijke wijze zette spreker hierin uiteen
hoe de christenen thans bezig zijn te zoeken naar een
oplossing voor een betere en meer voltooide wereld.
Maar niet alleen zij, iedereen zoekt hiernaar. Spreker
wees er met nadruk op dat het geloof niet alleen voor
de zondag geldt, waarme^» wilde zeggen dat het geloof dus niet alleen in he^^erkgebouw zit maar in de
mens zelf.
Na een korte pauze werd aan ieder een vragenformulier
uitgereikt met een viertal aktuele vragen, die groepsgewijs werden beantwoord. Over deze punten ontstond
nog een langdurige, vruchtbare discussie. Vooral kwam
hieruit nog naar voren d^lket christelijk leven niet zit
in het bereiken, maar in iBr proberen.
Deze belangwekkende avond werd geopend door de voorzitter van de afdeling Vierakker-Wichmond, de heer H.
Helmink. Hij dankte de pater voor zijn duidelijke inleiding die hij op gezellige wijze, gezien de stemming in de
zaal, had gehouden.
HERWONNEN LEVENSKRACHT IN HET
ZOEKLICHT

Het plaatselijk komité van Herwonnen Levenskracht
hield een bijeenkomst waar mede aanwezig waren het
NKV-bestuur, de propagandisten van Herwonnen Levenskracht en de distriktspropagandist, de heer Peters
uit Enschede.
De vice-voorzitter van het komité, de heer H. A. G.
Steenbreker, sprak een kort welkomstwoord. Hij wees
er op, dat, nu Vorden zich steeds verder uitbreidt, ook
het bestuur van Herwonnen Levenskracht aan een uitbreiding toe is. Ten aanzien van de donatiegelden zei
spreker dat er, speciaal voor de NKV-leden, een nieuwe
regeling zal komen per l januari a.s.
De distriktspropagandist, de heer Peters, hield vervolgens een interessante inleiding over het werk van Herwonnen Levenskracht. In het verleden werd het accent
voor de bestrijding van volksziekten veelal gelegd op de
tuberculose, maar momenteel wordt er ook zeer veel
goed werk verricht t.a.v. de asthma, bronchitis, de uit'zending van zwakke kinderen enz. Hij gaf vervolgens
enige voorbeelden waaruit bleek dat Herwonnen Levenskracht voor vele zieken een uitkomst is geweest.
Na een dankwoord van de heer Steenbreker werd deze
vruchtbare bijeenkomst besloten.

ZONDAGVOETBAL
VORDEN I — ZELHEM I 1—0

Vorden heeft het in eigen huis niet gemakkelijk gehad
tegen Zelhem, maar toch werd een magere l—O zege
behaald, waarmee twee kostbare punten waren veroverd.
Over het algemeen was het wel een spannende strijd,
maar met weinig hoogtepunten. De wedstrijd begon met
wisselende aanvallen, waarbij de gasten al in de eerste
minuten een mooie scoringskans kregen, maar de vrije
trap belandde net in de handen van doelman Bannink.
Nadat een kritieke situatie voor beide doelen was opgeklaard, kwam Zelhem even opzetten. Twee schoten op
het Vordense doel werden door keeper Bannink gehouden, waarna een derde kogel net langs de paal verdween; ook een omhaal van de middenvoor ging hoog
over. Bij Vorden was de voorhoede nog weinig aan
schot geweest; maar in de 29e minuut was het raak.
J. Bijen, die na enkele weken geschorst te zijn, weer
stond opgesteld, kreeg een mooie pass van Holsbeke,
waarna hij nog net buiten bereik van de uitlopende
Zelhemse doelman keihard in de touwen knalde l—O.
Het spel leefde hierna wat op, maar tot aan de rust
bleef de stand ongewijzigd.
Vorden ging direkt na de hervatting stevig in de aanval
waarbij vooral B. Nijenhuis een stuwende kracht bleek.
De bezoekers schiepen zich hierna nog een mooie scoringskans, maar de hoog voor doel geplaatste bal kon
nog net door Bannink worden gegrepen. Ook de thuisclub kreeg nog gelegenheid genoeg de score te verhogen.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP NADERT EINDE

Voor de strijd om het persoonlijk jeugddamkampioenschap van het 'gewest Gelderland distrikt Oost werden
zaterdagmiddag in zaal Eskes drie inhaalwedstrijden
gespeeld die van groot belang waren voor de bezetting
van de bovenste plaats in de verschillende groepen.
In groep A eindigde de partij tussen G. W. van Engeland (BVD Brummen) en G. van Kampen (DVD Doetinchem) in een zege voor laatstgenoemde.
Hierna kwam Van Kan^fca uit tegen H. Bouwhuis (DIO
Eibergen) welke laats^Phoemde in zijn voordeel beslechtte.
In groep C eindigde de partij tussen B. Smeenk (DCR
Ruurlo) en P. ten Brink (UDC Ulft) in remise.

UW OUDE STOFZUIGER, ROLVEGER,
HANDSTOFFER IS

tijdelijk geld waard!
ERRES JUMBO
INRUILKORTING

ƒ 182,—
ƒ 30,—

Nu f 152,PROFITEER ER VAN, ZO LANG HET KAN

VOLLEYBAL
DASH I — DKE I 0—2

De heren van Dash troHRh
>wRi maandagavond naar Eefde,
waar zij de ontmoeting tegen het militaire zestal van de
Dethmerskazerne speelden.
Het werd een bijzonder spannende strijd, die met een
beetje doorzettingsvermogen van de Vordenaren in een
overwinning had kunnen eindigen; het werd nu 2—O
voor de thuisclub.
In de eerste set scheen het Dash-team regelrecht naar
de overwinning af te stevenen. Men had door prima spel
na tien minuten reeds een 11—3 voorsprong, maar hierna kreeg men een ernstige inzinking. Het ging allemaal
veel te langzaam en het initiatief werd volledig aan de
gastheren gelaten. De militairen wonnen nu punt na
punt en hadden op een gegeven moment hun achterstand al tot 14—11 gereduceerd. Na een bijzonder spannend slot moest Dash zich helaas met 16—14 gewonnen
geven.
In de tweede partij ging het juist andersom en gaven de
DKE'ers de toon aan, waardoor Dash na 5 minuten al
tegen een 7—O achterstand aankeek. Het wilde niet lukken bij de Vordenaren en men moest uiteindelijk met
15-j5 het hoofd buigen.
Op énaandagavond 20 november a.s. speelt Dash I heren
twee kompetitiewedstrijden en wel tegen Hercules III te
Zutphen en tegen WIK II uit Steenderen. Beide wedstrijden worden gespeeld in de Dethmerskazerne te Eefde.

Zaal Langeler
HENGELO G
A.S. ZATERDAG 18 NOVEMBER

Dansen
Orkest: „THE STARLETS"

BILJARTEN
VORDENSE BILJARTERS LIETEN HET ER
LELIJK BIJ ZITTEN

Het gaat de spelers van de Vordense biljartvereniging
KOT de laatste weken niet naar den vleze en worden
er flinke nederlagen geleden. KOT I dat uitkomt in klasse Cl staat zelfs onderaan, terwijl het tweede en derde
viertal de voorlaatste plaats in hun afdeling innemen.
KOT I kreeg in de uitwedstrijd tegen DLS II in Eefde
een forse 6—l nederlaag te slikken. Klein Hekkelder
zorgde voor het ene punt. Na een spannende strijd speelde de Vordenaar 279(270) remise tegen L. Nieuwenhuis
114(114). Pardijs 253(84) werd tegen G. ten Have 101
(101)
naar een duidelijke nederlaag gespeeld. Invaller
Hans Meyerman 101(35) bracht het er tegen W. J. H.
Stam 88(88) eveneens niet best af.
De verdere uitslagen in klasse Cl waren:
Voorst I—Poorte I 6—1; Pauw I—Kroon I 7—O; Pelikaan I—DLS I 2—5. Hoogste serie scoorde W. Wiggers
van DLS I met 136 caramboles. Deze speler had tevens
het hoogste partijgemiddelde nl. 38,5. De heer Teunissen
van Voorst I maakte zijn partij cadre 38/2 van 275 caramboles uit in 15 beurten met een gemiddelde van 18,33.
Het tweede viertal van KOT ging in klasse CII op bezoek bij Voorst II. Dit uitstapje leverde de Vordenaren
een niet mis te verstane 9—O nederlaag op.
De individuele uitslagen van de verschillende partijen
waren:
H. van Eist 100(100)—G. Massen 92(59); H. Hendriksen
100(100)—B. Seesink 84(67); H. Koenders 77(77)—S.
Huizinga 84(47); G. H. Dekker 77(77)—J. Arendsen 77
(46).
De overige uitslagen in deze afdeling waren:
Pauw II—Kroon 119—0; DLS III—Poorte II 4—5.
Hoogste serie 21 caramboles door G. Swienink van DLS
III. Hoogste partijgemiddelde H. van Elest van Voorst
II nl. 5,56.
In klasse CIII werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Pauw III—Hoven I 9—0; Poorte III—Pelikaan III 7—2;
Pelkaan II—Carambole I 5—4.
Hoogste serie J. Bentum van Carambole I nl. 24.
Hoogste partijgemiddelde 4,21 kwam eveneens op naam
van Bentum.

UW OLIEHAARD

m

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Sint Nicolaas
zeer verstandig man,
weet waar hij het beste slagen kan!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

iHELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wij hebben voor u het

Nieuw!
Tana protector

Black & Decker
en Skill gereedschap

Tarzan spijkerbroeken

Doe-het-zelf centrum

SPECULAAS speciaal recept
van onze banketbakker 250 gr ƒ 1,05

Onbetwist, de schoenenspecialist

School met de Bijbel

Weekendbrood voor fijnproevers
HOOGFIJNE BANKETSTAVEN
ƒ 0,90

Het Hoge 42

Feestelijke ouderavond

SIMCA
11 II
ZATERDAG

18 NOVEMBER VAN 10.00 TOT 22.00 UUR

ZONDAG

19 NOVEMBER VAN 12.00 TOT 18.00 UUR

ZANG
DE MAN DIE NIET DICHTEN KON
MANUSJE VAN ALLES
PRINSES ZONNESTRAAL

Bakkerij - Winkelparadijs Nieuwstad

Ouders, leden en belangstellenden
hartelyk welkom

Hoge suède schoenen

Automobielbedrijt

Ijsbaan Vorden
Alg* ledenvergadering
te houden op maandag 20 november
n.m. 8 uur in het Nutsgebouw.

EXTRA VOORDELIG

Tragter

REEDS VANAF ƒ 6,95
(een leuke cadeauprijs!)

Ned* Herv, Gemeente

ZIE ETALAGE

Wullink's Schoenhandel

Gemeenteavond

Onbetwist, de Schoenenspecialist

OP DONDERDAG 16 NOVEMBER
's avonds half acht in de grote zaal
van café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

Doe-het-zelf centrum

Verkiezing van ambtsdragers
Zendingsfilm Kameroen
Samenzang

DE SPECIALE VERFWINKEL
OP HET HOGE

HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden
BIJ AANKOOP VAN EEN BUS
RALSTON mUll , EEN KWAST

voor de helft van de prijs

Haal
uw diepvrieskist in huis!

Verder alle soorten schoonmaakartikelen, borsta^^rk, sponzen, zemen,
dweilen e

Vuurvaste schalen

Het hele jaar door verse groenten,
vers fruit, enz. by de hand.
Voor kwaliteitsapparaten

Jena'er gfiis
13^ liter slechts

f 1,95

Elektro Technisch Installatie Bureau

P. Dekker

Koersolman

Vorden - Telefoon 1253

WINKELCENTRUM - TELEFOON 1364

De dood van Kub zek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!"
Feuilleton - No. 4

KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE
Martin van Anreh, officier van de duitse contraspionage, „Abwehr" genaamd,
is met z'n chauffeur, Sigi, op jacht naar een joods kind: 't dochtertje van een
chemicus, die de duitsers Willen dwingen tot medewerking ten behoeve van de
duitse oorlogsvoering en wel door zijn dochtertje als gijzelaarster te gebruiken.
Tijdens een autorit overdenkt Martin z'n ervaringen bij het huis van de journalist,
Adri van Ulzen, waar Martin 'heimelijk foto's heeft genomen van een blonde
vrouw-met-het kïnd. Martin en deze vrouw, Lia van Be mum genaamd, worden op
't eerste gezicht verliefd op elkaar. Als Adri van Ulzen echter merkt dat Martin
aan duitse zijde staat, terwijl hijzelf, evenals Lia, deelneemt aan 't verzet, is het
conflict in beginsel aanwezig. Intussen moet Martin, in opdracht van zijn chef,
Dr Gloede, er achterkomen waar zich het joodse meisje bevindt. Bij Van Ulzen.
is Martin, als gevolg van de ontmoeting met Lia, het spoor van 't kind bijster
geworden. Nu, tijdens deze autorit, besluit hij 't eens te proberen bij 't huis van
Ir. van Mastrigt, die bekend 'staat als illegale werker en die als zodanig met
Van Ulzen samenwerkt.
Voor de tweede keer du'i'kt in 't verhaal een breedgeschouderde SS-officier op.
In de nu volgende aflevering lezen wij voor het eerst zijn naam: Kubizek, lan
Kubizek, - Lia's geheim, een geheim dat Martin beslist niet mag kennen.

De regen ruiste over de daken. Er was een merkwaardig, ijl geluid,
- als van het verschuiven van een deksel . . . Een kijkglas in de
deur?
Martin stormde naar voren. Muziek klonk op achter die deur. Was
de SS hen misschien voor geweest? Die jongens lieten bij voorkeur
muziek spelen bij hun bloedige werk. Martin greep de deurknop. De
deur was niet afgesloten, maar ging ongelofelijk zwaar. Sigi kwam
hem te hulp. Ze slaagden erin de deur te doen wijken, - ineens gaf
deze mee. Beiden zagen tegelijk wat er ging gebeuren. Ze traden in
een reflex terug, drukten zich tegen de lambrizering.
Met een groot geraas van brekend glas viel een enorme kroonluchter in gruizels op de vloer. Ze zagen een kleine kamer, waar alleen
een gramafoon stond op de vloer. Ze hoorden het liedje en de stem
van Zarah Leander: „Vor der Kaserne, vor dem groszen Tor,
steht eine Laterne, und steht sie noch davor?"
Ergens, beneden, klonk gelach. Met slurpende geluiden gulpte regenwater door de afvoerpijpen.
Ze renden door de kamers van het huis, renden terug naar de ramen, die deden uitzien op de tuinen aan de achterkant, maar er
viel niets te zien dan de regen, die nu in loodrechte stralen uit de
hemel viel en die bij Martin een gevoel van verslagenheid teweeg
bracht, dat hij in andere landen nooit had gekend.
In het huis aan de Groothertoginnelaan had Lia een kamer - de

Behang, kinderranden
PIPO DE CLOWN

ƒƒ. Weustenenk
Telefoon 1377

keuken had ze samen met haar vriendin, Reina.
Om zeven uur rinkelde Lia's wekker. Ze trok 't leeslampje aan
boven haar hoofd. De kamer was, volgens de voorschriften van de
bezetter, zorgvuldig met zwart papier geblindeerd. De koude beet
in Lia's blote arm, een stevige arm, iets te dik om onberispelijk te
zijn, - maar een arm. - die, zo te zeggen, minstens negen joodse
landgenoten aan de greep van de Gestapo had ontrukt. En zouden
het er nu misschien tien mogen worden?
Lia zuchtte - als haar zuchten woorden waren geweest, had ze
zichzelf horen zeggen: „Ach, Kubizek!" maar ze had zich opgelegd
de/e naam nooit te noemen, niet in tegenwoordigheid van Ir Van
Mastrigt, wiens secretaresse en koerierster ze was, en zeker niet in
de nabijheid van hem, Martin van Anreh!
Gisteren had Van Mastrigt gezegd: „Lia, jij hebt de mooiste armen
van het Ministerie van Landbouw. Ze zijn zelfs mooier dan die van
de Venus van Milo, voorzover het vermoeden reikt!" (De Venus
van Milo heeft geen armen.)
Van Mastrigt is een gek, dacht Lia. Ze trok haar arm haastig terug
binnen de koesterende warmte van haar lichaam.
Nu gingen haar gedachten terug naar de verrukking van haar
droom, van droom en werkelijkheid, al de keren dat ze zich deze
nacht, even wakker zijnde, had omgekeerd op haar bed. „Ik heb
hem nog maar enkele keren gezien. Wat ziet hij in mij? Wat is hij
voor een man? Een spion voor de duitsers? Voor de Gestapo?
(Heer, geef dat hij Kubizek niet kent!) Een V-man misschien van
de S.D.? Ach, ik wou dat ik meer mensenkennis bezat. Aan welke
kant staat hij? Hij heeft de herinnering aan Kubizek's aanrakingen
nagenoeg weggevaagd, de smadelijkste van al mijn herinneringen
aan deze oorlog. Niemand heeft ooit zulke verrukkelijke dingen
tegen mij gezegd. Hij heeft rn'n hart geraakt. En ik het zijne. Duizenden mannen heb ik gadegeslagen in mijn leven. Met verscheidene gedanst. Een avondje uit. Eén keer verliefd, - dacht ik tenminste. Soms uit beleefdheid me een kusje laten geven. Eén keer
om iets gewaar te worden, (Kubizek). Maar toen ik Martin zag wist
ik het meteen: „dat is 'm! Heer, in de hemel! geef dat 't geen
fascist is. En vooral geen NSB'er!" Ik moet m'n verstand gebruiken
nu het nog kan. Ik moet er aan denken dat we in oorlog zijn, getyranniseerd worden. Ik kan het me niet permitteren iemand zo gauw
te vertrouwen. Zelfs niet iemand die zo lief is als hij. (En hij mag
nooit iets weten over Kubizek)."
Kordaat wierp ze de dekens van zich af. „Even Reina wekken!"
Maar Reina zat al naast de brandende potkachel. Als gewoonlijk
was ze bijna naakt. Alleen een broekje, een beha, een paar schoenen met hoge hakken.
Lia riep vrolijk: ,.Daag! Wat ben je weer nakend, kind. Je lijkt wel
een sexsymbool voor de film!"
Reina had een prachtig figuur. Ze had mooi glanzend zwart haar.
Ze joeg er een borstel over heen, het knetterde alsof er vonken

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ALTIJD I ! Md WTE WAARD

Henri van Dorsten

het broodje van vroeger, nu weer
bijzonder in trek, erg lekker!

De kinderen van de zesde klas verzorgen het programma dat o.a.
vermeldt:

Openingstijden:
17 NOVEMBER VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

Kadetjes

op vrjjdag 17 november in het Nutsgebouw. Aanvang half acht.

Hij is er eindelijk. U kunt hem zien, de
verbijsterende, veelzijdige Simca 1100
in een show in ons bedrijf a.s. weekend.
U bent van harte welkom.
VRIJDAG

ƒ 0,95

Zutphenseweg 15a

Wullink's Schoenhandel

Schoolstraat 6 - Vorden

7 SPECULAASFIGUREN
(heerlijk)

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel

In handige spuitbus ƒ 3,95

(Harmsen)

ROOMTOMPOEZEN 5 stuks ƒ 1,50

van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Beschermt uw suède (en ook leren)
schoenen tegen water, modder, olie
en vet.

met accessoires

Vrijdag en zaterdag

7.
8.
9.
10.

Opening.
Notulen.
Jaarverslag sekretaris.
Jaarverslag penningmeester
Benoeming lid voor kaskommissie 1967-1968. Aftredend lid
G. W. Eyerkamp.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar:
J. M. Groen; H. G. Harmsen;
G. Hoetink.
Kontributie 1967-1968.
Mededelingen.
Rondvraag.
Sluiüng.

Het bestuur van de IJsvereniging roept gegadigden op om tegen vergoeding de ijsbaan te verzorgen en schoon te houden.
Het bestuur

A.s. zondag 19 november

Vorden - SVDES

(Eibergen)

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden
doe mee aan onze doelpunten-toto !

oversprongen.
Lia vertelde haar wat ze gedacht had zoeven, met uitzondering van
dat van Kubizek. Ze stond voor de spiegel: „Hij is een half hoofd
groter dan ik" zei ze.
„Ja," antwoordde Reina, „ik weet het» ik weet het. En hij is zo lief.
En zo voorkomend. En pienter!" deed ze Lia na. „Maar..." voegde
ze er met nadruk aan toe: „wat wéét je eigenlijk van hem? Vandaag
of morgen wordt jullie hele club opgerold, schatje» wie weet, ik
erbij. En het kind! Denk daar ook aan, nota bene. En dan komt
onze lieve Lia voor de nazirechter. De kogel. Of erger nog: BergcnBelsen of Neuengamme! Kijk uit Lia. Geen enkele mof is te vertrouwen. Ze zijn in staat hun eigen moeder aan te brengen, of hun
vader te vermoorden, alles voor de geliefde Führer. Nog nooit zo'n
idioot slag mensen gezien, meid!"
Lia draaide zich abrupt om: „Jij hebt hem gesproken! Je vond hem
er betrouwbaar uitzien!"
De ander knikte, zonder overtuiging: „Dat geef ik toe. En wat zou
dat? Waarom hebben we dat gedaan? Om het kind! Om te laten
zien, dat wij niets te verbergen hebben. Dat een mof-met-chauffeur
hier vrij kan rondneuzen, alles zoals Van Ulzen ons heeft aangeraden. Maar ik ben onze lieve Heer niet! Weet ik wat er achter dat
voorhoofd van hem voor gedachten spoken! Van Mastrigt vroeg
het immers: Waarom kwam hij eigenlijk bij Van Ulzen?" Reina
ging op de grond liggen en begon gymnastische oefeningen te doen.
Lia ging bedachtzaam verder met haar toilet.
„Ga je vandaag naar hem toe?" vroeg de stem op de grond.
„Hoe dat zo?" ontweek Lia.
„Omdat je dat vooroorlogse stuk toiletzeep op je handdoek hebt
liggen, schatje!" Ze lag nu op haar buik en keek over haar schouder
naar Lia.
Lia borg haar spullen in de toilettas. Ze zag er uit alsof ze een besluit had genomen. Ze nestelde zich in Reina's stoel bij de kachel:
„Ik heb het hem zelf gevraagd!" zei ze. „Eergisteren. Weer in die
bar. We hadden een ernstig gesprek. O, het was niet ongezellig.
Integendeel, als ik er aan denk . . . ."
Reina sprong overeind. „Ga door!" zei ze levendig. „Je kunt zo
goed vertellen, jij, romantica! Maar mijn standpunt zul je niet wijzigen, namelijk dat het tuig is en dat ze er de Zuiderzee mee moesten
dempen. Ga door, Lia, je huid gloeit gewoon! .Wacht, ik steek er
een sigaret bij op. Jij ook?"
Lia weigerde. Ze vertelde hoe het was geweest. Ook iets over
Kubizek.
Reina trok aan haar sigaret. Zij sloot haar ogen, haar hoofd tegen
Lia's dij; zij zag de dingen duidelijk aan haar geest voorbijgaan, op
de achtergrond het timbre, de muziek van Lia's stem, de stem die
smartelijk klonk of vurig, vrolijk of ernstig, hartstochtelijk, krachtig, - die altijd lieflijk en welluidend was:
(wordt vervolgd)

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!
KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Erres strijkijzers
Breed achtervlak waarborgt grote
stabiliteit in de ruststand, snel
reagerende thermostaat, open handgreep. Met gepolijste lichtmetalen
zool.

OVERHEMDENBEPAKATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Bama sokkets
in uw rubberlaarzen.
Altijd voorradig

Reklamedagen !

Wullink'sSchoenhandel

MAANDAG

L6V6T 500 GRAM

Onbetwist, de Schoenenspecialist

DINSDAG

U 611 3 Kt 500 GRAM

WOENSDAG

oPCKlBPPCn

DONDERDAG

u6ll3KI 500 GRAM

VRIJDAG

V6TS6 WOrSt

500 GRAM

Looman, Vorden
Voor elk doel
VERF
VAN

EN BEHANG
Een

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

volmaakte
keuze..

Vorden
Prijs normaal ƒ 32,50

Verhuur

U betaalt bij ons f 25,-

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
61/2% RENTE
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Met hoogglanzend. gepolijste
roestvrijstalen Alfinzool.
Prijs normaal ƒ 42,50

U betaalt bij ons f 35,-

Husqvarna
A

B W B O B N B I N O * <•••

• Een Zweedse naaimachine.
Sublieme constructie en vormgeving.
Klemvrlje zwevende
zwevende spoel.
• i • Klemvrlje
l naa^A l l •* Ingebouwd vertragingsmechanisme. J
k «MÜSSL Alle Husqvarna voordelen worden
J
&
gedemonstreerd.^
uu gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.;

Extra
reklame!
vrijdag en zaterdag
Rib- en haascarbon. ». ««AM 265
295
Varkensvlees • •«« «RAM
Fricandeau v.d. ham «» GRAM 325
Schouderkarbonade »,. «RAM 245
75
Fijne rookworst »» ««*..
125
Heerlijke koffie » «»AM

A. B. BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

loodgieters-en elektrotechnisch bedrijf

vorden nieuwstad 7

teU05752-1474

JONG GELRE - NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN - GMvL afdeling Vorden
PRESENTEREN:

ndlIlKduS

C+1
zelfbouwmeubelen

Doe-het-zelf centrum

(Harmsen)

op vrijdag 24 en zaterdag 25 nov. in
het Nutsgebouw te Vorden, aanvang
7.30 uur het toneelspel in drie
bedreven

Vrijdag voorprogramma:

„Op kraomvisite anno 1900

met de
bandenf*
yoetbals'choen
der kampioenen
'

Dansen
0.1JV. „THE SWINGING STARS"
Entree ƒ 3,—• per persoon

Bent U
van plan een
horloge te kopen?

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Ruime keuze

Voor zeer hoge kg/prijzen
met zeer goede winsten.
MENGVOEDERHANDEL

50
3O
84
248

Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

U KOMT TOCH OOK?

Kuikenmesters gevraagd

° GRAM

M. Krijt

Zaterdag naprogramma:
Dit Acryl twinset is een
waar juweeltje l Het
vestje is afgewerkt met
de zo populaire V-hals.
In prachtige kleuren.
34.50

10

Boterhamworst .«. - »,
Margarine s PAK
Rundvlees *»» —M vanaf

„Goud flaltje"

door A. Boere

500 GRAM

17O
198
15O
198
225

DRAAGBARE RADIO'S
RADIOTOESTELLEN
teakhouten kast met F.M. v.a. ƒ 165,-

De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom? De prijzen variëren van f45.tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten.

RADIO'S - TELEVISIES
BANDRECORDERS EN
PLATENSPELERS

HORLOGERIE

Fa J« J» Slager

Fa Looman
Raadhuisstraat l

- Vorden

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!
KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs
H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
TEPELBESCHERMERS VOOR KOEIEN
zeer ideaal
Fa G. W. Luimes
Vorden, telefoon 1421

Acculaders
voor 6 en 12 volt accu's,
omschakelbaar (l jaar
gar.) kompleet ƒ 45 en
van ƒ 60 en z.g. snelladers ƒ 106. Gloednieuw
(geen dump).
Fa HAGGEMAN, Kremerskamp 40, Warnsveld, tel. (05750) 3204
Te koop: 2000 8-weekse
hennen R x W.
A. Bukman, Driesteek l,
Warnsveld, tel. 05750-4765
Te koop: Een toom biggen
en plm. l ha knollen.
L. G. Lenselink, Mossel
Oriënteringsrit
Buurtvereniging Delden
op zondag 26 nov.
aanvang 14.00 uur

2UTPHENSEWEQ 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Prinsenstraat 10 . Bredevoort - Telefoon 05438-359

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR
Mooie plastic botervloot nu

75 cent

Voor het hele gezin
TELEVISIETAFELS
RADIOTAFELTJES
BLOEMBAKKEN
POEFS
BORSTELGARNITUREN
SPIEGELS
LADENKASTJES
THEEBEURZEN
SIERKUSSENS
MINISETS
NAAD3OXEN
LEKTUURBAKKEN
ENZ. ENZ. ENZ.

Krentebrood ovenvers slechts 98 et
22-delig tarelservies

500 gram Mariebiskwie
1 pot Spar jam

wit porcelein met zilverlijn slechts

f 29,95

Koersolman
WINKELCENTRUM - TELEFOON 1364

250 gram kinnebakham nu 69 et
2 chocolade letters
3 flessen haarversteviger van 225 cent voor
250 gram ijsknps van 113 cent voor
2«/2 kg Jonathans
l pak a 500 gram Waarborg koffie

HELMINK

75 CENT
119 CENT
98 CENT
98 CENT
260 CENT

Een emmer met 2 kg uien slechts f 1,29
Groot pak custard -f- blikje aardbeien samen

119 CENT

Lederwaren
Tassen, portemonnaies, koffers

REMMERS

CADEAU BIJ UITSTEK
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

99 CENT
98 CENT

Wullink's Schoenhandel

Supermarkt
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zutphenseweg 41

Telefoon 1281

Koopt bij onze adverteerders!

Vordense winkeliersvereniging geeft dit jaar duizenden guldens aan prijzen!
DE BONNEN WORDEN VERZDLVERD OP DE ZITTINGS-DAGEN (zie pagina 1) EN NIET DOOR DE WINKELIERS

STKHAN
TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN ONS NIEOWE WINKELPAND
OP DE HOEK ZOTPHENSEWEG - RAADHUISSTRAAT TE VORDEN
OP 10 NOVEMBER 1007

OPENINGSACTIE

VORDEN

Huishoudelijke artikelen
FLESSENDRAGER
in geplastificeerde uitvoering, voor zes flessen Openingsprijs

2.05

KOOKWEKKER
„Stella" f 12,95.

Openingsprijs

9.95

PERSONENWEEGSCHAAL
weegvermogen tot 125 kg f 78,50

Openingsprijs

13.5O

„Carmen" een royale wasbox voor de vuile was Openingsprijs

12.5O

WASBOX
PEDAALEMMER
„Gerda" plastic, royale inhoud f 9,75

Openingsprijs

6.25

Openingsprijs

11.95

FLUITKETEL
koper verchroomd, inhoud 2 liter.

PYROFLAM KOOKPAN
bestand tegen elk temperatuurverschil, uit de koelkast zo op het vuur.
Schaal inhoud 1,6 liter f 23,—
Openingsprijs
1Y.5O
VUURVASTE SCHAAL
,,Arcopal" met fruitdecor, inhoud 1 liter f 6,95

Openingsprijs

4.95

VRUCHTENSAPGLAASJES
met decor, zes stuks.

Openingsprijs

70

BIERGLAS OP VOET

Openingsprijs

90

GLASSERVIES
kristal ,,Leerdam" model „Monaco"
30-delig met bierglas op voet

Openingsprijs

98.-

Openingsprijs

25.-

HAARDROGER
„Erres" „Rosetta" ƒ 69,50

Openingsprijs

39,-

HAARDROGER
„Erres" „Rosetta de Luxe" ƒ 99,50.

Openingsprijs

59,-

TAFELVENTILATOR
„Erres" ƒ 22,50.

Openingsprijs

18,—

SCHEERAPPARAAT
„Rem/ngton Se/ectr/c" van ƒ 98,50 met inruil.

Openingsprijs

73.50

NODIGEN WIJ UIT VOOR m\
WINKEL

SHOWROOM

Elektrische apparaten
STRIJKIJZER
„Erres" van f 32,50.

SCHEERAPPARAAT
„Ph/7/ps" met verende scheerhoofden f 59,95 min f 70,— openingspremie. Bovendien tondeuse en
wandhouder GRATIS
Openingsprijs 49.95
VERWARMINGSDEKEN
„Erres" 7-persoons boven- of onderdeken.

Openingsprijs

59.—

Openingsprijs

V
159,-

STOFZUIGER
„Philips" draaitop f 199,—

ELEKTRISCH FORNUIS
B.B.C. 4-plaats waarvan 1 snelkookplaat, oven met thermostaat,
zonder afdekplaat f 375,—
Openingsprijs 325.-

Wasautomaten
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE
„Mar/j'nen" met centrifugegang, ruim 4 kg inhoud en 8 tot 10
wasprogramma's f 799,—
Openingsprijs 599.MARIJNEN
5 kg vo/automaat ƒ 999,—.

Openingsprijs

779.-

5 kg vo/automaat luxe f 7099,—.

Openingsprijs

879.-

Openingsprijs

645.—

Openingsprijs

680.-

Openingsprijs

235.-

MARIJNEN
AUTOMATISCHE WASMACHINE
,,Zanuss/" 4 kg inh. met centrifugegang f 849,WASAUTOMAAT
„Erres Ecomat/c" acht wasprogramma's
en speciale 2 kg knop capaciteit 5 kg f 740-

Koelkasten-diepvries
KOELKAST
730 liter tafelmodel merk B.B.C, f 298,—.
KOELKAST
„Mar/jnen" 765 liter tafelmodel met een echt diepvriesvak tot —24° C
ƒ 455,—
Openingsprijs 340.DIEPVRIESKISÏ
„Esta" met een inhoud van bijna 300 liter.

Openingsprijs

669.-

Afwasautomaten
DE AFWAS WORDT VOOR U GEDAAN
AFWASAUTOMAAT
„Ph/7/ps" een boven/ader voor 8 standaardcouverts. Gemakkelijk verplaatsbaar op wieltjes. Drie afwasprogramma's
MET WATERONTHARDER 999.MIN EEN OPENINGSPREMIE VAN f 700,—
AFWASAUTOMAAÏ
„Ph/7/ps" royale voor/ader, capaciteit 12 standaardcouverts. Drie afwasprogramma's.
MET WATERONTHARDER 1549.MIN EEN OPENINGSPREMIE VAN f 750 —

Verlichting
Op het gebied van huiskamer-, keuken- of sfeerverlichting heeft u keus
uit een geheel nieuw sort/ment. De afdeling verlichting is maar VOOR
EEN DEEL ondergebracht in de winkel. In de showroom hangt en staat
zowel moderne als klassieke verlichting. Daar kunt u rustig kiezen wat
het beste bij uw inrichting past.
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT EN MET 5 DECEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT

VERDIEN EEN KL
OF EEN VAN DE 25 AND
ZIE DAARVOOR AGHTERPA
De verkoop begint t

Gereedschap
HANDIG OM IN HUIS TE HEBBEN
STALEN GEREEDSCHAPKIST, 35 CM LANG

OOK U,

CDTIGING VAN ONZE NIEUWE
18 NOV. 'S MIDDAGS HALF 3

met de volgende inhoud: hamer 250 gram; nijptang 18 cm; duimstok;
combinatietang 7" • schroevendraaier; fretboor; davidschaaf; metaalzaag
beugel Jr en spijkers.
Openingsprijs
19.95
SETS METAAL SPIRAALBOREN

sneldraaistaal uitvoering. In plastic cassette, inhoud negen boren
van 1,0-5,0 mm met 0,5 mm oplopend.
Openingsprijs

4.95

Set in metalen doos, inhoud elf boren van 1,0-6,0 mm met 0,5 mm
oplopend.
Openingsprijs
12.1O
STALEN GEREEDSCHAPKIST, DRIEDELIG, 53 CM LANG

met een royale inhoud, bestaande uit: handzaag 18"; hamer 250 gram;
nijptang 18 cm; combinatietang 7"; cetaflex lijm; fretboor; schroevendraaier; metaalzaag Jr; potlood; duimstok; zijsnijtang; buigtang; spijkers
Openingsprijs

29.75

STEL A 6 STUKS „GEDORE" STEEKSLEUTELS

van 6 tot en met 17 mm; Gedore schroefsleutel 8"; kruiskopschroevendraaier; buigtang 5" en een stel ringsleutels 10- 15 mm
Openingsprijs

1T.5O

Hobbysets
EEN PRACHTIGE COMPLETE ERRES HOBBYSET

met slijpschijf;
staalboorstel; komborstel; spiraalboren; opspanbak;
rubberschijf; lamswollen vacht; schuurschijven; opnamedoorn enz.
In stevige cadeauverpakking f 99 —
Openingsprijs
79.SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINE 8 MM

inclusief poetsvacht; lappenschijf; staaldraadborstel;
messenslijphulpstuk; slijpsteen; schuurschijven; rubber steunschijf met as en bevestigingsas. Alles in een sterke GRATIS koffer
Openingsprijs
95.BOVENDIEN EEN WAARDEBON VAN f 7,50 EXTRA
SKIL

oersterke dubbel geïsoleerde 8 mm boormachine met 7 spiraal-; 3 steenen 6 houtboren in sterke GRATIS koffer
Openingsprijs 135.MET NOG EEN WAARDEBON VAN f W,— EXTRA
De waardebon kunt u bij aankoop van een SKIL snaplock hulpstuk
inleveren en direkt laten aftrekken

SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINES vanaf

64.50

Autobenodigdheden
SPECIAAL WINTERPAKKET VOOR AUTO-BEZITTERS

bestaande uit: Valma Ruitschoon Winter, spuitbus Valma Ice Free,
^fc verstuifbus Tectyl glashelder en ijskrabber van f 14,20
PECHPAKKET INHOUDEND

sleepkabel voor personenwagens;
batterijen
VOOR

Openingsprijs

11.25

gevarendriehoek en pechlamp met
Openingsprijs
14.75

UTOWASBEURT

flacon Valma Wash and Shine, raamwasser, autowasborstel en
GRATIS spons
Openingsprijs

9.75

Ijzerwaren
De afdeling ijzerwarent hang- en sluitwerk heeft een flinke uitbreiding
ondergaan o.a. Ogro - P & E kwaliteits bouwbeslag. Een grote collectie
voorverpakte artikelen is overzichtelijk gerangschikt, zodat u zelf uw
keus kunt maken en niet behoeft te wachten.
Onze specialist-verkoper geeft u gaarne advies.
Wij menen hiermee de VAKMAN en de HOBBYIST een ruime sortering
en een goede service te kunnen bieden.

Sanitair
Een royale en prettig lopende trap brengt u in onze SHOWROOM
Hier vindt u een opstelling van sanitaire artikelen. U kunt daar een indruk krijgen hoe van uw badkamer of toilet een modern geheel is te
maken.
Aansluitend ziet u enkele eenvoudige maar gerieflijke keukens.
Bij opbouw en samenstelling van keukeninrichtingen en sanitaire benodigdheden zullen we u graag adviseren. Vaklieden zorgen voor deskundige plaatsing en aanleg.

Gas

ORENTELEVISIE!
DE PDACDTIGE PDIJZEN.

In Vorden en direkte omgeving is men nog uitsluitend op butagas aangewezen. AARDGAS wordt binnenkort een feit. In onze showroom hebben
we een speciale afdeling voor
GASKACHELS EN KOOKAPPARATEN
ingericht. Met een jarenlange ervaring op het gebied van centrale verwarming en gasverwarming kunt u bij ons verzekerd zijn van een juiste
voorlichting en vakkundig installatiewerk.

Radio en televisie
DRAAGBARE RADIO

,,Philips" kompleet met batterijen f 99DRAAGBARE RADIO

RADIO
RADIO
TELEVISIE

naandag 20 november

Openingsprijs 69.50

,,Philips" tafeltoestel kompleet f 99,—.

Openingsprijs

79.-

voor lichtnet ,,Telefunken" met F.M.
in houten kast f 258,—

Openingsprijs

199.-

,,Telefunken" in piano-uitvoering,
moderne vorm f 378,—

Openingsprijs

299.-

,,Philips" en .Jelefunken" met aantrekkelijke
Prijzen al vanaf

inruilmogelijkheid

629.-

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN TOT EN MET 5 DECEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT

Hier staat wat u kunt verdienen bij de

Gems openingsactie
KLEURENTELEVISIE ONTVANGER „Philips"
Geschikt voor de ontvangst van de Nederlandse en Duitse kleuren- en zwart-wit televisie-uitzendingen.
Ter waarde van f 295O,—

RUBRIEK A (25 zegels)

RUBRIEK AB (50 zegels)

RUBRIEK ABC (75 zegels)

RUBRIEK ABCD (100 zegels)

7. VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE

7 . DRAAGBARE TELEVISIE „Philips" met 28 cm

,,A.E.G." Lavamat Princess f 998,"

beeldbuis geschikt voor de ontvangst van alle

2. KOELKAST „B.B.C." tafelmodel

Nederlandse en Duitse stations

f 649,"

2. GRAMOFOON „Philips" voor net- en batterijvoeding. Zeer aparte vormgeving f 179,-

inhoud 155 liter f 398,3. GRAMOFOON „Philips" in notenhouten
koffer met grote luidspreker
4. BAKOVEN elektrisch

1. GASFORNUIS „Atag" met ruit, ovenverlichting, thermostaat, lade en centraal aansteekinrichting tevens voorzien van afdekplaat en
braadslede f 508,-

3. AARDAPPELSCHRAPMACHINE „Tornado"
voor 2 kg aardappelen of worteltjes

f 229,—

f 99,50

„Meyer" met onder-

en bovenwarmte f 69,5O

4. BOORMACHINESET „Skil" met boormach.
8 mm inclusief poets-, schuur-, polijstonderdelen enz. in sterke koffer f
2. RADIO PORTABLE „Philips" met F.M. band,
lange-, midden- en kortegolf

5. DRAAGBARE RADIO „Philips" in kunstlederen tas met draagriem f 79
50

f 299,—
6. HANDMIXER „Inventum" 3 m/xf 53,50

3. KOFFIEZETAPPARAAT „Daalderop" voor

7. STRIJKPLANK „Brabantia" op hoogte verstelbaar f 43^50

automatisch koffiezetten f 74,5O
2. DIEPVRIESKIST „ESTA"
inhoud 420 liter met snelvriesschakelaar en
handige opbergmandjes.

4. H ANDHAARDROGER „Philips"

met droog-

hoes en knikvrije slang f 39,95

Ter waarde van f 938,"

9. BROODROOSTER aut. „Esge"

5. PERSONENWEEGSCHAAL „Tornado"
3. VERWARMINGSDEKEN „ERRES"
Waarde

f 24,95

f 69,5O

8. GEREEDSCHAPKIST gevuld met handig
huishoudgereedschap f 4O —
f 39,95

70. PEDAALEMMER roestvrij staal f 26,75

Watfnoetufloen?

Voor iedere gulden die u tijdens onze openingsactie van maandag
20 november tot en met zaterdag 23 december in onze nieuwe
winkel besteedt en kontant voldoet, ontvangt u EEN Gemszegel.

De Gemszegels dienen geplakt te worden op de zegelkaarten,
welke gratis aan de kassa verkrijgbaar zijn. Een volgeplakte zegelkaart A, AB, ABC of ABCD geeft u recht deel te nemen aan
een slagzinwedstrijd, waarvoor wij per rubriek bovenstaande prijzen beschikbaar stellen.

De slagzinnen worden beoordeeld door een onpartijdige en deskundige jury bestaande uit de navolgende leden: Mr. J. Rombach
te Vorden; Mr. H. Wijnschenk Dom te Zutphen; de heer M. C. de
Wilde, reklame-adviseur te Ze/hem. Haar oordeel is bindend.
Bekroonde slagzinnen zijn ons eigendom.

De inleveringstermijn sluit woensdag 27 december des namiddags
6 uur.
Bekendmaking van de nummers der bekroonde slagzinnen zal
plaatsvinden op vrijdagmiddag 29 december te 17.00 uur aan de
etalageruiten van onze winkel en in de pers.

De volgeplakte kaart A, AB, ABC of ABCD wordt door u in de
verzegelde bus in de winkel gedeponeerd, ZONDER de nummerstrook, die u zelf als bewijsstuk behoudt.

GEMS-VAN-1830 IN NIEUWE GEDAANTE
Van 7830 tot 1967 is De Gems steeds verder uitgebreid. De lijn vertoont echter toch wel de grootste pieken in de jaren 1949, 1960 en 1967.
Van de bouw der eerste fabriekshal in 1949 ziet u hiernaast de eerste steenlegging door de heer J. W. Emsbroek onder het toeziend oog van
wijlen de heer G. Emsbroek sr.
Verder werden in de jaren 1959-1960 aan de bestaande hal een paar nieuwe hallen toegevoegd. In 1966 kwamen de nieuwe kantoren en magazijnen gereed. In 1967 kwam het gebouw Irene erbij, verbouwd tot garage en kantine.
En nu staat De Gems voor de klimax in de derde bouwfase: dat is de opening van de nieuwe Gems-winkel.
In de kantoren bij Gems vindt u op 18 november een uitstalling van koperslagersattributen en -produkten uit de vroegere jaren o.a. 't oude
naambordje (1850) G. Emsbroek: Koper, Blikslager en Loodgieter.
In de fabriek kunt u een aardgastank bezichtigen van 125000 liter inhoud.
Want niet alleen de GEMS-van-1830 vertoont zich anno 1967 in een nieuwe gedaante, maar ook in het oude ambacht, uitgegroeid tot een industrie, heeft zich de gedaantewisseling voltrokken.
En nu bereidt Gems zich voor op de aanstaande aardgasvoorziening in Vorden en omstreken. Sinds 30 jaar heeft Gems het Shell butagas-hoofddepot, thans zijn al een honderdtal aardgasverwarmingen uitgevoerd of in uitvoering, o.a. 48 woningen in plan Boonk te Vorden.

Eerste steenlegging fabriek in 1949

HET GEHELE BEDRIJF, OOK DE FABRIEK, STAAT 18 NOVEMBER OPEN VOOR ONZE
BEZOEKERS VANAF 'S MIDDAGS HALF DRIE
Hiernaast ziet u een luchtfoto van de kantoren en fabrieksgebouwen achter of naast de nieuwe winkel. In het hart van Vorden ligt nu een
gebouwencomplex, dat u op de dag van de opening-nieuwe-winkel IN ZIJN GEHEEL ZULT KUNNEN BEZICHTIGEN !
Dus niet alleen de nieuwe winkel staat voor u open, maar 't gehele bedrijf kunt u van a tot z bekijken. Een aantal deskundige begeleiders staat
dan voor u klaar om u overal rond te leiden en u de nodige uitleg te verstrekken.
Wij herhalen onze uitnodiging, die op de binnenpagina's van deze feestkrant staat afgedrukt: KOMT ALLEN, OOK U ! Profiteer van deze unieke
gelegenheid het bedrijf ook eens VAN BINNEN TE BEKIJKEN !

PARKEERRUIMTE
Alle fabrieksterreinen zijn geopend en staan voor het parkeren van voertuigen van onze bezoekers ter beschikking.
Luchtfoto KLM 1963

**************

***********

Druk: Drukkerij Weevers, Vorden

St. Nicolaaskrant

Extra editie van „Contact" - Uitgave: drukkerij Wee vers v.h. Wolters - Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Hoe werkt
de aktie
1967?

In de periode van 16 november tot en
met 5 december worden door de deelnemende winkeliers Sint Nicolaasaktiebonnen verstrekt.

G. EMSBROEK & ZN. C.V. - TECHNISCH BUREAU - VORDEN
Adres: Postbus 2, Vorden
Telefoon O 5752-1546
Bankrelaties:
Amro Bank n.v., Zutphen
Coöp. Raiffeisenbank, Vorden
Gironr. 82 76 76

Bij aankopen ontvangt u Sint Nicolaasbonnen. Tussen deze bonnen zitten
prijsbonnen voor kleine en grotere
bedragen.
Prijsbonnen zult u kennen aan de
opdruk van de gewonnen prijs in de
binnenzijde vermeld, zowel in cijfers
als in letters.

GEVESTIGD 1830

AAN ALLE INGEZETENEN VAN
VORDEN EN OMGEVING.

De winkeliers zullen u gaarne uw gewonnen prijs direkt in kontanten uitbetalen. U ziet, gemakkelijker en
eenvoudiger kan het niet ! ! !

Onze ref. JWEIGE

Vorden, 7 november 1967.

Geachte MevrouwlMijnheer,

Vele prijzen zullen er in Vorden vallen
in de grote Sint Nicolaas aktie van de
Vordense Winkeliers vereniging!
In samenwerking met de voetbalverenigingen „Vorden" en „Ratti"
Goedgekeurd bij besluit B & W van Vorden . d.d. 24-10-'67 . nummer 3427

Wanneer zaterdagmiddag 18 november de deuren van ons nieuwe winkelpand en toonkamer
uitnodigend voor u opengaan, dan stellen wij EEN ding voorop: doet u ons de eer aan om te
komen kijken, en doe ,,alsof u thuis bent", en u zult zich bij ons thuis voelen. D/t zich ,,thuis
voelen" komt tot uitdrukking in de opzet van onze nieuwe winkel, wij hebben hiervoor het
zelfkeuze systeem geko^a. U kunt bij ons vrij in- en uit lopen, niemand zal u iets verplichten te
kopen. U kunt zelf uw nj^e maken uit de artikelen, welke alle geprijsd zijn. Indien u het wenst
zal ons winkelpersoneel u op deskundige wijze bij het maken van uw keus helpen.
Nogmaals: wanneer u niet kunt slagen, koop dan niet iets tegen uw zin. We stellen het als onze
taak, u goed en vakkundig te bedienen en wij zijn eerst DAN tevreden, wanneer u tevreden bent.
U zult bij ons een sorta^fe goederen vinden die uw verwachting ver zal overtreffen. Wij hopen
u hiermee het bewijs te leveren, dat de Gemswinkel (naast het centrale verwarmings
installatiebureau, loodgieters-, gasfitters- en elektriciënsbedrijf) met voortvarendheid wordt
aangepakt. U kunt zich ervan overtuigen, dat kwaliteit voorop staat, terwijl de prijzen scherp
konkurrerend zijnl Koop prijsbewust, maar denk er steeds aan dat „goedkoop" soms
„duurkoop" kan zijn.
Indien u gebruik
dikwijls iemand,
gaf: probeer het
bedrijf bieden u
waarde voor uw

maakt van de rondleidingen a.s. zaterdagmiddag, zult u ook zien waarom men
die „stad en land" is afgelopen om een bepaald artikel te krijgen, de raad
eens bij de Gems, dan slaag je zeker. De veelzijdigheid en de omvang van ons
een zeer breed assortiment en ons inkoopsysteem garandeert u de meeste
geld.

DE TEVREDEN KLANT IS VOOR ONS HET DOEL WAARNAAR WIJ STEEDS STREVEN.
Wij trachten steeds de beste artikelen te voeren, het beste werk te maken, de beste service
te geven, tegen konkurrerende prijzen. De ouderen onder u weten dat de kwaliteitsgedragslijn er
van oudsher in ons bedrijf ,,ingehamerd" is en wij stellen er prijs op u te laten weten, dat wij
deze gedragslijn nog steeds volgen en ook in de toekomst zullen handhaven. Het is niet teveel
gezegd dat dit het geheim is, waardoor Gems /s geworden wat ze thans is.

„Het is maar eens in het jaar Sinterklaas", verzuchtte een kleine jongen.
Tja, wat spreekt dat feest enorm tot de verbeelding van onze kleintjes.
Laten we eerlijk zijn, we vieren het heel vaak hoofdzakelijk om hun genoegen. Hun stralende ogen die kijken naar verlichte etalages. En wat een
plezier om te zien hoe zenuwachtige vingertjes peuteren aan een touwtje
dat om een pakje zit. Slecht geschreven rijmpjes en malle surprises maken
van dit huiseujkste aller feesten een bijna nationale gebeurtenis.

Aan de winkelopening op a.s. zaterdag hebben wij onze uiterste zorg besteed, wij zien deze
opening niet alleen als opening van de winkel, doch tevens als de openstelling van de verdere
gebouwen welke de laatste jaren „stilzwijgend" in gebruik genomen zijn; waaronder nieuwe
kantoren en magazijnen, de kantine en garage (Irene), het centrale ketelhuis. Dit ketelhuis laat
u een modern stukje centrale verwarming en regeltechniek zien, met een capaciteit van
580.000 kcallu. Zo kunnen wij u een installatie leveren van een miljoen kcallu, maar ook een
rolgaskachel met een capaciteit van 1200 kcal]u. Deze laatste vindt u op onze toonkamer
temidden van een fraaie kollektie aardgashaarden waarmee wij u nu reeds een idee willen
geven wat uw mogelijkheden zijn, als er volgend jaar woningen op aardgas worden aangesloten.
In onze fabriek ziet u een aardgastank van 125.000 liter inhoud, welke wij aan gemeenten
leveren.
Wij zijn ervan overtuigd, dat u als onze gast een interessante en gezellige middag zult hebben.
Direktie en medewerkers zullen ernaar streven dat u allen, of u nu een jarenlange klant bij
Gems bent geweest, of nog nooit van Gems gehoord hebt, na afloop zeggen kunt: „het was
een interessante en fijne dag".

Spaar voor
uw wensen!

Wij heten u nogmaals hartelijk welkom op zaterdag 18 november vanaf half drie (14.30 uur) bij
de hoofdingang aan de Raadhuisstraat.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

Hoogachtend,
G. EMSBROEK & ZN c.v.
GEMS METAALWERKEN N.V.

spaaroanK en alle bankzaken

(J. W. Emsbroek, dir.)
Ruurloaeweg 21

—

Telefoon O 57 52 - 12 52

Postgiro 86 29 23

VOOR AL UW

Sint Nicolaas

dranken

BANKET
GEVULDE SPECITLA \S
EN ALLE SOORTEN KOKKJKS

NAAR HET BOSMANSHUIS

is natuurlijk:

J. Rietman

VINDT BIJ ONS EEN RUIME SORTERING VOOR DE HELE
FAMILIE IN:

Brood-, koek- en banketbakkerij

Telefoon 1488
JUMPERS

HERENVESTEN

VESTEN

TRUIEN

ROKKEN

OVERHEMDEN

BLOUSES

WEEKENDERS

ONDERGOED
(in leuke stelletjes)

STEUNKOUSEN

ZELFBINDERS

ROKJES

NYLONS

SOKKEN
(wol en crepe)

SHAWLS
PYAMA'S

Firma Oplaat

JONGENS- EN
MEISJESTRUIEN

Wildenborch . Telefoon 6717

VESTEN

Zoek niet verder,
u slaagt bij ons!

PANTALONS
(in Helanca, wol en
Terlenka)

NAPPA'S

DRAGERTASSKN
enkel, dubbel, pakaf
ROKZADELS
ZAKLANTAARNS
LEREN WANTEN EN
HANDSCHOENEN
VOORDRAGERS PLUS CHROOM
MANDJES
VOETPOMPEN
RIJWIELLAMPEN
STEPS, DRIEWIELERS EN
KINDERFIETSJES

WANTEN

DUSTERS

EENS GEPROBEERD
ALTIJD BEGEERD

Grote sortering in o.a.:

MAILLOTS

NACHTHEMDEN

Neemt u eens proef niet onze heerlijke
eigengebakken kruidkoek

BABYARTIKELEN

SCHORTENCOCKTAIL E.A.

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte artikelen zoals:
Zakdoeken, baddoeken, washandjes, tafellakens, lakens met slopen en
Icuko kinderzakdoekjes.

ONZE KOLLEKTIE HANDWERKEN IS OOK DE MOEITE WAARD
OM TE BEKIJKEN

WILT U EEN GESLAAGD
SINT NICOLAASFEEST,
DAN MOET ER EEN FIJNE

chocoladeletter
BIJ, OOK FONDANT EN
KLEINGOED

G. Remmers

Nieuwstad

Rijwielhandel Kuypers

Telefoon 1393

FA LOOMAN
VERWEN UW GEZIN MET
ZO'N HEERLIJKE

boterletter

VOOR AL UW

VORDEN

levensmiddelen en
St.Nicolaasartikelen
naar

De sint weet het wel!

Wed.

Hilferink

Het Hoge 3 - Telefoon 1501

VOOR EXCLUSIEVE
^EIDS ARTIKELEN
THEEBEURZEN
TAFELKLEDEN

VOOR EEN SINT NICOLAASCADEAU

Het adres
VOOR

oiletartikelen
Parfumerieën

WONINGINRICHTING
BOVENAAN MOEDERS VERLANGLIJST
STAAT:

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN

een raamventilator
in de keuken

T E L ( 0 5 7 5 2 ) 1 3 14

tieerning

SINT NICOLAAS
IS

ZELFBEDIENING

Frans Kruip

Telefoon 1420

Dames- en herenkapper - Raadhuisstraat 9

Wij leveren en plaatsen ze vakkundig.
Diverse merken o.a.:
Itho, Philips, Kalorik, H.E.
SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

Kinderen, jullie lossen toch de puzzel op?

Een brommer cadeau?

J. M. Boerstoel

Dan een
SOLEX van

Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

of een
GAZELLE vanaf

ƒ 398,-

of een
PUCH vanaf

ƒ 750,-

ƒ 339,-

SINTERKLAAS KAPOENTJE
GOOI IETS MOOIS IN M'N SCHOENTJE
ƒ 799,-

Komt kijken naar onze uitgebreide
kollektie

speelgoed
Ook voor vaders en voor moeders
grote en kleine geschenken.

BIJ RIJWIEL- EN BROMFIETSBEDRIJF

Tragter

ZUTPHENSEWEG

WIJ WERKEN NIET ZO GOEDKOOP
ALS SINT NICOLAAS

levensmiddelen
en St Nicolaasartikelen

Toch kunt u bij ons voordelig terecht

IS ALS VANOUDS

Ook halen wy het hout en brengen
h«'t gezaagd weer terug.

met uw

zaagwerk

Eskes

Tevens leverantie van alle soorten
hout.

Levensmiddelenbedrijf
Verder golfplaten, board enz.
In- en verkoop van inlands hout.

-

VORDEN

ZIE ONZE ETALAGE
Ook dit jaar weer onze extra
ingerichte speelgoedkamer

HET JUISTE ADRES VOOR AL
UW

Nuttige

Houtbedrijf Medler
E lOla - Vorden - Telefoon 6757 of 6623

geschenken zoals:

Voor de St Nicolaas
BOTERLETTERS
MARSEPEIN
SPECULAAS
SINT NICOLAASTAARTEN
enz. enz.

Fa Sessink
Kranenburg, Vorden

alles uit eigen bakkerij

Bakkerij Kerkhoven

Telefoon 1394

SPECIALITEIT IN
ZWANEHALZEN

VENTDL.ATORKACHELS
STRAALKACHELS
THEELICHTJES
SNELKOKERS
STRIJKIJZERS
BROODROOSTERS ENZ.
TOMADO ARTIKELEN
BRABANTIA ARTIKELEN
KOOPT DE SINT BIJ
LOODGIETERSBEDRIJF

fTlf J. H.Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Denk aan de St Nicolaasbonnetjes!

Attentie
Onze woninginrichter
BERT LAMMERS
wil gaarne uw woning keurig
in orde maken.
Alles op gebied van meubelen, woningtextiel m
kleinmeubelen
Keurige afwerking en helemaal niet
duur.

FaG.W.Luimes-B.Lammers
Vorden - Telefoon 1421

Voor Sinterklaas hebben wij leuke en goede

cadeaus
als: Autopedjes, driewielertjes, mandjes. Alle soorten fietstassen, regeneapes, bromfietskleding, windschermen, wanten. Alle soorten zaklantaarns.

In onze nieuwe showroom

Wed. ten Brinke

Enkele toppers:
TOETSMIDDELEN
(3 merken)
SHAMPOO
COCOSMATTEN
WIELSIERRINGEN
MISTLAMPEN
SCHIJNWERPERS
ACHTERUITRIJLAMPEN
ZIJSPIEGELS
PECHTASSEN
WASBORSTELS
SLEEPKABELS
PECHLAMPEN

DE SINT KOOPT HEEL VEEL BIJ ONS!
KOMT U OOK EENS KIJKEN

BARINK
RIJWIELHANDEL - NIEUWSTAD

Hotel Bakker
VORDEN - TELEFOON 1312

BEENSCHILDEN
WINDSCHERMEN
TANKDEKJES
HELMEN
SPIEGELS
GEREEDSCHAP

Diverse dranken,
likeuren en wijnen

UITGEBREIDE KOFFIETAFELS

KWALITEITS LEVENSMIDDELEN

zijn we in staat u een enorme keuze in toebehoren
enz. voor automobielen en bromfietsen te laten
zien.

Verder: Fietshunpen, spiegels, batterijclaxons, hoorns, enz. enz.

Grote moderne feestzaal beschikbaar voor
recepties, bruiloften, diners en partijen.

Ruime sortering Sint Nicolaasartikelen

Zutphenseweg C 63 a - Telefoon 1 l l . r >

H.H.

Landbouwers

VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN VARKENS EN
PAARDEN

houden wij ons beleefd aanbevolen.
Ook in nood helpen wij u met klein en groot

Herman Voskamp
Telefoon 1503

Café de Zon

ZUTPHENSEWEG

Garage Kuypers

EEN UITSTEKEND ADRES
VOOR AL UW DRANKEN.

Telefoon 1393

Fa Gosselink

GEZELLIG ZAALTJE VOOR
KLEINE PARTIJEN

fruit, noten enz.

Raadhuisstraat 27 - Telefoon 1493 . Vorden

Uitgebreide kollektie

potplanten, snijbloemen

houdt zich beleefd aanbevolen voor al uw
expeditie, meubeltransport, veevervoer, vervoer van zand, draglinewerk, schofellwerk

Speciale aandacht voor ons nieuwe

india koper
Klumper
DRIE GULDEH O N T V A N G T U

NIET OP DE HOGE DAKEN
MAAR WEL OP

'Het Hoge4
RIJDT DE BISSCHOP
NAAR

Frans

in de vorm van een gratis eerste inleg
wanneer U een spaarrekening opent bij de

U WEET WEL

Frans Kruip

„STICHTING NEDERLANDSCrlE MIDDENSTANDS SPAARBANK"
voor Vorden en omstreken

rietmatterm

Agent: H. v. d. BROEK
Wilhelminalaan 18 - Tel. 1645 VORDEN
Geopend maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen van 9—11 uur

IS

4 - 4i/2 - 5i/2
*
*
*
*

K O M T

U

o/
/O

RENTE bij dit agentschap
TEGOED DAGELIJKS OPVRAAGBAAR
STIPTE GEHEIMHOUDING
VOLLEDIG GEGARANDEERD door de
Nederlandsche Middenstand:;bank N.V.

O O K

E E N S

Telefoon 1420

U kunt er
alle kanten mee op!

Uenk-Bongers
C 60 - Vorden - Telefoon 1327

Hebt u het besluit genomen om

A A N ?

Inderdaad, met ons drukwerk kunt u alle k a n t e n op!

rijles

Wij vervaardigen nl. niet alleen Sint Nicolaaskranten, doch

te gaan nemen. Dan naar

ook ALLE voorkomende drukwerken voor handel, i n d u s t r i e
en privé.

RIJSCHOOL
Sigarenmagazijn — Boek. en kantoorboekhandel

„Jan Hassink"

Kn de prijzen?

„de Eendracht"
J. H. HILFERINK

Pijpen, aanstekers, sigaren- en sigarettenkokers, shagen tabaksdozen, asbakken.
Dozen luxo post, vulpennen, balpennen, legpuzzels.

De Boonk 39 - Telefoon 1619 b.g.g. 1256

Jongens- en meisjesboeken, romans en pocketboeken,
speelgoederen.
TRIX treinen, metaalbouwdozen, JUMBO spelen

ALLES OP HET GEBIED VAN

Vraag gerust eens prijsopgave en n zult zien, dat ook wij
concurreren kunnen!

drukkerij l Weevers
Nieuwst ad 12 . Vorden . Telefoon 1404

auto accessoires
N.V. Borstelfabriek „HAVO

Burg. Galléestraat 67 - Vorden (Gld.)
Telefoon 05752-1361 . Giro 825106 - Postbus 10

Borstelwerk voor huishouding, ambacht, industrie
en landbouw.

Garagebedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG

-

Wij vragen uw bijzondere aandacht
VOOR ONZE

VORDEN

slijterij!
*

Groothandel in schoonmaakartikelen, enz.

Uw adres
Kom eerst eens bij ons kijken l
DROGISTERIJ

DROGISTERU

„De Olde Meulle

voor alle
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
HAARDEN EN KACHELS
LANDBOUWWERKTUIGEN

J. M. VAN DER WAL & ZN

A. J. Lettink

Gediplomeerd drogist - Telefoon 1301

Smederij . Nieuwstad - Vorden

ALLES IN
LEUKE GESCHENKVERPAKKING

Slijterij „'t Wapen van Vorden
F. P. Smit - Telefoon 1391
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Waarom zult u zo ver lopen.
als u in de lichtstraat alles kunt kopen!
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Sint Nicolaas is in aantocht !

_/^flfi7 ,

ZORG VOOR BLIJDE GEZICHTEN

^PBQfeJ|DB@P^<

Juwelier - Horloger _ Opticien

DOE UW SINT NICOLAASKEUZE UIT ONZE
ARTIKELEN, DIE VELE ZIJN O.A.

f~\
fJL
TÏJ&
<£&*

KOOP UW CADEAUS BIJ
ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Telefoon 1253

bromfietsen,
rijwielen, naaimachines
en onderdelen
H. W. Groot Enzerink
Voor mooie geschenken op gebied van

Sint Nicolaas

toiletartikelen, parfumerieën, enz.
naar

zeer verstandig man,

^^g^M J^

«"M3SÏÏS8 1

(H ^ H E L M I N K

VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514 l

DAMES- EN HERENKAPSALON

£%Q>

HEERSINK

M/

Zutphenseweg - Telefoon 1215

Siemerink
.
^^/^

^c^&r—

DE GROOTSTE KEUZE IN
SINT NICOLAASGESCHENKEN

van blijvende waarde!

OOK DIT JAAR WEER VOOR UW
LETTER VAN:

*/&& ^ ^^

Droste, van Houten
Spar, Verkade

'^y^JRM^
^^^^%)

naar H. J. Remmers

^

\

4

Voor al uw Sint Nicolaasgeschenken naar
^0.

HORLOGERIE

JJlL J. Wentink
^M^jHi (f tj^^*
UU^

Grote sortering in gouden en zilveren
sieraden en uurwerken

Sportieve geschenken
geven vreugde!

jyg
Afl$sls

RUIME KEUS VOOR IEDERE

^WWCflV

VOOR KLEINE BRUILOFTEN EN
PARTIJEN
MOET MEN ZIJN BIJ:

Café

r"\

Laat uw kostbare auto een goede
winterbeurt geven. Dit kunt u ons
rustig toevertrouwen.

Telefoon 1253

Garage Driekus Groot Jebbink

Q^ GEBR.BARENDSEN VORDEN

S. A. Huizinga & Zn
Smidsstraat 17 . Telefoon 1463

Voor glas-, schilder- < k n hcJiangwerk

Schildersbedrijf Greuters

BOEKHOUDINGEN
BELASTINGZAKEN
ALLE VERZEKERINGEN
NEDERLANDEN VAN 1845

DAMESTASSEN

ƒƒ. Weustenenk

REISTASSEN

Telefoon 1377

KOFFERS

v/h Jan v. tl. Wal

Het Hoge la - Vorden - Telefoon 1208

PORTEMONNAIES
EN ALLE ANDERE
LEDERWAREN

Nieuwstad - Vorden

Doe uw Sint Nicolaasinkopen in Vorden!
De grootste sortering
DE LEKKERSTE SPECULAAS, DIK EN GEVULD, KOMT UIT

Schuppers' Bakkerij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist
Dorpsstraat — Telefoon 1342

Een rijk voorziene tafel wacht u weer bij ons, met een ruime keus uit bonbons en
marsepein. Ook voor surprises, groot en klein, moet men steeds bij Schuppers zijn.

alleen de betere merken Droste, Mousset, Verkade.

Heerlijke banketletters
alleen uit de beste grondstoffen bereidt.

Bakkerij Schuppers
Burg. Galléestraat

SPECULAAS ALTIJD LEKKER

Met het modernste materiaal en de
beste methode leiden wij u op tot een

volwaardige
automobilist(e)
Dus voor autorijles naar:
ERKENDE VW RIJSCHOOL

„Jan Schuppers"

Prachtige chocolade letters

Dorpsstraat

Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

ADMINISTRATIEKANTOOR

Behang, kinderranden
PIPO DE CLOWN
Uw adres voor nieuwe en gebruikte
auto's

fRKi

II H \ (T))

LUXE EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
EN KUNSTNIJVERHEID
KUNSTRIJDERS
JONGENSNOREN VANAF ƒ 28,50

|b|j ƒ*/

Verder alle soorten schoonmaakartikelen, borstelwerk, sponzen, zemen,
dweilen enz.

weet dat hij bij ons terecht kan voor

^
ffo

voor de helft van de prijs

Ook de sint

( >W2>

De Sint

BIJ AANKOOP VAN EEN BUS
RALSTON VERF, EEN KWART

De winter staat voor de deur.
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vindt een grote sortering in

FfHietbrink

DE SPECIALE VERFWINKEL
OP HET HOGE

Groente, fruit en bloenion

STRAKS IN ONZE NIEUWE ZAAK. KOMT U OOK !

Boeken, pockets, paperbacks, kantoorgarnituren, vulpennen, ball points, tafelspelen en
fröbelartikelen uw adres:

• t f\ lm 1 C IN d Wapen, en sporthandel

Fa Derksen
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„de Zon1'

SipUJicolaascadeau's voor jong en oud:

SPORTMINNAAR

Ernstige waarschuwing!

5f
^r*&

Telefoon 1373
VOOR AL UW

metsel- en
timmerwerken

Fa Rondeel-Venderbosch
Ruurloseweg D 24 - Vorden
Telefoon 1479

Auto „Boesveld"
Telefoon 1329

De deelnemende zaken zijn tot 's avonds 9 uur
geopend op 29 en 30 november en 1 en 4 dec.
Zaterdag 2 dec. geopend tot 6 uur 's avonds. Op
woensdag 29 nov. en donderdag 30 nov. vervallen de middagsluitingen.

