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Raadsvergadering
RAAD VAN VORDEN VERKOCHT DIVERSE
BOUWTERREINEN

Tijdens de dinsdagavond gehouden raadsvergade-
ring, waarbij de heer Meijer met kennisgeving
afwezig was, waren de voornaamste agenda-
punten het verkopen van bouwterrein.
Zo verkocht de raad 255 m2 grond in plan
,,Boonk" aan de heer N. H. A. van Goethem,
Kerkstraat 3 te Vorden voor de prijs van 255 x
ƒ 15, dus in totaal ƒ 3825. De heer Van Goethem
is voornemens een Bogaers-woning te bouwen.
De heer J. Bosch uit de Burg. Galléestraat wil
voor hetzelfde doel 259 m~ grond aankopen in
plan ,,Boonk". Van dit bouwterrein is echter nog
plm. 70 m2 eigendom van de heer J. F. van Ark,
Zutphenseweg 53. De heer Bosch neemt de ver-
plichting op zich om deze 70 m- aan te kopun
zodra de gemeente eigenaresse van de grond iu
geworden. De heer Bosch gaat met de grondprijs
en met de hierboven genoemde verplichting uk-
koord. De heer Regelink vond het maar /onder-
ling dat de heer Van Ark nu al weet wat hij voor
de grond gaat krijgen. De gemeente had beter
eerst de grond in bezit kunnen hebben, /.o cor-
deelde hij. De raad ging met het voorstel van B.
& W. akkoord, zodat dus aan de heor Bosc'n "89
m2 werd verkocht voor ƒ 2835.
Eveneens voor de bouw van een Bogaers-woning
verkocht de raad aan de heer M. Klein Eramei
C 112 te Vorden 268 m2 grond in plan „Boonk'.
De koopsom bedroeg ook hier ƒ 15 per m 2 dus in
totaal ƒ 4020. De heer Fr. H. A. Wolbert D 136B
kocht in plan ,,Boonk" 214 m- voor hetzelfde
doel. Koopsom 214 x ƒ 15 in totaal ƒ 3210. De
heer J. A. Eykelkamp, E 118, gaat eveneens in
plan ,,Boonk" een Bogaers-woning bouwen. Hem
verkocht de raad 220 m2 è ƒ 15 per vierk. m in
totaal ƒ 3300.
Aan de heer G. Aalpoel uit Neede verkocht de
raad in plan ,,Zuid" ca. 314 m2 a ƒ 20 per vierk.
m dus in totaal ƒ 6280. Ook op deze strook grond
zal -een Bogaers-woning verrijzen. De heer Rege-
link was van oordeel dat de prijs van deze grond
(een hoekperceel) udurder zou moeten zijn dan
de grond er naast die ook voor ƒ 20 per m2 wordt
verkocht. Van de zijde van B. & W. werd de heer
Regelink medegedeeld, dat hier overeenkomstig
de exploitatievergoeding is gehandeld.
Aan de heer C. Schreuder uit Amsterdam werd
in plan „Zuid", ook voor de bouw van een Bo-
gaers-woning 224 vierk. m verkocht voor ƒ 20
per m2, in totaal ƒ 4480. Aan de hr J. W. Buunk.
de Boonk 35 alhier werd 47 m2 grond verkocht
a ƒ 16 per m2 in totaal dus ƒ 752,—. Aan de N.V.
Bouwfonds Ned. Gemeenten verkocht de raad in
plan ,,Boonk" 523 vierk. m a ƒ 16 per m2 in
totaal ƒ 8368. Het Bouwfonds wil hier een dub-
bele Bogaers-woning bouwen.
De heren W. B. en W. O. Kurz, die op het in-
dustrieterrein een garage exploiteren, zijn voor-
nemens voor eigen bewoning naast deze garage
een dubbele woning te bouwen. Hiervoor besloot
de raad hen resp. 641 vierk. m en 596 vierk. m
grond in erfpacht uit te geven. Het erfpachts-
recht wordt gevestigd voor 75 jaar. De jaarlijkse
pacht bedraagt dan resp. ƒ 538,44 en ƒ 500,64
(6 pet.). De heren Kurz kunnen ten alle tijde
overgaan tot koop van deze grond tegen 'n koop-
prijs van ƒ 14 per m2. De koopsom voor de heer
W. B. Kurz bedraagt dan ƒ 8.974 en voor de heer
W. O. Kurz ƒ 8.344. Verschillende raadsleden lie-
ten uitkomen de grondprijs aan de hoge kant te
vinden.

BOUW AUTOIïOXV-N

B. & W. verwachten dat t.z.t. bij meerdere be-
woners van de in aanbouw zijnde 72 woningen
in het plan „Boonk" belangstelling xal bestaan
voor autoboxen. Op een aan de gemeonte toebe-
horend terrein, gelegen aan de Haar kunnen 13
autoboxen worden gebouwd. De totale stiehtings-
kosten worden geraamd op ƒ 34.800, t?rw;jl (ie
huurprijs voorlopig op ƒ 20 wordt bepaald. Gezien
de situatie op de bouwmarkt en gelet f;p <le ge-
ringe omvang van het project zijn B. 2n W. van
oordeel aan onderhandse aanbesteding rte voor-
keur te moeten geven. De raadscommissie voor
gemeentewerken kon zich met de plaiinea van B.
en W. verenigen. Ook de raad verleende haar fiat.
De aannemingsmij. Lammers en Kok N.V., die
ook de 72 woningen bouwt zal deze boxen houwen.

KRANENBURG BLIJFT BIJ DE TIJD
B. &. W. hebben van 't r.-k. kerkbestuur 'n schrij-
ven ontvangen dat de klok van de r.-k. kerk op
de Kranenburg al meer dan 2 jaar stil staat. Het
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kerkbestuur heeft getracht het oude uurwerk te
herstellen. Het resultaat was echter dat de ver-
richte werkzaamheden wel geld gekkost hebben,
maar dat de klok nog steeds stilstaat. De kosten
voor een nieuwe klok bedragen, zonder verlich-
ting van de cijfers ƒ 3.800. Door persoonlijke ac-
tiviteiten van pastoor A. J. Bodewes en doe,
vrijgevigheid van de parochianen is ƒ 3000 b
gebracht. De raad besloot op verzoek van het
r.-k. kerkbestuur een éénmalige subsidie van 800
gulden toe te kennen, waarna de heer Hartelman
in zijn functie als secretaris van het kerkbestuur
de raad bedankte, want, zo zei hij, ook de Kra-
nenburg moet bij de tijd blijven.

VASTSTELLING EXPLOITATIE-
VERGOEDINGEN

Ten behoeve van de bijz. kleuterscholen besloot
de raad tot vaststelling van de exploitatievergoe-
ding 1964. De vergoeding per lokaal bedraagt
ƒ 1.020, terwijl per kleuter ƒ 17,35 wordt vergoed.
Het Nutsdepartement heeft t.b.v. de Nutskleuter-
school derhalve recht op ƒ 4.442,80. Hierop is
reeds een voorschot verleend van ƒ 3.856. Het
r.-k. kerkbestuur heeft t.b.v. de r.-k. kleuter-
school recht op ƒ 1.707,06. Op dit bedrag is reeds
een voorschot verleend van ƒ 1.423. De Ver. voor
Chr. Nat. Schoolonderwijs die vanaf 15 april '64
de Prot. Chr. Kleuterschool exploiteert wordt
ƒ 1.083,75 vergoed, voor de schoolbenodigdheden
van deze school wordt ƒ 491,58 vergoed. In totaal
dus ƒ 1.575,33, waarop reeds een voorschot is ver-
leend van ƒ 1.365,67.
Voor 1965 zijn de voorschotten als volgt vastge-
steld: Nutskleuterschool ƒ 4.653,51; R.K. Kleu-
terschool ƒ 1.789,68; Prot. Chr. Kleuterschool ƒ
2.329,50. De raad besloot voorts tot vaststelling
van de „verplaatsingskostenverordening" hetgeen
inhoudt dat het onderwijzend personeel van de
openb. en bijz. scholen voor gewoon lager onder-
wijs en van de kleuterscholen in Vorden, een tege-
moetkoming van kosten kan worden verleend in
geval van verandering van standplaats.
De raad besloot deze avond eveneens de gemeen-
telijke garantie van eer^^pothecaire geldlening
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te verlenen. De heer N. J. M. Snellenberg heeft
nl. van de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten één
van de in aanbouw zijnde woningen aan de Storm
van 's-Gravezandestraat aangekocht, waarna het
Bouwfonds om de gemeentelijke garantie van de
juiste betaling van rente en aflossing had ver-
zocht. De rentevoet van 6% % op deze lening
was naar het oordeel van de heer Wesselink aan
de hoge kant.
Ik heb bij een hypotheek nog nooit van dergelijk
hoge rentevoet gehoord, zei hij.
Ten behoeve van trottoiraanleg hebben me j. H. M.
Meilink, Raadhuisstraat 15 en de heer W. Bakker,
Dorpsstraat 24, elk een strook grond groot resp.
30 vierk. m en 53 vierk. m, gelegen aan de Kerk-
straat, om niet aan de gemeente afgestaan.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
KEURINGSDIENST

Destijds heeft de gem. Vorden met de gem. Zut-
phen een regeling getroffen inzake de keuring
van vee en vlees. Bij deze regeling werden de
werkzaamheden, verbonden aan de keuring van
vee en vlees in Vorden, onder bepaalde voorwaar-
den overgedragen aan de keuringsdienst voor vee
en vlees te Zutphen, waarbij de gemeenten Gors-
sel en Warnsveld eveneens een dergelijke rege-
ling met de gem. Zutphen troffen.
De vergoedingen kunnen de kosten echter niet
meer dekken. Tijdens de hierover met de gem.
Zutphen en de andere betrokken gemeenten ge-
voerde besprekingen is de wens naar voren geko-
men om de met elk der gemeenten gesloten rege-
lingen te vervangen door één volledige gemeen-
schappelijke regeling. Een commissie onder voor-
zitterschap van de wethouder van bedrijven der
gem. Zutphen, waarin tevens zitting hebben de
gemeentesecretarissen van Gorssel, Hengelo, Vor-
den, Warnsveld en Zutphen, de directeur van het
gemeentelijk slachthuis in Zutphen en de Inspec-
teur van de Veeartsenijkundige Dienst in Gelder-
land hebben toen een nieuw ontwerp gemaakt. De
raad kon zich met deze ontwerp-regeling ver-
enigen, waarna besloten werd aan de gemeen-
schappelijke regeling inzake de keuringsdienst
van slachtdieren en vlees in de Vleeskeurings-
kring-Zutphen deel te nemen. Hieraan gekoppeld
besloot de raad tot vaststelling van de heffing
en invordering van keurionen.

GROND VOOR VUILNISSTORTPLAATS

De gemeente heeft indertijd van de heer H. Wae-
nink, D 36 d, plm. 12.467 m2 grond aangekocht
onder voorwaarde dat door Ged. Staten gunstig
zou worden beschikt op de door de gemeente in te
dienen aanvraag om vergunning tot het ontgron-

den van het onderhavige perceel en dat voorts de
vereiste hinderwetvergunning tot het oprichten
en onderhouden van een vuilnisstortplaats op dit
perceel zou worden verkregen. Hierdoor is door
Ged. St. afwijzend beschikt waarna toen beroep
werd aangetekend bij de Kroon. B. & W. beslo-
ten toen om hun pogingen om vergunning tot
ontgronding van het betreffende perceelsgedeelte
te verkrijgen, voort te zetten.
Thans deelde de heer Van Arkel mede, dat deze
pogingen niet zonder succes zijn gebleven, want
de gemeente zal een ontgrondingsvergunning
worden gegeven voor vijf jaar. Mocht er echter
een gezamenlijke regeling komen, dit i.v.m. de
provinciale commissie die voor dit doel in het
leven is geroepen, dan zijn wij verplicht hieraan
mee te doen. Voorlopig zijn we echter uit de
brand, aldus de heer Van Arkel, die er aan toe-
voegde, dat Ged. St. haar fiat zal geven aan de
koop van de grond.
De heer Wesselink had B. & W. destijds verzocht
om parkeerruimte te scheppen in het Molenplan,
met name in de Berend van Hackfortweg. Aan
dit verzoek kan thans worden voldaan. De voor-
zitter deelde mede, dat er drie parkeerplaatsen
zullen komen, nl. één bij het plantsoen van de B.
v. Hackfortweg, één bij de Molen en één bij de
gemeenteloods bij schoenmaker Visser.
Voorts deelde de voorzitter mede, dat hij met G.
Staten besprekingen had gevoerd betreff. een ter-
rein voor de bouw van particuliere zomerhuisjes.
Ged. St. hebben echter medegedeeld dat er alleen
vergunning wordt verleend aan een exploitant van
meerdere zomerhuisjes en niet aan particulieren.
De heer Norde vond dit je ware dictatuur.
De informele besprekingen over de behandeling
van de begroting 1966 zullen op donderdag 25 no-
vember worden gehouden. Bij de openbare behan-
deling van de gemeentebegroting zal de heer Har-
telman namens de commissie voor aankoop van
gronden, rapport uitbrengen over de stand van
zaken.

RONDVRAAG

Bij de rondvraag brak de^fcpr Koerselman een
lans voor de judosport in ̂ R-den. Deze sport is
zeer in opkomst, doch de leraar van de school,
de heer Wentink uit Zutphen, zoekt een gebouw

geschikt is voor de *- deze
sport. Thans is de school is gevestigd in de zaal
van café Lettink. De heer Koerselman vraagt B.
& W. of er mogelijkheden^jüi om de heer Wen-
tink te helpen. B. & W. ^J^n hierover hun ge-
dachten laten gaan, doch met name de heer Len-
selink vond dit geen eenvoudige zaak.
B & W hebben van de pas opgerichte ijsbaanver-
eniging 'n brief ontvangen met 't verzoek of de
gemeente zich garant wil stellen voor de rente
en aflossing. Dit verzoek kan nog niet aan de
raad voorgelegd worden, want eerst moet de ex-
ploitatie-opzet ingestuurd zijn, aldus de heer Van
Arkel. Nadat de heer Wesselink het een en ander
over de ijsbaan had verteld en aan de hand van
een kaart had uitgelegd, verzocht hij de raad in
principe reeds met het voorstel van de ijsver,
akkoord te gaan, hetgeen geschiedde.
De heer Regelink bracht de gemeentewaag nog-
maals ter sprake. Hij kreeg te horen dat er geen
vergunning wordt verleend om er een woning van
te maken.
De heer Lenselink vertelde dat B. & W. de var-
kenshandelaren hadden aangeboden de waag te
huren. Deze hebben het voorstel echter afgewe-
zen maar gebruiken de waag toch nog stilletjes,
aldus de wethouder. Desgevraagd kreeg de heer
Bannink ten antwoord dat het gebouw voor een
judoschool niet geschikt is.
De heer Gotink ziet een andere oplossing. Hij
stelt voor de grond die bij het waaggebouw be-
hoort te gebruiken als sportterrein en de waag
zelf te verbouwen tot kleedkamer. Dit is een op-
lossing voor het voetbalminnend publiek, terwijl
dan het huidige sportterrein, dat alleen maar geld
kost, als kampeergelegenheid gebruikt kan wor-
den, aldus de heer Gotink.
Wethouder Wuestenenk deelde hierop mede dat
de grond die bij het waaggebouw behoort veel te
klein van afmeting is. In elk geval niet geschikt
voor een voetbalveld, waarop de heer Wesselink
het woord tennisbaan liet vallen.
De heer Lenselink is niet afkerig van verplaat-
sing van het sportterrein doch ook hij was van
oordeel dat de grond bij het waaggebouw er niet
geschikt voor is.
De heer Bannink werd medegedeeld dat het nog
wel een paar jaar kan duren alvorens Vorden op
het aardgasnet wordt aangesloten. Er. zullen bin-
nenkort besprekingen plaats vinden waarbij wij
het punt i.v.m. de ,,stroombouw" weer ter sprake
zullen brengen, deelde de voorzitter mede. De heer
Wesselink was van mening bij de Gasunie te moe-
ten blijven aandringen.
De heer Schurink werd medegedeeld dat hij bij de
behandeling van de gemeentebegroting 1966 zal
horen wanneer de Raadhuisstraat en de Nieuw-
stad van trottoirs zullen worden voorzien. Voorts
vroeg de heer Schurink of er niet iets van de Ge-
meentebleek is te „maken". Voor de toeristen is
het wel leuk dat er b.v. een paar hertjes zouden
lopen, zo meende hij.
De heer Gotink toonde zich dankbaar over het feit
dat de wegen buiten de kom zo netjes door ge-
meentewerken waren afgebakend. Ik kan niet

anders zeggen dan dat wij er hartstikke blij mee
zjjn, aldus de heer Gotink.
De heer Wesselink informeerde of de weg tussen
Van Ark en Visser al doorgetrokken kan worden.
Eerst moet het uitbreidingsplan worden goedge-
keurd en dan pas kan er verder gewerkt worden
aan de onteigening, was het antwoord van B & W.
De heer Hartelman die reeds verschillende keren
met de kommissie van grondaankopen op pad is
geweest vroeg of de raadsleden in uitoefening van
hun funktie ook verzekerd zijn. Dit is niet het ge-
val, aldus B & W, maar het is wel mogelijk.
Een en ander zal nader worden uitgezocht.
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Voor moeder:

DUSTERS, PYAMA'S
NACHTHEMDEN

v VISSER
KERKDIENSTEN ZONDAG 21 NOVEMBER

Her v. K e r k
10 uur ds. J. J. van Zorge (H. Doop)
7.15 uur ds. J. J. van Zorge (Jongerendienst)

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
Voormiddags 10 uur en namiddags 3 uur
ds. H. C. Overveen van Hattem

R.K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 60 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
Handel vlug.

NED. HERV. KERK

Gemeenteavond
Dinsdag 23 november om 8 uur
in het Nutsgebouw.

Ds. Jansen spreekt over zijn „herhalings-
oefening". Mej. Kersten vertelt iets over
haar werk.

Tot slot een korte film:
„FLAT NEUROSE"

BURGELIJKE STAND
van 10 t.in. 16 november 1965

Geboren: Hendrik Herman, zoon van B. Bulten en
L. H. Bruil; Wilhelmus Johannes Bernardus, zoon
van F. B. M. Besselink en A. M. G. Rouwenhorst.
Ondertrouwd: A. Walgemoet en H. Blom; D. J.
Harmsen en B. H. Bats; J. Bosch en J. F. Vel-
horst; G. H. Woltering en J. H. Woestenenk; H.
G. Hilferink en A. W. Kreunen.
Gehuwd: H. H. Smeenk en J. Kreunen; G. H. Be-
rendsen en H. J. Dijkman.
Overleden: Verhees, Theodorus Johannes Henri-
cus, oud 49 jaar, ongehuwd; Tieleman, Christina
Hendrika, oud 77 jaar, echtgenote van Klomps,
Derk Willem.

AUTORIJLES ?

V1M.O.R.
erkend autorijschool

De Eendracht"99
Telefoon 1619 of 1256



ABTB EN JBTB HIELDEN
GEKOMBINEERDE BIJEENKOMST

Vrijdagavond werd in zaal Schoenaker op de Kra-
nenburg een goed bezochte gekombincerde ont-
wikkelingsavond gehouden van de plaatselijke af-
delingen der ABTB en JBTB. Voorzitter, de heer
A. Zents, sprak het welkomstwoord, speciaal tot
de heer H. Roerdink, hoofd der r. k. Lagere Land-
bouwschool te Baak.
De heer Roerdink hield hierna een gedegen inlei-
ding over „Land- en Tuinbouw in de veranderde
maatschappij", waarin hij lirschouwingen gaf om-
trent een aantal sociaal-ekonomische en organisa-
torische vraagstukken.
Spreker bracht naar voren, welke hun positie en
belangen nauw raken en beïnvloeden; zij moeten
nagaan of hei gevoerde beleid, de ontplooide ak-
tiviteiten, de organisatorische en/of wijzigingen
behoeven. Spreker wees in dit verband op het, ten
aanzien van land- en tuinbouw, te voeren beleid
en behandelde o.m. het markt- en prijsbeleid, hut
atruktuurbeleid (ondernemer-grond-kapitaal en
financiering-arbeid en marktstruktuur). Ook wer-
den onder de loupe genomen de organisatorische
aanpassingen (kadervorming, Public Relations),
de privaatrechtelijke samenwerkingsvormen (het
COPA Comité des Organisations Professionnelles
Agricoles de la CEE; 3 CLO's;). De heer Roerdink
besloot zijn inleiding met een betekenis van de
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties, de KNB

Voor de zoon:
SJAALS,
HANDSCHOENEN,
ZELFBINDERS
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TB en de gewestelijke organisaties en gaf enige
organisatorische aspekten met betrekking tot de
landbouwcoöperatie.
Na de pauze volgde er een geanimeerde gedach-
tenwisseling over het bovengenoemde onderwerp
en werden a?.n de hand van een vragenlijst, posi-
tieve antwoorden naar voren gebracht, o.m. ten
aanzien van de bijstand der overheid voor de agra-
riër, de positie van de landbouwer tegenover an-
dere bevolkingsgroepen, het kontraktmesten, de
daling van het aantal landbouwbedrijven; rente-
subsidies, samenwerking tussen agrarische onder-
nemers, eisen t a.v. opleiding, vermogen, etc. van
de jonge boer; grondprijs; borgstellingsfonds voor
de landbouw; ontwikkeling- en saneringsfonds;
hulpverleningsdiensten; verzekeringen; de zwakke
marktpositie en de ontwikkeling van varkens- en
kippenhouderij.
De heer Zents dankte de deskundige spreker voor
zijn leerzame uiteenzettingen en bood de
Roerdink een rokertje aan als blijk van waarde-
ring.

Voor de dochter:

GEBLOKTE KOUSEN,
MAILLOTS,
LANGE BROEKEN

VISSER
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

VOOR DE HEER W. VOELMAN
De heer W. Voelman, winkeldief van de Coöp.
Verbruiksvereniging ,,De Samenwerking" W.A.
te Linde gem. Vorden, ontving dezer dagen een
koninklijke onderscheiding, de Zilveren Medaille
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
Dit in verband met het feit dat hij 40 jaar lang
werkzaam was in dienst van de Coöp. Verbruiks-
verenigingen. Eerst was hij 21 jaar lang in dienst
van de coöperatie ,,Eigen Hulp" te Lochcm en
daarna 19 jaar als winkelchef bij de Verbruiks-
vereniging ,,De Samenwerking" W.A. te Linde
Vorden.
De huldiging va,n de jubilaris en het uitreiken van
de onderscheiding vond plaats ten huize van de

RUWE HANDEN
SCHRALE HUID PUROL

heer Voelman te Lochem aan de Bergweg, in te-
genwoordigheid van burgemeester Mr. H. N. C.
Baron van Tuyl van Serooskerken, en de heren
J. W. Boeyink, B. G. Lichtenberg resp. voorzitter
en sekretaris van de Coöp. Verbruiksvereniging
,,De Samenwerking" W.A. en G. Bannink en D.
Klein Bleumink resp. direkteur en oud-direkteur
van de CLV ,,Ons Belang te Linde Vorden.
Nadat de burgemeester hem de onderscheiding
had opgespeld en hem feliciteerde wegens zijn 40-
Jarig dienstverband, sprak de voorzitter, de heer
J. W. Boeyink gelukwensen tot de heer Voelman
en feliciteerde hem tevens met zijn verjaardag,
die hij juist deze dag vierde. Hij bood hem namens
het bestuur een enveloppe met inhoud aan, terwijl
zijn echtgenote een mooie bloemenmand in ont-
vangst mocht nemen. De direkteur van „Ons Be-
lang", de heer Bannink, en de oud-direkteur, de
heer D. Klein Bleumink, begeleidden hun geluk-
wensen met waarderende woorden t.a.v. de gewel-
dige accuratesse en plichtsgetrouwheid van de
heer Voelman; hij had de belangen van Coöpera-
tie steeds trouw gediend.
De heer Voelman dankte tot slot H. M. de Ko-
ningin voor deze prachtige onderscheiding, welke
voor hem volkomen onverwacht was gekomen.
Men bleef hierna nog enige tijd gezellig bijeen.

Voor de zoon:
MUTSEN,
WANTEN,
HELANCA BROEKJES

** VISSER

KAMEELZADELS,

POEFS,

VOETENZAK

VISSER
UITSLAGEN EN PROGRAMMA VORDEN

De uitslagen van de gespeelde juniorenwedstrij-
den waren:
Sp. Lochem A—Vorden A 2—O (dit is de eerste
nederlaag van het A-elftal in deze kompetitie);
Almen A—Vorden B 8—1; Wilhelmina SSS B—
Vorden C O—3; Doetinchem C—Vorden D 2—2;
Vorden E—Almen B 2—4; Be Quick E—Vorden
F 2—Ö.
A.s. zondag gaat Vorden l op bezoek bij Btede-
voort dat de kompetitie begon met 4 overwin-
ningen doch dat daarna nederlaag na nederlaag
kreeg te inkasseren. Op de ranglijst staat Vorden
l punt achter, zodat de mogelijkheid voor Vorden
om een gunstig resultaat te bereiken, zeer zeker
aanwezig is.
Vorden 2 speelt thuis tegen Sp. Doesburg 3. De
bezoekers staan bovenaan en hebben 2 punten
voorsprong op Vorden. De Vordenaren hebben
echter één wedstrijd minder gespeeld, zodat Vor-
den 2 bij 'n eventuele overwinning lijstaanvoerder
kan worden. Vorden 4 speelt thuis tegen Ratti 2.
Het juniorenprogramma ziet er als volgt uit:
Neerlandia Boys A—Vorden A; Vorden B—
Warnsveldse Boys A; Graafschap D—Vorden D.

Voor de zoon:
BLOUSES,
TERLENKA BROEKEN,
SPORTKOUSEN

VISSER
RATTI-NIEUWS

Hoewel Koning Winter reeds een greep naar de
macht doet, is het niet uitgesloten, dat er zater-
dag en zondag nog wordt gevoetbald. In dat ge-
val is er voor Ratti l een thuiswedstrijd vastge-
steld tegen ZVV uit Apeldoorn, een team, dat
evenals de groenwitten, niet tot de sterkste ploe-
gen der afdeling wordt gerekend, het kan daarom
een gelijkopgaande strijd worden. Ratti 2 gaat
naar plaatsgenoot Vorden 4 en zal op geduchte
tegenstand mogen rekenen. De derde uitgave
speelt thuis tegen Hercules 2 uit Zutphen, terwijl
Ratti A zaterdagmiddag Keyenborgse Boys B op
bezoek krijgt.

breekt
de kracht van een verkoudheid
•̂iMHuij Vader, Moeder en

LEDEN VAN „D
NAM

„LOUIS

(i K A AFSCH APRIJDERS"
DEEL AAN
RIJSWIJKRIT"

Elf leden van de VAMC ,,De Graafschaprijders"
hebben in de Drunense duinen deelgenomen aan
een betrouwbaarheidsrit. Deze zgn. „Louis van
Rijswijkrit" voerde de deelnemers over veelal zan-
derig terrein in de omgeving van Waalwijk. De
totale lengte bedroeg 130 km.
Bij de junioren tot 250 cc slaagde P. Bergsma er
in met 8 strafpunten beslag te leggen op de derde
plaats. In deze kategorie namen in totaal 35 per-
sonen deel, waarbij de overige Vordenaren zich
als volgt klasseerden: W. Bielderman werd met
28 strafpunten 12e; 13e J. Lenselink, 32 strafpun-
ten; 14 D. Pardijs, 33 strafpunten; 18 F. Rothman
43 strafpunten; 20 B. Rouwenhorst, 61 strafpnt.
In de klasse tot 175 cc junioren waaraan in to-
taal door 13 personen werd deelgenomen, klas-
seerde Joh. Pardijs zich met 63 strafpunten als
vierde. De heren G. Jansen, J. Koning en H. Klein
Brinke moesten bij deze wedstrijden de strijd we-
gens motorpech staken. Dat het circuit aan de
deelnemers en machines hoge eisen stelde werd
wel bewezen door het feit, dat van de 100 deel-
nemers er slechts één in is geslaagd het parcours
met O strafpunten te rijden.

GORSSEL 3 — VORDEN 3 2—5
De derde uitgave van Vorden behaalde in Gorssel
een verdiende overwinning. Na tien minuten nam
Vorden met 0—1 de leiding toen Korenblik uit
een pass van v. d. Vlekkert de Gorssel-doelman
kansloos sloeg. Een minuut of vijf later bracht de
Gorssel-midvoor de balans in evenwicht.
Vanaf de aftrap schoot Korenblik Vorden opnieuw
naar een voorsprong l—2. Vlak voor de rust
bracht v. d. Vlekkert met een hard schot, waarbij
de bal door één der Gorssel-backs van richting
werd veranderd, de stand op l—3. Dit was te-
vens de ruststand.
Door toedoen van Brakhekke liep Vorden in de
tweede helft uit tot l—4, waarna de rechtsbinnen
van de thuisclub de achterstand tot 2—4 redu-
ceerde. Rechtsbuiten Jansen bepaalde vlak voor
tijd de eindstand op 2—5.

VORDEN 4 — AZC 6 1—1
In een gelijk opgaande strijd werden de puntjes
broederlijk gedeeld. Voor de rust werden aan
weerszijden vele kansen ongebruikt gelaten. De
thuisclub was nog het dichtst bij een treffer,
doch het schot van Golstein belandde tegen de
paal. De ruststand was O—0. Ook in de tweede
helft lieten de voorhoedes van beide elftallen het
nogal eens afweten. Na 15 minuten nam Vorden
met 1—0 de leiding toen Stapper een voorzet van
Groot Jebbink doeltreffend afrondde. Ca. tien mi-
nuten voor tijd scoorde de linksbinnen van AZC
de gelijkmaker.

In verband met plaatsruimte in dit nummer zullen
enkele artikelen, die deze week geen plaats kon-
den krijgen, in ons volgende nummer opgenomen
worden. Redaktie.

Sint Nicolaas •• •

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

HERENVESTEN

TRUIEN

OVERHEMDEN

WEEKENDERS

ZELFBINDERS

SOKKEN
(wol en crepe)

NAPPA'S

JONGENS. EN
MEISJESTRUIEN

VESTEN

ONDERGOED
(in leuke stelletjes)

ROKJES

PANTALONS
(in Helanca, wol en
Terlenka)

MAILLOTS

WANTEN

BABYARTIKELEN

JUMPERS

VESTEN

ROKKEN

BLOUSES

STEUNKOUSEN

NYLONS

SHAWLS

PYAMA'S

NACHTHEMDEN

DUSTERS

SCHORTEN.

COCKTAIL E. A.

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte artikelen zoals:

Zakdoeken, baddoeken, washandjes, tafellakens, lakens met slopen en

leuke kinderzakdoekjes.

ONZE KOLLEKTIE HANDWERKEN IS OOK DE MOEITE WAARD

OM TE BEKIJKEN

fa. Looman
VORDEN

Speciqpl Kerstnummer „Contact"
Zoals we reeds eerder vermeld hebben, komen wy donderdag
23 december met een speciaal Kerstnummer uit.

N ' 's^ i .̂ Er worden in dit blad foto's afgedrukt van deelnemende zaken
zonder onderschrift en nu is het de bedoeling dat de lezer aan
de hand van de foto's uitzoekt op welke zaken deze foto's
betrekking hebben.

Er worden prachtige geldprijzen beschikbaar gesteld.

Doordat wij steeds telefonisch aanmeldingen voor deelname
ontvangen, verzoeken wij u even geduld te hebben; ook u
wordt een dezer dagen door onze medewerkers bezocht.

l flesje Spar teakolle van 95 et voor 79

l Gelderse rook worst van 115 et voor 98

Elk 4e p. Spar margarine v. 44 et v. 29

l bl. Spar sperziebonen van 112 et v. 98

l zak cocono's (koekje) 69

l pakje Spar chocolaatjes 75
l rol chocolade Marie 120

l rol eierbeschuit 36

l pakje Europ cacao 55

l blik lunchworst 136

l zak boterhamvlokken 55

l doos speculaaspopjes 98

l doos speculaasbrokken 98

3 rollen St. Nicolaas in pakpapier ... 98

150 gram Berliner 79

200 gram gebraden gehakt 94

OP AL HET VERSE VLEES — 10 %

Zegelkorting

et - 10 %

et - 10 %

et - 10 %

et - 10 %

et - 7 et „

et - 15 et ,,

et - 24 et

et - 7 et

et - 11 et

et - 27 et

et - 11 et

et - 10 et

et - 10 et

et

et - 8 et „

et - 9 et

ZEGELKORTING

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BU DE SPAR
ft SPARE* BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's
ROOKGEREI

l.v m. de toename
van de advertenties

verzoeken wij u
beleefd om de copij
vóór dinsdagmiddag
12 uur te bezorgen

f 7.65 per fles
KEUNE



Siemerink
Vorden

Gevraagd: FLINKE
HULP, een hele of halve
dag per week.
Mevr. Elverink, D 52 j

Mevr. Emsbroek-Klin.
kenberg, Groeneweg l,
vraagt een MEISJE voor
de morgenuren.

Te koop: Een grijze
haard, brand geweldig.
Zutphenseweg 60

Te koop: Een paar hoge
noren met schoenen,
maat 45 z g.a.n.
H. Visschers, C 111,
telefoon 1767

Te koop: Een goed on-
derhouden ringspoelnaai-
machine.
J. H. Wiltink,
Het Hoge 26, Vorden

DROOG TARWESTRO
thuis bezorgd, ƒ 80,—
per ton.
Benny Mulder,
Varsseveld

WEIDE. EN GEDORST
HOOI, alle soorten.
Benny Mulder,
Varsseveld

Te koop: Beste volbloed
dragende M.R.IJ. vaars,
moeder KS met beste
melklijsten.
J. W. Hilhorst, E 72,
Linde Vorden

Te koop: Vlot neurende
maal of 'n dragende koe
B. Rouwenhorst, C 22

Te koop: Biggen.
G. Vliem, ,,de Eerste-
ling" Vorden

Te koop: l dragende
zeug, 18 nov. a. d. t.
Z. Regelink, C 27,

Te koop: l toom biggen.
Joh. Wesselink, Kranen-
burg

Te koop: l toom zware
biggen. H. F. Sleedoorn,
Okhorstweg 8, Wich-
mond

Te koop: Toom biggen.
H. J. A. Garsen, Lees-
tenseweg 26, Leesten

Te koop: 5 beste biggen.
Pooterman, bfl „Buiten-
zorg"

Te koop: Zware biggen.
G. W. Winkel,
,,'t Gazoor"

• i
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X
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ANDRIES NUSSELDER

en

MINIE VRUGGINK

hebben de eer u, mede name.ns weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats
vinden op vrijdag 26 november om
11.45 uur ten gemeentehuize te Hoog-
Keppel.

Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in
de Ned. Herv. kerk te Hummelo door
de Weleerw. heer ds. P. J. Dun.

Hummelo, Rijksweg 101
Vorden, B 91

november 1965

Toekomstig adres: Rijksweg 101, Hum-
melo.

Receptie van 13.30 tot 15.00 uur in ho-
,,De Gouden Karper" te Hummelo.

-X
» i

X
X
X

X
X

X

N
X
H
X
N

X
N
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nA
W D.V. hopen wij maandag 22 november W

onze 25-jarige echtvereniging te her- o
i\ i^onlron r»denken.

W H. J. BOUWMEESTER

/ G. BOUWMEESTER-HAKKERT

Vorden, november 1965
E 88

Gelegenheid tot feliciteren van 2.30
4.30 uur in café Eskes.

i i

X
X
X

- X
X

Voor de dochter:

SJAALS,
MUTSEN,
HANDSCHOENEN

551 VISSER

Heden werd plotseling uit ons midden weg-
genomenj onze lieve man, vader, behuwd-(
en grootvader

HERMANUS GOSSELINK
echtgenoot van J. Bukman

op de leeftijd van 63 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies!

J. Gosselink-Blikman

Hengelo D. B. Harmsen-Gosselink
(Gld. : G. M. Harmsen

Warnsveld: H. Gosselink
H. Gosselink-Rietman

Zuidwolde: B. Gosselink
J. Gosselink-Nijendijk

Enschede: J. J. van Zuilekom-Gosselink
G. J. van Zuilekom

en kleinkinderen

Wichmond, 16 november 1965
Okhorstweg 10

De teraardbestelling zal plaats vinden op
zaterdag 20 november a.s. 's middags om
l uur op de Algemene Begraafplaats te
Wichmond.

VISSER

SIERSPREI,
SLAAPZAKKEN,
GEBORDUURDE
LAKENS

ELEKTRISCHE
DEKENS,
WOLLEN DEKENS,
PLAIDS

v VISSER
Knalprijzen

OnzeSLNicolaastafel
staat voor u klaar!
RUIME SORTERING IN CHOCOLADE-
FIGUREN, FONDANT ENZ. ENZ.
MARSEPEINFIGUREN

zuiv.er amandel uit eigen
banketbakkerij.

CHOCOLADELËTTERS

hebben we van Baronie, Dros-
te en Verkade, zoekt u nu uw
letter vast uit, we bewaren ze
gaarne voor u.
ONZE WEEKENDREKLAME
VOOR DEZE WEEK:

SLAGROOMTOMPOEZEN

40 et per stuk - 5 voor ƒ 1,50

ROOMBOTER UDDELERMEERTJES

30 et per stuk - ö voor ƒ 1,40

KOFFIEBROODJES

22 et per stuk - 5 voor ƒ l,—

STUK SLAGROOMGEBAK

ruim 6 gebakjes ƒ 2,60
voor ƒ 2,10

ROOMBOTER HAZELNOOTKOEKJES
70 et per 100 gram
voor ƒ 0.65 per 100 gram

BAKKERIJ

Nieuwstad — Telefoon 1384

VOOR DE VERWARMING
IN DE MODERNE KEUKEN
EEN

bijzeifornuisje
of oliekaclieltje

Vraag vrijblijvend inlichtingen
bij:

HENK VAN ARK

A\Ji m\

&

Voor de dochter:

PYAMA'S,
JURKJES,
OVERGOOIERS

VISSER

voor
kleine
met sportieve wensen

fa. M f lRTENS
Wapen- en Sporthandel

Beste kinderen,
NA AFLOOP VAN HET FEEST IN HET NUTSGEBOUW,

GAAT SINTERKLAAS NAAR DE KLEINE KINDEREN OP

DE KRANENBURG EN OMSTREKEN IN ZAAL SCHOEN-

AKER, TUSSEN PLM. 4 EN 5 UUR.

in ALBERS' zelfbediening

A\II»
Voor de dochter:

VESTJES,
TRUITJES,
PULLOVERS

VISSER

BIJ ELK f*AK KOFFIE
me'k en prijs naar keuze l CHOCOLADELETTER voor 10

HARING IN TOMATENSAUS, groot ovaal blik 79

Potten RODE BIETEN, slechts 39

CHOCOLADEHAGEL, per zak a 200 gram 65

elke tweede zak 35

LANGE VINGERS, 200 gram 79

MAGGI AROMA, 2 flesjes voor 135

KENT U ONZE OVERHEERLIJKE BANKETSTAVEN

deze week 2 stuks voor 98

Verschillende soorten DROP, per zakje 39

deze week 2 zakjes 69

ZWARE CHOCOLADEREPEN, 5 stuks voor 69

ZOUTE PINDA'S, per zakje a 300 gram 79

VIJGEN, lekker en gezond, 2 pakjes 49

PRACHT H AND APPELEN, 2 kilo 110

JUS DE ORANGE, nu per fles 139

ZUURKOOL MET ROOKWORST OVERHEERLIJK
deze week bij elke zak zuurkool, 250 gram
ROOKWORST voor 98
HOLLANDSE BRUINE BONEN, puik in de kook,
per pak a 500 gram 89

ANIJSBLOKJES, 2 pakjes 39

NESTLÊ SLAGROOM, normale prijs 104 et, nu voor »89

CHOCOLADEBEESTJES, 200 gram 98

Voor 89 et ontvangt u 2 grote stukken GEVULDE
SPECULAAS

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
bij elke kilo suiker, 250 gram BANKETBAKKERS-
KOEKJES voor 59

Voor 79 et ontvangt u 6 flinke stukken TODLETZEEP,
handig bij de kraan

ONZE WIJNREKLAME
SHERRY, OF PORT, per fles 495 et ttfdeiyk hlerbv)
250 gram ROOMBOTER voor 50

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ULBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Zie ommezijde advertentie

Koerselman
INVULLEN:

NAAM:

STRAAT OF WIJK:

WOONPLAATS:



Zaterdag 20 nov. begint de
grote St. Nicolaas^aktïe van

de Vordense winkeliersvereniging

IJS-
koud!

IJSKOUD IS UW BED EN U

STAPT ER IJSKOUD IN

een elektrisch
verwarmde deken

voorkomt slapeloosheid door
vocht, kou of koude voeten.

U kunt uw bed voorverwarmen
en de hele nacht veilig warm
houden.

Voor u ook zo'n heerlijk warme deken. Er
is keus genoeg. Zowel in een. als tweeper-
soons onder- of bovendekens in verschil-
lende uitvoeringen, kleur maat en prijs.

een echte ERRES
deken al voor 69.50

Kom uw keus maken, wij heb-
ben voor u

ERRES - PHILIPS - INVEN-
TUM EN THOMSON
elektrisch verwarmde dekens.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

ZAAL V/INKELMAN
KEYENBUR*}

ZONDAG 21 NOVEMBER

D A N S E N
Aanvang 7 uur.

ORKEST: „THE EVENING STARS"

Hei fijne komt
van de banket-
bakker !

Bakkerij
WIEKART

Telefonisch aangesloten onder no. 1750

280 et
290 et
800 et

De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

Vrijdagavond en zaterdag
200 f ram ONTBIJTSPEK 80
200 gram PLOCKWORST ... 100
200 gram GEKRUIDE HAM... 100
200 gram BOTERHAMWORST 60
250 gram f y n e ROOKWORST 100

M. Krijt, Dorpsstraat

LAMPEN,

VAZEN,

ASBAKKEN

VISSER

ZATERDAG 20 NOV. A.S.

houdt de

buurtvereniging Delden
weer een

DROPPING
voor haar leden.

Aanvang half acht vanaf M. H. Gotink.

BIJZETSTOELEN

SALONTAFELS,

LEKTUURBAKKEN

01 VISSER

[zü KUNNEN NJÉfl

j &5 WtTEN OOK DAT HET DIE
f bZERSTERKE SOKKEN
) eau VAN....- !

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

BEURS,
VOOR IEDERS SMAAK
IS GROTE KEUS
IN ONZE ZAAK !

„DE SPECIAALZ
OOK SINT ZIJN Z

SIGARENMAGAZIJN

„'t Centrum'
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 1386

Adverteren doet verkopen!

WAT DE KINDEREN OOK WENSEN:

SINTERKLAAS VINDT HET BIJ ONS !

„'t Is Koersolman
waar U slagen kan!"

MARKLIN- EN TRIXTREINEN

TALLER MODELBOUWDOZEN

JUMBO-SPELEN — DINKEYTOYS

SCHUCO — WILDEERASPOPPEN, ENZ.

DE BEKENDE BARBIE TIENAGER-

POPPEN

BON
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
ONS BEKENDE

Speelgoedboek
(prijs 40 cent)

gratis af te halen
Vrijdagmiddag 19 november vanaf 4 uur.

Zolang de voorraad strekt. Z.O.Z.

Hoe werkt de
akliel965?
van de Vordense
Winkeliersvereniging

In de periode van 20 november t.m. 4 december
worden door de deelnemende winkeliers de St. Ni-
colaasbormen verstrekt.

By aankoop vanaf ƒ l,— ontvangt u St. Nicoiaas-
bonnen. Tussen deze bonnen zitten duizenden
prysbonnen voor kleine en grote bedragen.

Prysbonnen zult u kennen aan de- opdruk van de
gewonnen prtfs in de binnenzijde vermeld, zowel
in cijfers als in letters.

De winkeliers zullen u gaarne uw gewonnen prfls
direkt in kontanten uitbetalen. U ziet gemakkelij-
ker en eenvoudiger kan het niet ! ! !

Het bestuur zal op: vrijdagavond 26 november;
maandagavond 29 november; woensdagavond l
december; vrijdagavond 8 december en maandag
6 december 's avonds van 8 tot 9 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) gelegenheid
geven prijsboiinen te verzilveren.

Wordt het winter ?
m i*

-#- -r
Koopt dan uw

SCHAATSEN BIJ DE

VAKMAN

HENK VAN ARK
HJj sltipt en repareert ze ook
voor u

„BELLA,,

De nieuwste A.E.G.
Volautomatische wasmachine
,,BELLA"

Weekt - wast - spoelt en
centrifugeert voor u.

Deze nieuwe 5 kg volautoma-
tische wasmachine A.E.G.
„Bella" óók voor een nieuwe
prijs van

f 1295.-
U kunt hem zien en gedemon-
streerd krijgen (breng gerust
uw was mee).

Andere A.E.G. wasautomaten:
TURNA ƒ 845,—

TURNAMAT ƒ 1095,—

Volautomaten:

LAVAMAT NOVA ƒ 1545,—

LAVAMAT REGINA ƒ 1595,—

Wasmachines, wasdrogers,
centrifuges

A.E.G. - ERRES - ENGLISH
ELECTRIC

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Koopt in de vreemde niet
wat eigen plaats u biedt!

SIERMANDEN,

BIJZETTAFELS,

PRULLENMANDJES

- VISSER
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DE HEER WECHGELAER HIELD INLEIDING
VOOR JONG GELRE

Onder voorzitterschap van de heer Joh. Pardijs
hield Jong Gelre afdeling Vorden vrijdagavond in
hotel ,,'t Wapen van Vorden" een ledenvergade-
ring die goed was bezocht.
Medegedeeld werd dat er in dit winterseizoen een
drietal cursussen zullen worden gehouden t.w. de
metselcursus (die reeds is gestart), de cursus
trekkeronderhoud en de cursus machinaal melken.
Deze worden gehouden in samenwerking met de
landbouwschool.
De afdeling Vorden zal meedoen aan de leden-
werfaktie, die uitgaat van het provinciaal bestuur.
Zaterdagavond 4 december houdt Jong Gelre met
2 buurtafdelingen een Sint Nicolaasbal.
Na deze mededelingen hield de heer J. Wechgelaer
dierenarts te Vorden, een inleiding over verschil-
lende dierziekten. Spreker behandelde o.a. de
trommelzucht, vibro dixcentri, uierziekten. De
heer Wechglaer wees er op dat bij alle ziekten de
voorschriften precies nagekomen moeten worden.
Nadat de heer Wechgelaer nog enige vragen had
beantwoord, bracht de voorzitter hem dank voor
zijn inleiding waarbij de heer Wechgelaer als blijk
van waardering een boekenbon werd overhandigd.

13e BONTE AVOND VORDENS
DAMESKOOR

Dat het Vordena Dameskoor zeer goed bij de be-
volking van deze gemeente staat aangeschreven,
bewees wel weer zaterdagavond de grote opkomst
In het Nutsgebouw, tot bijwoning van de jaarlijkse
uitvoering en de 13e Bonte Avond.
In haar welkomstwoord werden door de presiden-
te, mevr. Klein Brinke-Gotink, inzonderheid de
aanwezigheid van burgemeester en mevr. van Ar-
kel alsmede de heer Grotenhuys, welke laatstge-
noemde ondanks zijn hoge leeftijd, steeds deze
uitvoeringen placht bij te wonen.
Het ledental was volgens sprekster weer toege-
nomen wat een verheugend verschijnsel is, toch
hoopte zij, dat zich nog meer dames voor het
koor zullen aanmelden om met elkaar de mooie
zang te beoefenen, onder de bekwame leiding van
de heer D. Wolters, welke laatste een speciaal
dankwoord in ontvangst mocht nemen. Ook het
meisjeskoor staat nog veel in de belangstelling
van de bevolking. Ouders die daarvoor in de ge-
legenheid zijn werden opgewarmd hun kinderen
hieraan te doen deelnemen, wat uiteindelijk het
Dameskoor weer ten goede komt. Het koor komt
thans weer uit in de afdeling uitmuntendheid, al-
dus spreekster. De presidente wenste alle aanwe-
zigen een gezellige avond toe.
Het programma, dat 7 zangnummers bevatte,
werd onder leiding van direkteur, de heer D. Wol-
ters, vlot ofgewerkt. Hiervan willen wij in het
bijzonder noemen „Engelenkoor" van Felix Men-
delsshon en ,,Aan de schone blauwe Donau" van
Johann Strauss, welke nummers een mooie vertol-
king kregen hoewel de sopranen in laatsgenoemd
stuk wel enigszins uit de toon vielen.
Na de pauze was de Bonte Avond met zijn schets-
jes en liedjes en keurige kostuums, weer de clou
van de avond, waarin zich de dames als echte to-
neelspeelsters ontpopten. Vooral de „finale" le-
verde een bont en kleurig schouwspel op dat aller
belangstelling genoot.
De presidente was dan ook de tolk van de aan-
wezigen alle leden hartelijk dank te brengen voor
het gebrachte alsmede de „stille" medewerkers
achter de schermen o.m. de heren Visscher, Weus-
tenenk en Koop (conciërge van het Nutsgebouw)
welke laatste wegens het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd, zijn werk als zodanig
zal neerleggen, waarvan 17 jaar in dienst van het
Vordens Dameskoor. Spreekster hoopte in een te
beleggen afscheidsavond hierop nader terug te
komen.
Met een gezellig bal, waarvan een druk gebruik
werd gemaakt, werd deze mooie zang- en toneel-
avond besloten.

EEN FRAAI SUCCES

Het Vordens Mannenkoor nam onder leiding van
de heer D. Wolters deel aan het internationaal
zangconcours te Nijmegen en behaalde in de supe-
rieure afdeling een eerste prijs met 333 punten.
Bij het bekend maken van de uitslag noemde de
voorzitter der jury dit een zeer bijzondere pres-
tatie, daar het koor slechts 24 leden telt. Er wordt
dan ook het uiterste van leden en dirigent gevergd
om deze moeilijke nummers zo perfekt uit te voe-
ren. Hij kon zich niet voorstellen dat in Vorden
niet meer mannen zouden zijn te vinden die zich
graag bij zo'n koor willen aansluiten en deed een
beroep op de Vordense mannen om het koor, dat
onder zo'n goede leiding staat, te komen verster-
ken.
Deze ontboezeming van de heer S. Terpstra wil-
len we gaarne aan onze lezers doorgeven. In Vor-
den, met z^n ruim 6000 inwoners, moet het toch
mogelijk zijn een mannenkoor van zo'n zestig le-
den op de been te brengen. De repetities worden
op maandagavond in de koffiekamer van het Nut
gehouden. Heren met een goede stem, u bent er
welkom.

NUTSDEPARTEMENT VORDEN

Vrijdagavond hield het Nutsdepartement Vorden
in het Nutsgebouw een algemene ledenvergade-
ring. De voorzitter, de heer H. Wesselink, heette
allen hartelijk welkom.
Spreker memoreerde enige aktiviteiten van het
afgelopen jaar (Kerstweekkomité, ijsbaan- en me-
lodicaclub enz.). Hieruit bleek dat het Nut wel
oud is, maar nog steeds aktief. Voorts deelde de
heer Wesselink mede, dat er een oproep was ge-
plaatst voor een conciërge (echtpaar). De tegen-
woordige conciërge, de heer W. Koop. gaat nl. in
mei met pensioen. Ook de fam. Eckhardt-Smit
houdt op met de buffetwerkzaamheden. Het de-
partement telt momenteel 271 leden.
Uit het jaarverslag van de sckretaresse, mevr.
M. van Mourik-Spoor, bleek dat alle instellingen
met succes hebben gewerkt. De Nutsavonden zijn
goed geweest. Het bezoek gaat iets vooruit.
De Nutsbibliotheek leende in totaal 6428 boeken
uit. De gemeentelijke subsidie werd verhoogd,
waarvoor dank werd gebracht.
De Nutsfloralia bestond 40 jaar. Tijdens deze
feestelijke tentoonstelling werden enkele bestuurs-
leden gehuldigd. Het aantal inzendingen bedroeg
429.
De Nutsblokfluitclub heeft haar leerlingenaantal
uitgebreid tot 45 (hieronder ook melodica-begin-
nelingen). Het gemeentebestuur heeft ƒ 320,—
subsidie verleend voor het aanschaffen van de
melodica's, waarvoor het Nutsbestuur de ge-
meente zeer dankbaar is.
De cursus autotechniek werd gegeven door de
heer Leenders uit Nijmegen. Er waren 21 cursis-
ten.
Op de jaarlijkse ouderavond van de Nutskleuter-
school waren vele ouders aanwezig. De financi-
ële toestand is gunstig. Wegens huwelijk nam
mej. Uenk in december afscheid van de school en
werd mej. Kroeskop uit Zutphen benoemd. Het
leerlingenaantal is momenteel 69.
De Nutsreis ging dit jaar naar het rijtuigmuseum
„Nienond" in De Leek.
Het bezoek aan de bioscoop neemt gestadig toe.
Er is nu een cinoscoop aangeschaft. Alleen is het
jammer, dat sommige jeugdige bezoekers zich ge-
regeld misdragen. Het bestuur zoekt voor dit
probleem een oplossing.
Na de sekretaresse voor haar jaarverslag dank
te hebben gebracht, sprak de heer Wesselink
eveneens een woord van dank aan alle medewer-
kers.
Hierna bracht de heer Klein Lebbink het jaarver-
slag van de Nutsspaarbank uit.
Bekijken we de balans- en resultatenrekening,
dan biykt dat het Nutsdepartement heeft te kam-
pen met een nadelig saldo \1^^ .̂631,31. De voor-
zitter betreurt dit nadeligf^^^. De inkomsten
van de zaalhuur zjjn achter^J^egaan en door de
koersverliezen kan de spaarbank ons niet steunen.
Misschien zou de gemeente in de toekomst sub-
sidie kunnen geven. De g^BÉwen van het Nut
hebben in ieder geval ger^ ^Jerwaarde tegen-
over de schulden, aldus de^^r Wesselink.
In de kaskommissie werde nierna benoemd de
heren Voorhorst en Vedders, met als plaatsver-
vangend lid, de heer Harmsma. Voorts verleende
de vergadering haar goedkeuring aan het be-
stuursvoorstel om de hypotheek met ƒ 3.000,—
uit te breiden.
Bij de bestuursverkiezing werden mevr. van Mou-
rik-Spoor, mevr. G. Wullink-Lebbink, de heer
G. W. Eyerkamp en de heer J. V. Plas herkozen.
Bij de rondvraag deelde de voorzitter mede, dat
het in de bedoeling ligt maandelijks een kinder-
film te draaien. De heer de Boer zal met de blok-
fluitclub een bezoek brengen aan het bejaarden-
tehuis de „Wehme".

PRINSENBAL „DE DEURDREAJERS"
GROOT SUCCES

Onder de alom bekende leuze „Neet neulen,
maor deurdreajen" vierde de Carnavalsver. „De
Deurdreajers", alhier, zaterdagvond in zaal
Schoenaker op de Kranenburg op geslaagde wijze
het traditionele Prinsenbal, waarmee het nieuwe
Carnavalsseizoen werd ingezet.
Tegen kwart voor 9 arriveerden Prins Cornelis,
zijn trouwe adjudanten „Hermanus" en „Hendri-
kus", de Raad van Elf en de Tanzmarikes en
werd 't Prinsenbal glorieus ingezet. „The Rhythm
Stars" begeleiden de dansende paren met vro-
lijke carnavalsmuziek en Prins Cornelis had tot
precies 11 min. over elf het heft weer in ver-
trouwde handen. Hij dankte hierna zijn onderda-
nen en zijn medewerkers voor het vertrouwen dat
zij in hem gesteld hadden en mengde zich hierna
als „gewoon burger" weer onder de feestvieren-
den. Toen de klok reeds de kleine uurtjes aan-
wees namen de carnavalsleden hartelijk afscheid
van elkaar met een „tot weerziens" op de eerst-
volgende dansavond in '66, waar de nieuwe Prins
Carnaval zal worden bekend gemaakt.

OPBRENGST KOLLEKTE

De kollekte voor het geestelijk gehandikapte kind
heeft, dankzij dat er ook dit jaar buitenaf werd
gekollekteerd, het prachtige bedrag van
ƒ 1.320,62 opgebracht.

BIOSCOOP
Zondagavond draait in het Nutsgebouw te Vorden
de film: „De klokkenluider van de Notre Dame",
met in de hoofdrollen Charles Laughton en Mau-
reen O'Hara.
Hoog in de toren van de Notre Dame sterft Qua-
simodo tussen zijn dierbare klokken.
Leeftijd 14 jaar.

Vrolijk wapperde vrijdagmiddag bij het pand van
de heer J. Wiekart in de Burg. Galléestraat de
Nederlandse en Finse vlag.
Dit alles ter gelegenheid van de feestelijke ope-
ning van de banketbakkerij die de heer Wiekart
aldaar heeft gevestigd. De Finse vlag was uitge-
stoken ter ere van mevr. Wiekart-Storback die,
zoals u inmiddels begrepen zult hebben, uit Fin-
land afkomstig is.
Omdat er in Vorden geen zaak was die zich lou-
ter toelegde op fijne banketwaren, vatte de heer
Wiekart enkele jaren geleden het plan op, om hier
een luxe banketbakkerij te beginnen. Zijn toe-
komstdromen gingen op 11 mei jl. in vervulling
toen met de bouw van de banketbakkerij annex
woonhuis werd begonnen.
Vrijdagmiddag was het dan zover dat de zaak ge-
opend kon worden. In totaal heeft het pand een
oppervlakte van ca. 145 m2. De winkel zelf is 6
bij 4 m2. Aan de linkerzijde zijn hier de chocolade-
artikelen uitgestald, met daarvoor een koelvitrine
voor het gebak en een vitrine voor koekjes etc.
Aan de rechterzijde is plaats gemaakt voor di-
verse soorten ander „snoepgoed". De smaakvol
ingerichte etalage geeft het geheel een keurig
aanzien.
Achter de winkel is de bakkerij gevestigd. Be-
halve de elektrische bakoven treft men hier o.m.
een diepvries, waar de ongebakken produkten op-
geslagen kunnen worden, terwijl er bovendien
ruimte is gecreëerd voor een magazijn. De woon-
kamer, die naast de winkel is gelegen, kan in
drukke tijden (b.v. met St. Nicolaas en de Kerst),
worden ingeschakeld voor de etalering van ban-
ket etc. De slaapkamers, logeerkamer, douche
etc. zijn een verdieping hoger gelegen.
Hoofdaannemer van het pand was de fa. B. Ron-
deel uit Vorden. Het timmerwerk werd verzorgd
door de fa. Venderbosch uit Ruurlo. De centrale
verwarming en loodgieterswerk door de Gems uit
Vorden. De fa. Greuters verzorgde het schilder-
werk; de fa. Pongers het elektrische gedeelte en
de fa. Barendsen voor het smidswerk. Architekt
was de heer van Houte.
De heer Wiekart die o.m. als banketbakker werk-
zaam is geweest in enkele gro^Hotels en restau-
rants in Zweden is vanzelfspreKend zeer in zijn
nonies met zijn nieuwe zaak. Het begin is fan-
tastisch geweest, want de verkoop op vrijdag en
zaterdag heeft mijn stoutste verachtingen over-
troffen, zo vertelde hij ons. A^B de plaatselijke
middenstand is deze luxe bawBtbakkerij onge-
twijfeld een grote aanwinst.

IJsbaan-mededelingen
DE AANLEG VAN DE IJS-
BAAN VORDERT, EN IS
BINNEN ENKELE WEKEN
GEREED.

Lidmaatschapskaarten worden
uitgereikt op dinsdag 23 nov.
van 5.00 - 7.30 uur in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw.

Degene die zich nog niet hebben opgegeven
als lid van de ijsbaan, kunnen zich op 23
nov. nog aanmelden en ontvangen dan te-
gen betaling de lidmaatschapskaart.
Niet afgehaalde lidmaatschapskaarten van
opgegeven leden worden na 3 december
aangeboden met ƒ 0,50 inkassokosten.

Na deze data zullen de prijzen van de lid-
maatschapskaarten verdubbeld worden.

Het bestuur.

SCHIPPERS
KLOMPEN

IDEAAL IN DE WINTER

Wullink's Sclioenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

BADDOEKSETS,
TAFELGARNITUREN,
ONTBIJTGARNITUREN

5» VISSER

GROOT DROOGEFFEKT

ROESTVRIJE DROOGKORF

SNELWERKENDE
AUTOMATISCHE REM

ELEKTRISCHE EN MECHA-
NISCHE VEILIGHEID

PRACHT UITERLIJK

EN . . KEMA KEUR

Dat alles koopt u met een

ZET-GENTRIFUGE
P O N G E R S
Nieuwstad 10 — Telefoon 1474

HERVORMDE GEMEENTE

Zittingen Kerkelijke bijdragen
worden gehouden op vrijdag
19 november van 9-11 uur en
zaterdag 20 november van
2-3.30 uur in het nieuwe cate-
chisatiegebouw achter de kos-
terswoning.

ZOJUIST VERSCHENEN

H. Lansink:

„De D u i z e n d s c h o o n "
Roman uit de Geld. Achterhoek

HET ADRES

BOEKHANDEL

HIETBRINK
Vorden — Telefoon 1253

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Puch kofferrekken, beenschilden,
windschermen, carterolie

BROMFIETSBEDRLJF

TRAGTER

éi\
U'

Voor de zoon:
JONGENSVESTEN,
PULLOVERS,
TRUIEN

VISSER

Het regent geldprijzen in Vorden!!!
Vanaf 20 nov. a.s. in de Sint Nicolaasaktieü
ZIE SPECIALE SINT NICOLAASKRANT



Beste kinderen Sint Nicolaas komt a.s. zaterdag

om 13.25 uur met de trein in Vorden aan.

Hebben jullie de rebus uit de Sint Nicolaaskrant al opgelost?

Sportieve geschenken geven vreugde

Nylon jacks, sportief, met heerlijk warme isother-
myl tussenvoering, voor dames, heren en tieners.

En daarbij passen: Nylon wanten en vlotte dames-
pantalons van soepel Helanca, in vele kleuren.

Sporttruien, vesten, pullovers, schitterende des-
sins, modellen en kleuren.

Trainingspakken, schaatsmutsen, ski wanten,
turnpakjes.

Voetballen, in leder of plastic. Voetbalschoenen,
Adidas, Honved en Puma, voor topprestaties.

Steeds boeiende spelen: Stratego, Scrable, Mono-
poli, MAh Jongg, Tafeltennis, Badminton, Puz-
zels, Speelkaarten, Poker- en dobbelstenen.

Kampeerartikelen: Slaapzakken, dekenmodel, ook
met prachtige dessins, met dons, leacril of draion;
opvouwbare kamp-tuinstoelen, tafels en rustbed-
den.

Luchtbuksen en -pistolen, ruime keuze. Grote
sortering jacht- en ruitersportgeschenken.

HARTENS'
WAPEN- EN SPORTHANDEL — VORDEN

Voor vader:

HANDSCHOENEN,
ZELFBINDERS,
ZAKDOEKEN

** VISSER

Zet bovenaan uw verlanglijst

EEN PAAR KUNSTSCHAAT-

SEN MET LAARZEN OF

EEN PAAR NOREN

verkrijgbaar bij

A. JANSEN
'T SCHOENENHUIS

WIJ ZOEKEN EEN IETS
OUDER

echtpaar
Waarvan de vrouw geniegen is
tegen vergoeding een show-
room te onderhouden en in
staat is om klanten te woord
te staan.
Woning komt disponibel.

BRIEVEN POSTBUS l, VORDEN

Een g-oed gekozen praktisch^

cadeau geeft niet alleen vol-

doening, maar is ook iets

waar u jaren plezier van heeft.

L M D

kan u daarbij het beste adviseren ! ! !

Zutphenseweg 14 - Telefoon 1514 - Vorden

VIVO'f»
ACKERMAN & KAMPHUIS N.V

GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN
ZUTPHEN

In ons magazijn hebben wij
plaats voor een

aktieve jonge kracht
( 1 7 - 2 5 jaar)

die na inwerking in staat is
zelfstandig te werken.
Afwisselend werk.
Loon nader overeen te komen.

Sollicitaties aan:
ACKERMAN & KAMPHUIS N.V.
Oostzeestraat 2 te Zutphen, tel. 05750-3341
Na kantoortijd:
Boonendaal 30, Warnveld, tel. 05750-4064

N.V. ENGROSSlf lCHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedreven te Borculo en Vorden is plaat"
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek

Goede verdienste met prestatie-beloning

Deelname aan bedryfsspaarregeling

Opname in het bedrijfspensioenfonds

Werkkleding kosteloos in bruikleen

Elke week een vleespakket tegen gerinf •
vergoeding

Reiskostenvergoeding

Vervoer met eigen busdienst vanuit DoettB-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) ••
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

TEXTIELGESCHENKEN
geven meer vreugd!

K E U R K O L L E T I E
SINT NICOLAASGESCHENKEN
VOOR HET HELE GEZIN

ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR.. VORDEN

Heeft u koude voeten?
Vraag St. Nicolaas dan een
paar warme

BONTLAARZEN OF

PANTOFFELS

A. JANSEN
„'T SCHOENENHUIS'

OOK SINT NICOLAAS STAAT IN
VUUR EN VLAM VOOR DE PRACHTIGE

MYLFLAM gasaansteker
O Licht in gewicht
O Zuinig in gebruik
O Sierlijk van vorm
O Grote navultank
O Prijs vanaf ƒ 19,95
O Navultank ƒ 3,85 (voldoen-

de voor meer dan l jaar !)

U VINDT ZE BIJ:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 — Tel. 1553

Bond v. Plattelandsvrouwen - G.M.v.L -
Jong Gelre

PROPAGANDA F E E S T A V O N D
op vrijdag 26 en zaterdag 27
november 1965 in het Nutsge-
bouw te Vorden.

Aanvang 7.30 uur.

Door leden van Jong Gelre wordt het
toneelspel

„Verbroken banden"
opgevoerd in 6 taferelen door Torn Dekker.
Enkele dames van de Plattelandsvrouwen-
vereniging zorgen voor een kort voorpro-
gramma.

Entree ƒ 2,— (bel. inbegr.)
Komt allen een van deze avon-
den bezoeken.

Autopeds, kinderdriewielers, kinder-
rüwielen, verkeersbellen

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

Voor moeder:

HANDSCHOENEN,
SJAALS, ZAKDOEKEN

= VISSER

Voor vader:
VESTEN,
PULLOVERS,
TRUIEN

VISSER

WIJ HEBBEN EEN SPECIALE
AANBIEDING IN

moderne

Kolen-haarden
GRIJS EN BEIGE.

Vraagt vrUbUJvend inlichtingen
en pr\js.

KUYPERS
„SLOOTSMID" — LAREN TEL 221

St. Nicolaas is in aantocht!

ZORG VOOR BLIJDE
GEZICHTEN

•
KOOPT UW CADEAUS BLJ:

P. DEKKER

Jaarfeest C.J.V. Wildenborch
op vrijdag en zaterdag 19 en 20
november, met het toneelspel

,,KLOKKEN LUIDEN VOOR ANNIE"

is wegens ziekte

UITGESTELD
tot 10 en 11 december.
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TIJDELIJK pp
LEEUWENZEGEL MARGARINE
voor 20 glazen zegels en

f3,50
WEGENS ENORM SUCCES GAAT DEZE
AKTIE DOOR TOT
EIND DECEMBER ' ̂ -"*—=*«

1965

Vraag morgen aan uw melkman Leeuwenzegel
margarine met glazenzegel.

IV» tV H V, A K. » M »
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NIEUW NIEUW

De ERRES ROSETTA
H A A R D R O G E R
MET NAGELLAKDROGER EN PARFUMVERSTUFVER

Verder keuze uit:
INVENTUM, TOMADO, NOVA

PONGERS
NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

Voor vader:
SOKKEN,
SJAALS,
PYAMA'S

VISSER

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN TELEFOON 1314

Bescherm U tegen de kou!
• WOLLEN DEKENS

• DBALON DEKENS

• ELEKTRISCHE DEKEN 8

IN VELE MERKEN VOORRADIG

Voor een échte deken

naar „Het Binnenhuis9'
HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

GESLOTEN
BIJ DEZE DELEN WIJ U MEDE, DAT ONZE WINKEL.
STATIONSWEG l, VANAF HEDEN GESLOTEN IS.
WIJ DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN WAT WIJ
ALTIJD VAN U MOCHTEN ONTVANGEN.

Als wij te zijner tijd onze showroom openen
in

G AS ARTIKELEN, W AS AUTOMATEN,
KOELKASTEN

dan hopen wij u weer te kunnen bedienen.

N. |. KEUNE
Stationsweg l — Vorden

DE GASVERKOOP WORDT GEWOON
VOORTGEZET

Maak het u gemakkelijk, al uw
groenten panklaar, iedere dag

V E R S
GESNEDEN BOERENKOOL
GESNEDEN HUTSPOT
GESNEDEN RODE KOOL
GESNEDEN UIEN ENZ.

D E R K S E N
Groente, fruit en bloemen, Zutphenseweg

in l

VLOEIBARE
WARMTE

Ik verkoop FINA Flamazur, de olie waar uw
oliehaard of olie-convector zo prima op brandt.

Tientallen FINA mensen doen iedere dag weer hun
uiterste best om u een goed kwaliteitsprodukt te leveren.
Daarom - en dat mag u best weten - vind ik het prettig
om Flamazur te verkopen. Het is immers prettig om een
goed produkt te verkopen en tevreden klonter^ te
hebben.

V KII KOOI* AIIKESSEN:
Brandstoffenhandel
G. WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Tel. 05752-1217 VORDEN

VOOR HET WARMSTE VUUR

FINA



G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

SIHÏERKLflAS
VINDT EEN GROTE SORTERING
CADEAUS IN ONZE ZAAK.

HIJ WEET UIT ERVARING:

't Is KOERSELMAN
waar U slagen kan!
Luxe- en huishoudelijke artikelen; Sola-caa»
settes; opbouwserviezen; Brabaiitia. en
Tornado-artikelen; glas, porcelein en aarde-
werk; tassen, lederwaren, bijouterieën.

KOMT VRIJ EENS BINNEN KIJKEN ! ! !

Vaders Verlanglijstje

DEGELIJKE PIJP

GASAANSTEKER

SIGARENKOKER

LEKKERE TABAK —

TABAKSDOOS

PIJPKRABBER

SINT NICOLAAS VINDT DIT ALLES BU

D. Boersma

SIGARENMAGAZIJN
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

Adverteren doet verkopen!

ATTENTIE ! !
Hebt u onze
VERSE HAANTJES
AL GEPROEFD?
ledere vrijdag voor-
middag op de markt

Poüliersbedrijl RUVU
tel. 1283 tel. 1214

Snelle en vakkun-
dige

RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ ö,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

H. Mjftogt,

B. van Hackfortweg 31

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

Verhuur
van gelegenheidskledlng
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS
kleermakerfl, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging ?
Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bfl :

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIEXdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENTJWSTERKEN.
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterJJ en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

DE WINTER IS ER WEER !
ZORG DAT U LEKKER
WARM IN BED LIGT

natuuriyk met een

elekt r ische deken
Uitgebreide sortering.

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Vorden — Telefoon 1253

Sets autoreservelampjes, achteruitry-
lampen, antiwaasschermen, cocos-
matten

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER

ITERIJDRAttk,

De Olde Meulle"
Gedipl. drogist

J. M. VAN DER WAL

A\
9

Voor vader:
OVERHEMDEN
WEEKENDERS
MANCHETKNOPEN

VISSER

VRAAGT:

COÖP. ZUIVELFABRIEK

„DE WIERSSE"
E 132 — VORDEN

Jonge mannelijke
of vrouwelijke kracht
voor kantoorwerkzaamheden.

Prettig en afwisselend werk.

Aanmelden zo spoedig mogeljjk aan het
kantoor der fabriek

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Mledema Deventer

ZONDAG 21 NOVEMBER, 8 UUR:

De Klokkenluider van
de Notre Dame

met: Charles Laughton, Maureen O'Hara.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

41
Voor moeder:

TWINSETS, PULLO-
VERS, VESTEN

VISSER

DOE HET ze 11

heden hardboard
in de maten:
122 x 214 cm
122 x 244 cm
122 x 274 cm
122 x 305 cm

a ƒ 4,18 per plaat
è. „ 4,77 „ „
& „ 5,38 „ „
a ,, 5,95

VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTDXELEN
NAAR

H A R M S E N
Schoolstraat, Vorden

Nutskleuterschool
De ouders van de kleuters wor-
den vanavond om half acht
verwacht voor een werkavond
in de kleuterschool.

U kunt zich dan een voorstelling maken
wat de school voor uw kleuter betekent.

Het belooft een interessante en
leerzame avond te worden.

Onder deskundige leiding van de leidsters
leert u met bescheiden middelen een werk-
stuk maken.

Het bestuur.

Doe het nu
Laat nu uw woning, villa of bungalow door
ons SPUITEN OF VERVEN in elke ge-
wenste kleur. Alles onder volle garantie.
Ook het adres voor al uw BINNENVERF
EN BEHANGWERK.

fa. Benrie
Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
tel. 08342-609. Tevens autospuitinrichting

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Dames, wilt u oog iets geven
voor de

v e r l o t i n g
op de propagandafeestavond
ten bate van de Kerstmiddag,
dan kunt u dit inleveren voor
24 november bij één der be-
stuursleden.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

ê

Voor moeder:

NYLON HUISHOUD-
DUSTERS, SCHORTEN,
ONDERJURKEN

VISSER


