
Donderdag 20 november 1969
31e jaargang no. 34

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

en

Zondag 23 november
Hervormde kerk

9.00 uur ds J. van de Vange uit Zutphen
10.15 uur ds J. H. Jansen

onderwerp: Met al die

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds R. Oosterhof f uit Holten
19.00 uur ds J. Tevel uit Aalten

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 om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST W l] KVERP LEEGST ER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) H87

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink avn maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Egbertus Gerardus Johannes z.v. J. G.
Simmelink en E. W. J. Ebbers.

Ondertr.: H. W. Rossel en G. Klein Geltink. R.
J. K. Hartendorp en T. Klein Iklcink. G. A. Hid-
dink en W. J. Kornegoor. J. G. Vögtilander en C.
Aartsen. J. W B. Besselinlk en A. E. R. Waenink.
F. Weisz en J. A. H. Takkenkamp.

Gehuwd: G. J. Jansen en H. Fleming, D. Bogchel-
man en F. J. Mennink, H. den Bode en G. Sloot.

Opbrengst kollekte
Op initiatief van een paar meisjes werd op de
feestelijke ouderavond van de school op het Hoge
een kollekte gehouden voor Hongerend Biafra.
Deze kollekte bracht 'het prachtige bedrag van
ƒ 113,12 op. Hulde voor dit initiatief!

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

Brand

in

Vorden

een
triest
geva

foto Stijl - Vorden

Maandagmorgen werden ^fcinwoners van Vorden
ca half elf opgeschrikt o^r het geloei van de
brandweersirene. Ditmaal was het geen loos alarm,
maar pure ernst.
In de voormalige leerlooierij van de fa Albers
(thans is hier de Sorbo Produktiemij gevestigd)
was nil. brand uitgebroken^^ feite een triest geval
want het lag in de bedoëlnT^ van deze fa over en-
kele weken met de produktie te starten van een
aantal plastik artikelen, op huishoudelijk gebied.
Naast deze produktieafd. zijnde het voorste ge-
dedte van deze zaak, is daar achter een opslag-
ruimte van 50 bij 20 vierkante meter. Zaterdag
jl. is men hier nog druk bezig geweest met het op-
slaan van allerhande plastik artikelen. De Sorbo
behartigt nil. ook de verkoop van 12 fabrieken op
het gebied van huishoudprddukten. Het lag in de
bedoeling om van hieruit met eigen vrachtdienst
de Nederlandse groothandel in huishoudelijke en
levensmiddelenbranches te bedienen. Juist in deze
opslagruimte ontstond de brand.
De brand werd ontdekt door de heer Kamperman
die vooraan in de fabriek bezig was een reparatie
te verrichten. Ineens hoorde ik van buiten iets, maar
ik dacht dat het hagelde. Toen ik het echter hoor-

de knetteren, keek ik n^^^buiten en zag een kleine
vlam, aldus de heer Ka^perman. Hij belde direkt
de brandweer, die in korte tijd met vol materiaal
•aanwezig was. De brandweer stond echter voor
een onmogelijke taak want de opslagruimte stond
binnen enkele minuten in lichte laaie en er was geen
redden meer aan. ^fc
Voor de brandweerlied^ff was het bovendien nog
zeer gevaarlijk werken, want in het magazijn waren
verschillende spuitbussen opgeslagen die uit elkaar
ploften.
De brand ging gepaard met een enorme rookont-
wikkeling. Een paar loodsen naast het magazijn
bleven behouden. Bovendien was 'het gunstig dat
de wind in de goede richting stond, anders was de
ellende niet te overzien geweest.
Tot half vijf 's middags zijn de brandweerlieden
bezig geweest met het nablussingswerk. Over de
oorzaak van de brand tast men nog volkomen in
het duister. Dinsdagmiddag zijn specialisten van
de technische recherche naar Vorden gekomen om
een onderzoek in te stellen. Tot op dit moment
staan we nog voor een raadsel, aldus vertelde ons
een politiefunktionaris. De schade wordt geschat
op enkele tonnen.

Ouderavond Nutskleuterschool
Vele ouders v/aren aanwezig om de ouderavond
van de nutskleuterschool de Kroezestulp bij te wo-
nen. In zijn openingswoord heette de voorzitter
de heer A. Harmsma in het bijzonder welkom de
spreekster van deze avond mevrouw E. M. M. G.
Wortelboer-Haack, die is verbonden aan het KNO
gezinsvoorlichting.

Mevr. Kater de sekretaresse, gaf in haar jaarover-
zicht melding dat het afgelopen jaar een aktief
schooljaar was geweest. Bijzonder tevreden toon-
de zij zich over de wijze, waarop de kleuterschool
wordt schoongehouden.

De penningmeester de heer Geerken, vermeldde
dat er met een redelijk beleid rond gekomen kan
worden. Medegedeeld werd, dat de hoofdleidster
mej. Geyssen 9 december in het huwelijk zal tre-
den. Ze blijft evenwel aan de school verbonden.
In de pauze was er voor de ouders gelegenheid
om de werkstukjes van de kinderen te bekijken.
Hierna kwam mevr. Wortelboer aan het woord.
Zij hield een interessante lezing over het hoe en
waarom van speelgoed.
Vaak kopen ouders speelgoed voor hun kinderen
waar zij eigenlijk nog niet rijp voor zijn en wat
dus voor de kinderen niet fijn is om mee te spelen.

Gekombineerde vergadering
In de zaal van hotel Het Wapen van Vorden hiel-
den de afdelingen Vorden van de ABTB de G.
M. van Landbouw, de CBTB en Jong Gelre ge-
zamenlijk een goed bezochte gekombineerde ver-
gadering.
Voorzitter de heer Mennink (GMvL) heette in
het bijzonder welkom ir Baas uit Zutphen, welke
zou spreken over het onderwerp: De toekomst
van de landbouw.

Verder wees spreker er op dat 1969 een bij uitstek
goed jaar is geweest, doch dat er toch nog ver-
schillende problemen op een oplossing wachten.
Hierbij wees de voorzitter op het grote boterover-
schot.

Na een kleine opleving in de pluimveehouderij is
deze thans verre van rooskleurig te noemen.
Bij de varkenshouderij heeft de EEG een gunstige
uitwerking gehad. Al met al is het zo, dat de toe-
komst van de landbouw nog vele zorgen baart.
Ir Baas hierop het woord verkrijgende, deelde mee
dat er thans nog velen zijn, met name onder de
jongeren, welke in de landbouw geen bestaans-
mogelijkheden meer kunnen vinden. Dit euvel ziet
men niet alleen in Nederland, doch ook in Fran-
krijk en Duitsland.

Spreker wees er vervolgens op, dat aan de afzet
mogelijkheid ten aanzien van de konsumptie een
grens is. Voor de afzetmogelijkheden is Nederland
een gunstig land, waarvoor in ons land steeds is
gezorgd. Nederland beschikt over de best ontwik-
kelde landbouwbevolking. Op langere termijn zal
spreker nog wel enige toekomstmogelijkheden zien.

Velen vinden op een eenmansbedrijf nog een be-
staan. Boer zijn is ondernemer zijn. \Vil men boer
wonden, dan moet er een redelijke basis zijn. Voor
de afzet van onze produkten dragen wij gezamen-
lijke verantwoordelijkheid.
Na beantwoording van een aantal vragen dankte
de voorzitter de heer Baas voor zijn duidelijke uit-
eenzetting.

Huldiging Jan Oosterink
De te volgen route van de Nederlandse Kampioen
Jan Oosterink (motorcross junioren) luidt als volgt
Start om plm. 19.15 uur bij de spoorweg over gang
aan de Almenseweg, daarna Burg. Galléestraat,
't Jebbink, De Boonk, De Bongerd, Het Elshof,
De Boonk, Ber. van Hackfortweg, van Heeckeren-
straat, Hert. Karel van Gelreweg, van Limburg
Stirumstraat, Het Hoge, Raadhuisstraat, Nieuw-
stad, Raadhuisstraat, Dorpsstraat, Insulindelaan,
Molenweg, Stationsweg, Burg. Galléestraat. Hul-
diging gemeentehuis plm. 20.15 uur.

Na de huldiging receptie in zaal 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit) voor diegene, die hem wil
feliciteren. Zie advertentie in dit blad.

Ledenvergadering Nut
Afgelopen zaterdagavond hield het Nut een bui-
tengewone algemene ledenvergadering voor het be-
gin van de tweede nutsavond.
Na opening en het welkomswoord van de nieuwe
voorzitter de heer A. Harmsma, werd direkt over-
gegaan tot het doel van deze vergadering, n.l. het
voor de tweede maal goedkeuren van de nieuwe
statuten en huishoudelijk reglement van het nuts-
departement Vorden.
Deze goedkeuring geschiedde met algemene stem-
men. De aldus aangenomen statuten en huishou-
delijk reglement zullen in werking treden, zo gauw
de goedkeuring van het hoofdbestuur der Maat-
schappij tot Nut van het Algemeen verkregen is
Dan zal het departement zes instellingen heVi ^
nl. het nutsgebouw, de nutsbibliotheek, de nuts
kleuterschool, nutsfloralia, de nutsblokfluit- en
lodicaklub en de nutsbabysitcentrale.

Deze zes instellingen zullen elk worden bestuur '
door een kommissie van minstens drie nutsle'l
waarvan er één zitting heeft in het departeim ü
bestuur.
Het nutsgebouw zal zodoende een zelfstandige
plaats los van het departement gaan innemen in
de Vordense gemeenschap.
De voorzitter betreurde het dat in het verslag in
Contact van de ledenvergadering van 30 oktober
j.l. een volkomen onjuiste weergave werd gege-
ven van de samenwerking met het Jeugdcentrum.
Na een gehouden eerste gesprek op initiatief van
het Nutsdepartement zal in de nabije toekomst
zeker een tweede gesprek volgen met als mogelijk
resultaat een prettige samenwerking tussen het
nutsgebouw en het jeugdcentrum.

Nutsavond
De tweede nutsavond die zaterdagavond in het
nutsgebouw te Vorden werd gehouden, werd ver-
zorgd door de toneelgroep De Hoveniers uit Bilt-
hoven.
De voorzitter de heer A. Harmsma die in zijn ope-
ningswoord o.a. woorden van welkom sprak tot
burg. van Arkel en echtgenote, toonde zich terecht
verheugd, over de publieke belangstelling voor deze
nutsavond. Meestal woont maar een handjevol be-
langstellenden een dergelijke avond bij.
Voorts werd welkom geheten de heer Smit, regi-
onaal NVN adviseur afd. Gelderland.
Hierna was het de beurt aan De Hoveniers die
voor het derde achtereenvolgende jaar in Vorden
voor het Nutsdepartement optraden. Ditmaal werd
gespeeld het stuk van Arthur Miller getiteld 'Mijn
Zonen'.

Het stuk speelde zich af in een buitenwijk van een
kleine Amerikaanse stad, waar in een fabriek cy-
linderkoppen werden vervaardigd voor de lucht-
macht. Deze cylinderkoppen bleken ondeugdelijk
waardoor verschillende piloten om het leven kwa-
men. De vraag ontstond toen 'wie is de schuldige?'
Het gelukte De Hoveniers in dit spannende stuk
de aanwezigen tot het laatst toe te boeien.
Er werd vlot gespeeld hetgeen zeker een kom i -
ment betekent voor regisseur Janjaap Enge"^ • l
De rol van moeder Kate werd door Miep E nc
berts op voortreffelijke wijze vertolkt.
Aan grimering en dekors was goede aan^p.cM
steed.
Voorzitter Harmsma dankte het gezelschap na a r-
loop voor het gebodene en hoopte dat de diepere
zin en achtergrond van dit stuk tot de zaa' was
doorgedrongen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

L.R.V. „De Graafschap"
Uitslagen van de wedstrijden van zaterdag jl. ge-
houden te Gorssel.
Zware cross, lichte klasse 31 deelnemers - B.
Schouten met Wusa derde prijs. Zware samen-
gestelde wedstrijd 26 deelnemers - B. Wagen-
voort zesde prijs.

„De Graafschaprijders"
De voor zaterdagavond jl. geplande wildrit van de
Vordense motorklub De Graafschaprijders kon we-
gens gebrek aan zaalruimte niet doorgaan.
Het bestuur deelde ons mede, dat de rit nu zal
worden gehouden op zaterdagavond 22 november.
De start is om half acht bij café Eykelkamp op het
Medler. De uitzetters de heren Klein Brinke en
\Volsheimer zijn niet voornemens er een uitge-
sproken reglementenrit van te maken, doch meer
een rit voor elck wat wils. De laatste rit die De
Graafschaprijders dit jaar organiseren is de zgn.
Pannekoekenrit, op zondag H december.

Buurtvereniging Delden
De buurtvereniging Delden organiseert op zater-
dagavond 22 november een oriënteringsrit voor au-
to's en bromfietsen. Start en finish zal nu z ; jn
bij café het Zwaantje.



/tors
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

Itttde,

3 stuks

500 gram

SLAVINKEN

VARKENSLEVER

VARKENSPOULET
300 gram

Heerlijk voor bami en nasi

KLAPSTUK
met klein beentje 500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

98
158
198

218

Bij aankoop van 5,- vlees
3 HALVE LITERBLIKKEN
SPINAZIE DOPERWTEN
SPERCIEBONEN SLECHTS

PALINGWORST

HAAGSE LEVERWORST

150 gram 79

150 gram 79

150 gram 89

150 gram 69

e*t (bout
AARDAPPELEN 5 kg 149

WITLOF 500 gram 69

GOLDEN DELICIOUS 3 kg 98

GESNEDEN BOERENKOOL 500 gram 49

HAND- OF PERSSINAASAPPELEN
10 voor 159

COLOMBO

koffiemelk
literfles 1060 gram

van 159 nu

135
FABELTJESKRANT

DROP

grote zak 98

deze week

79

P.C.D. ROODMERK

koffie
500 gram

geen 380 maar

PROFITEER NU

rumbonen
200 gram

98
0, kom er eens kijken
CHOC, MENAGERIE 1QQ

200 gram 1^^

BESTEL NU UW BANKET-
LETTER met echte spijs slechts

elft TAAI TAAI
per pak

CHOC. SIGARETTEN
3 pakjes 89

Chocolade
TRANSISTORRADIO 98
Heerlijk gevuld SPECULAAS A O

grote plak ü?7

Heerlijk gekruid SPECULAAS ft O
per pak ü?7

AMANDELSPECULAAS
per pak 79

VICTORIA

pennywafels

10 stuks

89

chocolademelk
literfles

van 98 voor

79

VICTORIA

Marie
biscuits

2 rollen

van 166 voor

139
PIEK

afwasmiddel
literf lacon 98

elke 2e flacon

49
Neem alvast iets voor de feest
dagen in huis
MONTALIA VERMOUTH

grote fles

GROTE POT KNAKWORST
van 198 voor 169

Siebrand FRAMBOZEN-
BESSENWIJN MET JENEVER

van 395 nu

Nieboer CHERRY BRANDY
AROMA van 440 nu 35O

169
v. d. Pijl KLEINE ZILVER-
UITJES jampot 69
Literpot AUGURKEN

profiteer nu 99
Driekwart literpot

appelmoes
69

elke tweede pot

19

Driekwart literpot

rode bieten
slechts

49

KOOPMANS

gustard
groot pak 76 nu

65

HOLLANDSE

bruine bonen
grote zak

1000 gram

159

Driekwart pot

HAK

spinazie

79

Bij Unox

rookworst
500 gram

zuurkool
voor

toiletzeep
3 stukjes voor

59

Appelstroop
IN IJSKASTDOOS

slechts

98

OVENVERS

krentenbrood
deze week

van 110 voor

98

Doos a 400 gram

sneewwafels

198

Pakje chocolade

margarine

Grote zak

69

dropmelange

89



Voor alle blijken van be-
langstelling, ter gelegen-
heid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij
onze hartelijke dank.
D. Riefel
H. E. Riefd-Becks
Vorden, november 1969
Leuke D 28

Voor alile felicitaties,
bloemen en cadeau's ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.
T. Brandenbarg
I. Brandenbarg -

van Oeveren

Warnsveld, novemb. '69
Vordensebinnenweg l

Telefonisch aangesloten
no. 05750-9713
T. Brandenbarg
Vordensebinnenweg l
Warnsveld

Te koop een houten ledi-
kant met spiraal
Julianalaan 18, Vorden

Te koop toom biggen
H. J. Decanije
Ga l g en goor C 109

Te koop stoppelknollen
(Op het Olde Kamp)
J. W. Wagenvoort
B 92, Vorden

EET NU WILD
voorradig alle soorten
wild. Haantjes en kip.

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Te koop Kreidler brom-
fiets met beenschilden en
windscherm bwjaar 1968
de Haar 4 - Vorden

Te koop zgan. vier pits
gasstel merk Pelgrim
J. Koers, Medler
tel. 6685

Gevraagd per jan. a.s.
een nette werkster voor
l J/2 dag per week. Aan-
biedingen bij mevr. Groen
naast zuivelfabriek alhier

Te koop een sparta brom-
fiets bij J. H. Lenselink
D 5 telefoon 1761

Te koop 9 biggen
Jo'h. Wesselink
Kranenburg

Te koop biggen en een
roodbont vaarskalf bij
W. Wassink Almensew.
56, Vorden

Transistor radio's
vanaf f 34,95
en een cassetterekordcr

f 150,-

J. J. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

Te koop zgan. kinder-
wagen en wieg
Siebelink, Vordensebos
A 343, Vorden

Te koop jonge eerlijke
dragende koe
H. J. Heuvelin'k
Oude Borculoseweg 14
Warnsveld

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

SPECIAALZAAK

BE

ZAAK

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

N cd. Ver. Sex. H er v.
Alle gewenste inlichtin-
gen verstrekken wij u el-
ke 2e en 4e woensdag
van de maand van 7-8 u.
in het Groenekruisgeb.

B. H. M. SCHEPERS
en
B. J. SCHEPERS-HAGGEMAN ^

hopen op zondag 23 november a.s. hun
25-jarig huwelijksfeest te herdenken.

Il
Dat /ij nog lang vo.or ons gespaard mo-
gen blijven is de wens van hun dank-
bare kinderen

Thea en Fred
Elly en Jacques
Marian

Vorden, november 1969
Berend van Haekfortweg 41

Heden geven wij u nogmaals kennis van
de huldiging van onze nieuwbakken
Nederlands kampioen

JAN OOSTERINK

op vrijdag 21 november a.s.

U wordt verwacht achter de stoet aan
te lopen welke zal vertrekken om plm.
19.15 uur bij de spoorwegovergang Al-
menseweg.

Receptie: Zaal „'t Wapen van Vorden" na
ontvangst op het gemeentehuis alhier.

Het huldigingskomité

< >
< >
< >

< >
< >

< >

< >
< >

<XKKKK^^

Zaterdag 29 november a.s. hopen wij
met onze ouders en grootouders

H. KAPELLE
en
J. G. KAPELLE-OLTHUIJS

met dankbaarheid het feit te gedenken
dat zij voor 50 jaar in het huwelijk tra-
den.

M. vr. gr.
D. J. de Jong-Kapelle
M. S. J. de Jong, Jaap, Dick

Lochem, 12 november 1969
Van Luttervcltplein l

Gelegenheid tot felieiteren van 4.30-5.30
uur n.m. in hotel Bakker te Vorden.

Oî ^

Voor Sint Nicolaas cadeaus

Zie
onze
etalages

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHÉNSEWEG FEL05752 1514

ORIENTERINGS-
RIT

voor auto's en bromfietsen op
zaterdag 22 nov. a.s. 's avonds
om half acht, café 't Zivaantje.

Buurtvereniging DELDEN

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van f 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS
bij f 10,— 5 stuks, boven f 10,— voor elke
ƒ 5,— 3 stuks

Depot Loenen's zaden

Fa. Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Nergens kan Sint Nicolaas bete* slagen dan bij

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TEL. H86

O N C i K K E N D E SORTERING £
GEREEDSCHAPPEN
w.o. boormachines (Skil) Indola, Black en Dekker. Hamers, nijptangen, hand-
za^en, beitels, sets beitels, schroevendraaiers, bankschroeven, winkelhaken,
xwaaihaken, steeksleutels, ringsleutels, dopsleutels, waterpassen enz. enz. enz.

FIGUURZAGEN
Figuur/au.ubeugels /owel los als in cadeauverpakking. Ook hebben wij honder-
den Hguurzaagvoorbeelden plus het benodigde triplex.

ZELFBOUWMEUBELEN
Verdien tientallen guldens met C + l zelfbouwmeubelen. Vraag naar onze
kleurencatalogus.

SINT NICOLAASBONNEN
ontvangt u ook bij aankoop van onze toch al zo voordelige aanbieding.

KEUKENS
Wij leveren kunststof keukens uit voorraad.

Tijdelijk
bij aankoop van keuken lang 100 - cm 150 cm - 170 cm - 180 cm -
200 cm - 220 cm

vanaf ƒ 195,- - roestvrijstalen blad GRATIS

ZEER LUXE BUFFET
geen f 575,— tijdelijk^ 432,-

LUXE BUFFET geen f 330,- NU ƒ 230,-
Prijzen exklusiet BTW

Mocht u, uit ons zeer uitgebreid assortiment artikelen niet kunnen beslissen,
Ueen nood. Wij hebben voor u

GESCHENKBONNEN
(waarde zelf te bepalen) gemakkelijker kan het niet.

VERDER HET ADRES VOOR ALLE

BOUWMATERIALEN
Zojuist weer ontvangen, zeer grote partij

Nieuw Zweeds vuren planken
geschaafd en geploegd l duim dik. Nog alle lengten voorradig.

BESLIST Ie SOORT NU ƒ 6,50 PER VIERKANTE METER
exklusief BTW

ISOLATIEMATERIAAL
2-3-4-6 cm dik. Vele afmetingen.

BINNENDEUREN EN KOZIJNEN
in voorraad.

HARDBOARD - ZACHTBOARD
ASBESTBOARD alles voorradig.

Ook maken wij bouwtekeningen en verzor-
gen uw bouwaanvragen
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Bouwplannen
van het
Bouwfonds.
U vind^ in bijna
elke gemeente in
Nederland,
Bouwfondshuizen
en mogelijkheden
om een Bouw-
fondshuis te laten
bouwen.

Spaar voor
een
eigen huis.
Spaar gemakkelijk
via een Bouwfonds
spaarrekening bij
de Rijkspostspaar-
bank. Safe en toch
5% rente.

Hypotheken
van het
Bouwfonds.
Hot Bouwfonds
biodt veilige
hypotheken veelal
mogelij k tot 90%
van de totale
stichtingskosten.

vrijblijvende informatie:

W. ter Haar
Hertog Karet van Gelreweg 3
Vorden
Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

van de Sint zegt:

VOOR RUITERSPORT-
GESCHENKEN:

CAPS, SPOREN, ZWEEPJES, LAARZEN-
KNECHT

KOP EN SCHOTELS, BORREL-, BIER- EN
LIMONADEGLAZEN, MANCHETKNOPEN,

DAS- EN PLASTRONSPELDEN, STROPDAS-
SEN, ZAKDOEKEN, HOOFDDOEKEN,

SJAALS MET RUITER- EN PAARDEAFBEEL
DINGEN.

BOEKEN OVER PAARDEN EN RUITER-
SPORT

naar

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

maak van uw huis 'n thuis

bergmeubel
Waarin u meer bergt dan u
denkt! Voorzien van handige l
schuifklep met vlekvrije
forrnica.Moderne vormgeving,
origineel teak.

v.a. § X75-- WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

• _•nvsie



Sint Nicolaas komt!
De Nieuwstad presenteert:

Grote sortering - Goede service - Scherpe prijzen

Alles onder een dak
daar ló kei gezellig winkelen!

Albers
supermarkt

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Luth
alles op

textielgebied

voor

Sinterklaas

Pongers
speel-

goederen

en vele

geschenken

Schunnk
boterletters

Sint 'Nicolaas-
gebak

chocolade-
letters

Vlogman
uw slaqer

diepvries
artikelen

EXTRA KWALITEIT
Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

500 gram 2,25
500 gram 2,60
100 gram 30
100 gram 50
100 gram 60

schouder-
500 gram 298

Pond zuurkool plus
ï/2 pond fijne rookworst 1,40

Fijne rookworst
500 gram 225

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Snijworst
Tongeworst

Haas-, rib- en
karbonade

Haantjes 325

Kund-, kaifs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Voor
elk doel

verf en behang
van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

RetexTurmgs&edrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal

Uw gulden wordt gere-
valueerd bij „ACCU-
RAAT" N.V. want ge-
durende de maand no-
vember geven wij
20% KORTING
op het Chemisch reinigen
van KOSTUUMS.

Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

WIJ ZOEKEN VOTR ONS BEDRIJF TE

LOCHEM EEN

ONDERHOUDSMONTEUR
Voor deze funktie vragen wij iemand die

speciaal zal worden belast met elektrotech-

nische en mechanisch reparatiewerk.

Bezit van het diploma V.E.V. Elektrotech-

niek is gewenst.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan

de direktie van de

N.V. TWENTSCHE
KABELFABRIEK
Haaksbergen - Telefoon 05427-2255

Was drogen
KAN OOK
AUTOMATISCH

Vrijblijvend twee weken
op proef

De nieuwste 'Philips'

WASDROGER
voor 2 kg was

1 345,-
Heeft u interesse, pak dan deze kans om er-
varing op te doen!

DROOGKAST
met 12 meter drooglijn
vraagt maar ccn klein plaatsje

Tijdelijk van 748,- voor

ƒ 498,-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46

STEENGOED
zei Sint Nicolaas, toen hij van onze aktie hoorde. „Mijn inkoop-Piet wilde
direkt naar Vorden." Dat is heel begrijpelijk van die inkoop-Piet.

Maar ook u kunt een hele Piet worden, door uw Sint Nicolaasinkopen in
VORDEN te doen.

Duizenden guldens aan prijzen!
IN VORDEN KOPEN BETEKENT GELD VERDIENEN
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Feestelijke ouderavond

De feestelijke ouderavond welke donderdagavond
in het nutsgebouw werd gehouden was geheel ver-
zorgd door leerlingen van de hoogste klassen van
de bijzondere lagere school aan het Hoge.
In totaal namen 51 leerlingen deel aan de uitvoe-
ring van het overvolle programma.

Nadat de voorzitter van de Schoolvereniging Ds
Jansen de talrijke aanwezigen een hartelijk welkom
had toegeroepen, gaven enkele leerlingen onder
leiding van de heer te Winkel een drietal zang-
stukjes ten beste dat zeer werd gewaardeerd.
Wim Arendsen presteerde het om zijn vier vin-
gers in de mond een fluitkonsert te geven, dat met
een luid applaus werd beloond, terwijl de leerling
Schipper op aardige wijze vogel- en diergeluiden
imiteerde.

Onder leiding van mr te Winkel speelde Wim
Faddegon op zijn viool enige muzieknummertjes
waaruit bleek, dat deze leerling over een goede
muziekaanleg beschikt.

Een aantal leerlingen voerden gezamenlijk onder de
regie van de onderwijzers de Vries en Reindsen
het jeugdtoneelstukje 'Meeste* Pennewip' op. De
leerlingen gaven in het geheel niet blijk van plan-
kenkoorts, alles kwam er vlot en duidelijk uit, het-
geen dan ook bleek uit het luide applaus, door de
ouders gegeven

Heel aardig werd door een grote groep leerlingen
het spel Televisite gebracht, waarbij diverse om-
roepers en omroepsters voor de tv-mikrofoon het
wereldgebeuren uitzonden. Ook ontbrak een massa
demonstratie niet met leuzen als: Niet langer leu-
teren, maar aktie, aktie! Korter werken, langer sla-
pen. Dit spel werd ook ongedwongen door de leer-
lingen gebracht, waarbij opnieuw veel sukses werd
geoogst. Tot slot volgde het toneelstukje in twee
bedrijven De Geldkist, waarin vooral de leuke kle-
dij van de kinderen de aandacht trok.

Met een dankwoord van het hoofd der school de
heer Zeevalkink aan onderwijzend personeel en
kinderen voor hun werk, werd hierna bij monde
van mevr. Jager, onderwijzeres van de school, mevr.
Zeevalkink dank gebracht voor haar vele werk
achter het toneel voor het maken van de vele kleu-
rige kostuums welke zeer tot het welslagen van
deze feestelijke ouderavond hadden bijgedragen.
Zij mocht hiervoor een boeket bloemen in ont-
vangst nemen.
Personeel en kinderen kunnen dan ook met vol-
doening op deze ouderavond terugzien.

Problemen rond de boerderij
Voor een groot aantal belangstellenden sprak op
uitnodiging van de fa Kluvers - mengvoeders te
Vorden, in zaal Bakker dinsdagavond de heer G.
Claessen uit Deventer, direkteur van de WW
over bovengenoemd onderwerp.

Allereerst zette spreker de heer W. van Veldhui-
ZL-n in het zonnetje in verband met het feit , dat de-
ze 20 jaar onafgebroken in dienst was van de fa
Kluvers. Spreker sprak de hoop uit, dat de heer
Veldhuizen nog menig jaar aan deze zaak ver-
bonden mocht blijven.

Spreker begon zijn in alle stilte aangehoorde rede-
voering met te zeggen, dat over 10 jaar in de
EEG van de tien miljoen boeren er vijf miljoen
zullen verdwijnen. Spreker noemde Nederland als
het minst getroffen land hiervoor. Veeleer moeten
Italië en Duitsland in dit verband genoemd wor-
den. Men dient om in stand te kunnen blijven een
goed familiebedrijf voeren; In januari a.s. zullen
slacht- en mestpremies in de rundveesektor worden

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weckmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

20 nov. Herv. Vrouwengroep Wilden-
borch in de Julianaschool

22 nov. Oriënteringsrit buurtvereniging
Delden

25 nov. Ledenvergadering AR in zaal
Eskes

27 nov. Bejaardenkring om 14.15 uur in
het Nutsgebouw

28 en 29 nov. Jong Gelre, GMvL en Bond
van Plattelandsvrouwen feesta-
vond in het Nutsgebouw

29 en 30 nov. Vogeltentoonstelling vogelver-
eniging Ons Genoegen in café
De Zon

4 dec. Herv. Vrouwengr. Dorp
4 dec. Herv. Vrouw.gr. Linde
8 dec. Rekreatiemiddag voor bejaarden

v.d. Bond v. Staatspens, i. De Zon
10 dec. St. Nicolaasavond voor KPO-

leden in zaal Schoenaker
17 dec,. KPO-avond voor bejaarden in

zaal Schoenaker
18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstmiddag bejaarden
18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstavond eigen leden
l S en 20 dec. Jaarfeest CJV Wildenborch
20, 27 nov. en 4 december

Herv. Vrouwengroep Dorp
18 dec. Hervormde Vrouwengroep

Wildenborch, Kerstfeest
22 dec. Herv. Vrouwengr. Linde

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

gegeven van 725 gulden per koe welke overgaat
van melk naar slachtkoe, doch niet meer dan voor
10 stuks vee.
Aan bijkomende voederkosten (krachtvoer, melk-
produkten, ruwvoer enz.) kost een koe f 510 tot
f 700. Men dient dus te streven naar lage bedrijfs-
kosten (een boerenknecht kost ongeveer 20 fok-
zeugen). Als het niet meer met mankracht kan dan
dient mechanisatie een handje te helpen. Ook het
voederen met kunstmelk voor de kalveren is heden
ten dage voor de opfok aan te bevelen. Zorg voor
de dieren aldus spreker. Privézorg voor het dier
is van het allergrootste belang.
Verder gaf spreker enige duidelijke voorbeelden
van hoe men moet mesten. Zulks vereist evenwel
vakmanschap. Eenvoudige boerenschuren kunnen
dusdanig worden ingericht, dat ze op een uitste-
kende wijze in een behoefte kunnen voorzien wat
de gezondheid van de dieren betreft. Men dient dus
voorzichtig te zijn met nieuwe schuren te bouwen.
Verder gaf spreker enige uitslagen van zijn bezoek
aan diverse mest- en fokkersbedrijven, waardoor
de aanwezigen een goede kijk kregen op de kos-
ten daarvan.
De weg tussen mester en fokker dient zo kort mo-
gelijk te zijn. De biggenhandelaar kan nog wel wor-
den gehandhaafd, indien deze in dit proces mee-
doet. Veel middenstandsbedrijven gaan tegenwoor-
dig op de fles. Spreker zei in dit verband dat in
15 jaar t ij ds 45.000 middenstansbedrijven verdwe-
nen zijn en er nog 40.000 zullen volgen. Veel kos-
ten worden bespaard indien het voedervervoer nu
rechtstreeks vanaf de fabriek naar de boerderij kan
worden gebracht. Men dient op te tekenen des tijds
te letten. Het voederverbruik stijgt nog steeds. In
soms zeer moderne schuren blijken de varkens niet
voor 100 procent gezond te zijn. Aan de gezond-
heid van de dieren kan de boer soms zelf veel doen
o.a. met vitaminespuiten. Met een reu'kmiddel kan
men drijfmest bewerken om de omgeving van de
stank te bevrijden. De fokker kan in sommige ge-
vallen bronsafremmende doch ook bronsopwekken-
de middelen in het voeder verwerken. Bij gebruik
van het laatstgenoemde middel kan een zeug soms
met 2 agen beren aldus spreker.
Na afloop van deze duidelijke uiteenzetting van
het een en ander verkregen de aanwezigen gelegen-
heid van de fa Kluvers onder de vrolijke tonen van
de Woodpeckers uit Ruurlo een dansje te maken,
waarvan door velen gebruik werd gemaakt.

DE RAIFFEISENBANK
IS GOED VOOR UW GELD

ook wttr uw
pasmimt.

Wij hebben een grote voor-
raad voj^afgiftc beschik-
baar.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

Uitbreiding „De Wehme"
De uitbreiding van de Wehme is thans zo ver ge-
vorderd, dat vrijdag jl. het hoogste punt is bereikt.
Men hoopt, indien het werkbaar weer blijft dat het
a.s. week van boven reeds waterdicht klaar zal ko-
men. De dienstvleugel, waar kamers voor het per-
soneel en een ziekenkamer zijn, is zo ver gevorderd
dat die begin januari 1970 in gebruik kan worden
genomen.

De totale uitbreiding van pensionbedden bestaat
uit 3 tweepersoons kamers en 19 éénpersoonska-
mers. Bij de 2 persoonskamers is een aparte slaap-
kamer geprojekteerd, naast de zitkamer. Bij iedere
kamer in het nieuwe gedeelte is een toilet en een
douchecel. Voor personen die liever een bad ge-
bruiken dan een douche, zal de mogelijkheid wor-
den gemaakt, daar in het nieuwe gedeelte ook een
badkamer komt. Voor berging van een paar kof-
fers die niet dagelijks nodig zijn, wordt in de kelder
ruimte gereserveerd.
Het nieuwe gedeelte wordt met een gang en hal
waarvan de oost en noordzijde van glas zijn, met
het bestaande gedeelte verbonden. Aan de west-
zijde van dé benedenverbinding is een bestuurs-
kamer geprojekteerd. Dit was erg nodig. In het be-
staande gedeelte was geen bestuurskamer aanwe-
zig. Vergaderingen werden meestal gehouden op
de zitkamer van het personeel, hetgeen zeer onge-
rieflijk is, daar dan het personeel op eigen kamer
moest blijven, hetwelk niet ten goede kwam aan
hun samenzijn.
Hoewel de aannemers spoed betrachten, kunnen we
nog geen datum varr bewoning noteren.
De uitbreiding van de dienstvleugel bestaat uit 5
personeelskamers, l ziekenkamer, l dokterskamer,
en een kamer voor de EHBO. Het gehele gebouw
wordt voorzien van een waarschuwingssysteem.
In het bestaande gedeelte wordt een personeelslitt
gemaakt, die dienst kan doen voor het gehele kom-
plex. Hierbij vervallen 2 personeelskamers in het
bestaande gedeelte.
Verder is men van plan, om tzt. de parkeerplaats
uit te breiden, door aan de noordzijde van de oprij-
laan een strook van ongeveer 5 m te verharden.
De thans nog rommelige sloot aan de oost en zuid-
zijde van het terein, zal worden gedicht en worden
vervangen door een trottoir, als het gebouw klaar
is zullen de wegen en tuin ook een beurt krijgen,
zodat het één en ander een goed geheel maken en
voor de gemeente Vorden, vanaf de Hengelose-
weg een mooie entree, waar toch vooral de oudjes
recht op hebben.

Grote St. Nicolaasactie
Vordense Winkeliers

Men geeft geen guldens
maar DAALDERS

Wilt u liever kontant geld, dan kunt u 100 aktiebon-
nen inleveren op de trekkingsavonden en u ont-
vangt dan geen ƒ l,- maar liefst f 1,50 in kontanten

Duizend gulden min l et
EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL

OOK DE MOGELIJKHEID OM VIER

AVONDEN LIEFST ƒ 1000,- min l et

TE WINNEN

Indien u 100 aktiebonnen in een blanko enveloppe met
puzzleformulier in de speciale bus deponeert (welke
staat in de ijssalon Boersma) kunt u meedingen naar
de grote geldprijzen t.w. iedere trekkingsavond ƒ 1000,-
min l cent.

De heer Klaver uit ZutpJ^n is met zijn nizending
in de A klasse kanaries^Bimpioen geworden van
de internat, vogeltentoonstelling, welke verleden
week in zaal Schoenaker is georganiseerd door de
Vogelvriend Vorden en omstreken. Hij verwierf
in totaal 359 punten en werd zodoende kampioen
van de gehele tentoonste^ig.
Vrijdagavond waren de ̂ |elliefhebbers van hien-
de en verre naar deze sinds jaren groostte ten-
toonstelling van de Achterhoek gekomen. Na een
kort openingswoord van voorzitter Kok hield de
burg. van Arkel zijn officiële openingstoespraak.
Spreker herinnerde er aan, dat de Vogelvriend
in 1951 was opgericht door de heer te Loo uit
Vorden. De eerste tentoonstelling werd in 1952
gehouden, de eerste nationale in 1952. In 1964
vierde men het 12^ jarig jubileum met een natio-
nale expositie, waarbij toen aan de oudjes van het
bejaardencentrum de Wehme een prachtige binnen-
voliere werd aangeboden, kompleet met vogels.
Een geste die thans nog dagelijks door de bewoners
hogelijk op prijs wordt gesteld. Spreker was ver-
rast over de grote kleurverscheidenheid van maar
liefst 79 soorten. Om een dergelijk aantal te be-
halen wordt veel geduld van de kwekers geëist.
Het nut van uw vereniging aldus de spreker, wordt
op tweeerlei wijze onderstreept: in de eerste plaats
is het kweken van kanaries een kultureel verant-
woorde wijze van vrijetijdsbesteding en in de 2e
plaats kweekt men een grote liefde voor de vogels
in het algemeen en de kanaries in het bijzonder.
Spreker waardeerde het lofwaardig streven van de
vereniging, om de jeugd liefde en respekt voor de
vogels bij te brengen.
De laatste vijf jaren mogen nl. de kinderen van de
hoogste 3 klassen van de lagere scholen in de gem.
Vorden op de zaterdagmorgen voor de tentoon-
steling deze, onder leiding van het onderwijzend
personeel, gratis bezoeken. Daar er ook enkele
inzendingen uit Duitsland bij waren, heeft de ten-
toonstelling iets internationaals gekregen.
Uit waardering voor het werk van de vereniging
in het algemeen en voor de tijd en moeite in het
bijzonder hebben wij van gemeentewege een spe-
ciale beker beschikbaar gesteld. Ik hoop van harte
dat uw tentoonstelling zal worden bezocht odor
een groot aantal bezoekers. Met de wens dat het
de vereniging goed mocht gaan op de weg naar hè
zilveren jubileum verklaarde hij de tentoonstelling
voor geopend.
De voorzitter dankte hem voor zijn lovende woor-
den en de fraaie beker. Eeveneens dankte hij de
vele inzenders voor hun groot aantal inzendingen.
Ook voor de eigen leden had hij een waarderend
woord voor de financiële bijdragen en de vele
vrije tijd die de leden beschikbaar hadden gesteld.
Een speciaal woord van dank richtte hij tit pen-
ningmeester Meenink, die voor de belangen van
De Vogelvriend door het vuur gaat, ook buiten
Vorden is hij beikend om de waardevolle adviezen,
welke hij steeds weet te geven. De kanarievereni-
ging Ons Genoegen uit Zutphen werd dank ge-
bracht voor de spontane aanbieding van materiaal.
Namens de Zutphense zustervereniging sprak de
heer Kaspers. Hij was verheugd steun te kunnen
geven en hoopte op sukses. Namens de keurmees-
ters sprak de heer Joohemsen uit Zutphen, die de
tip top organisatie prees. Hij sprak de wens uit dat
Vorden een uniforme voliere zou krijgen, waarbij
hulp van de gemeente natuurlijk welkom is.
De keuringskommissie had een moeilijke taak. Be-
halve het zeer grote aantal inzendingen (936 stuks)
is de expositie door honderden bezoekers beke-
ken. Het was dan ook de moeite waard om de vele

osorten kanaries, de bastaarden en de tropische in-
zendingen te bekijken. Iedereen was enthousiast
over de prachtige kleuren. De zaal was leuk in-
gedeeld, met de kooien in rijen van vier boven
elkaar.
Ook de verschillende standhouders (fa Borgonjen,
Kluvers en uitgever LSM) deden goede zaken.
Tal van zakenlieden en ook eigen leden schonken
prijzen of verleenden financiële steun.
Om vijf uur zondagmiddag reikte voorz. Kok de
prijzen uit met een toepasselijk woord, waarbij hij
dank bracht aan alle medewerking die de vereni-
ging op welke wijze dan ook had mogen onder-
vinden. Hij deelde 2 extra prijzen uit die beschik-
baar waren gesteld voor de beide vrouwelijke in-
zenders resp. uit Lochem en Zutphen.
De prijzen - Kanaries, stammen 4 vogels:
l tevens kampioen van de hele tentoonstelling de
rreer Klaver uit Zutphen met 359 pt, 2 Raben uit
Aalten 358 pt, 3 Lutjen Kossink Winterswijk met
356 pt,3 Krassenberg Zutphen 356 pt, 4 Braak-
man Almelo 355 pt, 5 Krassenberg Zutphen 355 pt
Kanaries stellen 2 vogels:
1 Borgonjen Vorden, 2 Bosman Hengelo O, 3 A.
Braakman Almelo, 4 Aalbers Hengelo O, 5 Hiel-
tjes Winterswijk (na lot), 6 Borgonjen Vorden
7 te Grotenhuis Aalten, 8 Meyerink Hengelo
O, 9 Galesloöt Emmerich, Steverink Gaanderen,
Welmers Almelo, 10 Smit Winterswijk en Lansink
uit Goor.
Bastaarden stellen 2 vogels:
2 Steverink Gaanderen, 3 te Winkel Brummen.
Klasse één vogel:
l Rothman Lochem, 2 Jansen 's Heerenberg en
Gerrits Ruurlo, 3 Brok Enter, Koerselman Vorden
Kerkhof Hengelo O, Aalbers Hengelo O, Polman
Didam, Lansink Zelhem, Meenink Vorden, Hen-
geveld Doétinchem. 4 Aalbers Hengelo, Meenink
Vorden, Jansen 's Heerenberg, Solberg Ruurlo,
Hieltjes Winterswijk, Steverink Gaanderen, Al-
enta Hengelo O, Aalbers Hengelo O, Bleumink
Vorden, Beestman Lichtenvoorde, Wagelaar uit
Lichtenvoorde, Slagers Hengelo O, Tinneveld uit
Didam, Meyerink Hengelo O, 5e prijs Koerselman
Vorden, Rondeel Vorden, Lutjen Kossink Winters-
wijk, Meenink Vorden, Koerselman Vorden, Bij-
enhof Vorden, Elzinga Zutphen, Hieltjes Winters-
wijk, Zoethout Zelhem, Hulshof Lichtenvoorde.
Bastaarden:
3« prijs ten Pas Winterswijk, 4 Havechate Hen-
gelo.
B klasse Enkelingen:
4e prijs ten Pas Winterswijk, 5 Borgonjen Vorden.
C klasse Enkelingen: Molenkamp Zelhem.
Exoten klasse A:
stammen 4 vogels: l Lansink Goor, stellen 2 vogels
l Bleumink Vorden.
Exoten 2 vogels: l Beumer uit 's Heerenberg, 2 J.
Luimes Zelhem, vd. Velde Brummen en Keune-
kamp Winterswijk.
Enkelingen: l en tevens kampioen tentoonstelling:
Joh. Taken uit Gaanderen, 2 Keunekamp Winters-
wijk en Lansink Goor, 3 Frenken Lichtenvoorde,
4 Sanders Didam, te Winkel Brummen, Barink
Vorden, Mellink Lichtenvoorde, Taken Gaande-
ren, Leons Zelhem, 5e prijzen: Nijland Vorden,
Lansink Goor, te Winkel 2x Brummen, Luimes
Zelhem, Bnrink Vorden, Taken Gaanderen, Bleu-
mink Vorden, Frenken Lichtenvoorde.
B klasse (overjarige) eigen kweek:
4e prijs Sanders Didam.
C klasse:
4e prijs Henk Harmsen uit Vorden en 5 Lansink
uit Goor.



Profijt
AANBIEDING

Stereo langspeel

GRAMMOFOON-
PLAAT
Grote potpourri van 29

Sint Nicolaasliedjes
voor maar

SIMGA1100

Maak een proefrit bij:

TRAGTER
Zutphenseweg

De sportieve Sint koopt:
HELANCA TRAININGSPAKKEN in prachtige
kleuren, ook mét bies

VOLLEY- EN VOETBALKLEDING, TURN-
EN BALLETPAKJES
VOETBALLEN in leder of plastic

VOETBALSCHOENEN Adidas, Dukla, Rutilus,
voor topprestaties

STEEDS BOEIENDE SPELEN:

schaak- en damborden, schaakstukken, damstenen
monopoli, stratego, tafeltennis, badminton, puzz-
les, speelkaarten, poker- en dobbelstenen.

KAMPEER ARTIKELE N:

slaapzakken dekenmodel met mooie dessins, kam-
peermeubelen, Campinggaz voor koken, verlich-
ting en verwarming, thermosflessen, Mepal bor-
den, bekers, kopjes, schalen. Luchtbedden, warm
gevulkaniseerd. Jagerskijkers, luchtbuksen en
-pistolen bij

SPORTLEVERANCIER VOOR SINT NICOLAAS

Wapen- en sporthandel

Maftens
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

N.V. TEXTIELBEDRIJF

. Morssinkhof
vestigingen te Vorden - Zieuwent - Lichtenvoorde

Wij vragen voor het bedrijf te Vorden, in verband met
een aanzienlijke produktie-uitbreiding:

Meisjes
VOOR EEN ZEER AANTREKKELIJK WERK

en een

Tongen
van 16-17 jaar.

WIJ BIEDEN U:

a) een zeer aantrekkelijk loon;

b) voor ieder dienstjaar een kompensatie van ƒ 100,— bruto;

c) reisgeldvergoeding;

d) prettige werkkring;

e) werkkleding gratis.

Ook jonggehuwde dames zijn van
harte welkom

Maakt u telefonisch eens een afspraak of komt u eens
rustig praten. Adres: Zutphenseweg 35 - Telefoon
05752-1350 of 1730

een
VOOR DOCHTER: VOOR ZOON:

Nieuws
van de kerken
Gereformeerde kerk

GEMEENTEAVOND
Deze wordt gehouden donderdag 20 november
des avonds 8 uur (morgen dus!) in het gebouw
achter de Gereformeerde Kerk.
Er zal een gesprek zijn over 'Het Schriftgezag'.
Ds N. Schelhaas geref. pred. te Lochem, zal daar-
over eerst een inleiding houden.
Er wordt ruimere gelegenheid gegeven voor vra-
gen en diskussie.

Dankdagkollekte
De dankdagkollekte van woensdag 5 november jl.
heeft in totaal, dus met nagekomen giften, opge-
bracht f 1327,94.
Vanzelfsprekend is de kerkeraad met dit prach-
tige bedrag bijzonder tevreden.

Hervormde kerk

Gespreksavond
Op dondrdag 27 november a.s. is er een gespreks-
avond, georganiseerd door de Gereformeerde kna-
penvereniging. Deze avond wordt gehouden in het
jeugdgebouw achter de Gereformeerde Kerk om
19.45 uur.
Ds Kraayenbrink hoopt dan te spreken over het
onderwerp 'Wat is vrijzinnigheid'. Belangstellen-
den zijn hartelijk welkom. Er is ruime gelegenheid
voor diskussie. (Zie advertentie)

Wffircuiw
Zondagvoetbal
Vorden 4-Dierense Boys 3 1-2
In een gelijkopgaande wedstrijd heeft Dierense
Boys de puntjes verdiend meegenomen. Na vijf
minuten kogelde Buunk voor Vorden raak welke
stand tot aan de rust gehandhaafd bleef.
In de tweede helft was het al vlug 1-1 toen een
corner fraai werd ingekopt door de midvoor, die
er zelfs 2-1 van maakte, toen geklungel in de Vor-
dense achterhoede goed werd uitgebuit.

Vorden 6-Zutphania 6 1-0
In een door beide partijen hard gespeelde wedstrijd
heeft de gelukkigste ploeg gewonnen. Reeds direkt
na aftrap ontstond er een soms te felle wedstrijd
die na een kwartier een botsing opleverde van G.
Vreeman en een^Eutphaniaspeler. Beide spelers
moesten zich oncS^doktersbehandeling stellen met
bloedende hoofdwonden.
Het werd 1-0 toen een handige terugspeelbal van
de stopper van Zutphania ni het doel verdween
doordat de keepe^pver de bal heendook. Vorden
zowel als Zutph^^ kregen nog enkele goede ge-
legenheden de score te veranderen, doch dit mocht
niet meer gelukken.

Ratti veteranen-Medler touwtrekkers 0-4
Zondagmorgen werd op het terrein van Brum-
melman een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de
Ratti veteranen en de touwtrekkers van Medler.
De jeugdige Medlerploeg won verdiend met 4-0.
Qua techniek konden de touwtrekkers natuurlijk
niet op tegen de routiniers van Ratti, doch de afk-
tor lucht bleek ook mee te tellen. Via Jan Berenpas
werd het 1-0.
In de rust was de kop thee zeer welkom. Na rust
zette Ratti even alles 'auf einem Karte' maar het
wou niet lukken. De Medler ploeg nam het niitia-
tief over en kwam via 'de held van de dag' Beren-
pas op 4-0.

Ratti 1-NVC l 4-1
Door een verdiende 4-1 overwinning op de gasten
uit Netterden, wist zich Ratti een 'beetje uit de
gevarenzone te werken.

ALLE SOORTEN POPPEN, POPPENKLEDING

LEUKE FORNUISJES EN SERVIESJES

ZO'N PRACHTIGE POPPEN- OF
WANDELWAGEN

FANTASTISCHE WIEGEN

LEUKE PUZZLES EN BOEKEN

BORDUURDOZEN

MENS ERGER JE NIET (POP-O-MATIC)

EEN ECHTE MARKLINBAAN (spoor HO en 1)

FALLER HIT CAR EN FALLER BOUWDOZEN

CARRERA EN LINCOLN AUTOBANEN

ELEKTRISCH EN MECHANISCH SPEELGOED

DINKY TOYS EN MATCHBOX

MINIATUURAUTO'S

DE ORIGINELE MECCANO BOUWDOZEN
VERSCHILLENDE GOOCHELDOZEN

EN VOOR ALLEMAAL EEN GEZELLIG FAMILIESPEL

ATARKLIN

KOERSELMAN

Een offensief van Ketterden werd spoedig door
de Ratti Boys overgenomen en een prachtig schot
van Bert Overbeek ketste via de lat in de uiterste
hoek. Ratti bleef doorgaan maar de NVC achter-
hoede met van de Heiden als uitblinker gaf geen
krimp.
Na de 'hervatting wist Ratti binnen vijf minuten
de zaak te klaren. Koers was er als de kippen bij
toen een voorzet van opnieuw Overbeek niet door
de keeper kon worden weggewerkt, hetgeen 2-0
betekende. Dezelfde speler wist even later de bal
te laten balanceren op zijn knieën, waardoor hij
in een goede positie kwam, door tussen twee NVC
spelers doorschietend de stand op 3-0 te brengen.
NVC kwam terug, doch ook de Ratti achterhoede
zat potdicht en herhaaldelijk zette men de buiten-
spel val open, waar de bezoekers intippelden. Een
kwartier voor tijd wist Toon Lichtenberg een te
zachte bal die teruggespeeld werd, te onderschep-
pen en zo van richting te doen veranderen, dat de
abl nog juist in het doel verdween. Via ter Horst
konden de gasten dan toch nog de zeer verdiende
eer redden 4-1.

Ratti 3-Voorst 6 2-1
Ratti 3 behaalde in eigen home de eerste overwin-
ning van dit seizoen door een kleine zege van 2-1
op Voorst 6.
In de eerste helft wogen de partijen goed tegen
elkaar op. De gastn waren technisch iets beter,
maar de enthousiaste Ratti ploeg wist het spel in
evenwicht te houden. Na 20 minuten scoorde Sterk
het eerste doelpunt voor Voorst waarna Besse-
link nog voor rust de stand op gelijke hoogte wist
te brengen. Huitink scoorde bij een felle Ratti aan-
val de verdiende winnende goal, waarna een dol-
gelukkige Ratti ploeg het veld verliet.

Waterpolo-nieuws
Zondagmiddag speelden de dames van Vorden hun
eerste wedstrijd voor de winter-zomerkompetitie.
Deze ontmoeting die in Zwolle werd gespeeld te-
gen OZC l uit Oldenzaal eindigde in een 2-0
nederlaag voor Vorden.
In het water waren de Vordense dames overwe-
gend sterker. Men schiep zich verschillende goe-
de kansen, doch Truus Oonk en Gerda Verstoep
zochten het 'doel op de verkeerde plaats. In het
Vordendoel had Gerda Hellewegen weinig werk
van betekenis op te knappen. De rust brak aan met
dubbelblanke stand.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, waarbij
spoedig bleek dat OZC weinig kansen nodig had
om te scoren. Na enkele minuten was het dan ook
raak, toen bij Vorden mevr. Velhorst wegens een
overtreding voor een minuut het water was uit-
gestuurd. Van deze numerieke meerderheid maak-
te OZC dankbaar gebruik.
Even later bracht de linksvoor van Oldenzaal van
dichtbij de stand met een boogbal op 0-2. De Vor-
dense dames kwamen nog wel terug doch gescoord
werd er niet. Zelfs faalde Ans Pelgrum vlak voor
tijd, door een strafworp naast te kogelen.

Heren 2 behaalden zaterdagavond een gemakkelijke
7-0 overwinning op Vogel 2 uit Voorst.
In tegenstelling tot vorig seizoen bestond Vorden
deze avond vrijwel geheel uit jeugdige spelers met
alleen Verstoep als de echte routinier temidden
van deze jeugdspelers.
Reeds vanaf de afworp nam Vorden het initiatief
en al gauw was het 2-0 door doelpunten van Ver-
stoep en Wentink. Wentink had er deze avond
beslist zin in, want hij bracht samen met Verstoep
de eindstand op 7-0. Aanvallend bracht Vogel er
weinig van terecht.

Voor het eerst sinds de oprichting in 1964 komt
de poloklub Vorden uit met een meisjesaspiranten-
team. Dit zevental speelde zaterdagavond de eerste
wedstrijd voor de winter-zomerkomp. tegen Pro-
teus uit Twello. Dat alle beging moeilijk is onder-
vonden de meisjes want bij de rust was de stand
reeds 5-0 in het voordeel van Proteus.
In de tweede helft ging het heel wat beter. Anneke
Sikkens slaagde er zelfs in de eer te redden. Het
Proteus meisjesteam scoorden nog tweemaal, zodat
het einde kwam met 1-7.
De jongens van Vorden deden het beter en ver-
sloegen de Proteusjeugd met rake cijfers 6-0.
Bij de rust was de stand 3-0 door doelpunten van
Appie Wentink en Sjakie Gotink. Opvallend was
bij Vorden het goede spel van debutant Husken.
In de tweede helft waren de Vordense knapen op-
nieuw sterker, hetgeen in de score tot uitdrukking
werd gebracht door drie doelpunten van Wentink.

Dammen

DCV-nieuws
In een spannende strijd is het DCV gelukt om 2
punten uit Winterswijk weg te halen. Dit ondanks
het feit, dat Vorden 3 invallers telde.
Na 2 uren spelen bereikte Offereins tegen Kruis-
selbrink remise. Oukes won zijn partij door een
blunder van Jongkoen, terwijl Klein Kranenbarg het
onderspit moest delven tegen Jetten.
Verder wonnen Dimmendaal en Breuker van Koob
en Dijkema, terwijl ter Beest verloor van vd. Walle
Hierna volgden remisepartijen van Geerken en van
Nijenhuis tegen Tragter en Rijks.
De stand 10-8 voor Vorden werd bereikt na een
onverwachte doch welkome remisepartij van Es-
selink tegen Lichtenberg. Wiersma zorgde voor
het ontbrekende punt door in een betere stand zijn
tegenstander Bosch een 'plakker' op te dringen,
welke resulteerde in een 2 om 2 stand, die tevens
meteen remise betekende.

In tegenstelling tot het eerste tiental, dat fraai
bovenaan staat, zal het tweede tiental van DCV
in de resterende kompetitiewedstrijden uit een an-
der vaatje moeten tappen, willen de Vordenaren
de dreigende degradatie ontgaan.
Vrijdagavond leden zij hun vijfde nederlaag in
suksessie thuis tegen DSO l uit Sinderen. Op een
gegeven moment stonden de Vordenaren zelfs met
10-0 achter doch toen gelukte het Dimmendaal en
Esselink hun partijen te winnen.
De individuele uitslagen waren: Dimmendaal-Kra-
jenbrink 2-0, van Dijk-Huls 0-2, Heuvink-Klom-
penhouwer 0-2, Wentink^Krajenbrink 0-2, Wan-
sink-Rikkers 0-2, Esselink-Berkelder 2-0, Offereins
Weenink 1-1, Hulshof-Nijkamp 0-2, Hoenink-
Grevers 1-1, Sloetjes-Krajenbrink 0-2.



DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

Schouderkarbonade 500 gram 288
RIBLAPPEN 500 gram 398
RUNDERLAPPEN 500 gram 275
VERSE WORST 500 gram 260

VOOR DE BOTERHAM
BOERENMETWORST 150 gram 90
GEBRADEN GEHAKT 150 gram 69
PEKELVLEES 150 gram 93
BOTERHAMWORST 150 gram 60

Weer voorradig
BALKENBREI met en zonder krenten en rozijnen, BAKBLOED-
WORST, HOOFDKAAS

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

ZOU ER WEL EEN FIJNER GESCHENK
BESTAAN DAN

warme wintersportkleding l

Sint Nicolaas is in aantocht !

voor blijde gezickten

KOOP UW CADEAUS BIJ

P. DEKKER
ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE
BUREAU

Telefoon 1253

PRESENTEERT A.S.

ZATERDAG 22 NOV.

Georg Cash
Aanvang 19.30 uur

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

Jan Hassink'
biedt u een uitnemende sortering

St. Nicolaas-
geschenken

waaronder: FOTO-ALBUMS, LUXE POST
VULPENNEN, BALPENNEN, BOEKEN
voor iedereen.

Schrijfmappen en zakagenda's 1970 of de
STANDAARD ENCYCLOPEDIE a ƒ 1,95
in wekelijkse afleveringen, een topgeschenk

SINT NICOLAAS,

die goeie man
weet dat hij bij

HELMIN K

slagen kan

kleinmeubelen, textiel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

DE GEREFORMEERDE
MANNENVERENIGING

organiseert op donderdag 27 no-
vember a.s. om 19.45 uur in de
grote zaal achter de Gerefor-
meerde kerk een

GESPREKSAVOND

Spreker: ds. Krajenbrink

Onderwerp:

„WAT IS VRIJZINNIGHEID"

Belangstellenden hartelijk welkom. Ruime

i«ele^enheicl tot het stellen van vragen.

HELANCA SKIPANTALONS

FRANSE, NOORSE, ITALIAANSE TRUIEN,
VESTEN, PULLOVERS, PULLFS

JAGERS J ASSEN voor dames en heren van Tiro-
ler Bauer loden

SPORTIEVE, WARME WOLLEN SJAALS
LEDEREN EN NYLON SKIWANTEN, warm
gevoerd, WOLLEN SCHAATSMUTSEN

„JANUS" DE ECHTE NOORSE SOKKEN EN
KOUSEN

SINT DOET ZIJN INKOPEN
OOK VOOR

AUTO-ACCESSOIRES
NATUURLIJK BIJ ARAL

Ook voor doorsmeren, oliever-
versen, wassen en banden is het
aangewezen adres

ARAL SERVICE STATION

ARENDSEN
Zutphenseweg 22 - Vorden - Telefoon 1840

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

DEZE WEEK HEBBEN WIJ VOOR U

RESTANTEN
DAMESROKKEN
zeer voordelig

NYLONKOUSEN
2 paar ƒ 1,50
DAMESSLIPS ƒ 1,95

In Vorden kopen
is geld verdienen

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Of u nu een vlotte, leuke,
modieuze of geklede schoen
zoekt, bij ons slaagt u altijd.
En kom ook eens kijken naar
onze

DAMES-
HANDT AS J ES

Zojuist onjgtogen wij weer een
K! l lakhandtasjes,grote kolle

meer dan
modellen

25 verschillende

Dus .

Het Schoenenhuis
keuze genoeg

P.S. Deelnemer Sint Nicolaasak-
tie Vordense Winkeliersver.

GROENE

RUBBERLAARZEN

in lang kort model, maten 27 tot

en met 48. Steeds voorradig.

schoenhandel
Dorpsstraat 4 ~ Vorden

Tijdens de St. Nicolaasaktie
worden geen andere zegels
verstrekt dan St. Nicolaas-
bonnen ï

OOK MET SINT NICOLAAS

VOOR HEEL DE BURGERIJ

Jan HassinkV
ROOKGEREI

Uitgebreide sortering sigaren in
luxe verpakking

AANSTEKERS

ASBAKKEN

KOKERS

SHAGDOZEN

TABAKSZAKKEN ENZ. ENZ.

Zondagmiddag 23 november

Vorden l
Kotten l ->K«b y l]

aanvang 14.30 uur

Jan HassinkV
SPEELGOEDEREN

HET HOOGST GEPREZEN

HET LAAGST GEPRIJSD

Kom eens kijken naar:

TRIX-express en^NITRIX modelbanen

LINCOLN auto- en skelterbanen

KIBRI modelbouwdozen
^ " jv <' * :;«f

Gezelschapsspele^Pn legpuzzles

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

In de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Grandioze

Kerstaktie
Een heerlijk vers

KERSTBROOD

of een eerste kwaliteit

KERSTKRANS

van zuivere amandelspijs

kerstbrood bij inlevering van l volle ZD-kaart

kerstkrans bij inlevering van 2 volle ZD-kaarten

Vanaf heden kunt u uw volle zegel kaarten inleveren bij

BANKETBAKKERIJ VAN GRONINGEN

in de Dorpsstraat

U ontvangt hiervoor dan een tegoedbon voor resp. een
kerstbrood of kerstkrans.

Beide artikelen kunnen i.v.m. de kwaliteit en de vers-
heid niet in voorraad gebakken worden dus wees er als
de kippen bij.

BANKI BAKKERI



Zoekt u voor uw geld
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ 1.000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Makelaars- en
assurantiekantoor

]. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hof laan l, Zutphen,
telefoon 2264

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

H.H. VEEHOUDERS
Voor tepel-
beschermers voor
uw koeien,
het adres:

G. W. LUIMES
Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Wie helpt predikants-
echtpaar z.k. middelbare
leeftijd aan flinke woon-
ruimte in deze gezonde
omgeving? Brieven met
inlichting onder nummer
34-1 bureau van dit blad

l
WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN (f) BELLEN

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970

Nagekomen familieadvertentie

i

< >

^

Inplaats van kaarten

JAN VAN DEN BRINK
en
GERDA KUENEN

geven, mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
vinden op vrijdag 28 november a.s. om
12.30 uur ten gemeentehuize te Warns-
veld.

Kerkelijke inzegening om 13.15 uur in
de Herv. kerk te Wichmond door de
weieerwaarde heer ds. C. Fortgens.

Wichmond, Lankhorsterstraat 17
Vorden, C 114
november 1969

Toekomstig adres: Lankhorsterstraat
17a, Wichmond.

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat Hengelo Gld.

BAMA SOKKEN
in uw rubberlaarzen, vanaf maat
22 tot en met 48.

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Nu nog
verkrijgbaar

Appels voor winter-
voorraad
Golden Delicious vanaf f 6,—

Jonathan vanaf f 4,50

AFHALEN:
ledere vrijdagavond na 5.30 uur
ten huize van de heer J. Lucassen
D 153, Vorden. ledere zaterdag-
morgen van 8-12 uur in de schuur
bij Huize „Medler".

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Spijkerbroeken
BLEU DENIM

NORMAAL EN MET UITLO-
PENDE PIJP

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

Adverteren doet verkopen

Mocht Sint Nicolaas niet
weten wat hij zal geven?

Graag helpen wij hem keus uit

onze grote kollektie te maken.

SINT NICOLAASZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZIE ONZE SPECIALE
INVERSA-COURANT

speel met
de mogelijkheden

UI in uw interieur

Litersfles koffiemelk

2 pakken SPAR CACAO

l pak SPAR RIJST

l pot AUGURKEN Jonker Fris

10 kikkers en muizen

van 171 voor 139

van 114 voor 98

van 91 voor 79

van 115 voor 99

79

1 pot SPAR POEDERKOFFIE van 172 voor 149

200 gram SNIJWORST 99

12 flessen TILBURY BIER IN DRAAGKARTON 295

2 pakjes MAGGIE GROENTESOEP van 124 voor 98

l fles VERMOUTH MET
JONGE GE NE VER

3 blikken erwtensoep

van 3<>5 voor 295

van 285 voor 199

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

J L 31 il JL

BLAUPUNKT
Wij bieden u een uitgelezen kollektie:

Radio
Televisie

Draagbare radio's
Platenspelers

TELEVISIE VANAF ƒ 698,-
KLEURENTELEVISIE ƒ 1998,-

Blaupunkt Hi-Fi stereo-installatie
zelfs beter dan uw gehoor

1

VOORAAN
IN SERVICE

VOORAAN
IN TECHNIEK

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Zutphen
Telefoon 3813

IE JL

SPECIALE AANBIEDING

hoge werkschoenen
met leren tussenzool en ijzersterke rubberzooi

prijs slechts ƒ 19,90

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoencnspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

In twee woorden gezegd: stijlvolle allure. Een velours
bankstel, dat geeft wat het belooft: elegance, een
comfortabele zit, sfeer, en gemakkelijk onderhoud.
Soepele keerbare kussens. Prijs: f 1125,-. De bij-
passende eiken salontafel met exclusief smeedijzeren
onderstuk is geprijsd voor f 210,-. Interessant, dachten wij.

ADVISEUR VOOR

VISSER - VORDEN
Burg. Galléestraat - Telefoon 1381

rir

MOOIER WONEN

Programma

Intockt
OP ZATERDAG 22 NOVEMBER A.S.

Om 13.13 uur arriveert de trein die Sint Nicolaas en zijn knechten voor hun
jaarlijks bezoek aan Vorden brengen. Na verwelkoming door het bestuur van
de Vordense \Vinkeliersvereniging, gaat Sint Nicolaas een rijtoer door het
dorp maken langs de volgende route:

Stationsweg, Dorpsstraat, Gemeentehuis, Nicuwstad, Beatrixlaan, Margriet-
laan, Nieuwstad, Het Hoge, Graaf van Limburg Stirumstraat, Van Heeckcren-
straat, Berend van Hackfortweg, De Boonk, De Haar, De Stcegc, Het Wicme
link, De Boonk, Het Jebbink, Burg. Galléestraat, Dorpsstraat, Nutsgcbomv.



St. Nicolaaskrant

Extra editie van Contact - Uitgave: drukkerij Weevers v.h. Wolters - Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404 Eerste blad

HOE KUNT U TIJDENS DE
SINT NICOLAASAKTIE 1969
GELD VERDIENEN

De Vordense middenstand verstrekt in de periode van 20 november
tot en met 6 december a.s. aan al haar klanten gratis aktiebonnen.
En met deze bonnen kunt u als het ware wonderen verrichten. Zij
kunnen u straks helpen een prijs van f 1000,- (min één cent) te ver-
dienen of één van de vele andere prijzen (10 van 100, 20 van 50,
40 van 25 en 100 van 10 gulden).

Wat moet u daarvoor eigenlijk doen? U haalt bij uw winkelier een
puzzel formulier met de daarbij behorende enveloppe. U lost de
puzzel op en sluit de oplossing samen met 100 aktiebonnen in de
blanko enveloppe^ Natuurlijk zet u uw naam en adres wel op het
puzzelformulier. Nu deponeert u de enveloppe (met puzzel en bon-
nen er in) in de speciale bus, die opgesteld staat in de ijssalon van
de heer Boersma. U kunt net zo vaak meedoen als u zelf wilt, mits
u de bovengenoemde voorwaarden in acht neemt.

Op 25 november, 2, 4 en 12 december 's avonds om 9.15 uur en op
29 november 's middags om 5 uur allen in het Nutsgebouw, vinden
de trekkingen plaats onder deskundig toezicht. Dan komen de namen
van de deelnemers er uit, die de puzzel juist hebben opgelost en dus
in de prijzen vallen.

Eerlijk verdiend geld, waar u fijn uw Sint Nikolaas inkopen van
kunt betalen. Mocht u liever direkt kontant geld willen hebben? Ook
dat kan. Op de trekkingsavonden kunt u 100 aktiebonnen in een
enveloppe inleveren, waarvoor u l gulden in kontanten terug ont-
vangt.

U ziet het, dit jaar een bijzonder aantrekkelijke Sint Nikolaasaktie.
De deelnemende winkeliers hebben hun zaken geopend tot 9 uur
in de periode van l tot en met 4 december. Woensdagmiddag-
sluiting vervalt. Tijdens de Sint Nikolaasaktie worden geen andere
bonnen of zegels verstrekt. Verdere inlichtingen worden u gaarne
verstrekt door de sekretaris van de winkeliersvereniging te Vorden,
de heer D. Boersma, Dorpsstraat 6, telefoon 05752-1553.

Nu wij weer het einde van het jaar tegemoet zien met de sint en
kerstdagen, gaan onze gedachten uit naar cadeau's en geschenken
die wij elkaar wederzijds willen geven. Daar er thans in alle artikelen
een enorme keus geboden wordt, is het niet alleen voor de klant,
doch ook voor de winkelier van groot belang een keuze te maken
wat hij straks in zijn winkel gaat verkopen.

De Vordense winkelier is zich hier wel terdege van bewust en wil
ook zijn klanten zo goed en billijk mogelijk bedienen en daarnaast
ook de service bieden die voor vele artikelen van groot belang blij-
ken te zijn. Wanneer u dus uw geschenken wilt kopen, kunt u ge-
rust in Vorden uw auto parkeren waar nog voldoende gelegenheid
voor is en alle zaken in het dorp wandelend bezoeken. U zult dan
ontdekken, dat hier ook bijna alles te koop is en daarnaast kunt u
ook nog gezelig eten of drinken voor een billijke prijs waar ook
ruimschoots gelegenheid voor is.

Hij komt!
Het is bijna weer zover! De Vordense Winkeliers-
vereniging heeft van Sint Nicolaas bericht ont-
vangen, dat hij met zijn trouwe Pieten op 22 nov.
in Vorden wil arriveren.

Dit bericht was voor de winkeliers het sein om hun
assortiment zo aan te passen, zodat de Sint geen
enkele moeite zal hebben al zijn inkopen in Vorden
te doen. Uzelf kunt het aan de keurig verzorgde
etalages merken.

Voor de Sint Nicolaas aktie zijn dit jaar weer
duizenden guldens aan prijzen beschikbaar gesteld.
Daarom: 'koopt in Vorden' en ding mee aan één
of zelfs meerdere prijzen.
Wij wensen u prettig winkelen toe in feestelijk
verlicht Vorden.

Uw auto parkeren is geen probleem: overal is er
ruime parkeergelegenheid.
Voor 5 december wensen wij u een prettig Sint
Nicolaasfeest toe\.

De Vordense
Winkeliersvereniging

VORDENAREN

De vorige week zaten we nog in een koesterend zonnetje buiten te
genieten van het fraaie herfstweer en vandaag herinnert de kalen-
der er ons aan, dat het spoedig 'weer zover' is. D.w.z. dat het Sint
Nicolaasfeest en de daarmede traditioneel verbonden Sint Nicolaas
aktie, uitgaande van de Vordense Winkeliersvereniging, waaraan
iedere Vordenaar de aangenaamste herinneringen bewaart, binnen
enkele dagen weer tegemoet kan worden gezien.

De buitengewoon gunstige weersomstandigheden deden ons in de
waan verkeren, dat de nazomer verlenging van het sluitingsuur had
verkregen, maar 'Vadertje Tijd' schreed ongemerkt voort en zo zijn
we, voordat we het beseffen, weer in de gezellige maand december
beland. Wij hebben allemaal een voordeeltje gehad, door minder
vroeg geld aan brandstof uit behoeven te geven.

Welnu, laten we een gedeelte van dit financiële voordeeltje ge-
bruiken om op Sinterklaasavond wat 'warmte' in onze gezinnen te
brengen, door iedere huisgenoot met een extra geschenk te be-
denken. En waar zouden wij deze geschenken beter kunnen kopen,
dan bij de Vordense winkeliers, die ook nu weer 'hun etalages rij-
kelijk voorzien hebben met artikelen voor 'Elck wat Wils'.

En dat niet alleen. Door het doen van uw inkopen bij de Vordense
winkeliers stelt u zich in de gelegenheid mede te dingen naar aan-
lokkelijke geldprijzen. In de Sint Nicolaasweek heeft de Vordense
Winkeliersvereniging honderden guldens uitgetrokken voor de ge-
lukkige prijswinnaars. Wilt u 'de gok' niet wagen hiernaar mede
te dingen, de bonnen die u voor uw inkopen ontvangt, geven ook
recht op direkte uitbetaling van een bescheiden geldprijs.
Hoe het ook zij, alle ingezetenen wens ik vanaf deze plaats een
prettige Sinterklaasavond toe.

A. E. VAN ARK EL
burgemeester van Vorden

Vorden, november 1969

Vorden zal ook uw bezoek erg op prijs stellen. D

goed op !

Ja let goed op, want de komende

Sint Nicolaasaktie van Vorden zal

opnieuw een rekord aan prijzen

te zien geven ! !

IN VORDEN KUNT U
GROTE GELDBEDRAGEN WINNEN

Grijp uw kans, doe uw inkopen in Vorden ! !

UW S A L A R I S VIA DE B O E R E N L E E N B A N K !

* veilig

* gemakkelijk

* zonder kosten

en. een rente van

Open ook een Gezinsrekening bij de

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

D 132 - Kranenburg

960 VESTIGINGEN

Beslist
de grootste
keuze

in modelaarzen In

SUEDE EN LAK!

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden



«T?oer een

grote sortering
prettige bediening
voordelige prijzen en
kwaliteit!

naar
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

RUIME VERLICHTE PARKEERGELEGENHEID AANWEZIG

Wilt u een geslaagd
Sint Nicolaasfeest,
dan moet er een fijne

chocoladeletter

ook fondant en klein

goed

G. REMMERS
Nieuwstad

Voor mooie t^esehenken op het gebied van

toiletartikelen,
parfumerieën enz.

naar

Dames en herenkapsalon

HEERSINK
Zutpliensewe<i - Telefoon 1215

Luxe lederwaren
't mooiste uit het mooiste

Herenglacé's, alle soorten tassen,
koffers, portefeuilles, portemon-
naies, rijbewijsetuis, broekriemen
fietstassen, en/.

Burtf. ( i u l l é e s t r a u t - Telefoon 1421

ZWARTE PIET ADVISEERT
SINTERKLAAS:

^eei de fami l i e een bon voor
mooi

kruishekwerk
eadeau, of mooie

rustieke planken
voor tuinafscheiding, of

houten schijven
voor tuinpaden.

ALLES VERKRIJGBAAR BIJ

HOUTBEDRIJF 'MEDLER'
E 102 g - Vorden - Tel. 6757

Een geschenk uit onze afdeling

WONINGTEXTIEL
is altijd welkom. U vindt er:

TAFELKLEDEN (handweef)

TAFELKLEDEN (smyrma)

TAFELLOPERS

KUSSENS (in gezellige kleuren)

AUTOPLAIDS

IRISETTE OVERTREKKEN

IRISETTE DONSBEDDEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Prachtige chocoladeletters
Heerlijke banketletters

alleen uit de beste grondstoffen
bereid

BAKKERIJ

van Groningen
Dorpsstraat 11

SPEKULAAS ALTIJD LEKKER

SPEKULAAS ALTIJD VERS

Sint Nicolaas

KN l P-OOGT
naar het

winkelcentrum
Burg. Galléestraat!

daar ló óortermg

k verlicht

VAN ARK

KOERSELMAN

KRONEMAN-JORISSEN

VISSER

WIEK ART

VOOR UW GASHAARD OF

KACHEL HET AANGEWE-

ZEN ADRES

VRIJBLIJVEND VOORLICH-

TING - TELEFOON 1554

VOOR T HELE GEZIN EEN

PASSEND GESCHENK

T IS KOERSELMAN WAAR

SINT SLAGEN KAN

GROOT SORTIMENT HOE-

DENDOZEN

Kunnen ook voor andere doelein-

den worden gebruikt, bv. als op-

bergen van sjaals, handschoenen

enz.

VIER DE 5e MET

TEXTIEL

KONFEKTIE

MEUBELEN

8 etalages vol met ideën

HET GEHELE LEKKERE

SORTIMENT VOOR

5 DECEMBER HEBBEN WIJ

VOORRADIG

Ruime parkeergelegenheid

Sint Nicolaas kiest uit 16 etalages



VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VAHDERWAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
uw spaargeld bijvoorbeeld
De Raiffeisenbank heeft voor iedereen de juiste
spaarvorm.

Voor de kleuters bijvoorbeeld spaarbusjes en voor
de schooljeugd het schoolsporen.
Voor jongeren van 15 t/m 20 jaar is er „De
Zilvervloot" met 10 % premie over het gespaarde
bedrag plus de rente.

Daarnaast de gewone spaarrekeningen, de termijn-
spaarrekeningen, verzekerd sparen en het aantrek-
kelijke Premiespaarplan. Ook voor bedrijfsspaar-
regelingen en de spaarregelingen voor ambtenaren
kunt u bij de Raiffeisenbank terecht.

Keuze genoeg, komt u eens praten!

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

ook bij sint
g a at n iets
boven een

n ie u we f i ets!

Ook heel mooie accessoires
voor uw f iets J

Groot Obbink
RIJWIELHANDEL - VORDEN - DORPSSTRAAT

H.H. Landbouwers
VOOR DE AAN- EN" VER-
KOOP VAN VARKENS EN
PAARDEN

houden wij ons beleefd aanbevo-
len.

Ook in nood helpen wij u. met
klein en groot

HERMAN VOSKAMP
Telefoon 1503

Een praktisch
Sint Nicolaasgeschenk

is een

kleinmeubel
U vindt bij ons zowel in hout als
smeedijzer:

MIMISETS

KAPSTOKKEN

LADEKASTJES

LEKTUURSTANDAARDS

TELEVISIETAFELS

BIJZETTAFELS

SALONTAFELS

KAPSPIEGELS

BOEKENPLANKEN
(ook in kombinatie)

Daarom eerst naar

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Ruim gesorteerd in

CHOCOLADELETTERS

PEPERNOTEN

STROOIGOED ENZ.

VAN

Ernstige waarschuwing !

l

De winter staat voor de deur.

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

Ook de Sint
weet dat hij bij ons terecht kan
voor

ACCESSOIRES EN ONDER-
HOUDSARTIKELEN

Uw adres voor nieuwe en
gebruikte auto's

GARAGE

DRIEKUS GROOT JEBBINK
Nieuwstad - Vorden - Telefoon 1794

Mevrouw,
u hebt een gezin?

En u denkt bij u zelf hoe kom ik
die dure maand december door?

Koop dan uw levensmiddelen
bij de Vivo

Bij ons staat steeds kwaliteit en
service voorop.

Speciaal gesorteerd in

SINT NICOLAASA'RTIKE-
LEN EN WIJNEN

KOOP BIJ VIVO-ZELFBEDIENING

A. J. W. MEMELINK
Dorpsstraat 16

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

jampers, resten, rokken, blouses, steunkou-
sen. nylons, pyama's, nachthemden, tlnsters,
schorten, cocktailschorten e.a

H ere norerhemden, ireekenders. :elfbinders.
sokken (wol en crepe), nappa's,

Jongens- en meisjesondergoed, maillots. « M / I
ten. babyartikelen,

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte artike-
len zoals:

zakdoeken, baddoeken, washandjes, tafelki-
kens, lakens met slopen en leuke kinder:nk-
doekjes.

Onze kollektie

HANDWERKEN
is ook de moeite waard om te bekijken.

Fa Looman
JL

BLAUPUNKT
Wij bieden u een uitgelezen kollektie:

Radio
Televisie

Draagbare radio's
Platenspelers

TELEVISIE VANAF ƒ 698,-
KLEURENTELEVISIE ƒ 1998,-

Blaupunkt Hi-Fi stereo-installatie
zelfs beter dan uw gehoor

Tl

VOORAAN
IN SERVICE

VOORAAN
IN TECHNIEK

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Zutphen
Telefoon 3813

JL JL JL JL J L

SINT NICOLAAS
U utefc

mee**/
MAAR WEL BIJ DE TIJD

daarom kiest Sint :ijn

cadeaus uit onze kollektie

HEREN- EN JONGENS-

MODE-ARTIKEL EN

b.£Schoolaerman
^^^^BB^ l /^\ x^ r* l l r l— * l A x^ l È r l i i * l î

VOORHEEN A.G.MELLINK



Accountants- en makelaars-
kantoor

J. W. M. GERRITSEN
VORDEN
C. G. M. GERRITSEN-ETMAN

Beatrixlaan 18 - Telefoon 1485

Wie wil deze en
vele andere modellen
helpen maken ?

Ook voor niet-naaisters hebben
wij werk.

Kom vrijblijvend eens inlichtin-
gen vragen.

CONFECTIEBEDRIJF
D. J. LAMMERS

Raadhuisstraat 16a - Vorden - Telefoon 1971

BINNENWERK - WINTERWERK - BINNENWERK - WINTERWERK

l IS UW BINNENSCHILDERWERK \
AAN VERNIEUWING TOE §

LAAT HET DAN UITVOEREN TUSSEN
l DECEMBER EN 7 MAART.

UW VOORDEEL DOOR SUBSIDIE:

U
fc

5O.-
per man per week

Wilt u nadere inlichtingen, wij verstrekken ze u
gaarne

Schildersbedrijf

£
w
£
£i—i
CQ

oerótoel
Insulindelaan 5 - Vorden - Telefoon 05752-1567

- XH3AVN3NNI8 •

TEXTIEL VERRASSINGEN

voor 5 december zijn bij ons niet van
de lucht.

Kom kijken, u zult zelf zien.

H.LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

GEEF EEN

GOED
CADEAU

geef gereedschap

Ruim gesorteerd in o.a.:

BOORMACHINES
MET DIVERSE HULPSTUKKEN

in de merken Skill, Black and Decker, Indola

TUINGEREEDSCHAP
de beste merken.

VERDER HANDIG GEREEDSCHAP
VOOR UW AUTO.

TEVENS ALLE SOORTEN SLEUTELS,

BOREN, BEITELS, ZAGEN ENZ. ENZ.
leuk verpakt in handige sets

Ruime keuze - Billijke prijzen

GEBR.BARENDSEN VORDEN
ZUTPHENSEWEG 23 - VORDEN - TELEFOON 1261

W
90

DO

P3

po
W

Weekblad
„Contact"

hst meest
gel exen blad

WILT U EEN VERLANG-
LIJSTJE MAKEN

VOOR HET

SINT NICOLAASFEEST

Komt u dan geheel vrijblijvend bij ons rondkijken.

Wij zijn ruim gesorteerd in

KUNSTNIJVERHEID
LUXE ARTIKELEN, VERZILVERDE KANDE-
LAARS, VAASJES, BONBONSSCHAALTJES

MANDWERK

FLESSENDRAGERS, LEKTUURMANDEN, DIEN-
BLADEN, BROODMANDJES

Tin, koper, glas, aardewerk, sieremaille, snackschalen, dienbladen in leuke
hippe kleuren.

/
GERO, DANKBARE BLIJVENDE GESCHENKEN in cassettes, losse ar-
tikelen,theelepeltjes, taartvorkjes, likeurlepeltjes enz.

LET U OP HET KRANTJE IN CONTACT PAKJESPRET MET DIVERSE
SPECIALE AANBIEDINGEN

GEBR.BARENDSEN VORDEN
ZUTPHENSEWEG 23 - TELEFOON 1261

Alles voor uw auto
Accu's, achteruitrijlampen, autoshampoo, anti-
condensdoeken, anti-vocht spuitbussen, banden
(ook radiaal) binnen- en buitenspiegels, bekleding-
hoezen, cricks, cocosmatten, gevarendriehoeken,
hoofdsteunen, handschoenen, kinderzitjes, kruis-
sleutels, pechtassen, alle poetsmiddelen, mistlam-
pen, radio's, reserve benzinekannen, sleutelhan-
gers, sleepkabels, stuurhoezen, sponzen en spuit-
bussen, sets autolampen, tankdoppen met slot,
tankmeters, uitlaatsierstukken, velgsierringen,
verbanddozen, wasborstels, zitkussens.

SHELL „NU" AKTIE ARTIKELEN
ZIE ETALAGE

OOK GROTE SORTERING
ACCESSOIRES VOOR

BROMFIETSEN

Autobedrijf annex autoshop

KUYPERS

DE RIJSCHOOL
voor Vorden en Wichmond en omgeving is
en blijft:

AUTORIJSCHOOL

J. H. SCHUPPERS

Plaatselijke theorieavonden:

In Vonk-n maandagavonds in
ca K

In Wichmond donderdagsavonds
in i j t

Opgave mogelijk:
AUTORIJSCHOOL J. H. SCHUPPERS
Het Wiemelink 59, telefoon 1913

AUTO BOESVELD
Enkweg 7, telefoon 1329

of tijdens de theorieavonden

VOOR GESLAAGDE
INKOPEN

op het jjebiecl van

SPEELGOED

GLAS- EN AARDEWERK

LUXE- EN KUNSTNIJVER-
HEIDSARTIKELEN

HUISHOUDELIJKE ART.

ELEKTRISCHE APPARATEN

<»aat de Sint naar

Voor al uw

+ DOE-HET-ZELF ARTIKELEN

if EN BOUWMATERIALEN
naar

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Het is in
een geschenk uit onze
kunstnijverheids-
winkel

U kiest uit:
EXKLUSIEF AARDEWERK

FINS GLASWERK

POTTERIE

HOUTKUNST in leuke kleuren
Zeer aparte TAFELLAKENS

MANDWERK

Een bezoek aan onze speciaal ingerichte
kunstnijverheidswinkel zal n niet teleurstel-
len. Welkom bij

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Geschenken... Slijterij 't Wapen van Vorden
F. P. SMIT - TELEFOON 1391
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PROGRAMMA

mtockt

OP ZATERDAG 22 NOVEMBER A.S.

Om 13.13 uur arriveert de trein die Sint Nicolaas en zijn knechten voor hun
jaarlijks bezoek aan V orden brengen. Na verwelkoming door het bestuur van
Je Vordense Winkeliersvereniging, gaat Sint Nicolaas een rijtoer door het
dorp maken langs de volgende route:

Stationsweg, Dorpsstraat, Gemeentehuis. Nicuwstad, Beatrixlaan, Margriet-
laan, Nieuwstad, Het Hoge, Graaf van Limburg Stirumstraat, Van Heeckercn-
straat. Berend van Hackforttccg. De Boonk. De Haar, De Steegc, Het Wieme-
link, De Boonk. Het f e b b i n k , Burg. Gallcestraat. Dorpsstraat, Nutsgebouit*.

IN HET NUTSGEBOUW IS ER FEEST VOOR DE
KINDEREN

jaar. Meaeu - t i kmy .nWf verleend door het Jengdkoor. Om plm.
15.00 uur :al Sint Nicolaas binnenkomen voor :ijn bezoek aan de kinderen.
Iedereen ontvangt dan weer een presentje. Ook zieke kinderen :ullen door
Sint Nicolaas ii'ordcn bedacht, als hij naam en adres maar iveet.

Na afloop van het feest in het Nittsgcbotnv gaat Sint Nicolaas in de zaal van
de firma Schoenaker de kleine kinderen van de Kranenburg en omstreken nog
met een be:oek vereren

Deze Sint Nicolaasuitgave werd gedrukt in een oplage van 12.000 exemplaren
voor de plaatsen: Vorden, Wichmond, Hengelo Gld, Steenderen, Baak, Warns-
veld, Almen, Barchem, Ruurlo en Lochem.

Dus er zijn vele kopers te verwachten in Vorden, waar het zo gezellig winkelen
is en niet te vergeten de vele geldprijzen welke u in de wacht kunt slepen.

Kontrole
door de jury
De jury welke de puzzle-oplossingen kontroleert, zal op de volgende punten
extra de aandacht vestigen:

1. Dat de enveloppe van buiten onherkenbaar is.

2. Of de puzzle-oplossing juist is.

3. Dat 100 aktiebonnen aanwezig zijn in de enveloppe.

Alleen inzenders van enveloppen welke aan bovenstaande bepalingen voldoen,
kunnen meedingen naar de prijzen.

Jongens en meisjes
opgelet!
ONZE PUZZLE VOOR DE JEUGD

Hieronder zien jullie vijf zinnen. In elke zin is de naam van een Sint Nicolaas-
cadeautje verborgen. Kijk alle woordjes van de zinnen maar eens goed aari\.
Dan zul zien, dat er soms tivec woordjes samen ...... nu ja, dat moet je
ook maar zelf vinden. Doe je best en lever de vijf gevonden woordjes in uiterlijk
dinsdag 2 december 1969 bij de heer D. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden, se-
kretaris van de Vordense Winkeliersvereniging.

Sint Nicolaas gaat onder de goede oplossingen ƒ 100, — verdelen en wel op
donderdagavond 4 december a|-s. 's avonds om 8 uur in het Nutsgebouw.

De vijf zinnen zijn:

1 Stap, stap, op het dak gaat de Zwarte Pieterbaas.
2 Wie gaat er op 5 december door de schoorsteen?
3 Op het hoge gebouw, doos en zak op de rug, bracht

Piet de pakjes bij de kinderen.
4 Vlieg er niet af, riep Sint tegen Piet, toen die bij

een hevige storm het dak op klom.
5 Boe, boe, klonk het plotseling door de schoorsteen

Naam:

Adres:

Plaats:

jongen/ meisje. Leeftijd:

Waarom
is het
in Vorden
zo prettig
kopen?

- i

Van een wijde omtrek is Vorden eigenlijk het centrum. Modern ingerichte
zaken met smaakvolle etalages, bieden 'het kopende publiek een ruime keuze
op elk gebied. Vooral in de Sint Nicolaastijd, wanneer aan alles extra aandacht
is besteed, heerst er een gezellige drukte, die het winkelen een aparte sfeer
geeft.

Prettig is het ook, dat u voor al uw inkopen in Vorden terecht kunt. Geen ver-
snippering van tijd dus en volop keus. En wat in onze moderne tijd ook heel
belangrijk is, Vorden kent geen parkeerprobleem. U rijdt de feestelijk verlichte
straten binnen, parkeert uw auto en doet uw inkopen. Vlugger en beter kan
het niet. Heeft u niet zoveel haast, dan kunt u nog gezellig iets gaan gebruiken
in één van de bars of restaurants.

En na uw bezoek aan Vorden zult u tot de konklusie komen: HET IS GOED
WINKELEN IN VORDEN.

Zoekt (en vindt!) uw voordeel, door uw St Nicolaas-inkopen te doen bij de Vordense winkeliers



ie nu niet In ̂ ^ orden koopt.... !

En wat komt al dat
geld goed van pas
in de St. Nicolaastijd

Duizend gulden MIN EEN CENT verdienen!
EN DAN NOG DE ANDERE PRIJZEN

van 100 - van 50 - van 25 - van 10 of direkt ƒ 1,00 terug aan kontanten

DOE DAAROM MEE AAN ONZE KOLOSSALE SINT NICOLAASAKTIE VAN DE VORDENSE WINKELIERSVERENIGING

SPORTIEVE GESCHENKEN
DIE VREUGDE GEVEN

Echte jagerskijkers
kontrastrijk, helder beeld. Hard
coated lenzen. Water- en stof-
dicht. Merk: CARTON, is iets
bijzonders.

Tiroler loden jagersjassen voor
dames en heren.

Rijbroeken, knickerbockers, lange
pantalons in manchester, loden of
kamgaren.

Luchtbuksen en „pistolen in de be-
tere merken.

Ruime keuze in boeken en romans
voor jagers, ruiters en natuur-
vrienden.

Glas, aardewerk en porcelein ser-
viesgoed met jacht- of ruitersport-
motieven.

Ruitercaps, rijzweepjes, sporen,
rijlaarzen.

Manchetknopen, dasspelden sleu-
telhangers, sjaals en hoofddoeken
met mooie paarde-, ruiter- of
jachtmotieven.

Deze. en vele andere sportieve ge-
schenken vindt u bij:

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

LEUKE ST. NICOLAASCADEAUS IN:

w andverlichting
scheer apparaten
strijkijzers
theelichtjes
broodroosters
radio's
transistors
televisie enz.

vind u bij:

FIRMA SLAGER
Telefoon 1365

WAAROM VER GEZOCH1
als het op de Kranenburg wordt
verkocht.

Wij hebben veel

SPEELGOED VOOR GROOT
EN KLEIN VAN POP EN
AUTO TOT TREIN.

OoA: voor dames en heren hebben
wij een grote sortering.

TOT ENS BIJ DE

FIRMA SESSINK
op de Kranenburg

Te koop:

ZOMERHONING EN HEL

DEHONING

G. SLOOT
Insulindelaan 36 - Vorden

MOOIE SINT NICOLAAS-
CADEAUS

ALLE HENGELSPORTARTI-
KELEN

VOGELKOOIEN

VOGELVOEDERHUISJES

AQUARIA

verder alle

DIERENBENODIGDHEDEN

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

FOTO A.D. VORDEN
FOTO A.D. RUURLO

Voor de Sint en Kerst veel mooie
en nuttige cadeaus voor blijvend
plezier.

Sintprijzen
Braun projektoren met koeling, kompleet met
tafel en scherm f 185,—.
l automatische Agfa camera met Agfa pro-
jektor, tafel en scherm ƒ 235,—
l Agfa Sensor automaat met automatische
Rollei projektor, parelscherm op statief met
projektietafel voor ƒ 621,— kompleet met tas
en koffer.
Filmcamera's projektoren voor super en sing-
le 8 Kodak Elmo enz. Een komplete set van-
af ƒ 550,—. Kodak tot ƒ 750,—.
Wij hebben nog een partij orwo dia films
36 opnamen, kompleet ontwikkeld en inge-
raamd voor f 12,50, 6 x 9 films orwo kwali-
teit voor Sintprijs 3 voor ƒ 3,50.
Nog diverse speciale Sint-aanbiedingen in
spiegelreflexcamera met en zonder meting
door de lens. Ook zeer voordelige toneel- en
prismakijkers, diaviewers enz.
Voor de kinderen de View Master van de
televisie vanaf ƒ 8,75, keuze uit meer dan 100
stereoplaatjes.
In albums ruime keuze, ook kinder-, baby-,
receptie- en familie-albums.
Tevens verhuren wij ook alle soorten dia- en
filmprojektoren en 16 mm geluidsapparatuur.
Ook ontvangt u de Vordense winkeliersbon-
nen waar u mee kunt dingen naar de prijzen
6 avonden van ƒ 1000,— min l cent. Verde-
re bijzonderheden vindt u elders in dit blad.

Fofo A.D. telefoon Vorden 1313
Foto A.D. telefoon Ruurlo 775

Hebt u het besluit genomen om

RIJLES
te gaan nemen. Dan naar

RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
J. H. HILFERINK

De Boonk 39 - Telefoon 1619

FA G. GROOT OBBINK
&ZN
Land- en tninbouwmechanisatiebedrijf

Telefoon 1221

Verkoop en reparaties van alle

merken

trakteren
tevens van de werktuigen en te-

gen zeer scherp gestelde prijzen.

Laat nu uw gazon- of motormaaier in orde

maken en koop uw nieuwe bij de man die ze

ook repareren kan.

Voor een

BOTERLETTER

CHOCOLADELETTER

MARSEPEINFIGUREN

OF EEN

ACHTKASTELENKOEK

slaagt u bij de bakker op de hoek

Brood- en banketbakkerij

Nieuwstad - Telefoon 1384

Een vertrouwd adres voor:

HUISHOUDELIJKE ARTIKE-
LEN - LAND- EN
TUINBOUWMACHINES

A. J. LETTINK
Smederij - Nieuwstad 16
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SENIOR COMBINA

DE MELKLEIDING
VOOR VANDAAG EN
MORGEN

Senior
Melkmachines NV
Hanzeweg H - Deventer
Telefoon 05700-1 7265

Vertegenwoordigers:

G. J. KAMPERMAN, telefoon 1S7S
D. J. PARDIJS, telefoon 6820

treinen en autobanen

De ideale ontspanning voor jong
en oud

Sint Nicolaas komt ook
op Het Hoge

en vindt een ruime keus in

GASHAARDEN EN

KACHELS

GASFORNUIZEN

KOOKPLATEN

WASAPPARATEN

KOELKASTEN ENZ.

Ideaal voor de keuken

een Etna
mini bijzetkachel
verwen daar uw vrouw eens mee
met Sint Nicolaas

Ook in onze sanitairafdeling zijn leuke ge-
schenken zoals zeepbakjes, handdoekrekjes,
bckcrhouders enz.

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

Voor een Sint Nicolaascadeau bij uitstck

ti Toiletartikelen

r̂ Parfumerieën

Dames- en herenkapper - Raadhuisstraat 9

VOOR EEN PASSEND

SINT NICOLAASCADEAU
op het gebied van

# AUTO-ACCESSOIRES

ft BROMFIETSEN EN
FIETSEN

naar

Automobiel- en rij it'icl bedrij f

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95, telefoon 1256

VOOR AL UW

DRANKEN

Café

Uenk



SINTERKLAASAANBIEDINGEN
HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

Voor de keuken

KOOKSET BK supcrhard aluminium

3 kookpannen, fluitketel, vergiet, 2
steelpannen en koekepan.

Gratis kookpan, waarde 23,50 706,50

KOEKEPAN „Skultuna" 24 cm
met krasbestendige teflonlaag voor
gas en elektrisch 17,95 St.-prijs 12,95

STEELPAN „Skultuna" l liter
met teflonlaag St.-prijs 9,95

DEKSCHAAL roestvrij staal met
deksel St.-prijs 8,95

FLUITKETEL koper verchroomd
2 liter 18,75 St.-prijs 13,50
Tevens in 3 liter 20,25 St.-prijs 14,75

WATERKETEL koper ver-
chroomd 20 cm 34,75 St.-prijs 19,95

BROOD- EN VLEESSNIJMA-
CHINE 23,95 St.-prijs 14,95

WANDBLIKOPENER diverse
kleuren St.-prijs 6,95

GEMS
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

GLAS- EN AARDEWERK
PINDASTEL met houten lepel
VRUCHTENSAPGLAASJES 6 stuks met decor
SHERRY-, PORT-, WIJNGLAS drie stuks
SUIKERCOUPE met verzilverde voet 13,95
FILTERKAN l liter met Melittafilter
KOFFIESERVIES „Melitta" 9-delig
KOP EN SCHOTEL porcelein 6 stuks
WIJNGLAZEN 6 stuks model Gilde 8,10

St.-prijs 4,95
St.-prijs 1,95
St.-prijs 2,80
St.-prijs 8,95
St.-prijs 8,25
St.-prijs
St.-prijs
St.-prijs

23,65
7,95
6,95

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

Diversen

PERSONENWEEGSCHAAL
,,Tornado" 39,95 St.-prijs 2630

PERSONENWEEGSCHAAL
„Tornado" 32,95 St.-prijs 21,95

KOFFIEKAN Percolator naad-
loos verchroomd 39,— St.-prijs 29,50

ROLVEGER handige kruimel-
pikker 18,95 St.-prijs 11,95

ISOLEERKAN televisiekan 13,95 St.-prijs 9,95

KANDELAAR in mini-uitvoering
H, 50 St.-prijs 9,25

WILDSCHAAR 10.65 St.-prijs 7,50
Set houten EIERDOPJES 8,95 St.-prijs 6,95

HAPJESPRIKKERS in leuke set
7,50 St.-prijs 5,50

BOTERVLOOT roestvrij staal
5,95 St.-prijs 4,15

PLAYBOY voor 4 closetrollen St.-prijs 2,95
t

FLESSENDRAGER „Tornado"
voor drie flessen St.-prijs 2,25

KOELKASTSTAPELDOOS St.-prijs 2,15

Gems voordeeltjes, in deze dure St Nieolaasdagen hartelijk welkom!

ELEKTRISCHE APPARATEN

STOFZUIGER „Philips" draaitop vanaf St.-prijs 129,-

REMINGTON SCHEERAPPARAAT
200 de Luxe Nieuw 104,50

STOOMSTRIJKER „Philips" 65,- St.

LUXE MIXERSET „Philips" 64,95 St.

HANDMIXER „Erres" 49,95 St.

VENTILATORKACHEL met thermostaat en
snoer 48,50 St.-

HAARDROOGKAP „Philips" met wandsteun v.a. St.-

VLOERSTANDAARD voor haardroogkap St.-

HAARDROOGKAP „Ismet" met tafelstatief 42,50 St,

KOFFIEZETAUTOMAAT „Philips" 49,95 St..

BATTERIJSCHEERAPPARAAT St..

STRIJKIJZER „Rowenta" lichtgewicht 32,50 St..

WEKKERKLOK elektrisch, vanaf St..

KOFFIEMOLEN „Philips" 19,95 St.-

DIEPVRIESKIST 220 liter inhoud St..

ELEKTRISCH FORNUIS 4-plaats met oven St..

KOELKAST kastmodel 170 liter inhoud 510— St..

KOELKAST tafelmodel vanaf St,

79,50

-prijs 57,50

-prijs 54,95

-prijs 42,95

prijs 42,50

prijs 39,95

prijs 19,75

prijs 34,95

prijs 34,50

prijs 29,95

prijs 24,95

prijs 17,50

prijs 16,95

prijs 549,—

prijs 350,—

prijs 369,—

•prijs 229,—

Wassen - spoelen - drogen
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE
cc 1000 „Philips" maakt uw was centrifugedroog
1399 7799,—

WASAUTOMAAT „Erres" al vanaf 595,-

WASAUTOMAAT „Philips" Inclimatic 549,-

VOLAUTOMAAT „Marijnen" 4 kg 499,-

DROOGKAST met 12 meter drooglijn 748- 498,—

DROOGTROMMEL „Philips" voor 2 kg was vanaf 299,—

VAATWASMACHINE automatisch 999- 799,-

TELEVISIE - RADIO
TELEVISIE 61 cm beeld zwart/wit m.i. St.-prijs 498,—

TELEVISIE 61 cm beeld „Telefunken" 799— St.-prijs 685,—

STEREO TAFELRADIO „Telefunken" met
twee luidsprekerboxen 635,—

BANDRECORDER „Philips" kompleet met toe-
beihoren 299,—

ELEKTRO GRAMMOFOON „Philips"
voor net- en batterijvoeding 229,—

ELEKTRO GRAMMOFOON „Philips" voor net-
en batterijvoeding met 2 langspeelplaten gratis
van 179,—

ELEKTRO GRAMMOFOON voor net- en bat-
terijvoeding met 2 langspeelplaten gratis

TAFELRADIO „Telefunken" met FM 259 —

DRAAGBARE RADIO met FM inklusief batte-
rijen 159,—

DRAAGBARE RADIO'S vanaf

St.-prijs 525,—

St.-prijs 239 —

St.-prijs 199,—

St.-prijs 159 —

St.-prijs 139 —

St.-prijs 185,—

St.-prijs 139 —

St.-prijs 67,50

GEREEDSCHAPPEN

GEREEDSCHAPKIST staal, 53
cm lang, gevuld met een begin aan
handig gereedschap St.-prijs 33,95

STALEN GEREEDSCHAP-
KIST, 35 cm lang, kompleet met
noodzakelijk gereedschap St.-prijs 22,75

KLUSJESKAST met opberglaad-
jes 14,50 St.-prijs 8,95

GEREEDSCHAPKIST met vak-
indeling 10,— St.-prijs 7,50

Stalen KARWEITJESKIST St.-prijs 6,95

WATERPAS, hout 40 cm lang St.-prijs 3,95

Stel STEEKSLEUTELS 5,45 St.-prijs 3,90

SCHROEVENDRAAIERS
set in etui 4,25

AUTOBORSTEL

Utility MES 2.90

St.-prijs 3,35

St.-prijs 3,95

St.-prijs 1,65

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GEMS VOOR : HUISH. ART., LUXE HUISH. ART., GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN,
ELEKTRISCHE APP.,VERLICHTINGJELEVISIE,RADIO,GEREEDSCHAPfIJZERWARENf

LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, EN KEUKENS.

RUSTIG WINKELEN - ZELF UW KEUZE MAKEN RUIME PARKEERGELEGENHEID
VANAF l TOT EN MET 4 DECEMBER IEDERE AVOND KOOPAVOND

JL JL JL JL JL JL JL JL=JL JL JL J L JL=JL



Nordmende-Telefunken
radio en televisie FA BREDEVELD

Koop bij de man die ook repareren kan! Ook voor kleuren tv WEG NAAR LAREN 56 - ZUTPHEN - TELEFOON 3813

SINT'S VERRASSING

VOOR

JUNIORRUITERS

Chatelaine jeugdrijbroek
van ijzersterk Bedford Gord

maat 7, 8 en 9 van f 34,50 voor ƒ 30 —

Maat 10 en 11 van ƒ 37,80 voor ƒ 34,—

maat 12 en 13 van ƒ 42,— voor ƒ 37,50

Chatelaine juniorrijbroek
Helanca kwaliteit 200

maat 11 en 12 van ƒ 59,75 voor ƒ 49,50

maat 32 t/m 42 van ƒ 65,50 voor f 55,—

Rubber rijlaarzen
model Mustang merk KENT

maat 36 t/m 42 van ƒ 35,90 voor ƒ 25,90

Wapen- en sporthandel

artens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SUBSIDIE SUBSIDIE

binnen-schilderwerk
* VANAF l DEC. 1969 - 6 MAART 1970

* MINIMUM OMVANG 5 DAGEN

+ VERGOEDING ƒ 50.-

* INLICHTINGEN

* OFFERTES

+ KLEUREN- EN TECHNISCHE ADVIE-
ZEN WORDEN GEHEEL VRIJBLIJ-
VEND VERSTREKT

* EVEN EEN TELEFOONTJE EN WIJ
KOMEN U GAARNE OP EEN DOOR U
TE BEPALEN TIJDSTIP BEZOEKEN.

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
•̂  Gediplomeerd meesterschilder Nat. Schilders-

school

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Nieuwstad 10 - Vorden

SPECIAALZAAK IN BABY. EN KLEUTER-
ARTIKELEN

ledikant j es vanaf ƒ 59,50; stoeltjes met blad voor
tafeltje vanaf f 29,95; kinderboxen vanaf ƒ 33,95

Deelnemer Sint Nicolaasaktie

Mevr. Eckhardt-Smit

H.H. Landbouwers
uw vertrouwde adres voor al
uw aankoop en afzet.

Met de grootste service

Ook i'oor de noodslachtin-
gen is en blijft

VEE-, VLEES- EN VARKENSHANDEL

D. J. JANSSEN
Wilhelminal. 12 - Vorden - Tel. 05752-1416

dag en nacht bereikbaar

VOOR 5 DECEMBER

HEERLIJKE SPEKULAAS

DIKKE EN GEVULDE
SPEKULAAS

ROOMBOTERBANKET

A

Kom eerst eens

bij ons kijken

DROGISTEN „De Olde Meulle"

ƒ. M. VAN DER WAL

gediplomeerd drogist

Voor de St. Nïcolaas

DIK EN GEVULDE
SPECULAAS

SPECULAASPOITKN

BOTERLETTERS

KOTKKSTAVKN

CHOCOLADELETTERS
Droste en Union

Ciro te sortering

St. Nicolaas-
figuren

en eij4en f a b r i k a a t

marsepein

ON/E SPECIALITEIT

zwanehalzen

BAKKERIJ

Het Hoge - Telefoon 1394

Sint Nicolaas is in aantocht
ZORG VOOR BLIJDE
GEZICHTEN

KOOP UW CADEAUS BIJ

Elektro technisch installatiebureau

P, DEKKER
Telefoon 1253

Ook dit jaar
koopt de Sint
weer bij

Frans Kruip
TELEFOON 1420

Sigarenmagazijn - Boek- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

Pijpen, ïuinstckcrs, sigaren- en sigarcttcnkokcrs.
.S/MI/- iv? tabaksdo;<. n. ^sluikkcn.
Dozen luxe post. vulpennen, balpennen. legpu::lcs.
jongens -en meisjesboeken. romans en pocket boe-
ken, speelgoctlercn.
TRIX treinen, metaalboini'do^cn. JUMBO spelen

SCHUPPERS
HEEFT VOOR U

CHOCOLADELETTERS
Droste en Van Houte

EN ALLES VOOR DE KLOMP

uit eigen bakkerij

alle soorten speculaas
en banketletter

BAKKERIJ

Schuppers
Dorpsstraat 15 - Wichmond - Tel. 334

FANTASTISCH ZO'N

gasaansteker als
St. Nicolaascadeau
ook tafelmodellen.

Ken ruime keu/e vindt u hij

sigaren-
magazijn

_ D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

l i e t j u i s l i ' adres voor al uw

levensmiddelen en
St. Nicolaasartikelen

is als vanouds

Levensmiddelenbedrijf

Fa Estkex

Sint Nicolaascadeaus
voor jong en oud

boeken poekcts, paperbacks, kan-
toorgarnituren, vulpennen, bal-
points, tafelspelen en fröbelarti
kelen uw adres:

FA HIETBRINK Teief»»n 1253

DRUKWERK

VOOR HANDEL
EN INDUSTRIE

MODERNE MACHINES

zowel voor grote als kleine formaten of kleine
oplagen staan voor u ter beschikking.

Op onze nieuwe tweede :ctmachine kunnen
wij zowel grote als kleine lettertypes onbe-
perkt zetten.

Vraag eens offerte.

Ons deskundig personeel zorgt voor een
korrekte afwerking van uw order!

DRUKKERIJ WEEVERS
NIEUWSTAD 12 l- VORDEN
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