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KERKDIENSTEN zondag 26 november
Zoals wy van het Vordens Dameskoor gewend zyn
Hervormde kerk
was ook donderdagavond de zaal van het Nutsgebouw weer geheel gevuld ter gelegenheid van de 10.00 uur Ds. J. J. van Zorge.
jaarlykse uitvoering. Het programma bood weer n. m. 7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
voor „elck wat wils". Het meisjeskoor als onderMedlerschool
deel van het Dameskoor verleende onder leiding
10 uur Ds. J. H. Jansen.
van de heer K. E. Wolters zijn medewerking.
Het zangprogramma dat uit een 10-tal zangnumGeref. Kerk
mers bestond, werd onder leiding van dirigent D.
Wolters weer keurig uitgevoerd. Vooral „Lente- 10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
dromen" van Mendelssohn, Hirtenchor (uit RosaR.K. Kerk
munde) alsmede „Rozen uit het zuiden", kregen
een prachtige vertolking.
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
Het meisjeskoor zong een viertal liedjes en deed
R.K. Kapel: 7.30. 8.45 en 10 uur H. Mis,
dit lang niet onverdienstelijk.
n.m.
3.30 uur Lof.
De clou van de avond was weer de „Bonte Avond"
met zijn declamatie, zang en spel, diverse balletZondagsdienst Doktoren
ten (ingestudeerd door Mevr. Jurriens uit Arn(alleen
voor spoedgevallen)
hem). „De Schotse dans", „de Bloemendans", het
Spaans tafereel, het „Winterballet", „de jeugd Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagvoor het voetlicht", enz. enz. maakten dat hetavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
weer een onvergetelijke avond is geworden.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tusZonder namen te noemen willen wij een uitzondesen half tien en tien uur 's morgens.
ring maken voor de dames Besselink en Van Til,
Zondagsdienst dierenartsen.
die beiden de vrolijkheid er terdege inhielden. Zowel jong als oud hebben zich van hun beste zijde
Vorden — Steenderen — Henge'o (G.)
laten zien.
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
In haar openingswoord werden door de presidente
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
Mevr. Klein Brinke—Gotink in het bijzonder welkom geheten, de oud-leden uit de gemeenten Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot ZondagLochem, Meppel en Zutphen. Verder deelde zij avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.
mede dat tot het koor een 8-tal nieuwe (jonge)
tel. 06751-333
leden waren toegetreden wat spreekster zeer toejuichte. Het koor herdacht op l april 1961 in inBrand melden: no. 1 5 4 1 .
tieme kring het 12% jarig bestaan.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
Het meisjeskoor, 2 jaar geleden opgericht, telt
(Bureau Rijkspolitie)
momenteel 35 leden.
Klokslag middernacht kon Mevr. Klein Brinke
Weekmarkt.
alle medewerkers aan deze uitvoering hartelijk Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
dank toe brengen, inzonderheid Mevr. Jurriens.
Het bestuur en leden, alsmede de dirigent kunnen aangevoerd 74 biggen, waarvan de prijzen
op een zeer geslaagde uitvoering terugzien, waar- varieerden van i 42,— tot f 5 5 , — per stuk.
Handel was traag.
toe ook de decors veel hebben bijgedragen.

Last van zenuwen?

and van 15 t.m. 21 nov.

Geboren: z.^^U. J. Hogeslag en J. Abbink;
Mijnhardt's Zenuwtabletten
z. v. O. Derks en F. E. Wilting.
helpen U eroverheen
Ondertrouwd: B. T, Pondeel en W M. A.
Hartelman; J. H. D. Wanrooij en A. J.
Grotenhuijs;J^A. Korenblek en H. R. BroekVOETBAL
man.
^ft
Vorden I heeft er zondag in Baak geen twijfel Gehuwd; (^fc.
over laten bestaan wie de sterkste was. Met liefst Overleden: Geen.

8—O werden de Boys verslagen. De gastheren
startten in het begin met talryke aanvallen op
het Vorden-doel, welke echter geen doelpunten opleverden. Nadat de geelzwarten zich enigszins aan
het spekgladde veld hadden aangepast kwam het
doel van de thuisclub geleidelijk aan onder druk
te staan. In deze periode wist Vorden door een
mooi opgezette aanval via de linkervleugel de
score te openen.
Een voorzet van Nijenhuis schoot Buunk onberispelijk in. Direct daarop kreeg Vorden de kans
de voorsprong te vergroten toen een der Baak
spelers in het strafschopgebied hands maakte. De
toegekende penalty werd echter gemist. Enkele
minuten later kregen de geelzwarten opnieuw een
strafschop te nemen welke Besselink in een doelpunt omzette O—2.
Na de thee werd het wederom door een penalty
O—3. Toen kregen de Vordenaren de smaak van
doelpunten maken te pakken. Via treffers van
Buunk, goed gelanceerd door de prima spelende
Teerink, Besselink en Eggink werd de eindstand
8—O bereikt.
Vorden IV wilde niet voor het eerste onder doen
en won met 7>—O van de Hoven VI.
Het A elftal nam ook aan het schuttersfeest deel
en versloeg Baakse Boys A met 6—0. Vorden B
speelde met 2—2 gelijk tegen Voorst C. Vorden C
tenslotte verloor van Wilhelm. SSS B met 3—0.
Aanstaande zondag krijgt Vorden naar alle waarschijnlijkheid de zwaarste thuiswedstrijd van dit
seizoen te spelen. Het nog ongeslagen RKDW I
zal natuurlijk ook in Vorden proberen haar record
te handhaven. Mocht Vorden er onverhoopt toch
in slagen te winnen, dan staan beide ploegen gelyk.
Vorden III ontvangt om 12 uur bezoek van H. en
K. II. Het tweede en vierde elftal hebben vryaf.
Bij de junioren speelt alleen Vorden B thuis tegen
St. Walburgis A.
MEN ZIJ GEWAARSCHUWD
Aangezien men momenteel bezig is met het leggen van rioolbuizen in de Dorpsstraat, wordt het
verkeer op dit punt door middel van verkeerslichten geregeld. Tegen verschillende weggebruikers heeft de rijkspolitie reeds procesverbaal opgemaakt, daar zij doorreden wanneer het licht op
rood stond. Men zij dus op zijn hoede.
GESLAAGD
Te Deventer behaalden onze plaatsgenoten Mej.
A. Schoenaker, Kranenburg en de heren Th.
Schoenaker en J. Oplaat, Wildenborch, het diploma Vakbekwaamheid kruidenier.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis9'
Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

Dr. HAMER SPRAK TE VORDEN
Voor een volle zaal van Irene sprak voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
Dr. Hamer, zenuwarts te Arnhem, over het onderwerp: „Contacten met mensen".
Op zeer duidelijke wijze belichtte spr. de verschillende contacten die er in een mensenleven
kunnen zyn in huwelijk, gezin, beroep en kerk.
Wanneer mensen in nood contact met ons zoeken,
moet men kunnen luisteren, het goede woord
spreken en daarna kunnen zwy'gen. Bewogenheid
en liefde en zelf in contact staan met God maken
ons tot mensen, die wat voor een ander kunnen
zijn.
Na de pauze volgde een zeer geanimeerde bespreking over genoemd onderwerp.
De 2e presidente, Mevr. Berenpas, dankte spreker
voor zijn boeiende rede.
MODDERRIT
Tot besluit van het seizoen heeft de Vordense
auto- en motorclub zondagmiddag een rit gehouden voor motoren en bromfietsen. Deze rit,
de z.g. modderrit voerde door ruig terrein en
slechte wegen, terwijl er bovendien enkele nonstops in waren opgenomen. Speciaal deze laatste
trokken veel belangstelling van het publiek. De
diverse uitslagen zijn.
Bromfietsen: 1. R. v. d. Kolk, Lochem, 7 strfpt.;
2. D. J. Bultman, Hengelo Gld., H. J. Pardijs,
Vorden, 10 strfpt.; 4. D. J. Pardy's, Vorden, 11
strfpt; 5. A. Vruggink, Vorden, 16 strfpt.
De prijzen voor de motorrijders gingen allen buiten Vorden.
OPBRENGST KOLLEKTE
De kollekte voor het geestely'k gehandicapte kind
heeft hier ƒ619,92 opgebracht.

JONGE STAAT ISRAËL
De Ned. Bond v. PI. Vr., B.O.L.H., G.M.v.L. en de
B.O.G., kwamen in het Nutsgebouw in een gecombineerde vergadering bijeen. De heer A. G.
Mennink sprak een kort openingswoord en heette
in het bijzonder welkom de heer Ds. Terpstra uit
Huizum, Herv. predikant aldaar.
Deze behandelde in globale trekken de jonge staat
Israël. Spr. wees erop dat op 14 mei '48 onder
leiding van de heer David Ben Goerion de onafhankelyke staat Israël was gesticht. Spr. behandelde achtereenvolgens de emigratie, de produktie en de defensie. De emigratie bestond allang
voor de stichting, in de oorlog 1940—45 emigreerden reeds vele Duitse Joden naar deze jonge staat.
Na mei '48 toen dé poorten opengingen voor alle
joden vormde zich er een stroom van emigranten;
velen van deze kwamen uit de oostelyke landen,
hoewel de pioniers van het jonge Israël uit het
westen kwamen. Deze westerse mensen hebben
heel andere ideeën dan de mensen uit het oosten,
hetgeen moeilyk verenigbaar is, .speciaal voor de
ouderen.
In deze staat is de produktie van groot belang
en men stelt er alles in het werk deze zo hoog
mogelyk op te voeren. De landbouw is er de
hoofdzaak.
Israël is steeds door vyanden omringd. De jongens
en meisjes van 18 jaar moeten, tenzij afgekeurd,
dienst nemen in het leger. De meisjes zyn verplicht 2 jaar dienst te nemen en de jongens ZVz
jaar, waarvan ze het eerste jaar by de landbouw
ingeschakeld worden.
Allen zijn er van doordrongen dat zje niet alleen
voor zichzelf maar voor de opbouw van Israël
werken. Zo wordt het jonge Israël geprikkeld tot
de uiterste inspanning.
Ter verduidelijking werden na de pauze enige
dia's vertoond, waarna Mej. Meinen, presidente
van de Bond van PI. Vr., de spreker dank bracht
voor zijn uitstekend betoog.
HEROPENING
De firma A. Siaj^ink heeft deze week onder
grote belangstel^R haar gemoderniseerde zaak
heropend. Wat lUi direct opvalt is de zeer moderne etalage. D^^is veel ruimer dan voorheen
en de artikelen zy'n nu vun buitenaf gezien veel
overzichtelijker geëtaleerd.
}
Aan weerszijden in de winkel bieden de vitrines
met links de uurwerken en rechts goud- en zilverwerk, met daara^rter een rustige hoek voor de
optiek, een ruirB»erzicht aan de bezoekers.
Deze moderniser^p betekent een grote verbetering, waaraan op de dag van opening talryke
bloemstukken een feestelijk tintje gaven.
Ook deze winkel is weer een prachtige aanwinst
voor de Vordense zakenwereld.
JEUGD-RALLY „YOUTH FOR CHRIST"
Onder grote belangstelling werd zaterdagavond
in het gebouw Irene de eerste jeugd-rally van de
„Youth for Christ" (Jeugd voor Christus) gehouden. De heer N. Wassink sprak daarbij het
openingswoord en gaf een uiteenzetting over het
doel van zulk een rally. Door samenzang en een
meisjes-duo met zang werd het verdere van de
avond gevuld. Ds. J. D. te Winkel sprak een opwekkingswoord tot de jeugd, evenals de heer Dick
Zwart. De heer O. Ramaker fungeerde als zangleider. De muzikale begeleiding was by de heer G.
Hartemink op het nieuwste elektronische Thomasorgel in goede handen.
Medegedeeld werd dat de contact-avond te Vorden op 2 dec zal worden gehouden.

Bronch i letten
Hoest d ra n k in tabletvorm. 95ct

ZET DE ZORGEN AAN DE KANT
Onder het motto: „Zet de zorgen aan de kant"
werd in het gebouw Irene een ontspanningsavond
gegeven met medewerking van een cabaret uit
Aalten onder leiding van de heer W. J. Lammers,
ten bate van de Stichting „Anke Marjolein" te
Lochem.
Mevr. Franken gaf allereerst een kort overzicht
van genoemde Stichting met haar doel en streven
en wees vervolgens op het vele werk dat aan deze
kinderen wordt besteed.
Door de radio-aktie van Johan Bodegraven „Help
een handje" was de Stichting in staat gesteld ten
behoeve van deze kinderen enige rolstoelen enz.
aan te kopen.
Het verdere van dé avond werd gevuld door
muziek en zang van het gezelschap met de „zingende zusjes", terwijl de heer Lammers zelf met
zyn tussentijdse praatjes het talrijke publiek enige aangename uren bezorgde. De accordeon-solo,
gebracht door twee dames, werd zeer gewaardeerd.
Aan het slot werd medegedeeld dat de opbrengst
van deze avond ƒ 459,50 bedroeg. Een extra dankwoord ontvingen de leiders en leden van de jongelings- en meisjesvereniging voor hun voorbereidende werkzaamheden aan deze ontspanningsavond.

Nu cocos kopen!
Wij kregen van de fabriek een
gelegenheidskoopje en U profiteert
ervan.
Pracht dessins en

...

- Stercocos Normale prijs f 9.45 per meter,
terwijl u het nu koopt voor

f 6.45

Visser - Vorden
Handen en
ruw?
VEILIG WEKKEN IN EN ÜM DE BOERDERIJ
Over bovengenoemd onderwerp sprak op uitnodiging van de afd. Vorden van de A.B.T.B., de
G.M.v.Landbouw en de C.B.T.B. in zaal Eskes de
heer G. Mulder, ambtenaar by de arbeidseinspectie te Arnhem.
Spreker wees allereerst op het feit dat er dagelijks zeer veel verkeers- en bedrij f songelukken gebeuren. Het hoofd van het bedrijf is wettelijk
aansprakelijk voor de veiligheidsmaatregelen op
het bedrijf. Men moet steeds het te gebruiken gereedschap op deugdelijkheid controleren en de te
gebruiken machines moeten zo goed mogelyk beveiligd zijn. Het aanleggen van elektrische geleidingen moet aan deskundigen worden opgedragen. Het gesprokene werd nvjt dia s verduidelijkt, waardoor de aanwezigen een gued beeld kregen hoe machines enz. moeten beveiligd zyn.
De heer Mennink deelde mede, dat er getracht zal
worden een organisatie of stichting door de drie
standsorganisaties in het leven te roepen n.l. „Bedryfsverzorging". De heer A. G. Mennink zal als
voorzitter en de heer H. J. Berenpas als secretaris van een werkcommissie fungeren. Het doel
hiervan is een persoon te benoemen welke in geval van ziekte e.d., in plaats van de z.g.n. „burenhulp" het bedrijf Ikan verzorgen. Het bestuur
richt door het storten van ƒ 25,— of ƒ 50,— by
notariële akte de Stichting op en verkrijgt zodoende rechtspersoonlijkheid. In deze vorm van
stichting kent men ook de subsidiëring door belanghebbenden, coöperaties, enz.
Verder drong spreker aan op een georganiseerde
mollenbestryding. Een aaneengelegen blok van
plm. looo ha werkt het best en goedkoopst.
Nadat de voorzitter de heer Mulder dank had gebracht voor zijn nuttige wenken en leerzaam betoog volgde sluiting van deze matig bezochte vergadering.
K.V.P. VERGADERDE
In zaal Schoenaker hield de Kath. Volksparty een
ledenvergadering.
Aan de orde kwam o.m. de kandidaatstelling voor
de leden van de Prov. Staten. Door de afdeling
werden als kandidaat gesteld t.w. de heren H.
Gebbing te Steenderen en J. Ry'pert te Doetinchem.
Ingekomen was een schryven van een der leden,
gericht aan het bestuur der afdeling, betreffende
de situatie in Ned. Nieuw Guinea. Hierin waren
divers* punten ter discussiëring aanwezig en zal
dit op een binnenkort te houden vergadering worden behandeld.
De contributie-inning kwam nog ter sprake.
De a.s. gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 1962 hadden eveneens de aandacht der vergadering.
K.A.B. HIELD EERSTE SEIZOENVERGADERING
De K.A.B, hield in zaal Schoenaker haar eerste
bijeenkomst van het winterseizoen, waarby voorzitter de heer Th. Byen een flink aantal leden kon
verwelkomen.
Het winterprogram kwam onder de loupe. Er
werd weer een zeer actueel program samengesteld, t.w. als volgt: eind november een spreekbeurt door de heer Verbaal, over het „Ontslagrecht". In december wordt op Tweede Kerstdag
weer het K.A.B. Kinderfeest georganiseerd voor
de kinderen der leden. Voor januari zal nog een
nadere avond worden bekend gemaakt, terwijl in
februari een voorlichtingsavond wordt gegeven
door het Alg. Ziekenfonds te Goor; in maart
volgt dan de eindvergadéring met bestuursverkiezingen, jaarverslagen etc.

MONTUREN

De wijsheid van de huisvrouw
is kopen bij de

, ÏEMEMM

VIVO SPECIALITEITEN

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Abrikozen op sap

Smac

Ziekenfondsleverancier

Per pot

Ook heerlijk bij een warme
maaltijd. Per blik van 98 voor

Z.f.leden genieten een
korting van 2Q% op
glazen en monturen.

Kleurpotloodjes

Witte bonen met
snijbonen.
*•?•*

DE OPTICIEN DIE ALTÜD
VOOR U KLAAR STRRTJ

Doosje a 6 stuks

. . .

Blijf op goede voet
metUwgezondheid..

Direkt klaar! Grote pot .

draag Vrede s te in Laarzen!

Geldig van 23-30 november

-

- v-

VIVO kruideniers:

Knielaars
13.75

OPLAAT, Wildenborch
SMIT, Zutphenseweg

óteeds va&er: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg

Een origineel

Sint Nicolaascadeauü
een Knittax
breimachine

Bama haarsokken en Noorse
sokken
Een cadeau-artikel bij uitstek
Wullink
heeft ze voor u in voorraad

Gratis les.

H.LUTH, Nieuwstad, VORDEN
Voor St. Nicolaas een

Poppell primeur
de nieuwe gas tafelaansteker

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham jfl| et
200 gram plockwc.^^ 95 et
200 gram tongewo^J 50 et
200 gram ontbijtspeK 55 et
200 gram boterhamworst 55 et
^50 gram fijne rookworst 80 et

f 16.50

Onze Diepvries is tot lÜ^Bhr geopend.

in zwart, wit, groen, rood, blauw

M. Krijt, Dorpsstraat

Sig.mag. Boersma - Telefoon 1553

.

Maten 40 t/m 48
Zwart.

KNOLLEN te koop
op het „Hissink" onder Linde. D. Lettink,
Linde.

Een greep uit onze

Speciale

BIGGEN te koop bij
W. F. Eskes,
Bolderhorst.

St. Nicolaasaanbiedingen

Te koop 2 toom zware BIGGEN, A. J.
95 et Vruggink, Riethuis,
Dameszakdoeken, per doosje
Delden.
35 et
Herenzakdoeken vanaf
Kinderzakdoeken, 3 stuks verpakking 65 et
BIGGEN te koop. A.
295 et G. Mennink, WildenBadsets
vanaf
795 et borch D 55.
Nylon Hollandia onderjurken
175 et
Duet nylons
895
et BIGGEN te koop bij
Damespyama's, vlot model ^975 et B. Berenpas, PrinsenHerenpyama's, effen keperflaj^B
975 et hoeve. Mossel.
Heren nappa handschoenen
Dames stretch handschoenen
360 et
Te koop 2 dragende
395 et VAARZEN, waarvan
Mohair dames- en herenshawls
l volbl. bij H. Rietman,
Zie etalage
Boshuis, Vierakker,

Voor een keurkollektie St. NicbïaasgeschenTe koop 2 toom besken voor iedere beurs
te BIGGEN bij G. J.

L SCHOOLDERMAN

Harmsen, „Esselenbroek" Hengelo-G.

Vredestein
betekent tevreden zijn l

Fa* Martens
wapen- en sporthandel
Voor
naaimachine olie
en
oliespuitjes

't NaaJmachinebuis
Bernard Borgonjen
Kerkstraat 13
Gevr: MEISJE voor
halve dagen of werkster (2 ochtenden) in
klein gezin. Mevr. Engelen, Bonendaalsew.
21, Warnsveld.

Het wordt weer gezellig in het

Burg. Galléestraat

Voor elke beurs een ruime keuze cadeaux

Koerselman
Manufacturen, Confectie,
Meubelen

Galanterieën, Speelgoederen,
Huishoudelijke artikelen

v. Ark
Huishoudelijke artikelen,
Haarden en kachels
Landbouwwerktuigen

Wegens bijzondere r\
omstandigheden is de

pedicure-inrichting
in de week v. 27 nov.
tot en met 2 dec.

gesloten.
Nadien weer volgens
afspraak.

lx
x
X

DINY WOLSING

Biedt zich aan HULP
v. 2 of 3 d. p. week in
de huishouding of winkel. Inl. Bur. Contact.

X

<

Johan Reintjes

n
V

en

"

Diny Wolsing

hopen elkaar op woensdag 29 november a.s. v.m. 10 uur het H. Sacrament
van het Huwelijk toe te dienen in de
Parochiekerk van de H. Antonius van
Padua te Vorden, Kranenburg, waarna tot hun intentie een H.Mis zal worden opgedragen om de zegen van A
God te vragen over hun huwelijk.

Vorden, D 106.
w Vorden, Raadhuisstraat 26.

l

Volgende week donderdag 30 nov.
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.

r\
Gevonden: een leren r\
Op maandag 27 november a.s. hopen X
HANDSCHOEN.Teonze geliefde ouders
gen adv.kosten terug
te bekomen bij G. J.
D. J. Ruesink
Scheffer,VarsselF71b
en
Hengelo-G.

We maken er een gezellige verjaarsvisite van.

A.s. woensdag 29 nov.

Moeders verras uw kinderen met een prachtige doos
bouwsteentjes voor
239 et
Normale prijs 375 et, bij 250 et aan boodschappen.
Ook dit is leuk, 3 kaatseballen in een net en een
grote taaipop, samen slechts 89 et
Grote blikken cornedbeef, bij ons voor
4 gebraden gehaktballen in jus voor

zijn alle zaken

tot 9 uur geopend
evenals op 30 nov.

1, 2 en 4 dec.

Opheffing wegafsluiting

40 jaar getrouwd.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kleinkinderen
André
Erix
Anja
Wim

Te koop 2 z.g.a.n.
Vorden, Stationsweg 6.
BROEIBAKRAMEN
P. Potman, H. K. v. X Gelegenheid tot feliciteren van 4-5.30
Gelreweg 2, Vorden. U uur in Hotel „'t Wapen van Vorden" M
Te koop een g.o.h
KIN DER WAGEN (2 Buurtver. DELDEN maakt bekend dat de
kleurig) Adr. Bevr.
Bur. Contact
in gebruik wordt genomen.
Toom zware BIGGEN
Men
vervoege
zich bij J. Oldenbave.
te koop T. Roeterdink,
B 21.

diepvrieskluis

Bromfietslaarzen

è

-K Damesbon tlaarsj es

De grootste keus in deze artikelen natuurlijk bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.
Wichmond

Renault
De tractor met de meeste mogelijkheden
Zes of twaalf versnellingen
Gesynchroniseerde wegversnellingen
Inlichtingen bij

Garage Hogeslag
Hoofdagent voor de Achterhoek
Neede
Tel. 05450*330

Bij 3 gulden boodschappen, 3 blikjes echte It. tomatenpuree voor 39 et
Zuivere honing, koopje
98 et
Zojuist ontvangen, prachtige pruimen met veel vlees
250 gram slechts 55 et
Bitterkoekjes, 200 gram
59 et
Ha, Ha, ze zijn er weer, kerstkransjes
250 gram slechts 49 et

Zoekt u een surprise of schoentjesartikel?
Kom eens kijken, wij zijn ruim gesorteerd.
Chocoladefiguren, chocoladesigaren, chocoladesigaretten, kikkers en muizen, taai-taai, zeldzaam mooi strooigoed enz.
enz.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Een gewaardeerd Sint Nicolaascadeau:
de bekende POPPELL GAS ZAKAANSTEKER
f 10.— in zwart,

of vertegenwoordiger
H. A. GROOT JEBBINK
Dr. Staringstr. 9
Tel. 06752.1306
VORDEN

f 11.— in wit, groen, rood, blauw.

Speciale aanbieding
van

-K Kinder bon t laar s j es

bij J. KNOL

169 et
85 et

Sigarenmag. D. BOERSMA, Telef. 1553

Sjoelen, schieten en balgooien

Te koop een r.b. drag.
MAAL a. d. t. l dec.
woensdag 29 nov.
H. Eugelink, D 98.
Medler. Lankhorsterstraat 24

Zeldzaam goedkoop/

ledere belangstellende bejaarde is bij
ons steeds hartelijk welkom.

Wegens overcompleet
) hun 25-jarige echtvereniging te herdente koop een
Vordense Winkeliersver.
LEREN JAS
X Dat
' ze nog vele jaren voor elkaar en VX
lang model, kleur bruin W
z.g.a.n. bij
voor ons gespaard mogen blijven is
„Het Binnenhuis"
de wens van
Woninginrichting
Riek en Herman
Dorpsstraat 22 Vorden
X
Jan
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Te koop gevraagd 'n
X Vorden, november 1961.
Vorden maken bekend, dat de afsluiting van
BIETENSNIJDER
dez.g. Schuttestraat tussen de Ruurloseweg
J. Nijenhuis, Hengelo- X Wildenborch D 48.
en Leopold-hoeve met ingang van
seweg B 12. Vorden. S Gelegenheid tot feliciteren v. 4-5 uur
zaterdag 25 nov. a.s. wordt opgeheven.
X
in café Eskes.
Te koop: 3 houten
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
ledikanten, m. spiraal,
enige stoelen, een kast
de Burgemeester,
een heteluchtkachel en
Zaterdag 25 nov. hebben
U feest,
VAN^RKEL
A
een kippenhok.
want dan zijn Opa en Omi
Tevens weckflessen.
iris,r
de Secretaris,
G. J. Wahl
Te bevragen 's avonds
J.
V. PLAS
en
na 7 uur. Wed. Weenk
Trekop. B 47, Vorden
nay}
H. A. Wahl-Bielderm
Te koop z.g.a.n. CIRKELZAAGBANKJE,
verstelbaar, met % p.k.
lichtnetmotor.f 100, —.
Tevens nieuwgew. 3A
en !Yio p k . lichtnetmotor resp. f 80 en
f 90 Brieven no. 25
Bur. Contact.

Bij elk pak koffie naar keuze, l chocoladefiguur v. 25 et
Volop Droste letters
Litersblikken reine claude op sap,
de lekkerste pruim, slechts 98 et
Litersblikken perziken, ook zo'n delicatesse ,, 139 et
Extra grote blikken schijven ananas
,,
98 et

G. W. Ruesink-Hissink

ï

Ook in de St. Nicolaasweken zult u zien
dat wij toch in prijs 't laagst zijn.

Hoog bezoek uit Spanje.

X

'\
J

Gevraagd:
net MEISJE voor win- X Toekomstig adres: Raadhuisstaat 26,
kel en huishouding.
K
Vorden
Liefst van buiten.
i Receptie van 2-3.30 uur in Café „De
G. J. Scholten
X
Zon", Vorden.
Laarstraat 91, Zutphen
GroenteenFruithandel

Bejaardenkring

Lunchroom „De Rotonde"
Bij aankoop van l fles
l fles originele Franse
Bij aankoop van l fles
2
Bij aankoop van l fles

rode zoete Spaanse wijn a 295 et
Landwijn van 195 et voor 145 et
Martini a 695 et
carbonades van 160 et voor 125 et
Vinata a 395 et
4 croquetten van 100 et voor 75 et
Bij aankoop van drank ter waarde van 500 et
3 carbonades voor 185 et
Bij elk der bovenstaande aanbiedingen voor de kinderen
gratis l zakje patates frites
Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 30 november
t.e.m. woensdag 6 december

Weer prijzen
waar U uw voordeel mee kunt doen!

St. Nicolaascadeaux
Voor wielrijders:

500 gram Speeltaai
Groot blik haring in tomatensaus
Gelderse rookworst
100 gram ontbijtspek z. zw.
250 gram sprits
250 gram kruidnootjes
l blik aardbeien op sap
Onze bekende Spar speculaas

Kopen bij de Spar,
is sparen bij de koop.

REMMERS
Telefoon 1379

76
67
71
34
53
44
59
100

et
et
et
et
et
et
et
et

Spiegels, tassen, snelbinders, sier beugels,
lampen, zaklantaarns, zadeldekken, jasbeschermers, sportsturen enz. enz.

Voor automobilisten:
Pechlampen, asbakken, uitlaatsierstukken.'veiligheids-driehoeken, mistlampen,
hoezen, sponsen, cocosmatten, poetsmiddelen, spanningmeters, sleepkabels,
wasborstels enz.*"enz.
Beleefd aanbevelend

A. G. Tragter
Tel. 1256 - Vorden

Luxe artikelen

Huishoudelijke

G. EMSBROEK & ZN. c.v. GEMS
Zutphenseweg 5

Hebt u het gtlezen in de Sint Nicolaas-courant wat de

Telefoon 1491

Pantoffels
in alle prijsklassen

Vordense Winkeliersvereniging

o.a.

de bekende

Romika

dit jaar doet.

hebben wij bijzonder veel voorZe geven als topprijs een

radig

Wascombinatie Ie klas

Kijk daarom eerst bij

Elke dag: een

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

Dames- of Herenrijwiel EMPO
NEEM OOK
AUTORIJLES bij TRAGTER

Waardebonnen van f 75.—

't Leert prettig en goed
als TRAGTER het doet!

ff

. f 25.—

„ flO—

f

Opgave dagelijks aan <^zaak
of telefonisch.
Beleefd aanbevelend,

4

A. G. Tragter

TeW. 1256

Proeiopnamen Kleurenfoto's

VELE DUIZENDEN GULDENS

Bonte avond Dameskoor
vanaf vrijdag ter inzage bi) bakker
Ter Huerne, Dorpsstraat.
Inlichtingen en bestellingen bij

Óüjl Foto
Als nooit tevoren, voor de kinderen die vanuit de scholen een
kaart ontvangen en die op 2 december 's middags vanaf 1 uur
tot 6 uur kunnen balgooien en als prijzen ontvangen

één Meisjes- of Jongensfiets
Fototoestellen
Grote voetballen
Mooie gezelsschapspelen
Al deze prijzen zullen u worden getoond bij de intocht van
Sint Nicolaas op zaterdag 25 november.
Donderdag, dus vanaf vandaag worden u door de Vordense
winkeliers bonnen verstrekt.

Voor verdere toelichting raadplege u de Sint Nicolaas-courant.

Julianalaan 14

Telef. 1522

Tevens zoeken wij contact met personen voor het voortzetten van de
proeven, o.m. kinderen, teeners, volwassenen, uitvoeringen, enz.
NIEUWE AANWINST VOOR DE
KRANENBURG
Het bekende Levensmiddelenbedryf van de heer
P. B. H. Schoenaker op de Kranenburg had verleden week donderdag de vlag in top, in verband
met de opening van haar moderne Vivo Levensmiddelenbedrij f.
's Morgens om 9 uur werd door de jongste dochter het bedryf officieel geopend, waarby tal van
clientèle, genodigden, familie e.a. tegenwoordig
waren.
Het nieuwe woon- en winkelpand is gebouwd op
dezelfde plaats waar dit vroeger stond. De grote
veranderingen die zich in de winkeldryvende middenstand hebben voltrokken zijn ook hier tot
uiting gekomen. Op aantrekkelijke wijze worden
de verschillende artikelen naar voren gebracht.
Moderne vitrines met formica, koelvitrines voor
vleeswaren, e.d. zorgen er voor dat de artikelen
doelmatig bewaard kunnen worden.
Een fraaie glazen deur verschaft toegang tot de
winkel, terwijl voorts de moderne T.L. Verlichting
en schijnwerpers ook 's avonds kleur en fleur aan
het bedrijf verlenen. In ieder geval kan dit moderne bedrijf thans gerekend worden tot een belangrijke nieuwe aanwinst voor Kranenburg.
Over enige tijd zal ook het nieuwe café-restaurant
met de verbouwde zaal Schoenaker worden geopend.
Velen hebben het nieuwe bedryf reeds bezichtigd.
De Vordense Winkeliersvereniging was vertegenwoordigd, terwijl naast de vele tientallen bloemstukken, mondelinge en schriftelijke gelukwensen
ook het R.K. Kerkbestuur, vrienden, en bekenden
van hun belangstelling blijk gaven.

BIOSCOOP
Zondagavond kunnen de teenagers en allen die
jong van hart zyn, genieten van de vrolyke film:
Connie zoekt het geluk.
Conny Froboess en Marika Rökk vertolken de
hoofdrollen op de hen eigen charmante wy'ze en
zingen verschillende bekende liedjes. Deze film
bewijst dat geluk belangrijker is dan ry'kdom.

Voor hef rere
Baby-huidje
* B A BYDERM OUE - ZEEP
DAMMEN
Het eerste tiental van D.C.V. wist het in de thuiswedstryd tegen Lichtenvoorde I niet tot een overwinning te brengen. Hoewel Vorden een 6—O
voorsprong had, slaagden de bezoekers er toch
nog in met 11—9 te zegevieren. De gedetailleerde
uitslagen waren:
B. Breuker—A. Pillen 2—0; J. Oukes—Steentjes
2—0; J. Lammers—J. Penterman l—1; B. Nyenhuis—B. Duking O—2; G. Harmsen—J. Homan
0—2; D. KL Bramel—Th. Steentjes 0—2; H. Wansink—H. Knufink 0—2; J. M. Wy'en—J. Steentjes
2—0; G. Terbeest—KL Nienhuis 1—1; B. Wenting—J. Elferink l—1.
Het tweede team wist haar positie aan de kop
te handhaven door in Lichtenvoorde met 12—8
te winnen van Lichtenvoorde II.
BILJARTEN
In de Doetinchemse biljartbond speelde K.O.T. Il
in Hengelo tegen 't Averenck I. De Hengeloërs
wonnen deze wedstryd met G—0. De uitslagen
waren:
T. H. Michels—J. KL Hekkelder 190 (190 — 84
(250) in 29 beurten; H. Ordelman—J. Wynbergen
115 (115) — 137 (150) in 39 beurten; B. Veenhuis—B. Seesink 110 (110) — 71 (100) in 54
beurten.
K.O.T. III ontving Concordia II en kreeg hier een
8—O nederlaag te slikken. Slechts het IVe team
boekte een overwinning nl. met 6—2 op de Velswyk IV. Het eerste drietal had vry'af.
In de biljart-competitie de IJsselkring werd gespeeld: De Zon I—Java I, welke door Java werd
gewonnen. De uitslagen waren hier:
A. Wonnink—Kok 70 (70) — 45 (54) in 49 beurten; A. Wentink—J. Arendsen 64 (64) — 25 (40)
in 30 beurten; H. Barendsen—Pierik 52 (104) —
62 (62) in 18 beurten; B. Schoenaker—Kok 51
(51) — 53 (64) in 34 beurten. De hoogste serie
maakte H. Barendsen nl. 13 car.
In café Bloemendaal versloeg de Zon II de Kets I.
De gedetailleerde uitslagen waren:
G. Bloemendaal—H. Hartelman 110 (140) — 58
(58) in 41 beurten; J. Hekkers—A. Hartman 43
(61) — 49 (49) in 38 beurten; J. Ly'ftogl^-E.
Hofmeyer 26 (40) — 48 (48) in 43 beurten; A.
Vreeman—A. Nyenhuis 20 (40) — 45 (45) in 33
beurten. Hoogste serie G. Bloemendaal 16 car.
RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft in een goed gespeelde wedstryd te Halle getoond niets te voelen voor de
onderste plaats.
Het werd een S—l overwinning voor de Kranenburgers. Het was Dostal, die uit een goed aangegeven pass van links de eerste score verrichtte.
Er waren hierna voor beide doelen nog verscheidene gevaarlijke momenten, maar meer doelpunten kwamen er voor de thee niet meer uit voort.
Direkt na de hervatting speelde Ratti's rechtsbuiten zich vry en na een prima combinatie met
Lichtenberg, kopte laatstgenoemde op fraaie wyze
nummer twee in het net. De thuisclub kon tien
minuten voor het einde haar achterstand tot 2—l
reduceren, maar in de laatste fase van deze stry'd
deponeerde Ratti nog een penalty in het doel 3—1.
Ratti II ging naar Angerlo Vooruit II, maar wist
hier ondanks een enerverende stry'd de puntjes
niet binnen te krijgen. De thuisclub won met 2—1.
Ratti A speelde zondag thuis tegen Keyenborgse
Boys A, maar moest hier met een 3—10 nederlaag genoegen nemen.
Voor de komende zondag staat de belangryke
uitwedstrijd tegen Grolse Boys I op het programma. Ratti I zal hier moeten winnen om zich voorlopig veilig te kunnen wanen. Daar de Boys momenteel op de laatste plaats staan is dit niet onmogelijk.
NIEUWE GARDIAAN BENOEMD
Voor de tweede maal in zeer korte ty'd is op het
Minderbroedersklooster op de Kranenburg een
nieuwe Overste benoemd. Door veranderde omstandigheden werd inplaats van de in augustus
j.l. benoemde gardiaan Mgr. Pessers o.f.m., thans
als zodanig benoemd de Z.E. Pater Valentinus
van der Heyden, die in 1919 geboren werd in
Amsterdam.

De Hervormde Vrouwendienst nodigt
iedere belangstellende vrouw uit op
een bijeenkomst
donderdag 30 november,
kwart voor acht in Irene.
Juffrouw Barnard, vicaris te Ruurlo
zal spreken over het thema van de
bijeenkomst van de Wereldraad der
kerken:

Sint Nicolaas is weer in aantocht met zijn
vele verrassingen
Grote kollekties

Textielsurprises
doen uw keus gemakkelijk slagen.
Voor Dames, Heren, Meisjes en jongens

„Jezus Christus, het licht der
wereld"

St. Nicolaas is in aantocht!
VOLOP
Strooigoed, 200 gram
Lettertjessnoep, 200 gram
Sigaartjessnoep, 200 gram
Speelgoedsnoep, 200 gram
Chocoladebeestjes, 100 gram
Kikkers - muizen - figuren
Speelgoed taai, 500 gram

op elk terrein iets leuks en . . .

een practisch cadeau
Leuke verpakking - en bonnen bovendien voor prachtige
prijzen

Zie onze etalages

Zie binnen bij

H. LUTH N.EUWSTAD VORDEN

49
49
49
49
49

75 et

Extra aanbiedingen
l grote fles slaolie
176 et+70 z.
l pak Siam rijst
59 ct+24 z.
l pak goud margarine
44 ct+18 z.
l pot zure haring, 8 stuks
130 ct+26 z.
l pot rolmops, ö stuks
125 ct+25 z.
l pot abrikozen op sap
89 et
Bij 4 pakjes margarine een plastic auto
gratis

200 gram cocoskaas
200 gram hamkaas
Alle betalingen met gesloten beureen
via de coöperatieve boerenleenbank.
Geen gevaat voor verlies, diefstal of braad, terwijl de
bank bovendien een deel via Uw boekhouding krat.;

Neem ecu lopende-tekening bij de"

Coöp. Boerenleenbank „Vorden1

Goed nieuws voor Vorden:

et
et
et
et
et

55 et
65 et

Ontvangen Heinz babyvoeding
21 soorten!

en dat in de Sinterklaasweek!

Hoort wie klopt daar?

Pardijs heeft het

voor U!

Lunchroom „De Rotonde1
want die heropent op
woensdag 29 november
Receptie van 15.00 tot 21.00 uur

iedereen welkom
Wat is er mooier cadeau

Op donderdag 30 november begint onze verkoop weer.

om te geven dan

een prima tas,
een pracht portemonnaie
een rijbewijsetui, enz. enz.
Keuze enorm.
Keuze uit meer dan 1000 stuks.

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Oranjevereniging Vierakker-Wichmond

Snelkookpan

Geachte cliënten,
Reeds in de eerste weken van het bestJH^ bleek dat onze
zaak te klein was.
Veelal moesten we woekeren met de ruimte I
Door deze verbouwing hopen wij U én Jseer ruimte én een
rustiger sfeer te kunnen bieden.
•
Alles zal door ons in het werk worden gesteld om u op
uw wenken te bedienen.
„Dat de kok in de keuken onze stappen moge bijhouden"
is onze hartewens.
Als altijd steeds en gaarne tot uw dienst,

Wij maken het St. Nicolaas gemakkelijk
met onze

Rap of Solex bromfiets

enorme kollektie

is een welkom St Nicolaasgeschenk

schoenen - pantoffels
bromfietslaarzen - bontlaarzen
schaatsschoenen, met schaats
Marokkaanse lederwaren enz.

Ook ruime keuze

bromfiets-toebehoren
aanbevelend

A. G. Tragter
Tel. 1256 - Vorden

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

Overhemden

Terlenka wit f 12,75
Tricot nylon f 14.75 - 15.95

Werktruien f 17.25 • 23.75
Dempsey truien f 30.75

Nieuw

Nieuw

VOOR

EEN

Bel.

f 47.50

Zie onze verdere advertentie!

op zondag 26 november
in café Krijt
Muziek: De Roodjasjes

Reed.« vanaf

A. J. WOPEREIS

Dansmuziek

Aanvang 7 uur

TOMADO-POPULAIR

Naaimachinegaren
Zig-zag apparaten
Rokspuiten - Stopringen

'I Naaimadiinehuis
BERNARD BORGONJEN
Kerkstraat 13

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

A+ Jansen - ,/t Schoenenhuis"
Kinderoveralls
vanaf maat l

Weekenders en
Ruithemden
Werkhemden
in diverse kleuren

Jongenspantalons
terlenka en
gestreept manchester.
Het nieuwste.

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Ikolon sokken
voor heren en kinderen;
nooit meer stoppen!

Werksokken
Bretels
Zakdoeken
Riemen
Grolse wanten

Fa. K. BODDE

Het Bedrijfskledinghuis
GROENMARKT 1
ZUTPHEN

Electrische apparaten

Verlichtingsartikelen

G. EMSBROEK & ZN. c.v. GEMS
Zutphenseweg 5

Voor een
naaimachine motor
naar

Telefoon 1491

Haak in . . . .

Olympia Frisé Boude

't Haaimachinehuis

op onze speciale weekaanbiedingen

Bernard Borgonjen
Kerkstraat 13

een modern, ijzersterk tapijt met een bijzonder effect
en bovendien niet duur:

Aanbieding no. l
Dikke sappige rookworst,
alleen deze week

Voor

Op kamerbreedte; van plint tot plint 400 cm breed.

Aanbieding no. 2
Echte Hollandse bruine bonen. 500 gr. 49 et

Geen naden meer

Aanbieding no. 3
Doperwten, litersblik

speelgoed en
cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
AUTO-VERHUUR

Leggen gratis

Voor

gasgeisers
douches

De slijtage wordt bij een normaal gebruik tot een
minimum beperkt.

Alle kleuren uit voorraad leverbaar*

Aanbieding no. 5
Koffiemelk, blikjes a 410 gram
nu 2 blik voor 109 et

Alleenverkoop voor Vorden

F. A. SMIT

Zutphenseweg 14 - Telefoon 1514

V.I.V.O. Zelfbedieningsbedrijf
Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels

VORDEN
Ook voor melk en melkproducten
5 stukken heerlijke toiletzeep kopen voor
De zesde krijgt u gratis.

Drogisterij en
Fotohandel

Bij Frans.

Laarstraat 5

U weet wel: F R A N S K R U I P

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
.JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Het Bestuur
van de Deldense Buurtver.

De Sint is in aantocht . . .

SPEELGOEDEREN
van „JAN HASSINK"
Het hoogst geprezen.
Het laagst geprijsd.
Komt U vooral eens kijken
naar de KIA- BAMBINO- en IDEMA

Bezoek vrijblijvend onze showroom:

bouwdozen
EMPO rijwielen en EMPO bromfietsen
Kinderrijwielen en Driewielers
Rolschaatsen en Autopeds

Huishoudelijke artikelen
o.a. Bauknecht centrifuges
Wasmachines
Stofzuigers
Naaimachines
Scheerapparaten enz. enz.

voor alle kranten worden aangenomen door

Levering via Uw handelaar

Advertentiebureau
D. H. te Slaa

Showroom geopend van 8-12 uur en
1-5 uur.

Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297

VISSER-VORDEN

Dropping
Zaterdag 25 november om
7.30 uur bij M. H. Gotink

Empo - Vorden

99

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman

tel. 1314

Vorden

Wilt u een leuk, exclusief

't Hoge 58

Liefhebbers!

naar

„Het Binnenhuis

Levensmiddelenbedrijf
Telef. 1420

Voor

Haal morgen ook
een paar DUET
nylons voor / 1.75

l gulden

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.

P. C. Nipius, Zutphen

25 et
35 et

Voor vlug en prettig winkelen naar . . .

A. J. A* HELMINK

naar K E U N E

119 et

Uit onze moderne koelinstallatie
100 gram boterhamworst
100 gram gebraden gehakt

Zie etalages

ook in huur
lagere prijzen

69 et

Aanbieding no. 4
neem vast wat in huis
Slaolie, grote fles

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

89 et

Pluimveehouders
Wij leveren u weer prima kuikens
van alle gangbare rassen.
Ook zijn wij leverancier van

A.F.K.O. kuikens
Het kuiken met toekomst

St. Nicolaascadeau
Kijkt u dan eens bij ons

Practische Herencadeaux
Zweedse kunstnijverheid
Zweeds mandwerk en tassen
Zweeds glas- en aardewerk
Kleinmeubelen:
Kapstokken
Kapstokkleden
Lectuurbakken
Naaiboxen
Mimitafels
Bijzettafels
Tafel-divankleden
Rookstoelen enz.

Rap Ster f 609.-

Beleefd aanbevelend
A. J. DENKERS
K 9568
Warnsveld - Tel. 06750-2467.

Een eenvoudige, oerdegelijke brommer met
2 versn. en achtervering

De wedstrijd van de dag
Dealer

Vorden I - R.K.D.V.V. I
A.s.

zondag

Aanvang 2.30 uur

A. G. Tragter
Telefoon 1256

KADOOtjes
Kleine en grote nuttige geschenken van blijvende waarde. Geschenken waar men dagelijks plezier
van heeft. Geschenken die altijd welkom zijn, kunt u kiezen uit onze enorme kollektie duurzame
gebruiksartikelen.

G. EMSBROEK & ZN. c.v
Zutphenseweg 5

"Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 26 november 8 uur

Conny zoekt het geluk
met: Marika Rökk - Conny Ftoboess
Heinz Ehrhardt
Vrouwelijke overmoed bewijst U,
dat liefde en geluk vóór alles gaat.

Toegang alle leeftijden
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Heropvoering
van het prachtige toneelstuk

jong zijn we maar eenmaal
op zaterdag 9 dec. in het Nutsgebouw.
Entree f 1.25
Aanvang 8 uur.
Kaartverkoop bij de sigarenmagazijnen
Boersma, Eijerkamp en Hassink.

Burgemeester en Wethouders
der gemeente Vorden
brengen ter kennis van belanghebbenden,
dat van 27 novemder '61 t.e m. 11 dec.'61
ter secretarie dezer gemeente

ter inzage ligt
een voorstel tot onttrekking aan het
openbaar verkeer
v.h. gedeelte van weg no. 17 van de wegenlegger, de z.g. Kerkhofweg, gelegen tussen
de Rijksweg Zutphen-Winterswijk en de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk. Dit wéggedeelte heeft een lengte van ± 36 meter.
Bezwaarschriften tegen het voorstel kunnen vóór 12 december '61 bij de gemeenteraad worden ingediend.
De bezwaarschriften kunnen worden toegelicht in een zitting van het college van
Burgemeester en Wethouders of van een
hen uit hun midden benoemde commissie.
zitting zal worden gehouden in het
gemeentehuis op dinsdag 12 december a.s.
des voormiddags 11 uur.
VORDEN, 23 november 1961.
emeester en Wethouders voornoemd:
de Burgemeester,
VAN ARKEL
de Secretaris,
J. V. PLAS

Telefoon 1491

Geneesmiddelen
van Dr. NATTERMANN

Bronchlcum elixer
krachtig, hoestprikkelbedarend
middel.
Melrosum forte
hoestdrank, speciaal v. kinderen.
Chlnalecit druppels
afdoende bestrijding van verkoudheden, griep, verkoudheid in het
hoofd, met koorts gepaardgaande
verkoudheden.
Calma dragees
vitaminerijk plantaardig, bloedopbouwend en zenuwstillend preparaat.
Cholagogum
druppels voor verbeterde galwerking.
Mulgatol
modern voedings-adjuvans, met
vitaminen en cel-actieve stoffen.
Schieffers bloedwijn
het antwoord van de wetenschap
op het afmattende tempo van
onze tijd.
Schieffers stofwlsselingzout
reinigt het bloed, vermindert vetvorming, ontledigt en zuivert de
darm.

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Voor
gascomforen
het adres:

Keune
HAANTJES
f. 1.50 per 500 gr.

W. Rosscl. tel. 1283
H. Robbertsen
tel, 1214

Drogisterij „De Olde Meulle"

Vergeet niet
tijdens de Sint Nicolaasweek
een bezoek te brengen aan

Het beste
vuur met

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

't Nieuwe Haaimachinehuis
Elektr. rechtstik naaimachines
vanaf f 195.—
Elektr. zigzag naaimachines
vanaf f 395.—

Verder alle aanverwante artikelen.

Bernard Borgonjen
Telefoon 1385

Haardbrandolie
van N.V. Purfina
Nederland. Intense verbranding -behaaglijke warmte-heldere
Flamazur
vlam

Dat moet U zien
Diepvrieskist
350 liter

Boek- en
Kantoorboekhandel

G. WEULEN-KRANENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

Jan Hassink
Leesboeken en

Pockets
Prachtige Luxe post
in dozen en mappen
Vulpennen
Balpennen
Bureau-leggers
Zakagenda's 1962
Etc. Etc.

N. J. KEUNE
Stationsweg 1

Goeie wien
hef gin krans neudig!
't Is pas Banket, als het van
de Bakker komt.
Weet wat U eet
Koopt het bij Uw Bakker
De Vordense Bakkers

Weulen Kranenbarg
en

bij

natuurlijk naar

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

H. Lijftogt 't Hoge 57

Slechts 995 gulden

5 jaar garantie
Brandstoffenhandel

KEUNE

Bupro-gas

Kerkstraat 13

Voor mooie geschenken

f 7.65 per fles

Koop oew Sunterklaoskedoo's bie ut
kleine winkeltjen op de Zutphenseweg, waor de klokke buiten henk.
Pendules, horloges, wekkers, verlovingsringen, gold en zilver.

J. WENTINK
VORDEN

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

VERLOVING*
RINGEN
HORLOGES
WEKKERS
KLOKKEN

Gereedschappen

Ijzerwaren

G. EMSBROEK & ZN. c.v. GEMS
Zutphenseweg 5

Zaterdag weer

Sportieve

St. Hieolaasgeschenken
Originele Noorse truien (Amp.)
Truien * pullovers - vesten
Shawls - wanten - mutsen
Sokken en kousen
Herenvesten met suede en corduroy

Sportkleding
Turnpakjes - trainingspakken
Wedstrijdbadpakken - gymkleding
Voetbalshirts, -kousen en -broeken
Voetbal-, gym-, basketbal- en trainingsschoenen
Welpen- en padvinderskleding.

Slagroomtompoesen, geen 28 et p. st.
maar 5 voor 110 et
Banketstaven,

zo uit de oven
Bestel uw banketletters voor
ST. NICOLAAS
bij ons, buitengewoon lekker!

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Telefoon 1491

Voor VELDSPORT en VOETBALSPEL

De 1962 modellen

nu

plastic Hevea sportschoenen

zijn uit!

LAAG IN PRIJS.

Nog mooier, nog beter
en ... niet duurder.
Uw keus kan nu niet moeilijk
meer zijn.
Zie etalage
Zie etalage
Dealer voor Vorden en omgeving :

Schoenhandel

H» G* Albers

Fa. Kuypers

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Zaal Langeler - Hengelo-Gld.
A.s. zaterdag 25 nov.

DANSEN

Dorpsstraat

Sportief én
gekleed

Centra voordeliger is.
De kwaliteit, dat Centra beter is.

Iets voor Uw zoopnj

Sint Nicolaasgeschenken

Bij 250 gram de Beste koffie,
l pakje thee voor 69 et
Hierbij l pak speculaas van 100 v. 89 et
l pak noot-speculaas geen 125 maar 98 et
5 zware van Houtens choc. repen v. 100 et
bij ons de 6e gratis.
Pracht plastic race-auto voor
79 et
l blik soepballetjes
69 et
daarbij 250 gram vermicelli
19 et
l grote rookworst en 500 gram erwten
of spliterwten voor 127 et
Pracht dambord met stenen voor
79 et

Een behaaglijke spor^f
DT^i gesneden
mohair overjas met brede pas over
de borst.
^

naar

^^T

Drogisterij „De Olde Meulle"

Sportstyle . . .
toch correct

o.a.
Tobacco
zeep, eau de cologne en lotion.

Tel. 1393

De prijzen leveren het bewijs, dat

Orkest: „The Jocito's"
VOOR

S P ART A

van

Levensmiddelenbedrijf

4711

eau de cologne.
Tosca, Carat, Rheingold en Juchten
(een nieuwe creatie van het huis
der edele geuren).
Three flowers, Vinolia. Maja,
Old Spice en Mouson
zepen, lotions, crèmes en pré- en
aftershaves.
Philips, Braun en Remlngton
elektrische scheerapparaten.
Elektrische bedkruik
2 minuten in stopcontact en u
hebt veilige warmte.
Warm waterzakken
met 12 maanden schriftelijke
garantie.

Visser - Vorden
Een leuke sortering

St* Nicolaascadaux
vindt U bij

MOMBARG - KRANENBURG
TELEFOON 6679
En natuurlijk ook Vorwibonnen

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

Solex oto
f 375*Solex oto
de Luxe f 399,eenvoudig en solide

DEALER

A. G. Tragter - Vorden

Garage Boesveld
Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329

b.g.g. 06750-2897

H. G. ten Brinke
Telefoon 1415

Ook met St. Nicolaas,
voor heel de burgerij

In het

Algemeen
Ziekenhuis
te Zutphen

JflNHASSINKY'rookgerei.
Aanstekers
Asbakken
Kokers
Pijpen
enz.
*
*
*
3 punien,
zullen zijn

begint de eerstvolgende vooropleiding
voor de cursus

leerling verpleegster
enz.

Grote voorraad
Prettige bediening
Gezellige sfeer
die ook voor U aanleiding
om uw Sint Nicolaas aankopen te doen bij

Wullink's Schoenhandel

Zoekt U een nuttig geschenk?

Zie dan onze etalages

A

l

op 1 maart 1962.
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet vóór 1 juni 1962 de
18-jarige leeftijd bereikt zijn.
Algemene ontwikkeling, b.v. Mulo-,
Inas- of Vakschoolopleiding gewenst
Reeds NU is plaatsing als adspirantleerling verpleegster mogelijk.
Sollicitaties schriftelijk of mondeling
bij de Adjunct-Directrice, dagelijks
behalve zaterdags, v. 1 1 .30— 1 2.30 uur,
of na overleg, Coehoornsingel 3 te
Zutphen.

A

woninginrichting

Manufacturen

