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ENTHOUSIASTE ONTVANGST VAN
SINT-NICOLAAS

Honderden kinderen en vele ouderen stroom-
den zaterdagmiddag naar het station om Sint-
Nicolaas en zijn beide knechten, die met de
trein van 14.20 uur in Vorden arriveerden te
verwelkomen. Onder luid sirenegeloei reed de
trein precies op tijd binnen en werd Sint ver-
welkomd door het bestuur van de Vordense
winkeliersvereniging. Na in een open calèche
te hebben plaats genomen, werd onder de vro-
lijke tonen van de beide plaatselijke muziek-
korpsen een begin gemaakt met de rondgang
door het dorp. Onderweg strooiden de beide
Pieten met kwistige hand pepernoten. De rond-
gang werd bij het gemeentehuis onderbroken
voor de officiële ontvangst door burgemeester
Van Arkel. Burgemeester v. Arkel wees in zijn
toespraak St.-Nicolaas op de uitbreiding die
't gemeentehuis ondergaat en deelde hem
mede dat ook het oude gedeelte zal worden
gerestaureerd, zodat Vorden de beschikking
zal krijgen over een gemeentehuis, dat uitwen-
dig een harmonisch geheel vormt en inwendig
aan de eisen des tijds zal voldoen.
Doch niet alleen de gemeente, aldus de burge-
meester maar ook de nijvere middenstand
heeft zeer wel begrepen dat stilstand achter-
uitgang betekent, en gaat dan ook zeer zeker
met zijn tijd mee. Vele winkels hebben sedert
het laatste bezoek van Sint een gedaantever-
wisseling ondergaan, het zij door moderni-
sering of nieuwbouw. Ook de etalages zijn
van de nieuwste snufjes voorzien, zodat Sint
bij zijn aankopen voor iedereen wat kan krij-
gen. Met betrekking tot de heersende woning-
nood, sprak burgemeester Van Arkel de wens
uit, dat volgend jaar een groot aantal woning-
zoekenden de verjaardag van de Sint in zijn
eigen woning zal kunnen vieren. Dit kan als
de grondeigenaren hun medewerking maar
willen verlenen.
Namens de winkeliersvereniging sprak de
heer Schurink, voorzitter, woorden van wel-
kom tot de goedheilig-man. Alle winkeliers in
Vorden hebben cp uw komst gerekend. Niet
alleen voor de kinderen is uw komst een tijd
van spanning, maar evengoed voor de oude-
ren. In verband met de dropping van snoep-
goed op zaterdag l december, door de zwarte
Pieten, verzocht de heer Schurink alleen kin-
deren op het droppingsterrein toe te laten. De
heer Schurink bracht het gemeentebestuur, de
plaatselijke politie en de beide muziekvereni-
gingen dank voor hun medewerking.
In zijn toespraak bracht Sint dank aan de bur-
gemeester en het bestuur van de Vordense
winkeliersvereniging voor de ontvangst in
Vorden.
In het bijzonder richtte de Sint zich tot het
Vordens dameskoor dat zulke goede resul-
taten heeft geboekt. Maar de heren voetballers
kregen de vermaning, dat het met hun presta-
ties beter moest gaan. De Sint hoopte dat door
energieke krachtsinspanning van gemeentebe-
stuur en bevolking Vorden in de nabije toe-
komst zich mag verheugen in het bezit van
waterleiding en riolering. Vooral van het laat-
ste, opdat de vele klachten over volle putten
een einde mogen nemen. Sint hoopte eveneens
dat de verlichting in Vorden spoedig ver-
beterd en gemoderniseerd zou zijn. Na ge-
wezen te hebben op het nieuwe gymnastiek-
gebouw, deelde Sint mede het prettig te zul-
len vinden als er voor de jeugd in het cen-
trum van het dorp een paar mogelijkheden
gevonden zouden kunnen worden om een
speelhoek in te richten.
Nadat de erewijn was gebruikt vervolgde Sint
zijn rondgang door het dorp, waarna hij in het
Nutsgebouw een grote schare kinderen ont-
ving en zich geruime tijd met hen bezighield.
Sommigen moesten bij Sint op het toneel ko-
men en kregen een vriendelijk woord of een
vermaning. Na afloop werden de kinderen ge-
tracteerd.

VOETBAL
Tegen alle verachtingen in vond de wedstrijd
Eibergse Boys III—Vorden I j.l. zondag toch
doorgang. Het terrein was echter vrijwel on-
bespeelbaar, zodat de wedstrijd meer weg had
van een modderballet dan van voetbal. Een
aantal Vordense spelers verkeerde in de me-
ning dat de wedstrijd afgelast was, zodat Vor-
den aanvankelijk met 8 en later met 9 man de
strijd moest aanbinden. Nadien kwamen nog
een tweetal in haast opgebelde invallers het
elftal completeren. Hoewel Vorden dus lang
niet op zijn sterkst was, wist zij toch een ma-
gere, doch kostbare 1—0 overwinning te be-
halen. Dimmendaal scoorde dit doelpunt al in
de eerste helft. Beide partijen wogen in het
veld goed tegen elkaar op. Het grote aantal
invallers maakte een ingrijpende wijziging in
de samenstelling noodzakelijk, doch niettemin
werd er vrij goed gespeeld. Een eervol resul-
taat voor de Vordenaren!
De overige wedstrijden van Vorden werden
afgelast.
A.s. zondag wacht Vorden I thuis een lastige
tegenstander in Grol II, dat evenals vorig jaar
een belangrijke rol speelt in de competitie.
Een volledig Vorden behoeft zeker niet te ver-
liezen en zo kan het dan ook een spannende
wedstrijd worden.
Vorden III brengt een bezoek aan Ratti II en
zal natuurlijk trachten haar ongeslagen record
te continueren. Vorden A trekt naar Baakse
Boys A en Vorden B ontvangt zaterdagmiddag
Almen A.
We maken er de spelers op attent dat alle
mededelingen omtrent afgelaste wedstrijden,
en andere clubaangelegenheden voortaan be-
kend zullen worden gemaakt in het clubkastje,
dat geplaatst is aan de zijmuur van sigaren-
magazijn Eijerkamp naast Cassa Mia.

ST.-NICOLAASFEEST O.L.S.
Ouders van kinderen, welke volgend jaar met
september de O.L. dorpsschool voor het eerst
zullen bezoeken, verwijzen wij naar achter-
staande advertentie, betreffende het Sint-Nico-
laasfeest van die school.

D.W.K.-TONEEL VOOR HET NUT
De toneelgroep van het Zutphense Deventer-
weg Kwartier trad vrijdagavond met de come-
die ,,Het Parkietje" op voor de leden van het
Vordense Nut. Een culturele avond, althans
wat het Nut hieronder beschouwd, is het nu
niet bepaald geworden. Daarvoor was ,,Het
Parkietje" een te dwaas en inhoudloos stuk.
Deze avond was trouwens meer bedoeld om
de bezoekers eens te laten lachen en als zo-
danig is hij dan ook wel geslaagd, want de
kolder begon zodra het parkietje in zijn kooi
begon te spreken en doekjes ging opendoen
over het heden en verleden van de huisge-
noten. Om de zotte situaties, die hierdoor ont-
stonden heeft het publiek smakelijk gelachen
en dat was voor een niet gering deel te dan-
ken aan het spel van de heren, waarvan de
pas gehuwde Bertie Skidmore en de genees-
heer dr. Vincent, wel de kostelijkste typen wa-
ren. Het spel van de dames kon niet die hoog-
te bereiken. Het stuk was lang niet gemakke-
lijk te spelen en dat de heer de Bont en de
zijnen mede door de vlotte rolkennis er in
slaagden de gang er in te houden, is onge-
twijfeld een compliment waard.
Zij kregen daarvoor aan het slot dan ook een
hartelijk applaus. De avond werd geopend
door de heer Wesselink.
Hij memoreerde nog eens de financiële zorgen
van het Nut en was verheugd dat — dank zij
het initiatief van de besturenbond — een aan-
tal dames en heren van het N.V.V. deze avond
kwam bijwonen.
Op woensdag 9 januari zal er in het Nut een
speciale avond gegeven worden hoofdzakelijk
bedoeld voor niet-leden, waarbij dr. Schreu-
der, secr. van het hoofdbestuur, het doel en
streven van het Nut uiteen zal zetten. Het uit-
eindelijke doel is om meer begrip voor het
vele en nuttige werk van de afd. Vorden te
kweken, waardoor ook de niet-leden het be-
lang van het lidmaatschap inzien. Spr. hoopte
dat deze bijeenkomst grote belangstelling
mocht trekken.
Aan het slot van de avond dankte de waarn.
voorz. de heer Plas, het Zutphense gezelschap
voor deze vrolijke avond, hetgeen nog een
extra applaus aan de aanwezigen ontlokte.

VERWACHTING"
Dit boek van Dr. A. J. M. Lamers gratis,
bij aankoop van een Babydei m-bet,
waarin poeder, zalf, ofie. zeep, a f 4.95.'
Voorradig in Apotheek en Drogisterij,

is gerust zijn.
lihilulJM'lJLfifil

VERWARMING VAN DE O.L. DORPS-
SCHOOL LAAT VEEL TE WENSEN OVER

Onder voorzitterschap van de heer J. G. Ved-
dcrs, hield de afdeling Vorden—Linde van
Volksonderwijs in het Nutsgebouw een leden-
vergadering. In zijn openingswoord sprak de
voorzitter de wens uit dat de besprekingen
deze avond in het belang van het openbaar
onderwijs in de gemeente Vorden zouden zijn.
De heer Vedders deelde mede, dat het aantal
melkdrinkers op de school praktisch gelijk is
gebleven.
Uit de verantwoording van de penningmees-
ter, de heer G. P. Vogtlander bleek, dat de
ontvangsten hebben bedragen ƒ 1576,— en de
uitgaven ƒ 1574,—. In zijn jaarverslag memo-
reerde de secretaris, de heer Joh. J. van Dijk,
het overlijden van het bestuurslid, de heer J.
F. W. Harwig, die altijd een warm voorstan-
der van volksonderwijs is geweest. In dit jaar-
verslag kwam naar voren dat de toestand
waarin de o.l. school in het dorp verkeert,
lang niet rooskleurig is, de verwarming vol-
doet niet aan de eisen, de w.c.'s zijn in de
wintermaanden te vergelijken met „diepvries-
cellen" omdat de waterspoeling niet gebruikt
kan worden. De luchtverversingstorentjes bo-
ben de w.c. zijn lek, zodat bij regen de hele
zaak onderdrijft. Bovendien verkeert de school
van buiten ook in een minder goede toestand
en heeft dan ook dringend een verfje nodig.
Naar aanleiding van de opmerking over de
centrale verwarming, dec: -eer Vedders
mede, dat reeds herhaalde malen bij het ge-
meentebestuur is aangedrongen om hierin ver-
betering te brengen, maar dat tot op heden
noch het een noch het ander aan de verwar-
ming is gebeurd. De verwarming laat dan ook
zeer veel te wensen over. Indien hierin in kor-
te tijd geen verandering komt, zullen bij nog
strengere kou de kinderen naar huis gestuurd
worden, omdat het niet verantwoord is ze in
de kou te laten zitten.
De aanwezige leden 'waren dan ook lang niet
te spreken over deze gang van zaken.
De aftredende bestuursleden de heer Wesse-
link, Vogtlander en Kamperman werden bij
acclamatie herkozen.
De voorzitter deelde mede, dat op l en 2 febr.
de jaarlijkse feestavonden zullen worden ge-
houden. Opgevoerd zal worden de operette
,,Daar loopt door het gehucht".
Sint-Nicolaas zal op 4 december een bezoek
brengen aan de leerlingen van de beide open-
bare scholen, 's Morgens zullen de kleintjes
in het dorp onthaald worden en 's middags de
kinderen uit het Medler. Voor de groteren
wordt er een film vertoond. Op 11 december
zal de ouderavond worden gehouden; op deze
avond zal de schoolarts, dr. Hagtingius, een
causerie houden.

KERKDIENSTEN zondag 2 december
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. Langstraat.
10.30 uur Ds. T. W. Dekker, van Zutphen.

Jeugddienst.
Kapel Wildenborch

10.30 uur Ds. J. Langstraat.
Geref. Kerk

10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
R.K. Kerk

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

Zondagsdienst Doktoren
Van zaterdag l dec. van 5 uur tot en met
zondag 2 dec. Dr. de Vries. Tel. 288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand v. 23 nov. t.m. 29 nov.
Geboren: d. van B. R. Eijkelkamp en C. J.
Eijkelkamp-Lebbink; z. van H. W. Besselink
en H. J. Besselink-Remmelink.
Ondertrouwd: J. Nijenhuis en G. J. Menk-
horst; G. van Bemmel en M. A. Hellewegen.
Gehuwd: D. Bosch en H. J. Bouwmeester;
A. Rietman en J. G. W. Pongers.

Weektnarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 89 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 44.— tot f 53.— per stuk.
Handel was kalm.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST?
Om 10.30 uur spreekt Ds. T. W. Dek-
ker van Zutphen over het onderwerp:
„De almacht van het Kribbekind."

*
De samenzang begint om 10.20 uur.

Kinderkaarten en zegels.
De actie van de schoolkinderen is weer
voorbij. Natuurli jk heeft iedereen daar aan
meegedaan. Maar/lat betekent nog lang niet
dat op alle pc^ui december kinderzegels
geplakt wordt, e^Gat is toch de bedoeling. /
In de decemberniaand zult u op het post-
kantoor een tafel aantreffen waar u zegels
en ook kaarten^kunt kopen. Het zijn niet
alleen de kaarter, die door de kinderen ver-
kocht zijn, maarJ^k vele andere kaarten,
o a. een luchtpodPPrrt voor Kerst en Nieuw-
jaar. Komt u maar eens kijken. Volgende
week maandag-, dinsdag- en woensdag-
morgen staat de tafel er. Er wordt door de
dames die verkopen, op uw komst gerekend.

Prachtig resultaat.
De Roode Kruiscollecte welke hier voorde
hulp aan Hongarije is gehouden, heeft het
prachtige bedrag van f 5159,20 opgebracht.

Mr. J. ROMBACH TOT NOTARIS BENOEMD
Donderdag ging het bericht door ons dorp dat
Mr. J. Rombach Jr., zoon van de pas vertrok-
ken notaris Mr. J. Rombach Sr., tot notaris
ter standplaats Vorden was benoemd. Dit be-
r i c h t werd bij de bevolking met grote vol-
doening ontvangen. Gezien de populariteit die
de heer Rombach alhier geniet, is hem deze
benoeming van harte gegund.
Mr. J. Rombach, geb. 23 april 1919 te Haarlem,
begon zijn loopbaan, nadat hij te Leiden zijn
studie van Meester in de Rechten had voltooid
en vervolgens het examen van candidaat-
notaris tot een goed einde had gebracht, op
een notariskantoor te Amsterdam. Hij is tot
nu toe plm. 10 jaar candidaat-notaris geweest,
waarvan 5 of 6 jaar op het kantoor van zijn
vader.
Naar we vernemen komt deze benoeming zel-
den voor, aangezien meestal een candidaat-
notaris plm. 15 jaar als zodanig werkzaam moet
zijn geweest om tot notaris te kunnen worden
benoemd.
Voor de heer Rombach Jr. betekent dus deze
benoeming een eervolle, waarmede wij hem
van harte gelukwensen.

ONDERLINGE
KANARIETENTOONSTELLING

De onderlinge kanarietentoonstelling van ,,De
Vogelvriend" alhier, werd zaterdag en zondag
in de zaal van de heer Bakker gehouden. Er
waren diverse soorten vogels aangevoerd.
Met een toepasselijk woord opende de voor-
zitter der vereniging, de heer A. J. te Loo
deze tentoonstelling, waarin spreker er op
wees dat het doel van deze wedstrijd beoogt
een stimulans te zijn bij de liefhebbers voor
het opkweken van vogels. Moge ook deze ten-
toonstellingswedstrijd daartoe medewerken.
De uitslag was als volgt:
Kampioen van de tentoonstelling: A. J. te Loo
met Roodisabel —47 en —90 punten.
Kampioen stammen 4 vgl. 1956: W. Vreeman,
Buitenzorg, Arroodagaat I 352+ punten.
Kampioen stammen 2 vgl. 1956: A. J. te Loo,
Roodisabel I 177 punten.
Kampioen l vogel 1956: A. J. te Loo, Rooi
bol I —47 en —90 punten.
Kampioen vrije klasse: G. Sloot, Insullindelaan

f

* RATTI-NIEUWS
111 vei^and niet de gesteldheid der l er rennen
werden voor Ratti verleden week alle v
s t r i j d e n afgelast.
Voor het eerste staat er komende zondag
zeer belangri jke ontmoeting op ! ram-

i de weelde veroorloven om opnieuw p i m -
feuverl ies te lijden, zodat de spelers alles op
alles zullen moeten zetten om een eervol resul-
taat te behalen. Het zal de taak van de Rat-
tianeyi zijn om reeds van meet af aan hun
uiterste best te doen, daar de gastheren dr
zege z\ker niet cadeau geven!
Ratti II ontvang Vorden III thuis, ook al een
ontmoeting waarbij het uiterste van de thuis-
club zal worden gevergd. Niettemin kan dit
een spannende strijd worden, gezien het plaat-
selijke karakter.
Ratti A moet naar Zelhem A en kan op zv
tegenstand rekenen.

IVO R O L De Tand pasta van standing Tube
95-70cf

GEMEENTEAVOND
HERVORMDE GEMEENTE

In Irene werd dinsdagavond de eerste gemeen-
teavond van de Hervormde Gemeente in dit
winterseizoen gehouden. Na het openings-
woord van de voorzitter Ds. Langstraat werd
eerst overgegaan tot de verkiezing van een
ouderling in de vacature van de heer van
Roekei. De kerkeraad had het volgende twee-
tal gesteld: D. Luichies—J. F. Geerken. Deze
stemming had tot resultaat dat de heer D.
Luichies tot ouderling werd gekozen.
Na de pauze sprak Ds. Langstraat over „Het
werk van Rembrandt en de boodschap van
het evangelie", waarbij een prachtige collectie
lantaarnplaatjes van Rembrandt's schilderijen
werden vertoond. Eerst vertelde Ds. Lang-
straat de levensgeschiedenis van deze beroem-
de schilder. Hij werd in 1606 geboren als zoon
de molenaar Harmen van Rijn. Zijn vader wou
hem laten studeren aan de universiteit in zi jn
geboortestad Leiden, maar de jonge Rembrandt
had geen lust in de studie, zodat zijn vader
hem in de leer deed bij de schilder Jacob van
Swanenburgh. Na drie jaren ging hij naar
Amsterdam in de leer bij Pieter Lastman. Zes
maanden is hij maar bij Lastman gebleven en
keerde toen naar Leiden terug om zich daar
te vestigen als schilder. Nooit heeft hij Italië
bezocht, zodat hij een door en door Hollandse
schilder is gebleven. Hij heeft in de tijd ge-
leefd van het twaalf jarig bestand met de
twisten tussen Prins Maurits en Oldenbarne-
veld. In 1637 werd de eerste Statenbijbel uit-
gegeven, dat was de bijbel in de landstaal,
die van grote invloed is geweest op zijn werk.
Na deze inleiding zagen-de aanwezigen de
lichtbeelden van de schilderijen van deze gro-
te meester. „Simeon in den tempel" maakte
diepe indruk door de meesterlijke wijze waar-
mede Rembrandt kon spelen met licht en don-
ker. Verder werden afbeeldingen vertoond van
„De anatomische les", „zegening van Jacob",
„het joodse bruidje, Saul en David", de be-
roemde „Nachtwacht", voorstellend het uit-
rukken van het vendel van Frans Banning
Cocq. Dit is zijn beroemdste werk.
De avond werd gesloten door Ds. Jansen met
een hartelijk woord van dank voor Ds. Lang-
straat voor deze prachtige lezing.

„DE TROONOPVOLGER"
De R.K. Toneelvereniging „Inter NOS" l i
het seizoen geopend met een geslaagde op-
voering van het toneelstuk „De Troonopvol-
ger", hetwelk zondagavond voor het voel!
werd gebracht. De voorzitter van Inter NOS,
de heer A. Mombarg sprak een kort openings-
en welkomstwoord tot de volle zaal van de
heer Schoenaker. Het stuk, dat vervolgens
werd opgevoerd, speelde in de tuinkamer v<m
de familie van Doornink. Charles van Door-
nink, zoals zijn stiefzuster hem noemt, is, toen
zijn vader voor de tweede maal trouwde, het
huis uitgegaan. Hij heeft nooit de moeite ge-
nomen om zijn stiefmoeder te leren kennen.
Als zijn Vader plotseling sterft, komt hij on-
der het mom van zaakgelastigde op het land-
goed terug. Conflicten blijven natuurlijk
u i t , temeer als Charles merkt dat zijn stiel-
moeder van een geheel ander kaliber is
hij '/ich altijd heeft wijsgemaakt.
Het stuk bleek goed in studie genomei
zijn en werd op de juiste wijze vertolkt, zodat
de speelsters en spelers na afloop dan ook een
dankbaar applaus kregen te incasseren. De
regie was bij de heer G. Bouwmeister als van-
ouds weer in vertrouwde handen.
Heden, zaterdagavond zal er een heropvoering
worden gegeven.

VERLOREN GRENZEN
Voor een goed bezette zaal van „Irene" v
zaterdagavond de film „Verloren grenzen"
vertoond.
Nadat Ds. Jansen een kort openingswoord luid
gesproken waarin hij de aanwezigen een ge-
notvolle avond toewenste werd de film op hè!
doek gebracht. De films die de geschied
weergaf van Dr. Scott Mason Carter (Mei i
rer) en zijn gezin was een boeiende
kaansc film over een van de v
het rassenvraagstuk. Aangezien deze film op
ware gebeurtenissen in een Amerikaans stad-
je berust was deze niet goedkoop oplimisi
maar werkelijk hoopgevend voor een wereld,
waarin nog altijd de rassendiscriminatie een
van de ergste kwalen vormt.

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



Doe als Sinterklaas
cadeau-voorraad uit
mers van

en put Uw
de schatka-

Winkelcentrum
VISSER KOERSELMAN

Op het gebied van
alle soorten

vlechtwerk
is het juiste adres:

H. ABERSON
Hackfort C 32

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Nutsgebouw ™
Telefoon 500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 8 december 8 uur

TARZAN en de wonderbron
met: Lex Barker en Cheta, de slimme
chimpansee.
Het meest gedurfde avontuur van
TARZAN, de held van de jungle.
De krijgers van de vlammende pijlen
wreken zich op de blanke indringers
met de dood!
Het geheim, waarvoor duizenden hun
leven gaven, opgesloten in het hart
van het oerwoud, bewaakt door een
kring van vuur.

r Toegang 14 jaar
*i

Entree: f 1.20, f 0.90, f Ö<0 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbesptc^en v.a.
heden bij J. H. Schuppers, Dorpsstr 11
Telefoon 373. W

Wij hebben ze weer ontvangen,
de, naar oud recept gebakken

Nieuwjaarsrollen

f 2.50 per blik van ongeveer
60 stuks inhoud

Bestel ze spoedig, dat voorkomt teleurstelling

SMIT, Zulpbenseweg
Telefoon 281

elke week iets nieuws,

altijd ivat goeds.

Wij deden voor U een greep uit
onze Sint Nicolaas-cadeaux!

„Janus" Noorse Sokken, grijs,
100% wol, onontvet.
maat _8 9 10 10% 11
prijs p.p. 2.90 3.30 3.70 4.-/- 4.15
11% 12
4.40 4.65

„Janus" Noorse Kousen,'g r ij s
9 10 l01/2 11 11 12

4.50 5.30 5.75 6.10 6.35 6.60

Jagerskousen, bronsgroen, extra lang,
maten 10 t.m. 12 f 8.75 per paar.
Jachthoeden, div. mod. vanaf f 14.50
Prismakijkers vanaf f 84.— incl. etui
Veldkijkers vanaf f 17.50 incl. etui
Luchtbuksen, Krico, Weihrauch, Diana
grote sortering, f 15.— tot f 210.—
Badminton-spelen, -netten, -spelregels,
-rackets, nylon besp. vanaf f 3.75
Tafeltennis, bats DU BUY, netten,
posten, complete spelen vanaf f 3.95
Rolschaatsen, vanaf f 8.75.

Fa. Wed. A. B. Martens
Jacht- en*'Sportartikelen
Zutphenseweg 15 - Vorden

Voer St. Nicolaas inkopen
zoals:

Boeken, Vulpennen,
Postpapier, Agenda's,
Tafelspelen, Prenten-
boeken, enz.
En ook voor St. Nico-
laas-inpakpapier en
labels
NAAR

Fa. HIETBRINK - TEL. 253

St. Nicolaasfeest O.l.S. Dorp
Bovengenoemd feest is voor de laagste 3
leerj. vastgesteld op a.s. dinsdag 4 decem-
ber v.m. 9 uur.
Ook de leerl., die 't volgende jaar op
.school hopen te komen worden uiterlijk 9
uur bij de school verwacht.

J. G. VEDDERS, H.d.S.

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

OENSDAG
5 dec.

* Nicolaasm.)-
VERLOTING

Hengelo (Gld.)
Aankoop van levende have
voor de verloting*

De Marktverenig.

Doe mee met de grote gratis

Brylcreme
Televisie-prijsvraag

door aankoop van 2 grote
potten Brylcreme voor f 3*90

en win niet EEN, maar TWEE
Televisie-toestellen, elk ter waar-
de van f 995.— EEN voor U
en EEN voor diegeen aan wie
U de Brylcreme cadeau geeft.

Vraagt inlichtingen bij

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
„Beslist uw Drogist"

Dansmuziek
Hengelo-GId.

Zaterdag 1 dec. Aanvang 7 uur
Orkest „Melodie en Rythme"

(10 personen)

Een mooi St. Nicolaas-cadeaa is

een Clarus Petroleum-
vergasser*
ABSOLUUT REUKLOOS.

Henk van Ark
Regelink voor uw Rijbewijs

Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Herinnering!
Bezoekt de

TENT-SAMENKOMSTEN
die voorlopig iedere zondag, dinsdag,
donderdag en vrijdag, 's avonds 7.45
uur gehouden worden in de tent naast
café 't ZWAANTJE, Hengeloseweg.
Toegang vrij. De tent is verwarmd.

Sprekers: M. BLOKKER en P. DOUMA

Nutskleuterschool
Maandagmiddag 3 dec. om 2 uur wordt
het St. Nicolaasfeest in het Nutsgebouw
gehouden.
Ouders en belangstellenden hartelijk welkom.
De leerlingen van de Kleuterschool worden
om 1.30 uur bij school verwacht.
A.s. maandagmorgen geen school.
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Jubileum-uitvoering
van

Vordens MaAenkoor
met medewerking van de To-
neelver. D.E.V. op woensdag 12
december '56 in het Nutsgebouw.
Aanvang 7.30 uur. Entree f 1.-
(bel. inbegr.) ^^

Voor de pauze zingt Wfdens Mannen-
koor.

Na de pauze:

G ijs bekijkt 't
Klucht in drie bedrijven door
Jack Bess.

Kaarten in voorverkoop bij Sig.mag.
Eijerkamp en bij de leden en 's avonds
voor zover voorradig aan de zaal.

Plaatsbespreken op de dag der uit-
voering van 12 tot l uur. Loting
12.30 uur precies,

Donateurs met één huisgenoot gratis
toegang, doch dienen dan hun entree-
kaarten tijdens plaatsbespreken even-
eens af te halen.

c/Ie/ laagst in

nooc/st in kwaliteit!

250 gr, heerli jke koekjes
(Krcijenbroek) 69 et

250 gr. prima speculaas 39 et
100 gr. choc. letter figuren 55 et
200 gr. borstplaat 39 et
250 gr. pepernoten 45 et
200 gr. trekwerk (lettersnoep) 39 et
250 gr. taai taai 35 et
3 pak pudding, diverse smaken 49 et

ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, ontbijtspek en

bloedworst, samen 150 gr. 58 et

Bestel vroegtijdig uw Nieuwjaarsrolletjes

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. We e k h o u t, Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Nov. ' Nov. '56
Als blijk van waardering voor het
deze vijf jaar in ons gestelde vertrouwen

ontvangt iedere koper van
3 liter drank een fijne
fles likeur en van 5 liter
een prima fles wijn cadeau

En als klap op de vuurpijl
heeft iedere koper van min-
stens 2 liter drank, wijn in-
begrepen, kans om gratis
in het bezit te komen van l
liter drank naar keuze.

Deze aanbieding geldt vanaf heden
tot en met 31 dec. '56.

Beleefd aanbevelend,

G, ZUURVELD

N.V.V. BESTUURDERSBOND

Zij, die wensen deel te nemen aan een

Arbeiders Avondschool
moeten zich uiterlijk woensdag 5 dec.
opgeven bü sekr.-penningm. W. KAM-
PERMAN, Rtiurloseweg.
De cursus omvat: Rekenen, Ned. Taal
en Sociale kennis.

Een ieder kan deelnemen,
ook niet-leden van N.V.V.

Het plaatselijk Schoolbestuur.

Hedenavond
het tradionele

St. Nicolaas-bal
\ V in het Nutsgebouw'i '\\

Blokkaarsen
(Relief en Delftsbtauiv)

geven een fantastisch licht-
effect en is tevens rook-
verdrijver»
In prijzen van f 1.50, f 1.95,
f 2.95, f 4.95.

Drogisterij „De Olde Meulle'

J. M. v.d. Wal
Beslist uw Drogist

Te koop een VOOR-
VIERDEL van een
koe. Wed. B. A. Heu-
velink. Kranenburg.
Te koop. een toom
BIGGEN. H.Decanije

109.
Toom zware BIGGEN
te koop. G. W. Nijhof
D 66 Wildenborch

Te koop prima jonge
HENNEN. H. Bur-
kink, „de Sticht*.

Te koop een neurende
MAAL, r.b., tbc- en
abortusvrij. G. H. Jan-
sen, „'t Hammink"

Delden

KOOPT IN VORDEN ! !
Woensdag en donderdagavond is er uitge-
keerd voor waardebonnen ruim f 200.—

De meeste prijzen komen nog, als u nagaat
dat ; ! 1500 gulden beschikbaar is gesteld.

Vordensc Winkeliersver.



t
Mede namens weder-
zijdse families onze
hartelijke dank voor
de belangstelling, bij
ons huwelijk onder-
vonden*.

G. Bosman
}. M. Bosman-

van Asselt
Hengelo-G., dec. '56.
Ruurloseweg 38

Voor uw belangstel-
ling tijdens de ziekte,
en bewijs van deel-
neming ontvangen bij
het overlijden van on-
ze inniggeliefde Vader
en Grootvader
Hendrik Jan Oonk

Wedn. van H. W. Akkerhuys
betuigen wij hiermede
onze hartelijke dank.
Uit aller naam:

G. J. C. Oonk
Vorden, dec. '56.
Hengeloseweg 23

Gevraagd tegen 7 Jan.
een DAGMEISJE, v.
8-5 uur. Wed. Nipius,
Molenweg 10. Aanm.
's avonds na 6 uur.

NOODHULP gevr.
Bar.esse v. Dorth tot
Medler, ,,'tZelle",
Hengelo-G., vraagt 'n
flink meisje als nood-
hulp, van half Januari
tot l Augustus.

VERLOREN: gouden
broche (Zeeuwse

knoopjes, erfstukje)
Tegen beloning terug
te bez. Raadhuisstr. l

VERLOREN: een
granaat broche,gaande
v. 't Hoge-Zutph.weg.
Tegen beloning terug
te bez. „Rusthoeve"
't Hoge.

Te koop 15 jonge
HENNEN, W+H.

A. Poterman, bij Bui-
tenzorg, Warnsveld.

Op 22 november j.l. overleed te Apel-
doorn mijn lieve Vader

ELTJO SCHELTENS
Oud-leraar Rijkskweekschool te Meppel

echtg. van A. J. M. C. van Kregten

in de ouderdom van bijna 85 jaar.

Vorden: A. J. Scheltens

De begrafenis heeft plaats gehad op
maandag 26 november op „Heidehof"
bij Apeldoorn.

Heden overleed onze beste Man en
Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot-
vader

ENGBERT JAN HARMELINK
echtgenoot van C. A. Weustenenk

in de ouderdom van 84 jaar.

Vorden,
Wed. C. A. Harmelink-Weustenenk

D. J. Harmelink
J. Harmelink-Klein Tiessink

Voorschoten,
G. J. Harmelink
D. Harmelink-de Weerd

Voorst,
G. A. Bouwmeester-Harmelink
J. A. Bouwmeester

Gorssel,
T. Hekkelman-Harmelink
G. Hekkelman

klein- en achterkleinkinderen

VORDEN, 29 november 1956.
Zutphenseweg C 64

De begrafenis zal plaats hebben maan-
dag 3 december om 13 uur op de alge-
mene begraafplaats te Vorden.

Ais U voor ons het OUDE-PAPIER
bewaart, heeft Concordia ook een
goede Sint Nicoiaas.

Zaterdag 8 dec. komen we
het bij U halen.

Legt u het even klaar? Dank u.

Een geschenk
wat vreugde
brengt is:

een Prisma horloge uit onze rijke sortering, unieke
modellen en soorten vanaf f 45.—, met garantie-
certificaat.
Verder grote keuze uit de bekendste merkhorloges
Zentra, Porta, Olma, Junghans.

Juba en Junghans pendules, Jaarpendules, Keuken-
klokken, Barometers, Wekkers, Reisklokjes in etui,
luxe Klokjes, Trouw- en Verlovingsringen alle
maten voorradig.
Gouden en Zilveren Dames- en Herenringen met
echte steen, in een uiterst lage prijs.
Oorbellen, Armbanden, Manchetknopen, Cigaretten-
kokers. De volledige sortering Ronson aansteker,
met langdurige garantie.
Jeka tin: Serviezen, Vazen, Schalen, Bekers, enz.
Zilva Pleet tafelgerci, in voorname modellen.

In onze tijdelijke zeer beperkte ruimte kan alles onmoge-
lijk tot zijn recht komen, maar wij vertrouwen dat U dat
zult kunnen billijken.

fa. Wed. A. B. Marlens, Horloger
Prisma vertegenwoordiger

bb«l-gep«l.nl«erd» htttluchfc'
rculjli» 5 jaar garantif 99

De Davo Haarde nfabr ie-
ken bieden /oor het ko-
pen van een Olie- of
Brandarishaard een

Spaarkoop-
systeem

aan, zonder extra kosten.

Vraagt vrijblijvend inlich-
tingen bij de plaatselijke
dealer

J. H. van Ark

Hier Piet, een groot glas bier van

brouwer Heineken. Pittig! Parelend!

Met een schuimkraag zo schitterwit

en mooi als je eigen kraag!

Dat hoort bij pakjesavond, dat

hoort bij gezelligheid, dat hoort

bij jou en mij en ons allemaal.

Daar ga je, Piet prosit! Hèèèt

Nog een Heineken's?

„Nou graag, mevrouw!"

Ook Piet weet waarom Heineken's bier
het meest getapte bier is, want:

*k Heineken werkt met de zogenaamde Heineken's A-gist.

een speciale gistreincultuur, waarvan niemand ter wereld
(behalve Heineken) het geheim kent.

* Heineken gunt zijn bier een langdurige rijpingstijd.

-jfc De kroonkurk betekent een hygiënische afsluiting van het

kostelijke bier, dat daardoor ook veel langer goed blijft.

Heinelfen's Bier
JL

Hedenmiddag komen de Zwarte Pieten boven
Vorden met hun vliegtuig. Aankomst pin. l uur.
Boven het terrein, tegenover de landbouwschool (weide Heijink, repreize) dus de wei over de
beek zullen parachutjes worden losgelaten met zakjes snoep.
Beleefd verzoek alleen de kinderen op het terrein te laten gaan, groteren kunnen zich in de weide
voor de beek begeven en langs de weg naar Heijink.
Deze maatregel moet worden genomen, daar anders de kinderen door de groteren onder de
voet worden gelopen, als de Zwarte Pieten hun cadeautjes afwerpen.
Tevens strooit de vliegtuigbemanning tijdens de vlucht enveloppe's uit, welke nummers kunnen
bevatten, die gelijkluidend zijn met de nummers die voor de etalage's hangen van de deelnemen-
de winkeliers. Zoek die zaak op, die uw nummer heeft, u overhandigt het nummer aan de
winkelier(ster) en u ontvangt een waardevolle surprise - praktisch alle zaken doen mee ook
hotels en café's - de enkelingen die niet mee doen vindt u in de St. Nicolaascourant.
Boven de buurtschappen worden parachutisten afgeworpen in de vorm van een pop, de para-
chute mag u houden, de pop kunt u inleveren op de stoep van het gemeentehuis waar u de be-
kende geldprijzen ontvangt.
Men wordt verzocht bij het opsporen der poppen de landbouwgronden niet te betreden, daar-
door kunnen knollen enz. worden vernield. De vliegenier zal ook daarom zoveel mogelijk boven
wei- of bosgrond de poppen loslaten, betrapt u dus niet om de pop te krijgen, kostbare land-
bouwgewassen, dit op verzoek van verschillende landbouwers.
Zoals u weet mogen de poppen NIET per motorvoertuig worden gebracht, wel per gewone fiets.
Wie de eerste pop bezorgt ontvangt f 25. — , 2e f 15.—, 3e f 7.50, 4e f 5«—, 5e f 2.50.

Succes gewenst door het bestuur der Vordense
Winkeliersvereniging.

heeft U, in onze

speciale

Speelgoed-
afdeling

Grote sortering - Lage prijzen

Nico Keune

Houtwarenfabriek
vraagt enige werkkrachten,
halfwas, geschoolde of jonge-
ren.

Hackforterweg 23, Wichmond
Telefoon 06754-269

U. CHROOMLEDERFABRIEK
V.H. H. A. ALBERS

vraagt

enige

flinke werkkrachten

Voor alle

Geschenken
•

NICO

KEUNE
Tel. 289

A.S. ZONDAG
2 uur

Vorden I
Grol II



Seesing

voo, rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~- Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.— per fles.

Weulen Kranenbarg
Vraagt prijs!
Wij ontvangen steeds
kippen en hanen.

Rossel's
Pluimveehandel,
Vorden, Telefoon 283

JL Jt JL 111 il———n ••• J L

De bewaarders van de rijke St.
adviseren, doe uw inkopen in het

Nicolaas-cadeauxvoorraden

Jl==S\n

Nieuwstad"

k,^===Jl

SORTERING OP ALLERLEI GEBIED!!

Albers, Luth, Pongers, Schurink, café Uenk, Florijn,
Barink. j

JL JL J L JL J L

5 december
1931 K JAAR 1956

Drogislerij „De Olde Meulle"
Ter gelegenheid van dit feit ontvangt iedere be-
zoeker vanaf heden l dec. t.m. 8 dec. een leuke
surprise.

J. M. v.d. Wal, Gedipl. Drogist
Het is een voldongen feit, u.d. Wal verkoopt kwaliteit.

blijvende St. Nicolaas-geschenken
Enorme keuze prima Dames-
en Herenpolshorloges, door

YERLOYING5 tijdige inkopen nog voor oude
RINGEN prijzen, ook in goud en zil-

HORLOGES verwerken.
Pracht Pendules, Koekoek en
andere klokken en een pracht

KLOKKEN keuze Trouw- en Verlovings-
ringen en nog enige Friese
Staartklokken.

ZIE ETALAGE BIJ

Fa. B. WENTINK & ZN.
Beleefd aanbevelend

Empo Rijwielfabriek
te Vorden

Telefoon 06752-241

heeft plaat singsm o gelijkheid
voor Kantoorbediende (vrwl.)
met Mulo of gelijksoortige
opleiding, leeft. 16 tot 20 jr.,
en enige tijdloners tot ca. 40
jaar, o.a. voor magazijn werk.

Hoog loon.
Goede sociale voorzieningen.
Opneming in ons Pensioenfonds.

Inlichtingen: overdag bij de portier
na werktijd bij de Heer D. Luichies,
Insulindelaan 29 voor kantoorpersoneel.
Bij de Heren W. H. Sessink, Enkweg
13 en K. Spiegelenberg, Nieuwstad
17 beide voor, fabriekspersoneel.

ïLicolcoaas*

cadeaux zijn :

Philips en Blaupunkt Radio- en
Televisietoestellen, Bandrecorders,
Gramofoons, Platenwisselaars»

Stofzuigers, Wasmachines, Centrifuges in div*
prima fabrikaten, Snelkokers, Strijkijzers, Thee-
lichten, Elektr» verwarmingskussens en -dekens,
Scheerapparaten in diverse soorten, Wand- en
Schemerlampen*

Voor de beste merkartikelen naar
Elektra-, Radio- en Televisiebedrijf

P. DEKKER - Tel. 253

AAN DE LEDEN

t.V. „VORDEN"
Alle bekendmakingen over afgelaste wed-
strijden en clubaangelegenheden worden

(rtaan bekend gemaakt in het clubkastje
de zijmuur van Sigarenmagazijn Eijer-

kamp naast „Cassa Mia". Het Bestuur.

Nieuw!
Zojuist ontvangen pracht
St* NicolaaS'Cadeau*

De Zaklantaarn
voor Uw leven.

Kan altijd weer in ieder stopcontact
opgeladen worden, geen batterijen,
kan niet roesten, uitschuifbare stekker,
l jaar garantie.

R. G. J. Kuypers, Tel. 393

Voor VISITEKAARTJES naar
Drukkerij Wolters, Vorden

•••••̂ ^ •̂Î H^B^^

Een praktisch St» Nicolaas-geschenk
is een

Remington Super 60 Shaver
a f 98.50.
Bij inlevering van elk oud apparaat (ook defect) f 20.—• terug.
Verras hem met dit prachtige droogscheer-apparaat en
profiteer van die f 20.— voordeel.

Verder de Remington Four-Most biedt U at
i. veer f 59*75 jaren ocheerge»et% 3/^X^//-C6/V~

&/}AuM £AOyj'/Ai/&/ï/ A 6
Inlichtingen bij ff */&.?O

Drogisterij „DE OLDE MEULLE"

J. M. vl Wal - Beslist uw drogist.

Steeds groter
wordt het aantal GOLFSNEDE-
MESSEN.

Wel een bewijs dat ze prima bevallen.
Ze komen o.a. uit Twello, Neede,
Zutphen, Ruurlo.

Maandag en dinsdag gebracht, dezelfde
week nog klaar. Wacht dus niet langer.
Een uitkomst met Sint Nicolaas!
Aanbevelend,

J. FLORIJN VORDEN

Ruime keuze St*

geschenken voor
groot en klein.

Aanbevelend,

Ph. J. SESSINK
Kranenburg, Vorden - Telefoon 348

Sint Nicolaas Reclame.
Van 24 november tot 5 december geven wij ook

vele aanlokkelijke prijzen
Komt, ziet en overtuigt u.

Tevens vandaag 500 gram ROOKWORST voor f 1.90

Slagerij M. Krijt - Dorpsstr. 32

Bromfietslaarzen voor jongens en
heren, luxe en praktische pan-
toffels, ook moccasins in allerlei
kleuren.

Enorme keuze tasjes, ook voor meisjes,
portemonnaies, portefeuilles, in iedere
prijs, gymschoenen, kaplaarzen, voetbal-
schoenen. X

Ook voor Uw St. Nicolaas-inkopen,
slaagt U altijd beter en voordeliger bij

A. Jansen, 't Schoenenhuis B
<

Een leuke St. Nico-
laas verrassing vindt
U bij ons.

Vesten
Shawls
Sokken
Pyama's
Schorten
Lakens
Handdoeken
Trainingsbroeken
Overhemden

Pullovers
Handschoenen
Kousen
Nachthemden
Zakdoeken
Slopen
Theedoeken
Wanten
Zelfbinders

Te veel om op te noemen, komt u zelf
eens kijken bij

A. W O L S I N G
Raadhuisstraat 26 — Vorden

Nog geen cadeau
voor St Nicolaas.
Kijk eens bij Wullink, U
slaagt er zeker.

" Vvullink 8 &cnoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist


