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Ouders deden het werk van kleuters

In de Nutskleuterschool „De Kroezestulp" werd
donderdagavond voor de ouders van de kleuters
een werkavond gehouden. Het was dus niet zomaar een bijeenkomst, maar er moest wel degeiyk aangepakt worden. Het werk wat anders de
kleuters op school doen, werd nu verricht door
de ouders.
De vaders en moeders kwamen in de klas te zitten waar overdag hun zoontje of dochtertje verblijft. Het was de bedoeling dat in de „eerste
klas" de aankomst van Sint Nicolaas zou worden
uitgebeeld. Met plakken, verven, knippen etc.
kwam er een prachtige boot te voorschijn, kom-

pleet met Sinterklaas, Zwarte Pieten en poppetjes. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog
van mej. v. d. Broek.
In de tweede klas, waar mej. Kroeskop de leiding
had, hadden de ouders tot taak een dorp te bouwen. Ook in deze klas vielen vele zweetdruppeltjes,
maar het uiteindelijke resultaat was, dat er een
prachtig dorp te voorschijn kwam.
Vele ouders slaakten een zucht van verlichting,
toen alles klaar was en zij een idee hadden gekregen van hetgeen hun kleuters dagelijks op
school doen.

SINT NICOLAAS OP DE KRANENBURG

OUDERAVOND BIJZ. LAGERE LAND.
BOUWSCHOOL
Direkteur, de heer Bannink, in het zilver

Na het bezoek dat Sint Nicolaas en zijn beide
knechten zaterdagmiddag hadden gebracht aan
de Vordense kinderen, in het Nutsgebouw, kwam
het hoge gezelschap tegen kwart over vier op de
Kranenburg.
Het bestuur van de Vordense Winkelier s vereniging begeleidde de grijze Bisschop en onder luid
en vrolijk kindergezang betrad men de grote zaal,
waar ruim 150 kinderen uit de omgeving bijeen
waren.
De heer A. Mombarg heette zowel het hoge gezelschap als het bestuur van de Winkeliersvereniging van harte welkom. Ondanks het gladde wegdek en de koude was de Sint toch nog gekomen,
wat spreker bijzonder verheugde en waarvoor hij
hem, namens de Kranenburgse jeugd, hartelijk
dankte. De heer Mombarg lichtte de Sint in over
het gedrag van de jeugd, wat van dien aard was,
dat hij hem adviseerde hen toch maar cadeautjes
en snoep te willen schenken. Bijzondere aandacht
vroeg spreker echter voor het verlanglijstje van
"de oudere Kranenburgse ingezetenen;-hij'wees in
dit verband op de „wegen", waarvan velen, in
tegenstelling met andere streken van de gemeenVoor de dochter:
SJAALS,
MUTSEN,
HANDSCHOENEN

&

VISSER

te, nog steeds niet verhard waren. Ze zijn vaak
onbegaanbaar en worden helaas niet of onvoldoende gestrooid bij gladheid. Er zijn ook veel
mensen, aldus spreker, die graag een huis bouwen
op de Kranenburg, maar de vergunning is o zo
moeilijk te krijgen; één huis in 4-5 jaar is te weinig, terwijl er hier bouwterrein in overvloed is en
er niet onteigend behoeft te worden, in tegenstelling met andere plaatsen hier. Ook t.a.v. het toerisme kan er hier meer gedaan worden, waarom
kan er, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen VWbank worden geplaatst? En als u, Sint Nicolaas,
aldus spreker, eens gaat wandelen, loopt u dan
eens door de Ganzesteeg, met zijn prachtige natuur, maar o zo slechte wegen. Na nog gewezen
te hebben op lichtpunten aan de Eikenlaan en aan
de Rijksweg, hoopte spreker dat de Sint deze
wensen, eventueel met de overheid kon bespreken. Hij dankte naast de Sint ook de Vordense
Winkeliersvereniging voor haar komst.
Sint Nicolaas was verheugd te horen, dat de kinderen zo graag naar school gaan en flink hun
best doen. Hij beloofde ook de wensen van de Kranenburgers naar voren te brengen, zodat ook
hier de ingezetenen, die toch ook een integrerend
deel van de gemeente uitmaken, in een leefbaar
en menswaardig millieu kunnen leven. Na nog
verschillende kinderen te hebben geprezen voor
hun goede gedrag op school of thuis en de jeugd te
hebben geattendeerd op de rebus in de Sint Nicolaaskrant, kregen allen een prachtige taai-taaipop
bij de uitgang en zongen van harte het afscheidslied.
De heer G. Remmers, voorzitter van de Vordense
Winkeliersvereniging, zag in de opkomst van de
jeugd een teken, dat het initiatief van de vereniging om voortaan de Kranenburg in het programma op te nemen, niet vergeefs was geweest. Hij
dankte ook de burgemeester, de heren Mombarg
en Schoenaker, het onderwijzend personeel e.a.
medewerkers voor het welslagen van deze mtójdag.

Onder grote belangstelling hield de Bijz. Lagere
Landbouwschool aan de Hengeloseweg alhier,
haar jaarlijkse ouderavond.
De voorzitter, de heer A. J. Lenselink, sprak een
kort welkomstwoord waarin hij in het bijzonder
welkom heette burgemeester van Arkel, als voorzitter van de Kommissie van Toezicht. Vervolgens
wees spreker op het feit dat de heer G. J. Bannink, direkteur van de school, deze zomer 25 jaar
bij het Chr. onderwijs werkzaam was geweest,
doch dat door ziekte in het gezin, hieraan toen
geen ruchtbaarheid was gegeven. Spreker wenste
de heer Bannink geluk met deze mijlpaal in zijn
leven, welke tijdens de moeilijke oorlogsjaren
1940 tot 1943 afwissele^ als kwekeling met akte
het Chr. onderwijs h^B mogen dienen, eerst in
Gendringen, daarna in^Jelhem. In 1943 kwam de
heer Bannink als boventallig onderwijzer in dienst
van de Chr. school te Zelhem. waarna in 1944 zijn
benoeming aan de BiJfP^ lagereTchool te IJzervoorde volgde waar de jubilaris in 1949 tot hoofd
van die school werd J^oemd. In januari 1956
werd de heer Bannia^pdirekteur van de landbouwschool te Nijverder welke plaats hij in november 1956 verwisselde met Vorden ter vervulling van de vacature ontstaan door vertrek van
de heer G. J. van Roekei naar Doetinchem. Spreker wees er vervolgens op dat de heer Bannink
steeds met volle ijver en nauwe plichtsbetrachting
het onderwijs ten dienste heeft gestaan wat zeer
werd gewaardeerd. Ook mevr. Bannink werd in
zijn dankwoord betrokken voor wat zij ten dienste
der school had gedaan. Namens het bestuur bood
spreker de jubilaris een tweetal opklapbare stalen tuinstoelen aan.
De heer Snoeyink, leraar aan de school, sprak namens het personeel. Deze spreker wees er op dat
het ondemijzérswerk naast de zonnige zijde ook
zijn schaduwzijde heeft, onder aanbieding van een
opklapbare stalen tuintafel.
Burgemeester van Arkel, die hierna het woord
voerde, feliciteerde de heer Bannink met dit
heuglijke feit waarin spreker onder meer zei dat
de school onder leiding van de heer Bannink een
goede naam in de gehele omtrek heeft verworven. Verder deelde spreker mede dat in 1966 toestemming was verkregen tot uitbreiding van de
school met een natuurkunde praktikum lokaal en
Voor de zoon:
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een melkkamer, dat het onderwijs aan de school
zeer ten goede zal komen.
Namens de ouders werd het woord gevoerd door
de heer Harmsen, welke er op wees dat bij de
ouders van de leerlingen het onderwas aan deze
school zeer werd gewaardeerd.
De jubilaris bracht dank voor de tot hem en zijn
echtgenote gesproken woorden en voor de aangeboden cadeaus en waardeerde zeer de steeds prettige omgang met het personeel, het bestuur en
de kommissie van toezicht. Verder verzocht spreker de ouders op het huiswerk van de leerlingen
toezicht te houden en voorts bij het TV-kijken
goed te beoordelen of het programma wel voor de
jongens geschikt is. Tevens zou spreker gaarne
zien dat de leerlingen zich buiten de school op de
VOETBALPROGRAMMA
weg zich ordelijk gedroegen en ook op tijd in de
Het voetbalprogramma dat dit weekend werd Af- school aanwezig te willen zijn.
gelast, is in zijn geheel verschoven naar a.s. Za- Nadat in de pauze rijkelijk was getrakteerd, hield
terdag en zondag. Voor het programma verwijzen de heer A. G. Mennink een causerie over zijn reis
naar en verblijf in Denemarken, toegelicht met
wij u naar Contact van 18 november.
dia's. Denemarken heeft een oppervlakte van
42.932 km'2 en is dus iets groter dan Nederland.
ZOJUIST ONTVANGEN:
Dit land heeft een inwonertal van 4,5 miljoen
waarvan een vierde deel in Kopenhagen en zijn
voorsteden woont. Van de ruim 500 eilandjes worden er ruim 100 bewoond. De Denen behoren tot
het Noorse ras. Op uitvoerige wijze besprak hij de
prima kwaliteit tegen uitzonekonomie, de landbouw enz. van dit land. Een en
derlijk voordelige prijs nl.
ander werd zeer op prijs gesteld.
30-31 ƒ 16,90 - 32-35 ƒ 17,90
AFSCHEID BIJ CLV „ONS BELANG"
36-40 ƒ 18,90
In verband met het bereiken van de 65-jarige
leeftijd, heeft de heer A. Lijftogt, Kranenburg,
dezer dagen afscheid genomen bij de CLV „Ons
Onbetwist, de schoenenspecialist
Belang" te Linde-Vorden, waartoe bestuur, raad
van kommissarissen, het personeel van „Ons Be-

hoge jongenssclioenen

Wullink's Schoenhandel
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lang" en „De Samenwerking", direkteur en ouddirekteur bijeen waren op de bijeenkomst in zaal
Eykelkamp.
De heer H. J. Kaemingh, voorzitter, heette allen
welkom en richtte zich tot de heer Lijftogt, er
zijn blijdschap over uitsprekende, dat de scheidende werknemer het voorrecht genoot in goede gezondheid en in bijzijn van vrouw en kinderen, deze
mijlpaal in zijn leven te mogen bereiken. Hij
wenste de familie daarmee geluk evenals met de
65ste verjaardag van de heer Lijftogt.
Namens de bestuurskolleges sprak de voorzitter
er zijn waardering over uit dat de heer Lijftogt 19
jaar lang, zijn werk heeft verricht en dankte hem
voor de betoonde plichtsbetrachting. Hjj gewaagde in het bijzonder van de bescheidenheid en
vriendelijkheid van de heer Lijftogt. Als blijk van
waardering overhandigde spreker hem een enveloppe met inhoud, aan welks inhoud de familie
Lijftogt zelf naar eigen keuze een bestemming
kan geven. Mevrouw Lijftogt ontving bloemen.
Namens het personeel en persoonlijk sprak de
heer G. Bannink, direkteur, in een gedegen toespraak en dankte hem voor de prettige samenwerking en de in diverse takken van dienst verrichtte goede diensten. Ook deze spreker sprak
woorden van waardering jegens de heer Lijftogt
voor de altijd aanwezige bereidheid tot dienstbetoon en voorkomendheid tegenover leden en afnemers. Hij bood hem een fraaie ruststoel aan.
De heer D. Klein Bleumink, oud-direkteur, die op
4 maanden na het gehele 19-jarige dienstverband
van de scheidende had meegemaakt, sprak een
woord van dank voor de steeds ondervonden medewerking en prettige samenwerking. Hij hooptet
dat het overschakelen van een langdurig werkzaam leven naar dat van „ambteloos" burger geruisloos zou mogen verlopen en hij nog vele jaren van zijn pensioen mocht genieten. Hij overhandigde een stoffelijk blijk van waardering.
Tenslotte sprak de heer Lijftogt mede namens
vrouw en kinderen hartelijke dankwoorden tot de
aanwezige personeelsleden, de bestuurskolleges,
de nieuwe en oud-direkteur. Hij releveerde de ontwikkeling van „Ons Belang", de prettige samenwerking en ondervonden vriendschap en toonde
zich t.o.v. de bestuurskolleges zeer erkentelijk.
Men bleef hierna nog enige tijd gezellig in intieme kring bijeen.
SINT NICOLAAS TROTSEERDE
GLADDE WEGEN

Het scheelde niet veel of St. Nicolaas had dit jaar,
vanwege de spiegelgladde wegen, verstek moeten
laten gaan in Vorden. Gezien zjjn hoge leeftijd,
de Sint wordt volgende maand 366 jaar, was de
algemene verwachting dat hij zijn bezoek een
week zou uitstellen. De kommissie van ontvangst
had echter alles reeds voorbereid zodat de Goedheiligman toch maar besloot de weersomstandigheden te trotseren en Vorden te bezoeken.
Voor de kinderen uit de JMUirtschappen was dit
wellicht een teleurstellinBIlvant met name de
secundaire wegen in Vordea waren praktisch onbegaanbaar.
uit ue richting Zutphen zette de Sint
zaterdagmiddag om kwart voor twee (de trein
had 20 minuten vertragin^^voet op Vordens bodem. Behalve het bestuur ^B de plaatselijke winkeliersvereniging waren eru>ch nog vele kinderen aanwezig om hem en zijn Pieten te begroeten. De aangekondigde rijtoer door het dorp kon
helaas niet doorgaan. Dit zou te gevaarlijk zijn.
Inplaats daarvan nam de Sint plaats in een taxi,
waarna de stoet, waarbij de muziekvereniging en
de drumband van Concordia vooropgingen, via de
Stationsstraat en Dorpsstraat naar het Gemeentehuis trok waar het gezelschap door burgemeester
A. E. van Arkel werd welkom geheten.
In zijn toespraak toonde de heer van Arkel zich
erkentelijk dat de Sint Vorden weer in zijn reisprogramma had willen opnemen. U zult ongetwijfeld hebben gekonstateerd dat sedert uw bezoek
van vorig jaar, verschillende straten en het dorp
zijn verbreed en van trottoirs zijn voorzien, terwijl vele straten ook van een uitgebreide verlichting zijn voorzien. Niet alleen het Gemeentebestuur gaat met haar tjjd mee, zo vervolgde burgemeester van Arkel zijn toespraak, doch ook de
middenstand heeft zeer wel begrepen dat stilstand
achteruitgang betekent. Vele winkels hebben een
gedaanteverwisseling ondergaan, nieuwe zakenpanden zijn verrezen, andere zijn radikaal gemoderniseerd. Bovendien zijn overal de etalages zodanig geëtaleerd dat u bij uw aankopen direkt uw
keus „Voor elck wat wills" kunt maken. Tot slot
wees de burgervader er op dat Vorden, wat betreft de woningbouw, een grote aktiviteit ontplooid. In het plan „Zuid" zijn een aantal middenstandswoningen en bungalows voltooid of in aanbouw, terwijl in plan „Boonk" ruim 100 woningwetwoningen in aanbouw zijn.
Hierna sprak de voorzitter van de Vordense winkeliersvereniging, de heer G. Remmers, een kort
welkomstwoord. Spreker onderstreepte de woorden van de burgemeester waarbij hij de Sint uitnodigde het volgend jaar plan „Boonk" eens op
te zoeken. De winkel- en zakenpanden passen zich
geheel aan naar de behoefte en koopgewoonte van
het Vordense publiek, waarbij de heer Remmers
ervan overtuigd was dat de Sint by zijn aankopen
voor klein en groot ongetwijfeld in Vorden zou
slagen.
SIERSPREI,
SLAAPZAKKEN,
GEBORDUURDE
LAKENS
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Sint Nicolaas bedankte de heren van Arkel en
Remmers hierna voor de prettige ontvangst in
Vorden. Bijzonder verheugt het mij dat de burgemeester weer ter begroeting aanwezig is, hetgeen
vorig jaar niet het geval was omdat u toen juist
herstellende was van uw ziekte. Voorts ben ik
zeer tevreden over de verbeteringen en vernieuwingen in Vorden, aldus de Sint. In het verleden
hebben mijn Pieten nog wel eens gemopperd over
opgebroken en hobbelige wegen en daarom was
het juist nu zo prettig hun blijde gezichten te zien
bij het konstateren van de vele straten en lanen
die in een zo voortreffelijke staat zijn gebracht.
Zo heb ik bovendien, wat de winkelpanden betreft, in de Dorpsstraat een geheel vernieuwde
kapperszaak gezien, in de Burg. Galléestraat een
banketzaak met een voor 50 % buitenlandse bezetting, en alleen dat al is dunkt my, een unicum
voor Vorden. Voorts viel mijn oog op een zeer

fraaie yssalon in het centrum van het dorp.
dit alles verheugt my zo: Vorden blijft het rustige Achtkastelendorp en gaat tegelijk met de tijd
mee, aldus de Sint. Tot slot bond de Sint de jongens en meisjes op het hart niet by de in aanbouuw
zijnde huizen te komen, omdat er dan vaak veel
dingen stuk gemaakt worden.
Na de officiëte - ontvangst op het Gemeentehuis,
vertrok de Sint naar het Nutsgebouw waar hij
zich een poosje met de jeugd van Vorden onderhield. Voor de iets oudere kinderen werd er in
hotel „'t Wapen van Vorden" een filmprogramma
vertoond.
VOOR EEN PASSEND
GESCHENK UIT ONZE

kunstnijverheidsafdeling
NAAR

Het Binnenhuis
FA. A. POLMAN
KERKDIENSTEN ZONDAG 28 NOVEMBER
Her v. K e r k

10.00 uur ds. A. van Leeuwen.,van, Almen
7.15 uur ds. P. J. van der Vénfefé van Zutphen
10.00

Kapel Wildenborch
uur ds. J. J. van Zorge

Geref. Kerk
Voormiddags 10 uur en namiddags 3 uur
ds. A. Hofman van Amsterdam
R. K. K e r k d o r p

8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis
R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogeiyk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS

van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (telefoon 1209).
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
BRAND MELDEN : no. 1041.

By geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rykspolitie).
WEEKMAKKT

Op de vrijdag gehouden markt waren 57 biggen
aangevoerd. Prijzen van ƒ 57,50 tot ƒ 65,—.
Handel vlot.
BURGELIJKE STAND
van 17 t.m. 23 november 1965
Geboren: Gerharda Hermina, dochter van J. Wesselink en W. J. Warfman; Linda, dochter van H.
da Silva Curiël en M. Slaghuis; Jan Willem zoon
van L. J. Rietman en T. F. te Kiefte; Johan Albert Bastiaan, zoon van E. van Welzenis en D.
van Brummelen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. Walgemoet en H. Blom.
Overleden: Hendrika Smoes, oud 70 jaar, weduwe
van J. van Diemen.
AUTORIJLES ?

V.A.M.O.R.
erkend autorijschool

tt De Eendracht"

Telefoon 1619 of 1256

FEESTELIJKE OUDERAVOND BIJZ. LAG.
SCHOOL IN HET DORP

Ondanks de toestand van de wegen, was de zaal
van Irene donderdagavond geheel gevuld door
ouders en belangstellenden tot het bywonen van
de feesteiyke ouderavond waarin de leerlingen
van de zesde klas van de school het programma
verzorgden.
Nadat de voorzitter van de schoolvereniging, ds.
J. H. Jansen, de avond op de gebruikelijke wijze
had geopend, zongen de leerlingen onder leiding
van de heer Radstake enige liederen.
Het blokfluitspel van Jansje Gotink genoot aller
belangstelling.
Hierop volgden enige aardige volksdansjes, die
zeer in de smaak vielen.
Het toneelstukje „Kevertje weet raad" werd op
waardige wijze voor het voetlicht gebracht.
Na de pauze volgde de opvoering van het toneelstuk in vier bedrijven „De slimme knecht". Ook
in dit stuk lieten de leerlingen zich van hun beste
zijde zien, zodat deze een warm applaus in ontvangst mochten nemen.
lyssen de bedrijven zorgden enkele leerlingen
voor enige leuke voordrachten, wat zeer werd
gewaardeerd.
Het personeel en de leerlingen kunnen dan ook op
een zeer geslaagde ouderavond terugzien.
KAMEELZADELS,
POEFS,
VOETENZAK
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Winkelcentrum Nieuwstad
Piet Al Lu We SchuPoVlo heeft op de drukkerij de hele boel door elkaar
gegooid en alle namen in de advertenties verkeerd geplaatst.
Tot grote verbazing van St. Nicolaas heeft Piet Nieuwstad de artikelen ook nog
verkeerd bezorgd.
Voor damesmode's
parapluies handschoenen en
een pracht kollektie dusters
naar .

Een uitgebreide sortering
chocolade en suikerwerken
brood en banket
vindt u bij

Voor al uw drukwerk
naar

LUTH

Schurink

manufacturen
confectie

Brood, Banket, chocolade en
suikerwerken

Zelfbediening
ZIE ETALAGE

ZIE ETALAGE

Pracht scheerapparaten
huishoudelijke artikelen
de nieuwste schemerlampen
haardrogers wasmachines

Voor al uw
Levensmiddelen
Granen en Veevoeder

Vlees en Vleeswaren
haalt men bij de vakman

n4iar

FA. PONGERS

SLAGERIJ

Vlogman

Drukkerij Weevers

Elektrische en
huishoudelijke artikelen

U ziet op de Nieuwstad slaagt u altijd, door samenwerking is alles mogelijk

Zie de bijzondere etalages
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD
Doe het nu
Laat nu uw auto spuiten, wij doen dit vanaf
ƒ 75,—. Laat nu ook uw wagen bitaècen
vanaf ƒ 25,—. Ook alle uitdeukwerk doen
wjj voor u.

OOK SINT NICOLAAS STAAT IN
VUUR EN VLAM VOOR DE PRACHTIGE

MYLFLUM gasaansteker
O
O
O
O
O
O

De werkplaats aan de Steenderenseweg te
Keyenborg is alle dagen geopend van
's morgens 8 uur tot 's avonds 6 uur

fa. Benrie

Licht in gewicht
Zuinig in gebruik
Sierlijk van vorm
Grote navultank
Prijs vanaf ƒ 19,95
Navultank ƒ 3,85 (voldoende voor meer dan l jaar !)

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 — Tel. 1553

Import Antraciet
KRANENBARG
Telefoon 1217

A\

B»

VISSER

DOE HET z e 11

éï\

U'

Voor de dochter:
PYAMA'S,
JURKJES,
OVERGOOIERS

VISSER

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

ƒ
„
„
„

4,18 per plaat
4,77 ,, „
5,38 „ „
5,95

VOOR AL UW
DOE-HET-ZELF-ARTEKELEN
NAAR

H A RMSEN
Schoolstraat, Vorden

WIE DRANK HAALT IN

„Het Wapen van Vorden
WEET, DAT HET EEN
GOED FEEST ZAL WORDEN

U VINDT ZE BIJ:

Groen van Prinstererstraat 18, Zelhem
telefoon 08342-609

ƒ g,— per hl geschikt voor
huishoudkachel

Voor de dochter:
VESTJES,
TRUITJES,
PULLOVERS

Voor jullie jongelui
hebben wy toeters, elektrische
claxons, spiegeltjes, plakplaatjes, hoge sturen, enz.
Sinterklaas koopt heel veel by ons

B A R l N K's Rijwielhandel
Nieuwstad 24 — Vorden — Telefoon 1274

TAFELKLEDEN
KAPSTOKKLEDEN
DIVANKLEDEN

Het Binnenhuis

FA. A. POLMAN

Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte van onze dochter en
zusje
LINDA
H. DA SILVA CURIËL
M. DA SILVA CURIËLSLAGHUIS
Allieda, Marja
Vorden, 17 november '65
Hotel ,,de Konijnenbult"

Met dankbaarheid en
blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje
JAN
(Jan Evert)
D. B. ESKES
G. ESKES-ADDINK

Marinus en Adriaan
Vorden, 21 november '65
„Het Voskamp"
Tijdelijk adres: Algem.
ziekenhuis, Zutphen
Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden bij de opening van
onze banketbakkerszaak,
betuigen wij u onze hartelijke dank.
FAM.

WIEKART

Vorden, november 1965
Burg. Galléestraat
•
Voor de zeer vele blijken
van medeleven die wij
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
man, vader, groot- en
overgrootvader
MARINUS ESKES
betuigen wij onze oprechte dank.
A. Eskes-Pas
F. W. Wassink-Eskes
J. G. Wassink
D. B. Eskes
G. Eskes-Addink
en kinderen
Vorden, november 1965
,,'t Voskamp" D 7
Te koop: Moderne eethoek; kroonlamp; ganglamp; Fasto geiser.
B. v. Hackfortweg 55
Vorden
Te koop: Goede bietensnyder.
Wed. A. Beeftink, Boggelaar l, Warnsveld
Te koop: 4 tortelduiven ;
l schuurtje, goed voor
kippenhok
G. J. Beumer, Kerkstraat 11, Vorden
Te koop: Jonge hennen.
W. Rietman,
Zutphenseweg 78
Gevraagd: Goede waakhond, reu, l of 2 jaar,
stamboom geen vereiste.
E. J. Vruggink, Vorden
E 127
Te koop: Roodbont stierkalf.
J. W. Wesselink
,,'t Elshof"
Te koop: Een toom zware afgewende biggen, 10
stuks.
A. J. Vruggink,
,,Riethuis", Delden
Te koop: Toom biggen,
na half zes.
W. Roelvink, Kranenburg
Te koop: Biggen.
B. Berenpas, D 110 a
Vorden, tel. 6743
Te koop: Zware biggen,
Joh. Wesselink, Kranenburg
Te koop: Biggen.
B. Klumpenhouwer,
E 56, Wildenborch
Snelle en vakkundige
RADIO- EN
TELEVISIE.
REPARATIE
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

JF
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
K
X

n

M. WANSINK

X

A. WANSINK-BOKS

X
X

hun 45-jarig huwelijk te herdenken.
Dat ze nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

door de heer M. Wansink werd opgericht.

I^^M

A

VISSER

59
39

MACARONI, 2 zakken (500 gram)
VAN NELLE THEEBUILEN, 10 stuks

105
98
65
100

DOPERWTEN, fijn, litersblik
Diverse soorten JAMS

" e n

H

in diverse afmetingen

W

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk dat D.V. voltrokken zal worden op vrijdag 3 december om 10.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

ft
V
W
v

H
y
Q
n

Toekomstig adres: Berkenlaan 319,
Zutphen.

ZOUTE PINDA'S, 300 grams zak

KRANENBARG
Telefoon 1217

59

PRACHT STROOIGOED, per zak

100
69

CHOCOLADEHAGEL, 2 pakjes a 200 gram

VOLOP SUNIL PLUS THEEDOEK GRATIS

Graag helpen wij
St. Nicolaas

X

VIJGEN, 2 pakjes

BERGMEUBELEN
BIJZETSTOELTJES
ROTANSTOELEN
ROTANTAFELS
ROOKSTOELEN MET

X

A

69
49
139

5 grote repen CHOCOLADE

bij het maken van zijn
keus!

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in ho- u
tel ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) M

X

139
79

KOFFIEMELK, litersfles

Diverse soorten DROP, per 2 zakjes

Kerkelijke inzegening door de Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge om 14.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Vor- n
den
den.

-

2 blikken LEVERPASTEI (400 gram)

Edel-antraciet

X

JANNY VELHORST

Vorden, november 1965
( Linde, E 41 a
X Raadhuisstraat 32

X

ê

200 gram BONBONS

BANKETSTAVEN, 2 stuks
X

A

200 gram ENG DROP
Voor de zoon:
MUTSEN,
WANTEN,
HELANCA BROEKJES

Inplaats van kaarten

X HANS BOSCH

y

98
75
89
98

150 gram CHOCOLADETRUFFELS

Receptie van 4.30 tot 6.00 uur in hotel ft
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit). W

X
X

100

ROYCO GROENTENSOEP, 2 zak

X
X

L^^,

X
wn

Grote potten APPELMOES
ELKE 2e POT
VOOR DE JEUGD
PRACHT PREMIESPELEN
1 ST. NICOLAAS- OF ZWARTE PIETSPELDJE
GRATIS
Bij aankoop van 1 CHOCOLADELETTER,

Vorden, november 1965
Raadhuisstraat 13

X
X
X
X
X
X
X

150 gram GEBRADEN GEHAKT

V
U
u
r

SCHILDERSBEDRIJF TE VORDEN

X
X

65
65
59
45

150 gram SAKSISCHE SMEERLEVERWORST

Tevens herdenken wtf dat 45 Jaar geleden ons

X

XW

't Is weer RAAK

Zaterdag 27 november a.s. hopen onze W
lieve ouders en grootouders
y

JUS DE ORANGE, per fles
PROFITEER HIER VAN
NIEMEIER KOFFIE, TIJDELIJK 15 CENT
REDUKTIE OP ELK PAK

198

PRACHT TROMMEL met 250 gram KOEKJES
Bij elk zakje SNOEP, SPELDJE van St. Nicolaas of
Zwarte Piet GRATIS

KUSSENS

Inplaats van kaarten
X GERARD WOLTERING
en
X JANNY WOESTENENK

X
X
X
X
X
X
X

8

X

H
X
X
H
X
X

RADIO- EN TV-TAFELS
KAPSTOKKEN
BORSTELGARNITUREN
SPIEGELS
NAAIBOXEN
BIJZETIAFELS ENZ.

X
X
weder. X

hebben de eer u, mede namens
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op zaterdag
27 november a.s. om 9.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.
De inzegening zal plaats hebben onder
de gezongen H. Mis die om 10 uur zal
worden opgedragen in de parochiekerk
van St. Antonius van Padua te Kranenburg, Vorden.

Vorden, 't Hoge 23
Hengelo (Gld.), E 37
november 1965
Toekomstig adres: 't Hoge 23, Vorden.
Receptie van 4-6 uur in hotel Bakker
te Vorden.

BEJAARDENKRING
op donderdag 2 december om 14.15 uur
IN HET NUTSGEBOUW.
St. Nicolaasmiddag

t
U
U

f
'
n
X
W

DE STUNT VAN DE WEEK
Bij elke kilo SUIKER, 3 CHOCOLADELETTERS voor

A.J.A.

--1*

Schippersklompen
STEEDS VOLOP
VOORRADIG

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Voor de zoon:
SJAALS,
HANDSCHOENEN,
ZELFBINDERS

VISSER

55

VAN DELFT TAAI-TAAI, groot pak

-—^\
M^~~
_ Jjl\ TrnV

'

49

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordelig er

Fa. J. W. BLUE RS

Vorden

Nieuwstad 5

EEN EIGEN HUIS IS GOUD WAARD !
Laat u daarom serieus voorlichten omtrent aankoop van een
goede en soliede woning. Wij bouwen - of beginnen binnenkort
met de bouw - in de navolgende plaatsen:
Hengelo (Gld), Korenbloemstraat, koopprijs
's Heerenberg, Hoge Distelweg, ramingprijs
Dinxperlo, Ds. van Dijkstraat, koopprijs
Winterswijk, Joh. Vermeerstraat, koopprijs
Zevenaar, Tulpenstraat, ramingsprijs

p.w. ƒ 34.000,—
p.w. ƒ 28.400,—
p.w. ƒ 29.250,—
ƒ 29.000,— k.k.
p.w. ƒ 29.000,—

Bouwplannen hebben wij verder in: Borculo, Brummen, Diepenheim, Dieren, Geesteren, Heteren, Hummelo, Laag Soeren,
Rheden en Steenderen.
Inlichtingen GRATIS en VRIJBLIJVEND bij:

N.V. Mij. Eigenwoningbezit „Gelderland"

Dieren — Spoorstraat 42 a — Tel. O 83 30 - 40 53 b.g.g. 45 68

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

fa. Benrie

Voor het hele gezin
vindt u bij ons een passend geschenk.
Enorme sortering in wanten,
regencapes, tassen, lampen.
Een mooie serie fietsen in alle
modellen.
Sinterklaas zegt: U slaagt altijd by:

B A R l N K s Rüwielhandel
Nieuwstad 24 — Vorden

Telefoon 1274

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

DE SCHAATSEN BIJ DE VAKMAN
KAPSTOKKEN

'A
f!)

Voor de dochter:
GEBLOKTE KOUSEN,
MAILLOTS,
LANGE BROEKEN

SCHILDERIJEN

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

HALVE JONGENSNOREN, PER PAAR

ƒ 6,—
ƒ 11,95 - ƒ 17,95

STHEEMAN, NOORS MODEL, PER PAAR

ƒ 24,95

FA. A. POLMAN

VING BINDNOREN, PER PAAR

ƒ 22,50

Brandstoffen
UW SUB-DEALER

KINDERSCHAATSEN, PER PAAR

Het Binnenhuis

VISSER
Opel trotseert de tijd

SINT NICOLAAS KOOPT NATUURLIJK

DE GROOTSTE SORTERING

RENSCHAATSEN, TOERNOREN, KUNSTSCHAATSEN, ALLE MET SCHOENEN
PER PAAR VAN
ƒ 44,75 - ƒ 70,—
ZIE ONZE ETALAGE

DE BESTE KWALITEITEN

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47 — Telefoon 1217

Gebr. BARENDSEN

enorme verlanglijst
Voor de heren gereedschap
Duimstok met veer
Duimstok schuil
Rolduimstok
Schuif maat
Zwaaihaak, staal
Winkelhaak, staal
Potlood
Versteklade
Toffelzaag
Waterpas, hout
Waterpas, metaal
Handzaag
Handzaag „Sandvick"
Schrobzaag
Sleutelgatzaag

0,50
3,75
1,50
4,75
7,25
5,75
0,23
4,35
1,50
1,50
11,30
5,—
11,25
3,20
2,10

Set steekbeitels
Blokschaaf, staal
Surformvyl
Boardmes
Klauwhamer
Buigtang
„Seeger" ringtang
Kombinatietang
Kombinatietang geïsoleerd
Nijptang
Waterpomptang
Schroef sleutel Bahco
Steeksleutelset
Bingsleutelset
Bromfietsset
3,45 Dopsleutelset
0,56 Inbussleutels

Zaagzettang

Metaalzaag

8,45
10,65
7,35
3,75
2,95
4,10
6,50
3,70
... 5,45
2,55
4,65
4,55
4,55
4,40
3,15
1,80
8,—

Erres Pico
Elektrische handboormachine
ERRES PICO

78,—

Pico aanvulset
Erres boormachine HBM-800
In houten cassette met
aanvulset
Boorstandaard
Stanley, elektrische
boormachine
Set machine hou t boren

28,—
132,—
149,—
53,50
89,—
6,50

PJJpsleutel
Schroevendraaier
Schroevendraaierset
Spanningzoeker
Pompschroevendraaier
Glassnijder
Gereedschapskist
Drevel
Booromslag
Set houtboren
Set metaalboren
Handboormachine
Borstboormachine
Wetsteen
Bankschroef
Tafelbankschroef
Schuurkurk

1,55
1,75
3,75
2,85
9,90
2,50
9,—
1,50
5,15
4,25
3,20
5,—
11,95
1,90
21,—
4,—
0,45

Soldeerbout, elektrisch
Soldeerrevolver
Figuurzaag, boog
Drilboor
Slijpmachine
Lymtang „Lust"
Sleutelvyien in etui
Voorraadstapelbakje
Priem
Beugelzaag, 75 cm
Snoeizaag
Snoeischaar
Zakmes (knipmes)
Zakmes, lux
Sehietlood
Cirkelzaagas

7,65
23,40
1,75
2,50
6,25
9,10
4,60
1,50
1,75
11,70
4,—
8,45
5,—
5,45
6,50
21,—

Voor iedereen Elektrische apparaten
Platenspelers
met extra voordeel
3 langspeelplaten voor maar ... 9,95
bij aankoop van een

Philips platenspeler
Platenspelers vanaf
Transistorradio
Radio (voor lichtnet)
Bandrecorder

75,—
79,—
88,—
298,—

Televisie
48 cm beeld

728,—

Broodrooster
Broodrooster, automatisch ...
Snelkoker
Melkkoker
^
Waterketel
m)
Dompelaar
Theelicht
Oublieijzer
Strijkyzer
^^
Stoomstrijkijzer

23,50
49,50
36,—
34,50
37,50
32,—
21,—
36,—
28,50

^P 49,—

Grilleerautomaat
Wonderbakpan
Bakoven
Handmixer
Mixer met standaard en
mengkom
Kookplaat

299,—
32,10
69,50
39,95
65,—
27,50

Koffiemolen
Koffiekan (perculator)
Haardroger
Haardroogkap
Standaard voor droogkap
Haarkrultang
Hoogtezon
,
Inphraphil
Voetenstoof
Straalkachel
Ventilatorkachel
Radiatorkachel
Badkamerkachel
Raam ventilator
Tafelventilator
Zuigfleswarmhouder
Vlees- en groentensnijder

15,50
28,75
24,50
59,75
12,—
28,50
99,50
39,50
27,50
24,75
49,50
52,50
46,50
59,90
29,50
24,50
69,50

Keukenklok
29,75
Gongschel
8,—
Messenslijper
19,95
Gas^^teker
3,75
Sehe^nipparaten (batterij) ... 39,95
Scheerapparaat
46,50
Scheerspiegel
17,50
Wasmachine
858,—
CYntrifuge
158,—
Wa^Bomaat
845,—
Volantomaat
1295,—
Droogtumbler
695,—
Koelkast
298,—
Stofzuiger
69,—
Ele-ctro grill spit
59,—

Tornado
4,50
3,65
2,35

Jarnpothouder

1,80

Schotelhouder
Patatsnijder
Wandblikopener
Flessendrager

4,40
7,—
10,50
4,95

KLETJRMETAAL

3 voorraadbussen
4,95
2 trommeltjes
4,25
opbergbus, groot
2,75
3 onderzetters
4,75
Papierbak
3,95
Boekenrek
24,55
met veel aanbouwmogeUJkheden
Pocketboekenrek
11,50
Beautyrek met tydely"k
gratis spiegel
18,75

Brabantia

Allerlei

Broodtrommel
11,—
Busopener
4,95
Beschuitbus
2,50
Vijf bussenstel
9,90
Kasthanger
1,60
Keukenkruk
14,50
Medicynkast
11,90
Mouwplank
5,90
Strijkplank
24,75
Ontbytkoektrommel ... 6,75
Pedaalemmer
17,90
Rolveger
21,50
Wasknijperbakje
2,95
Dassenhanger
3,75
Flessensleutei (roestvrfl) 1,10
Handdoekenrek
1,95
Kammenbakje
1,95
Luciferautomaat
2,45
Spaardoos
5,46
Theebusje
1,86

Huishoudweegschaal
Kookwekker
Frituurpan
Broodsnymachine

ERRES BOVENDEKENS

l persoons met automatische
temperatuurregeling

125,—

Idem in 2 persoons

139,—

PHILIPS ONDERDEKENS

1 persoon»
2 persoons

79,—
99,—

PHILIPS BOVENDEKENS

1 persoons
2 persoons
2 persoons met persoonUjke
regeling

Voor de dames huishoudelijke artikelen
Afdruiprek
Bordenrek
Eierrekje

Elektrisch verwarmde dekens
Erres onderdeken l persoons 69,50
1 persoons
79,50
2 persoons
99,50
2 persoons met persoonlijke
regeling
119,50

98,—
118,—
138,—

EN DAN NOG INVENTUM EN
THOMSON DEKENS

Plastic
... 9,90
10,40
9,75
33,50

Personenweegschaal ... 17,95
6 tafelmessen
7,50
Keukenrol met houder... 2,65
Eierkoker
5,40
Wonderbakpan
12,95
Snelkookpan
49,50
Kookset
100,50
Braadslede
11,95
Isoleerfles
3,25
Stof doekenmandje
2,95
Warmwaterbordje
6,75
Gebakvormpjes
1,75
Thermometer
1,46
Tafelrolschuier
8,95
Geldkistje
9,76
Melitta koffiekan 102 .. 7,95

Beker alles prikkers
Tuimelbeker
Beslagkom
Sierpot
Gieter
Eierlepeltjes
Eiersnijder
Zandloper
Spuitzak
Slacouvert
Messenbak
Taartstolp
Wasmand
Verstuiver
Suikerautomaat
Doos onderzetters
Botervloot
Eierdopjes
Jampotje
Kwastlepel

2,95
2,95
1,50
2,75
1,20
l,—
1,60
l,—
2,30
0,35
1,55
3,95
6,75
2,60
1,25
1,50
0,60
1,20
0,75
1,65

Luxe artikelen

Dienbladen, hout
Waterketel, koper, verchroomd
Dorothé theepot
Koffiekan, koper, verchr
Haardketeltje
Notenkraker
Schenkkurk
Broodmandje (pitriet)
Rookverdrijver
Nibbitstel
Cakeschaal
Hagelslagpotje
Pindastel
Dreumes
Bonbonschaaltje (zilver)
Gebakstel
Fruittest
Kruidenset
Koekdoos
Rekje onderzetters

En dan nog veel héél véél geschikte kadootjes Gero, Glas- en Aardewerk, luxe artikelen,
Verlichting, Gasapparaten enz. enz.

Emsbroek & Zn.c.v.
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1546

De week voor Sinterklaas geopend van 's morgens 8.00 uur tot 's avonds 9.00 uur zaterdagmiddag tot 5 uur

4,75
20,75
25,—
15,75
13,50
2,55
3,95
5,40
4,90
12,95
3,95
2,80
6,95
4,95
11,55
10,15
4,50
11,25
7,50
5,20

25 november 1965

Tweede biad Contact

„KERSTSPEL 1965"
DAMCLUB DOET HET UITSTEKEND
Zoals ieder jaar, wordt er ook dit jaar weer een Het eerste tiental van de Vordense damclub is
kerstspel in onze gemeente opgevoerd getiteld: vast voornemens om dit jaar het kampioenschap
in de wacht te slepen. Het altijd moeilijk te over,,De Ster van Bethlehem".
Hieraan wordt medewerking verleend door leden
van verschillende kerkgenootschappen, o.a. R. K.
#i Voor
Kerk, Gereformeerde Kerk en Ned. Hervormde
Kerk. Dit jaar wordt er speciaal aandacht aan het
* Baby
podium en de verlichting besteed. Verder wordt er
POEDER-CREME-OLIE-ZEEP
medewerking verleend door een R. K. kinderkoor
en een soliste.
winnen team van DCH uit Hengelo werd met 13—
Het ligt in de bedoeling het spel op te voeren op 7 geklopt, waardoor de Vordenaren met 8 punten
22 december a.s. om 19 uur en 21 uur in de Ned. uit 4 wedstrijden de ranglijst aanvoeren.
Herv. kerk. Nadere bijzonderheden hieromtrent De individuele uitslagen van de ontmoeting tegen
volgen in Contact. Noteert u alvast de datum, we DCH waren:
heten u van harte welkom.
J. W. Heyink—B. Nijenhuis O—2; G. Dimmendaal—J. Oukes O—2; G. J. Half man—B. H. BreuGESLAAGD
ker 0—2; H. Onstenk—J. F. Geerken 1—1; H.
Te Utrecht slaagde voor het examen chemisch Luimes—G. ter Beest O—2; J. Luimes—Joh. van
analist deel II-I onze plaatsgenoot A. D. Smeenk. Dijk 2—0; B. Mombarg—B. Wentink 2—0; T.
Hofman—H. Wajxsink O—2; B. Weustenenk—A.
IJSBAAN VORDEN
Het bestuur van de ijsbaan hoopt, dat, tjs en D. Smeenk l—1; J. Boers—Joh. Masselink l—1.
weder dienende, de grondwerkzaamheden deze
week gereed zullen komen, waarna de baan onder FRUITAVOND VOOR VORDENSE HUISMOEDERS WERD ECLATANT SUCCES
water gezet kan worden.
De andere voorbereidende werkzaamheden, zoals ,,Eet Nederlands fruit, dag in dag uit", ,,Appels
verlichting etc. zijn in een gevorderd stadium gefijn ! zo goed voor de lijn
!"
komen. Het ligt in de bedoeling dat de baan zowel In forse letters prijkten bovenstaande spreuken
's middags als 's avonds geopend zal zijn.
dinsdagavond aan de muren van zaal Schoenaker
De aangifte van leden loopt goed. Reeds meer dan op de Kranenburg, waar in samenwerking met de
500 lidmaatschapskaarten zijn afgegeven.
Ned. Fruitteelt Organisatie kring IJsselstreekHet bestuur vestigt de aandacht op de advertentie Liemers, een grote fruitavond werd georganiseerd
in Contact van heden, waarin een laatste gelegen- door de Kath. Plattelandsvrouwen Organisatie,
heid geboden wordt zich als lid aan te melden en de afd. Vorden van de Bond van Plattelandskaarten af te halen.
vrouwen e a. vrouwenorganisaties ter plaatse.
De belangstelling hiervoor was enorm, meer dan
300 dames bevolkten de zaal, die veel geleek op
één gonzende bijenkorf.
Voor moeder:
Mevrouw T. Schoenaker-Smit, presidente van de
DUSTERS, PYAMA'S
plaatselijke KPO, sprak het openingswoord, waarNACHTHEMDEN
in zij de aanwezige dames, leden der vrouwenorganisaties, de besturen dezer verenigingen, de bejaarden van ,,het Wehme", leraressen en leiding
van de Vordense Huishoudschool welkom heette.
Speciaal verwelkomde zij de heren A. Reinten,
voorzitter Kring IJsselstreek-Liemers der NFO,
T. Geelen, tweede sekretaris dezer organisatie en
KRINGVERGADERING CBTB
zijn staf van medewerkers, benevens m-evr.
De kring Vorden CBTB hield in hotel ,,'t Wapen Schoonman uit Brummen.
van Vorden" onder voorzitterschap van de heer Temidden van keurig in het gelid uitgestalde kistLuimers uit Hummelo, een druk bezochte kring- jes met fleurige, gekleurde appels en peren, hield
vergadering.
de heer Reinten hierna als eerste een inleiding
Na lezing van Jes. 40 vanaf vers 12 en gebed, over fruit. Spreker dankte eerst de presidente voor
deed de heer Mulder enige mededelingen over het de gelegenheid om hier in Vorden-Kranenburg,
doel van een zgn. Boerengezinsdag, zoals deze in deze avond te mogen geven; de NFO heeft op
het voorjaar door de kring Berkeldal en Aalten verschillende plaatsen reeds dergelijke avonden
was georganiseerd. Het bestuur overweegt ook verzorgd met steeds weerkerend succes.
voor de kring Vorden een dergelijke te organise- Aan het slot van een interessante uiteenzetting
ren.
behandelde de heer Reinten nog diverse soorten
Vervolgens behandelde de heer G. Hey, voorzitter appels en peren aan de hand van een foldertje,
van de Gelderse CBTB enige aktuele beleidsvraag- dat aan eenieder werd uitgereikt. Na enkele vrastukken in de landbouw.
gen te hebben beantwoord, hield mevr. SchoonNadat door de heer Hey en drs. Broekhuis enige man, oud-huishoudlerares te Brummen, een praatvragen naar genoegen waren beantwoord en de je over het gebruik van appels, waarbij zij eerst
voorzitter de leden opgewekt had de provinciale de voedingsleer onder de loupenam.
najaarsvergadering in Arnhem te bezoeken, sloot De presidente van de afd. V^fen, mej. Meinen,
de heer Hey de vergadering.
sprak het slotwoord, waarin ^PRank bracht voor
deze zeer gevarieerde en leerzame avond, speVORDENSE MOTORCLUB ,,DE GRAAFSCHAP- ciaal tot de heer Reinten, de heer Geelen en hun
iii,.i)i iv,-> ' HAD GOED JAAIt
staf van medewerkers.
Tijdens de maandagavond in hotel ,,'t Wapen van
Vorden" gehouden jaarvergadering van de VAMC
NUTSAVOND UITGESTELD
,,De Graafschaprijders" toonde de voorzitter, de De Nutsavond, welke woensd^^ond jl. zou worheer B. Pardijs, zich teleurgesteld over het feit, den gehouden, moest wegen^Pue spiegelgladde
dat de algemene ledenvergadering zo slecht wor- wegen worden afgelast.
den bezocht. Hij hoopte, dat het bezoek in de toekomst beter zou zijn.
INGEZONDEN MEDEDELING
Wel verheugd was de voorzitter, toen hij opmerk(Buiten verantwoording der redaktie)
De Redaktie van Contact, Vorden.
Ik moge u vriendelijk verzoeken een kleine plaats
in uw veel gelezen blad in te ruimen.
Hoestdrank in tabletvorm. 95- t
Om verkeerde konklusies te vermijden, moet ik
terugkomen op het verslag van de raadsvergadete dat alle evenementen die het afgelopen jaar ring van Vorden dato 16 november 1965.
zijn gehouden, zonder persoonlijke ongelukken zijn Hier werden onze vroede vaderen lastig gevallen
verlopen. De heren Regelink en Gotink werden met een agendapunt, dat helemaal niet op de
dank gebracht voor het beschikbaar stellen van agenda had moeten voorkomen.
het crossterrein, terwijl ook de personen die de Waar is, dat ik een woning van het Bouwfonds
toto van de vereniging verzorgen, dank werd ge- Nederlandse Gemeenten heb gekocht, niet waar
bracht. De heer H. Klein Brinke zal het komende is, dat ik hiervoor een hypotheek aan dit Bouwseizoen als organisator van de oriënteringsritten fonds heb gegeven tegen 6% % rente.
optreden. Tot slot deelde de heer Pardijs mede, dat (Ik dank de heer Wesselink voor de gebroken
lans).
het clubblad op l januari van start zal gaan.
De sekretaris, de heer J. Rouwenhorst, deelde in De betaling aan het Bouwfonds geschiedt in konzijn jaaroverzicht mede, dat het ledental van de tanten. Dit is al geruime tijd aan dit Fonds bevereniging momenteel 212 bedraagt. Vanwege de kend. Ik vraag me af hoe dit punt op de agenda
nieuwe wet op de WA-verzekering, konden dit van de gemeenteraad kan zijn gekomen.
jaar twee oriënteringsritten geen doorgang vin- Het beste zal zijn dit maar op de rekening van
den. Het 15-jarig bestaan werd op waardige wijze het foutenduiveltje bij te schrijven.
herdacht. De crossrijders hebben de beschikking Men kan nu de juiste konklusie trekken.
over een prachtig trainingscircuit, waarop menige Met dank voor het vertrouwen, dat me in dit gecrossclub jaloers is, aldus de sekretaris, die in val, mijnerzijds ongevraagd, is geschonken, wil
dit verband de voortreffelijke prestaties van de ik graag verklaren dat ik steeds veel waardering
zijspancoureurs Bennie Brakhekke en Henk Klein heb gehad voor de Vordense raadsvergaderingen,
Brinke roemde. Vele leden hebben het afgelopen die altijd kort en krachtig worden afgewerkt zonjaar deelgenomen aan de betrouwbaarheidsritten. der omslag en haarkloverij. In andere verslagen,
De heer Henk Wolsink werd dank gebracht voor Haagse bijvoorbeeld, leest men wel eens heel wat
het feit dat hij 65 % van de totoleden had verwor- anders. Zou daar te laken partijzucht te veel parten kunnen spelen? Wat Jupiter mag, mag een
ven.
Namens de crossclub bracht hierna de heer H. os nog niet !
Tjotink verslag uit. Hij deelde mede, dat het Vorden heeft, m.i. gelukkig, slechts één richtsnoer: universeel gemeentebelang.
Geachte Redaktie, heb dank voor de genoten
ELEKTRISCHE
plaatsruimte.
N. J. M. van Snellenberg
DEKENS,
WOLLEN DEKENS,
PLAIDS
Het fijne komt

VISSER

Broncii i letten

'^

VISSER

crossterrein diverse verbeteringen had ondergaan.
Het oefenterrein is momenteel 1,7 kilometer lang.
De heren Bergsma, Pardijs, Rothman en Tjotink
hebben bij verschillende wedstrijden de kleuren
van de ,, Graaf schaprijders" hoog gehouden. Momenteel telt de crossafdeling 23 leden.
Vanwege de feestavond moest de penningmeester,

ROTANDEKJES

DE NIEUWE OOGST
SPAANSE SINAASAPPE.
LEN EN MANDARIJNEN IS
ER WEER.
ledere dag vers gesneden
panklare groenten bij

DERKSEN

HUID

PUROL

•

SCHEMERLAMPEN
IN VELE MODELLEN

HET BINNENHUIS

de heer W. Bielderman, gewag maken van een
klein nadelig saldo. Zijn mededeling, dat er altijd
nog een zeker bedrag op het spaarbankboekje
staat, maakte alles evenwel weer goed.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren B. Pardijs, voorzitter, en J. Rouwenhorst, sekretaris, bij
akklamatie herkozen.
Voorts deelde het bestuur mede dat de vereniging
overweegt de Koninklijke Goedkeuring aan te vragen. Tot slot vertoonde de heer B. Brakhekke
filmopnamen van enkele trainingswedstrijden van
de leden der crossclub.

„Jan HassinkV'
rookgerei
Aanstekers, asbakken, kokers,
tabakszakken, pijpen, enz. enz.

St. Nicolaastijd
en echte winter
EEN IDEALE KOMBINATIE
VOOR CADEAUS ALS:
0

Wollen en gestikte dekens

e

Flanellen lakens (ook in gekleurd)

%

Truien en vesten

%

Pantalons Helanca, Terlenka, man.
chester (van eigen atelier)

e

Handschoenen (w.o. Grolse wanten)
en verder een groot aantal andere
cadeaus

FA. A. POLMAN

VOOR VEESCHEERAPPARATEN

Henk van Ark

MOMBARG - KRANENBURG
Telefoon 6679

GAS EN OLIE BESTELLEN

1755 BELLEN

OP HET FEEST RIEPEN DE

Brengen wordt niet berekend

KENNERS TOEN:
GEEF MIJ MAAR

Van Hamond

Brandenbarg's Citroen

Vorden

VOOR AL UW NUTTIGE

ïouwlrekvereniging Warken
SCHIETEN EN BALGOOIEN

St. Nicolaas-gesQenken

donderdag 25 november bU
café Bruil in Warken.

NAAR

Looman

VOOR MOOIE GESCHENKEN NATUURLIJK NAAR

VORDEN

Boek- en kantoorboekhandel

„Jan Hassink"

ê

Boeken voor jong en oud.
Luxe post in dozen en mappen.
Vulpennen, balpennen.
Schryfmappen, zakagenda's
1966

BIJZETSTOELEN
SALONTAFELS,
LEKTUURBAKKEN

VISSER

•••TffP-MH

N.V. Chroomlederfabriek

Grote keuze in

V.H. H. A. ALBERS

LINCOLN

VRAAGT

dames- en herenpolshorloges.
Prima Zwitsers precisiewerk,
2 Jaar gratis verzekerd tegen
verlies en diefstal.

flinke werkkracht

Verder andere bekende merken zoals:
Pronto, Kasper, Livano, enz.

SNEEUW
KOOP NU EEN

Ook hebben wij pendules met zweefanker,
elektrische klokken en keukenklokken,
Heimuhrcn, Zaanse stijlklokken en
Engelse tafelklokken.
Goed gesorteerd in gouden, en
zilveren sieraden

SLEE
BIJ

Gebr. Barendsen

Fa. J. Wentink
Zutphenseweg 25

Voor moeder:
TWINSETS, PULLOVERS, VESTEN

~

VISSER

OpenbareVergadering C.H.U.
OOK MET ST. NICOLAAS
VOOR HEEL DE BURGERIJ

PONGERS
NIEUWSTAD 10 — TELEFOON 1474

Groenten- en fruithandel, Zutphenseweg

Telefonisch aangesloten onder no. 1750

R U W'E

VAZEN o.a. Delfts wit
ASBAKKEN
SIERPOTTEN
SERVIEZEN

Volop Vitamine

Bakkerij

S C H R A L E LIPPEN

aardewerk en porselein
als:

van de banketbakker !

WIEKART

RUIME SORTERING

ROTANSTOELEN
ROTANTAFELS,

27e jaargang no. 35

op maandag 29 november a.s.
om 8 uur in hotel ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Gelegenheid tot verzilveren van
prijsbonnen van de Vordense
wiRkeliersverenïng
in hotel ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) op:
VRIJDAG 26 NOVEMBER
MAANDAG 29 NOVEMBER
WOENSDAG l DECEMBER
VRIJDAG 3 DECEMBER
MAANDAG 6 DECEMBER
's avonds van 8 tot 9 uur.

Spreker is drs. D. F. van der Meij, lid van
de Tweede Kamer, over
DE CHU IN DE OPPOSITIE

WIJ ZIJN MAANDAGMORGEN EN
WOENSDAGMIDDAG

EENIEDER IS VAN HARTE WELKOM
Bestuur CHU
afd. Vorden

Visser

GEOPEND

Zegelkorting
l p. Spar thee (roodmerk) v. 86 et v. 72 et - 7 et
,,
l pak Spar theebuiltjes v. 95 et voor 82 et - 8 et
„
200 gram boterham w. van 68 et voor 58 et - 6 et
,,
l pak Spar speculaas van 105 et voor 95 et - 9 et
,,
100 gram baconspek van 87 et voor 79 et - 8 et
,,
By 3 flessen Spar vruchtengazeuse een „long-drink" glas
voor slechts 65 et
Alle Spar ontbijtkoek met 20 % zegelkorting !
Spar kof fiemelk, deze week 20 % zegelkorting I
20 % zegelkorting op Spar leverpastei !

l pak eierpannekoekmeel
3 schoenletters
150 gram snijvvor.st
250 gram ijscups (bruin en wit)
l fles Spar-cholatti
l fles Spar appelsap

95 et
100 et
93 et
98 et
98 et
59 et

-

Zegelkorting
19 et
,,
10 et
,,
9 et
„
10 et
,,
10 et
„
0 et
,,

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
'S SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

Telefoon 1 2 8 1
—

Telefoon 1 3 7 9

Voor
groot
en
klein
een reuze sortering cadeaus
KOMT U VRIJ BINNEN EEN KIJ
NEMEN.

U WEET UIT ERVARING:

't Is Koer solman
waar U slagen kan!

Persoonlijke geschenken
die zo'n vreugde brengen
Nachthemden en pyama's

f7.65 per fles

KEUNE

in Tricot-nylon - Brushed nylon - Keperflanel - Satin feutre
te kust en te keur

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

ERG LEUK, OOK VOOR KINDEREN BRUSHED NYLON
NACHTHEMDEN

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Dusters

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

IN NYLON GEWATTEERD EN
SATIN FEUTRE
DE NIEUWSTE DESSINS

AUTO-VERHUUR

Onderjurken

(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

IN NYLON, SATIJN EN TREVIRA
IETS AP ARTS

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

Parapluies
in de nieuwste kleuren, lang, halflang en vouwbare
OOK HERENPARAPLUIES

Twinsets, pullovers
en vesten

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Rokken en blouses

Boerstoel

VOOR GROOT EN KLEN

Zoekt u voor uw geld een
MUTSEN — SJAALS
HANDSCHOENEN
Neem
obligaties van de N.V
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

Bedsets

6% rente
Inlichtingen en prospect!
bfl:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

N MODERNE DESSINS

Baddoekensets
IETS HEEL AP ARTS

Verhuur

R MOEDER EN VERLOOFDE
DOCHTER

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

Herenoverhemden
ZELFBINDERS — SOKKEN
HANDSCHOENEN — SJAALS
WANTEN
PYAMA'S — WEEKENDERS

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Sportieve geschenken geven vreugde
Nylon jacks, sportief, met heerlijk warme isothermyl tussenvoering, voor dames, heren en tieners.
En daarbij passen: Nylon wanten en vlotte damespantalons van soepel Helanca, in vele kleuren.
Sporttruien, vesten, pullovers, schitterende de*sins, modellen en kleuren.

voor al uw
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

VOOR VADER EN ZOON

Bupro-gas

Dusterschorten
IN EFFEN EN GERUIT

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles
Vraagt inlichtingen.

Trainingspakken, schaatsmutsen, ski wanten,
turnpakjes.

Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45

en nog veel meer . . .

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

Telefoon 1217
H. Ljjftogt,
B. van Hackfortweg 31

Komt u eens kijken en kiezen

Steeds boeiende spelen: Stratego, Scrable, Monopoli, MAh Jongg, Tafeltennis, Badminton, Puzzels, Speelkaarten, Poker, en dobbelstenen.
Kampeerartikelen: Slaapzakken, dekenmodel, ook
met prachtige dessins, met dons, leacril of draion;
opvouwbare kamp-tuinstoelen, tafels en rustbedden.
Luchtbuksen en -pistolen, ruime keuze. Grote
sortering jacht- en ruitersportgeschenken.

Goed of slecht weer
wij zijn met onze
HEERLIJKE
HAANTJES
op de markt.

WINKELIERSBONNEN MET VERRASSING J !

Posliersbedrijf
ROVO f
tel. 1283
tel. 1214

H. LUTH
NIEUWSTAD 4, VORDEN

HARTENS'
WAPEN- EN SPORTHANDEL — VORDEN

/ft
III

Bent u ook al een van de gelukkige prijswinnaars In de grote

St. Nicolaasaktie
van de Vordense
Winkeliersver. ?

Siemerink
Vorden

Voor vader:
SOKKEN,
SJAALS,
PYAMA'S

VISSER

FRUITVERKOOP
OP EERSTVOLGENDE
ZATERDAGMORGENS
MEDLER, VORDEN

0
•
•

WOLLEN DEKENS
DRALON DEKENS
ELEKTRISCHE DEKENS

Het Binnenhuis

FA. A. POLMAN

Voor vader:
VESTEN,
PULLOVERS,
TRUIEN

VISSER

BIERMANDEN,
BIJZETTAFELS,
PRULLENMANDJES

HET BINNENHUIS
FA. A. P O L M A N

OOK DE SINT GAAT ONZE

meubeltoonzalen zien
HIJ VINDT DAAR EEN ENORME
KOLLEKTIE
O

"' VISSER

DEGELIJKE PIJP
GASAANSTEKER

Veilig Verkeer Vorden

BANKSTELLEN

O BERGMEUBELEN

Oud Hollands

SCHEMERLAMPEN

O FAUTEUILS

-

TABAKSDOOS

op dinsdag 30 november a.s.
's avonds 7.30 uur in zaal
Eskes.

O SLAAPKAMERS

SIGARENKOKER
LEKKERE TABAK

Ledenvergadering

O HUISKAMERS

O

Vaders Verlanglijstje

Na afwerking van de agenda zullen leden
van de Verkeersgroep Apeldoorn het verdere gedeelte van de avond voor hun rekening nemen.

PIJPKRABBER
SINT NICOLAAS VINDT DIT ALLES BIJ

D. Boersma

O STALEN BEDDEN
O VLOERBEDEKKING

modern

O GORDIJNEN
VANAF ZATERDAG 27 NOVEMBER
T.M. ZATERDAG 4 DECEMBER
PERMANENTE TENTOONSTELLING
TOT 9 UUR 'S AVONDS.
VOOR GEZELLIGE- EN KWALITEITSMEUBELEN NAAR

Het Binnenhuis

UW ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

VOOR WASMACHINES EN
CENTRIFUGES

Henk van flrk
De hele week
Nekkarbonade 500 gram
Ribkarbonade 500 gram
Haaskarbonade 500 gram

200
200
200
200
250

LANCÓME (DÊPOSITAIRE)
PIERRE ROBERT (DÊPOSITAHIE)
VOOR HUIDVERZORGING — MAKE UP EN
PARFUM
TABAC ORIGINAL
NONCHALANCE
SOIR DE PARIS
RAMAGE
MAJA
CABOCHARD
ACOSY
4711
BOLDOOT
HOLLAND HOUSSE
FANT

PARFUM
EAU DE COLOGNE
POEDER
ZEEP
AFTER SHAVE
PRE SHAVE

Grote keuze in:
Toilettassen, poederdozen en make up spiegels.
Prachtige sortering sierkaarsen, zeer geschikt
voor St. Nicolaascadeau

J. M. van der Wal & Zn.
GEDIPLOMEERD DROGIST

f ram ONTBIJTSPEK
gram PLOCKWORST
...
gram GEKRUIDE HAM...
gram BOTERHAMWORST
gram f y n e ROOKWORST

80
100
100
60
100

M. Krijt, Dorpsstraat
LAMPEN,
VAZEN,
ASBAKKEN

DROGISTERIJ

„De Oltfe Meulle"

SIGARENMAGAZIJN
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

Vrijdagavond en zaterdag

100 pCt service-Vakmanschap-Kwaliteit

Voor St. Nicolaasgeschenken naar

280 et
290 et
300 et

^ VISSER
Voor U meneer
_
B

Voor uw auto: Helderzicht ruiten, r ui t ontdooi e r, anti vries,
pechlampen (kan ook als looplamp op accu aangesloten worden), gevaren driehoeken, thermometertjes, bloemenvaasjes,
sigarettenkokers (tevens benzine/olie wisselteller), antiverblindïngskapjes op de spiegel,
enz. enz.

B A R l N K's Rijwielhandel

TOTAL SERVICE
Nieuwstad 24 — Vorden — Telefoon 1274

l%INDAKAAS
pot
BRUINE BONEN
literblik

BAVARIA PILS
4 flessen

UNOX PICK UPS

ROTANSTOELEN
ROTANTAFELS
ROTANDEKKEN

blik

Het Binnenhuis

FA. A. POLMAN

N.Y. ENGROSSLACHTERIJ

Voor

„WELLING"

nuttige

BORCULO EN VORDEN

Ondanks prijsstijgingen ____
j
Wekelijks VlVO-Voordeel !

SPECULAAS
heel blik, 1,5 kg .
met 75 wapentjes

-„
O.69

0.99
1.19
3.54

Geldig van 24-30 november

GESCHENKEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden Is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
In diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

VERPAKTE LAKENS EN
SLOPEN
ONTBIJTLAKENS
SCHORTEN EN PUSTERS
OVERHEMDEN
WEEKENDERS
PYAMA'S
SOKKEN
NYLON DUSTERS EN
NACHTHEMDEN
ZAKDOEKEN
ZELFBINDERS ENZ.
Alles verpakt in mooi St. Nicolaaspapier

Het regent nog steeds

geldprijzen

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon 057 52-14 41

VIVO KRUIDENIERS:
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE

VOOR SCHAATSEN

Henk van flrk

IN DE GROTE
ST. NICOLAASAKTIE
VAN DE
VORDENSE WINKELIERSVER.

Nutsgebouw

IJSBAAN V O R D E N

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema

LAATSTE UITREIKING VAN
LIDMAATSCHAPSKAARTEN

ZONDAG 28 NOVEMBER, 8 UMI:

Zowel degenen, die zich opgegeven hebben als lid
als zij die zich nog als lid wensen aan te melden,
worden voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld kaarten af te halen op:

RIO B R A V O
Een met spanning geladen Western met:
John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson.

WOENSDAG l DECEMBER, 'S AVONDS VAN
5 TOT 7.80 UUR.

12

in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
Niet afgehaalde kaarten van opgegeven leden
worden na deze datum aangeboden met ƒ 0,50
incassokosten.
Na deze datum zullen de prijzen van de kaarten
worden verdubbeld.
Voor degenen, die nog geen kennis hebben kunnen nemen van de tarieven, vermelden we deze
hieronder.

/

TOEGANG 14 JAAR
,<?

Kies voor
SHI
uw oliehaard

^^vRSr9^
parfums

éi\
ü'

Het lekkerste

Voor vader:
HANDSCHOENEN,
ZELFBINDERS,
ZAKDOEKEN

Denkt u aan de

Feestavonden ?
OP VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 NOVEMBER 1965

VISSER

Supersensationele

van de Bond van Plattelandsvrouwen, G.M.v.L. en Jong
Gelre in het Nutsgebouw.
Aanyang£:Z.30 uur.

A.8. vrydagavond 7 uur

DRQfPING

Opgevoerd wordt hét toneelspel:

..Verbroken Banden

georganiseerd door de Autoen Motorclub V.A.M.C..

IEDEREEN IS WELKOM
Voor vader:
OVERHEMDEN
WEEKENDERS
MANCHETKNOPEN

VISSER

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

BAMA-HAARSOKKEN
Ideaal in uw rubberlaarzen.
Bovendien door z'n prijs
(ƒ 5,90) leuk als geschenk

Wullink'sSchoenhandel
Voor moeder:
NYLON HUISHOUDDUSTERS, SCHORTEN,
ONDERJURKEN

VISSER

Henk van Ark
ALGEMENE NED.
BOUWBEDRIJFSBOND

Laatste inlevering
vakantiebonnen lpCt.
Woensdagavond l december
7.30 uur in hotel ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Geen Kerslverzilverïng
De P.V.

•
«
•

TELEVISIETAFELS
MINISETS
BIJZET- EN SALONTAFELS

HET BINNENHUIS
FA. A. POLMAN

Wat een keus
TAFELKLEDEN
DIVANKLEDEN
KAPSTOKKLEDEN
WOLLEN DEKENS
DRALON DEKENS
ELEKTRISCHE DEKENS
SIERKLEEDJES
KUSSENS

dansen
ORKEST: „THE MOODCHERS"

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

elektrische deken

VOOR VERWARMING

VISSER

A.S. ZATERDAG
27 NOVEMBER

Onbetwist, de schoenenspecialist

Uitgebreide sortering.
ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIE BUREAU

kom kyken
kiezen
en kopen !

Fa. KUYPERS
KOM TIJDENS DE SINT
NICOLAASWEEK EENS
EEN KIJKJE NEMEN IN
ONZE TIJDELIJK INGERICHTE AFDELING
ENORME SORTERING

rijwielen en
bromfietsen

SLAGROOMTOMPOEZEN
40 et per stuk - 5 voor ƒ 1,50
KRENTENBOLLEN
15 et per stuk - 5 voor ƒ 0,68
DRENTSE STOETEN MET ROZIJNEN
van ƒ l,— voor
ƒ 0,90
ZEE ONZE RIJKE SORTERING
MAKSEPEINFIGUREN
alles uit eigen banketbakkerij
BAKKERIJ

Nieuwstad — Telefoon 1384

Voor de zoon:
JONGENSVESTEN,
PULLOVERS,
TRUIEN

=" VISSER
Speelgoederen
van „JAN HASSINK"
Kom vooral eens kijken naar de
TRIX-treinen en metalen
bouwdozen

NU GEEN PROBLEMEN
MEER

Gratis stookaduiezen

KIBRI-plasticbouwdozen
Gezelschapspelen
Legpuzzels tot 2000 stukjes, voor groot en
klein.

KRANENBARG

P. DEKKER

Dorpsstraat 12-14

MOORKOPPEN
44 et per stuk - 5 voor ƒ 1,90

HET HOOGST GEPREZEN
HET LAAGST GEPRIJSD

Telefoon 1217

Vorden — Telefoon 1253

Deze week bieden wij u:

BADDOEKSETS,
TAFELGARNITUREN,
MVTBIJTGARNITUREN

rt café ,,'t Zwaantje"
geloseweg, Vorden

Gedipl. drogist

OOK ONZE WEEKEND-REKLAME IS IN KWALITEIT
EN PRIJS ZEKER EEN
VOORDEEL

kunnen de St. Nicolaas prijsbonnen
verzilverd worden.

DEPOSITAIRE:

J. M. VAN DER WAL

komt van SCHURINK

Vrijdagavond a.s.

LANCOME
De Olde Meulle'

*" VISSER

Zutphenseweg 23 - VORDEN
telefoon 05752-1261

WANDELLIEFHEBBERS

DROGISTERIJ

Voor moeder:
HANDSCHOENEN,
SJAALS, . ZAKDOEKEN

GEBR. BARENDSEN

Het bestuur

huidverzorging
en make-up

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Kies voor snelle levering
en prima servies

Ie Ie gezinslid ƒ 5,—
2e Verdere gezinsleden tot 18 Jaar ƒ 1,50 per persoon
3e Echtgenotes van gezinsleden, die gebruik maken van de
baan, eveneens ƒ 1,50
4e Alle andere personen van 18 jaar en ouder ƒ 5,— p. p.
5e Gezinskaart (man, vrouw en 3 of meer .kinderen beneden
de 18 jaar) ƒ 10,—
6e Dagkaarten voor niet-leden van 18 Jaar en ouder ƒ 1,50
per persoon
7e Dagkaarten voor niet-leden tot 18 jaar ƒ 0,75 per persoon
8e Donateurs minimum ƒ 2,50 (geeft alleen recht op vrije
• toegang tot het terrein van de ijsbaan, dus geen gebruik)

r

Deventer

DE SINT BRACHT VOOR U
MEE:

echte Spaanse armbanden
verder:
HALSKETTINKJES
met sterrebeeld
LEUKE BROCHES EN
RINGEN

PONGERS
NIEUWSTAD 10 — VORDEN

Voor U mevrouw
Rokzadels, bagagedragertjes,
voor vóór op de fiets kompleet
met afneembaar boodschappenmandje, kan zo mee de winkel
in. Iets heel aparts.

BNieuwstad
A R l N24K's— Vorden
Rijwielhandel
— Telefoon 1274
VOOR ELKE BEURS,
VOOR IEDERS SMAAK
IS GROTE KEUS
IN ONZE ZAAK !
„DE SPECIAALZAAK"
OOK SINT ZIJN ZAAK

THEEBEURZEN
MANDWERK
SIERKUSSENS

HET BINNENHUIS
FA. A. POLMAN

SIGARENMAGAZIJN

,/t Centrum1
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 1386

