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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Kerkdienste

ZONDAG 30 NOVEMBER
Hervormde kerk

9.00 uur ds. J. H. Jansen. Woord en wederwoord
10.15 uur ds. J. H. Jansen Onderwerp: Waar er-
gens is God?

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. G. van Ziel uit Bredevoort

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
H.00-15.00 uur

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

BURGERLIJKE.,.
STAND

Ondertrouwd: G. H. Bloemen en A. E. Eggink,
H. Lubbers en M. C. Koning, J. H. M. Weg en
E. H. Schepers, G. H Pardijs en J. H. Groene,
H. W. L. Form en M. H. A. Jansen.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

„De Graafschaprijders"
Zaterdagavond hield De Graafschaprijders haar
traditionele wildrit waarvan start en finish ditmaal
plaatsvonden bij café Eijkelkamp op het Medler.
De uitzetters de heren Klein Brinke en Wolshei-
mer hadden er geen reglementenrit van gemaakt,
de deelnemers kwamen onderweg wel voor allerlei
'geintjes' te staan. De lengte van de rit was plm.
40 km en voerde de deelnemers geheel door de om-
geving van Vorden. Na afloop reikte de heer Biel-
derman de prijzen uit, bij de auto's:
l Denneboom Harfsen, 2 Hissink Ruurlo, 3 Wij-
ers Doetinchem, 4 Hilferink Ruurlo, 5 Freriks uit
Zutphen, 6 Langeler Deventer. Bij de motoren
werd de eerste prijs gewonnen door B. Horsting

uit Vorden met 31 strafpunten.

Gevonden voorwerpen

Bruine grijze damessjaal, snelbinder voor fiets,
groene kunstlederen kinderportemonnaie waarin
91 cent, idem in blauw, shell landkaart van west
europa, 2 bankbiljetten van een tientje, bril met
bruinachtig montuur, paar grijze handschoenen,
driewielig kinderfietsje rood met witte wielen, een
zwarte plastik portefeuille, damespolshorloge dou-
blé met goudkleurig schakelarmband merk 'Goud-
palet, slot met 2 sleutels, zilverkleurige schakel-
ketting met sleutel no. 5, paar zwarte glacé dames-
handschoenen, rechter zwarte glacé handschoen,
kinderportemonnaie met knipsluiting oranje waar-
in een paar oorbellen, bromfietstas inh. boterham-
trommel en blauwe plastik regenbroek, één rood-
bonte pink.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5, telefoon 05752-1230.

Deldense rundveefokkers bijeen
De stierenvereniging Delden kwam in een goed
bezochte najaarsvergadering in café het Zwaantje
bijeen, onder leiding van de heer Eggink.

De voorzitter sprak in zijn openingswoord er zijn
blijdschap over uit dat deze vergadering bij uit-
stek goed was bezocht. Bij de gehouden bestuurs-
verkiezing werd in plaats van de heer Eggink,
welke zich wegens gevorderde leeftijd niet meer
beschikbaar stelde, als bestuurslid met algemene
stemmen gekozen de heer Scheffer.
Als leden der kaskommissie voor het boekjaar
1969 werden benoemd de heren Poorterman en
Derksen. Het dekgeld voor koeien van niet-leden
werd vastgesteld op 10 gulden per dekking. Bij
uitbesteding van de stier voor het boekjaar 1970
was de heer Scheffer de laagste inschrijver n.l.
f 5,50 vergoeding per dag, zodat de stier bij hem
zal worden gestationeerd.

Bij de rondvraag werden enige interne aangele-
genheden besproken. Over het drachtigheidsper-
centage was men tenvolle tevreden. Het bestuurs-
lid de heer Gotink bracht de scheidende voorzitter
dank voor wat hij in de peri^fc van zijn voorzitter-
schap voor de vereniging hcPi gedaan. In de 20
achter ons liggende jaren hebt u steeds getoond
de juiste man op de juiste plaats te zijn en was u
de steunpilaar van onze vereniging. Elk lid stond
u trouw met raad en daad terzijde, niet alleen in
normale, maar ook in moe^Éke omstandigheden.
De voorzitter deelde mede Tiat op voorstel van
het bestuur de heer Eggink als ere-voorzitter was
benoemd.

Namens de vereniging en medebestuursleden bood
spreker de heer Eggink een blijk van waardering
aan. De heer Eggink dankte voor de tot hem ge-
richte woorden en voor het vertrouwen dat hem
steeds in de 20 jaar was ten deel gevallen. De
spreker hoopte, dat de vereniging nog vele jaren
in bloei mocht toenemen en tot tevredenheid van
de leden mocht blijven bestaan. Hierna bleef men
nog enige tijd gezellig bijeen.

Intocht St. Nicolaas
Vlug, veilig en voordelig dacht Sint, toen hij za-
terdag per NS in Vorden arriveerde.
Het moet voor hem een hartverwarmende aanblik
zijn geweest, al die honderden blijde gezichten
die uitgestoken kinderhanden te aanschouwen bij
zijn aankomst op het station.
De plaatselijke politie had alles perfekt geregeld
en zo kon, na de begroeting op het station, de
tocht door het dorp beginnen.
Aangetrokken door de feestelijke klanken van het
muziekkorps Sursum Corda en begunstigd door
'het zadhte weer, groepten de mensen tesamen langs
de weg. Op het gemeentehuis volgde de officiële
ontvangst door de burgemeester, die het zeer op
prijs steide als eerste de sint met zijn pieten weer
te kunnen begroeten. Hierna vervolgde de sint zijn
tocht door het dorp. Overal was de begroeting
allerhartelijkst. Zwaaiende kinderen, wuivende ou-
ders en een verheugde sint, die al dit enthousias-
me dankbaar in ontvangst nam.
In het nutsgébouw onderhield de sint zich met de
kinderen, die daar waren samengekomen. Er werd
gezongen, muziek gemaakt, na afloop was er voor
ieder kind een traktatie.

Hierna ging het naar de Kranenburg waar een
grote schare kinderen zat te wachten. De 'heer
Mombarg heette 'hier de sint van harte welkom.

Weer klonken, de bekende sinterklaasliedjes en
na afloop ook hier voor elk kind een traktatie.

Nog was de tocht niet ten einde. Achtereenvolgens
werden de verpleeghuizen Villa Nuova, Het Enze-
rinck, Klein Enzerinck en het bejaardencentrum
de Wehme bezocht. Voor elke bewoner had de
sint een opwekkend woord en een traktatie. Op-
merkelijik in deze tehuizen was de grote belang-
stelling van het verplegend personeel voor de
pieten. Na deze vermoeiende, maar zeer dankbare
tocht konden de sint en zijn pieten zich wat ver-
pozen in motel De Zon.

Dit verslag van de intocht zou niet volledig zijn,
indien we niet vermelden dat dit alles mogelijk:
is gemaakt door de Vordense Winkeliersvereni-
ging. Sint bracht dan ook zeer terecht aan het
einde van de dag aan het bestuur van deze ver-
eniging, die dit onvergetelijke feest had georga-
niseerd, zijn grote dank.

Vogeltentoonstelling

Zaterdag en zondag 29 en 30 november zal er in
Vorden weer een vogeltentoonstelling worden ge-
houden, georganiseerd door de vogelvereniging
'Ons Genoegen' uit Vorden. Op de vergadering
woensdag j.l. werd door voorzitter de heer Pijpers
medegedeeld, dat er voor zo'n kleine vereniging
(23 leden en 3 jeugdleden) een bijzonder groot
aantal vogels zal zijn.

Er komen ong. 200 vogels waaronder 70 kanaries
en 70 parkieten en de rest tropen, exoten en Aus-
tralische pracht parkieten. Dit is een verrassend
resultaat van een nog zo jonge vereniging.
Er zal ook een grote verkoopklasse aanwezig zijn
van bovengenoemde vogels. Gedurende de ten-
toonstelling worden de vogels verzorgd door de
fa Borgonjen. De openin^jjr.al ook dit jaar weer
op vrijdagavond zijn in ew^besloten kring van de
leden met hun dames en wij hopen weer dat het
een gezellige avond mag worden.
Op deze avond zullen ook de prijswinnaars bekend
worden gemaakt en de keurlijsten worden uitge-
reikt. De prijsuitreiking z^»laats hebben op zon-
dag 30 november n.m. V^elvereniging 'Ons Ge-
noegen' die is aangesloten b. d. Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers heeft de volgende keur-
meesters uitgenodigd: de heer Adema uit Apel-
doorn voor de kanarie's en de heer Oomkes uit
Bennekom voor parkieten en tropen.

Men is er zeker van dat deze tentoonstelling een
voorbeeld zal zijn voor de vogelsport in het al-
gemeen. Zaterdagmorgen van 9 tot 10.30 uur is
er gelegenheid voor de schooljeugd om de zo
mooie sport voor vrijetijds besteding te komen
bekijken in motel De Zon.

NCVB hield lezing

Voor deNCVB sprak ds Kronenburg over het
onderwerp 'gemengd huwelijk'. Spreker belichtte
eerst de toestanden van vroeger toen katholieken
en protestanten weinig omgang met elkaar hadden.
Er werd niet over geloof gesproken en ook ge-
mengde huwelijken kwamen minder voor. En zoal
een der partners tot de andere kerk overging, was
het meestal de protestant die overging, daar voor
Rooms-Katholiek het burgerlijk huwelijk ongeldig
was.
Tegenwoordig komt het gemengde huwelijk veel
vaker voor, aldus ds Kronenburg. Enige jaren
geleden heeft het Vaticaans Concilie wat meer
ruimte gegeven door zowel een RK geestelijke
als een dominee samen de dienst te laten leiden.
Moest vroeger de belofte tot een RK opvoeding
der eventuele kinderen gegeven worden, thans
kan ieder de eigen kerk trouw blijven en wordt
door de synode gestreeft, naar een belofte tot
Christelijke opvoeding en is ook de doop weder-
zijds erkend.
Ds Kronenburg legde er vooral de nadruk op,
de partners tewijzen op de bezwaren die er zijn
door het verschillend milieu en levensopvatting
hetgeen in dieptepunten steeds weer tot uitdruk-
king kan (komen. Spreker wees er ook op dat het
percentage echtscheidingen bij de gemengde huwe-
lijken bijna 3,5 maal zo hoog is als bij de niet
gemengde huwelijken.
Een pluspunt vond ds Kronenburg het bezig zijn
met het geloof. Het gemengde huwelijk is niet
ideaal en dus af te raden maar we moeten het
onze kinderen niet verbieden aldus spreker. Na de
pauze werden verschillende vragen gesteld en
volgde een levendige diskussie.
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de mogelijkheden
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Wie droomt niet van zo'n slaapkamer? Wit laqué in
combinatie met sapeli mahonie. Strak en stijlvol van
vorm. Maar bovenal betaalbaar. Kijk: nachtkastje
f 48,50, toiletmeubel plus spiegel f 135,-, drie-deurs
linnenkast f 395,- en ledikant met boekenplank
f 199,50. Laat uw droom werkelijkheid worden. Het kan.

VISSER - VORDEN
Burg. Gallcesti aat - Telefoon 1381

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN

OUDERAVOND
RATTI JEUGD
In zaal Schoenaker op de
Kranenburg werd de jaar-
lijkse ouderavond gehouden
voor de ouders der Ratti-
junioren en pupillen.
De belangstelling was groot
en na een kort openings-
woord van de algeheel jeugd
leider Br. Canatus Schilder
ofm, liet de voetbaljeugd
zien, dat zij ook op de plan-
ken haar beste beentje kan
voorzetten.
Er werd ondermeer een mu-
sical en een drietal toneel-
stukjes voor het voetlicht
gebracht een en ander on-
der de uitstekende regie van
J. Vreman.
Men gaf hiervoor dan ook
een hartelijk applaus. Tus-
sen de bedrijven door werd
het bingospel beoefend, de
opbrengst hiervan is be-
stemd voor de nieuw te bou-
wen kleedkamer van de
sportvereniging Ratti.

OUDERAVONDEN
R.K. SCHOOL
Op twee achtereenvorgende
avonden werd in de R.K.
school op de- Kranenburg de
gebruikelijke ouderavonden
gehouden. De ouders kre-
gen gelegenheid om de door
hun kroost vervaardigde
werkstukken, tekeningen en
nog veel meer in te kijken.
Alles lag in elk lokaal keu-
rig gerangschikt en over-
zichtelijk tentoongesteld.
Praktisch alle ouders heb-
ben deze avonden bezocht.
Velen maakten tevens van
de gelegenheid gebruik om
met het schoolpersoneel van
gedachten te wisselen om-
trent de vorderingen, gedrag
enz. van hun kinderen.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

UUt de, ttag&uj.
GELDERSE SCHIJVEN

HACHEEVLEES

MALSE BIEFLAPPEN

RUNDERLAPPEN

3 stuks

300 gram

250 gram

98
168
2O8

500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET voor maar 198
Ie kwaliteit

VOOR- EN ACHTRBOUTEN
diepvrïesklaar tegen lage prijzen

Onze specialiteit

fijne en grove GELDERSE ROOKWORST

GEKOOKT SPEK
GEKOOKTE GELDERSE
aan stuk
HAMWORST
BOTERHAMWORST

150 gram 98

200 gram 98
150 gram 98
150 gram 49

CLEMENTINES zonder pit

JONATHANS

STOOFPEREN roodstovers

CHAMPIGNONS

10 voor 139

3 kg 99

2 kg 139
200 gram 98

GESNEDEN RODE KOOL 500 gram 19

Groente- en vleest eklame t.m. zaterdag

Unox

FRANKFURTERS

heerlijke knakworst

2 blikken slechts

198
Literblik

DOPERWTEN

middeltijn 94

elk 2e blik

47

Unox
blikken

TOMATNSOEP
geen 98 maar

79
Literblik

APPELMOES

Veluco 79

elk 2e blik

39
DROP MENTOS

3 rollen van 75 nu 49
RODE KOOL

grote pot

SINT NICOLAASSCHUIM
zak a 200 gram

Zak Dovo
KOFFIENOOTJES

89

69

89
BLIKJE SLAGROOM

van 116 nu 99
PINDAROTS J ES

200 gram 79
BRUINTJE BEER BISKWIE

250 gram 59
FELIX ZOUTE PINDA'S

van 89 voor 79

6 blikjes

ITALIAANSE
TOMATENPUREE

89
Literblik

ANANAS

geen 169 maar

119

Zoete importwijn

DONNA ROSA

1,6 liter nu

Literblik

PERZIKEN

van 169 nu

119

DROPMINTA OF PERMINTA-
ROLLEN 5 van 125 nu 100
We hebben nog een kleine voorraad
EMMERS DIXAN MET KORTING

BOERENKOOL
grote pot 89

ANDIJVIE
grote pot 89

Gezinsfles APPELSAP 79
elke 2e fles 39

ERDAL SCHOENCREME
zwart, mick£elï>t uin, div. kleuren

Zdoosjes

GEURTS JAM
diverse smaken nu 79

Bij elk pakje

SUP. ROODMERK
KOFFIE

l pak f rou f rou of

l pak vruchtenwafels

of l pak Javawafels

slechts

29

Heerlijke koeken

THEEKRANSEN

2 pakken slechts

500 gram

SPECULAAS

deze week voor

99 89

Limonade zonder prik

GREEN SPOT

per fles

75

Profiteer hiervan

LUCIFERS

3 pakken

69

2 rollen

SINT NICOLAAS-
INPAKPAPIER

voor

69

Koopmans zelf rijzend

BAKMEEL

van 71 nu

Wintertijd

droptijd

ENGELS DROP
per zak

64 79

Grote zak

CHOCOLADE-
HAGEL

450 gram

Heerlijk zacht snoepje

„PADDESTOELEN"

Fruit Mellow

200 gram

P.C.D.

CHOCOLADE-

PASTA

jampot

4 rollen

CLOSETPAPIER

van 70 nu

79 69 89



Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeau's, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.
H. Janssen
T. Jansen-Vissc'hers
Zutphen, nov. 1969
Gr. v. Prinstererstr. 8

Wij danken u zeer har-
telijk voor uw belangstel-
ling bij ons 60-jarig hu-
welijksfeest hetzij door
uw persoonlijk bezoek,
felicitatiebrieven, bloe-
men of geschenken.
Het was voor ons, zowel
als voor onze kinderen
en kleinkinderen, een on-
vergetelijke dag, die in
dankbare herinnering bij
ons zal blijven.
H. J. Gotink
G. 7JI J Gotink-Harmsen
Vorden, nov. 1969
Beatrixlaan 8

Wij vernieuwen voor u
ritsen in pantalons, rok-
ken, windjacks enz.
Ook verkorten wij win-
termantels, rokken £n
japonnen!
STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

Te koop: enige demon-
stratie oliekachels en een
tweede hands oliekachel
zgan.
Gebt\ Barendsen
Vorden, tel. 1261

Te koop in goede staat
verkerende l roedigc
berg
H. J. Bosman. Veldunjk
C 118. Vorden

Te koop toom biggen
H. J. Decanije C 109
Galgengoor

Wij kunnen enkele ge-
huwde dames plaatsen
met aangepaste werkuren
Hoeven niet te kunnen
naaien!
Confcktieb edrijf
D. J. LAMMERS
Raadhuisstraat 16a
Telefoon 1971

Te koop: 2 stuks gordij-
nen 180 br. 210 hoog,
2 stuks gordijnen 120 br.
170 hoog velours doree
zware kwaliteit, geheel
nieuw. Prijs totaal 125,-
Brieven onder no. 35-1
bureau Contact.

Te koop: goh. kinder-
wagen en wandelwagen
Tel. 05753-1981

Te koop meisjesfiets 6-
10 jaar H. Besselink
Eikenlaan D 136d
Vorden

Te koop beste BB zeug-
jes NL. 4 stuks 9 wk.
vader Markies
A. J. Oltvoort, Wilden-
bordi, tel. 6674

Ter overname: grote vul-
kachel met pijpen voor
hout, kolen enz. kamer-
tankje voor oliehaard,
elektrisch straalkacheltje
Zutphenseweg 65
Vorden, tel. 1867

De Standaard Encyclo-
pedie in wekelijkse afle-
veringen.
Een gewaardeerd Sint
Nicolaascadeau!
Sint koopt hem bij:
Sig. mag. D. Boersma
Dorpsstr. 6, tel. 1553

Aardappelen te koop bij
Mellendijk, Zutphense-
weg 33, Vorden

Te koop: goh. leren jas
met handschoenen
Th. Wieggers
t Hoge 21 - Vorden

S t Nicolaas cadeau?
Te koop:
SCALEXTRIC auto-
racebaan nieuw bij
1DEMA
D 40 - Tel. 6814

Te koop wasmachine
met verwarming (Robus-
ta) igst. na 19 uur
B. van Hackfortweg 28

Te koop: hoge meisjes-
bontschoenen m. 33-34
G. H. Ruessink
Hengeloseweg B 26

Sint Nicolaas kiest zijn
'lees-cadeaux' voor groot
en klein uit onze grote
sortering:
Tijdschriften
Dames- en modcbladen
Hobbybladcn
Pocketboeken
Stripverhalen

Sig.mag D. BOERSMA
Dorpsstr. 6, tel. 1553

< > BERDY KONING< >
< >< >
< >
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KEES SAMUELS

en
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j
j

liet ^cnoc^cn, namens hun ou-
ders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaatsvinden op woensdag 3 decem-
ber 1%9 om 14.30 uur in het stadhuis te
Zutphen.

Kerkelijke in/egening om 15.30 uur in
de kapel van huize St. Elisabeth, Teng-
nagelshoek te Zutphen.

Zutphen, november 1%9
Slindewaterstraat 74
Stationsstraat 9
Vorden, Linde E 3

Toekomstig adres: Rossinistraat 36,
Zutphen.

Receptie van lö.30-18.00 uur in café de
Pauw te Warnsveld.

Vrijdag 5 december hopen onze lieve ;
ouders en grootouders

B. H. LEBBINK

cn

G. J. LEBBINK-VERSTEEGE

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Dat /ij nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven is de wens van hun kin
tieren, klein- en aehterkle inkinderen.

Vorden , november
H 54

Reeeptie van 15.00 l (> . .} ( ) uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" F. P. Smit).

'

h
j
\ A. G. WINKELS

j
Op zaterdag 29 november a.s. hopen wij, |
met on/e kinderen, kleinkinderen en ou-
ders, ons 25-jarig huwel i jk te herdenken.

en

H J. H. WINKELS-PETERS

i i
i i
T2 >
i Er^rP

l<

Gelegenheid tot feliciteren van lo.OO
17.00 uur in /aal Lettink, Almenseweg,
Vorden.

j
j |
o

Vorden, november
Almenseweg 40

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend, dat in verband met Sint Ni-
eolaas de gemeentelijke diensten op vrijdag-
avond 5 deeember a.s. gesloten zijn.

Tevens wordt bekend gemaakt, dat in de
maand december geen zitting voor woning-
zoekenden zal worden gehouden.

Vorden, 27 november 1%9.
^ de Burgemeester,

van Arkel

de Sekretaris,
J. Drijfhout

Ook voor beter slijpen

\Vapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

ERWTENSOEP !

Vrijdagavond en zaterdagmorgen

op het marktplein ten bate van

DEJEUGDSOOS!

ZOU ER WEL EEN FIJNER GESCHENK
BESTAAN DAN

warme wintersportkleding
HELANCA SKIPANTALONS

FRANSE, NOORSE, ITALIAANSE TRUIEN,
VESTEN, PULLOVERS, PULLI'S

JAGERSJASSEN voor dames en heren van Tiro-
ler Bauer loden

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

„JANUS" DE ECHTE NOORSE SOKKEN EN
KOUSEN

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De Raiffeisenbank
is goed voor uw fpld . . .

Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten
laat overschrijven op een privé-rekening bij
de Raiffeisenbank krijgt u 3V2% rente.
Zo verdient u geld met uw inkomen.

Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw
betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden
verricht (ook automatische betalingen) en u
ontvangt duidelijke overzichten met de stand
van uw saldo! Deze service is gratis l

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

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

Let op uw St Nicolaasbonnen ook u kunt
de gelukkige zijn! (1000 gulden min l cent]

l blik appelmoes
3 pakjes RIGA MARGARINE

l blik SPAR LUNCHWORST

1 blik PEREN OP SAP

150 gram ham
2 flessen APPELSAP

l doos SPAR THEEBUILTJES

250 gram BORSTPLAAT

l vacuüm ROOKWORST

5 kg aardappelen

deze week 59
van 120 voor 99

125

van 115 voor 89

99
van 108 voor 89

69

98

98

139

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

500 gram 2,25
500 gram 2,60
100 gram 30
100 gram 60^v

100 gram 60

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Hamkaas
Kalfspaté

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 298

Pond zuurkool plus
Vi pond fijne rookworst 1,40

Fijne rookworst
500 gram 225

Haantjes 325

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

PORTO QUICK

de sorteerportemon-
nee van de tv

Ruime keus

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

ZOJUIST ONTVANGEN

Grote partij blauwe

ASTBEST

GOLFPLATEN

Nu alle lengten voorradig.

Zeer lage prijzen

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Algemeen Ziekenfonds
„Oost-Gelderland & Zuid-
Overijssel" te Goor

Namens het bestuur delen wij u mede, dat
de vertegenwoordigers van de verzekerden

J. C. VAN LANGEN, Nieuwstad 15 en

J. SLAGMAN, Het Hoge 37 te Vorden

periodiek af t redend xijn in 1%(>.

Zij /ijn herkiesbaar en door het bes tuur weer
k a n d i d a a t gesteld.

Tegenkandidaten k u n n e n worden gesteld
door tenminste K) kiesgerechtigde ver/eker-
den leden.

Kandidaats te l l ing met een bereidverklaring
van de kandidaat, indienen bij de heer (J. W.
\ \ i ss ink, Seherpenxeelseweg .W te (Joor.

Indien binnen (> weken geen tegenkandida
ten / i j n gesteld, worden de aftredenden op
grond van ar t ike l 5 van het verkiezingsregie
ment geacht voor een periode van 3 jaar te
/Jjn herkozen.

Voor het bestuur,
(i . W. Wissink,
(sekretaris)

Sint Nicolaascadeaus
voor jong en oud:

Boeken, pockets, paperbacks,
kantoorgarnituren, vulpennen,
ballpoints, tafelspelen en fröbel-
artikel uw adres:

FA HIETBRINK
Telefoon 1253



SINTERKLAASAANBIEDINGEN
HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

Voor de keuken

KOOKSET BK superhard aluminium

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

Gratis kookpan, waarde 23,50 706,50

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

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

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

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

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

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

WANDBLIKOPENER diverse
kleuren St.-prijs 6,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

GLAS- EN AARDEWERK
PINDASTEL met houten lepel St.-prijs 4,95

VRUCHTENSAPGLAASJES 6 stuks met decor St.-prijs 1,95

SHERRY-, PORT-, WIJNGLAS drie stuks St.-prijs 2,80

SUIKERCOUPE met verzilverde voet 13,95 St.-prijs 8,95
FILTERKAN l liter met Melittafilter St.-prijs 8,25

KOFFIESERVIES „Melitta" 9-delig St.-prijs 23,65

KOP EN SCHOTEL porcelein 6 stuks St.-prijs 7,95

WIJNGLAZEN 6 stuks model Gilde 8,10 St.-prijs 6,95

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

Diversen

PERSONENWEEGSCHAAL
„Tornado" 39,95 St.-prijs 26,50

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

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

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

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

KANDELAAR in mini-uitvoering
14,50 St.-prijs 9,25

WILDSCHAAR 10,65 St.-prijs 7,50
Set houten EIERDOPJES 8,95 St.-prijs 6,95

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

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

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

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

KOELKASTSTAPELDOOS St.-prijs 2,15

Gems voordeeltjes, in deze dure St Nicolaasdagen hartelijk welkom!

ELEKTRISCHE APPARATEN

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

REMINGTON SCHEERAPPARAAT
200 de Luxe Nieuw 104,50

STOOMSTRIJKER „Philips" 65,- St.

LUXE MIXERSET „Philips" 64,95 Sr.

HANDMIXER „Erres" 49,95 St.

VENTILATORKACHEL met thermostaat en
snoer 48,50 St.

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

VLOERSTANDAARD voor haardroogkap St.

HAARDROOGKAP „Ismet" met tafelstatief 42,50 St.

KOFFIEZETAUTOMAAT „Philips" 49,95 St.

BATTERIJSCHEERAPPARAAT St.

STRIJKIJZER „Rowenta" lichtgewicht 32,50 St.

MESSENSLIJPER „Erres" voor het slijpen
van messen en scharen 23,75 St.

WEKKERKLOK elektrisch, vanaf St,

KOFFIEMOLEN „Philips" 19,95 St.

DIEPVRIESKIST 220 liter inhoud St,

ELEKTRISCH FORNUIS 4-plaats met oven St,

KOELKAST kastmodel 170 liter inhoud 510,— St.-

KOELKAST tafelmodel vanaf St.~

79,50

-prijs 57,50

-prijs 54,95

-prijs 42,95

-prijs 42,50

-prijs 39,95

-prijs 19,75

-prijs 34,95

-prijs 34,50

-prijs 29,95

•prijs 24,95

-prijs 19,95

-prijs 17,50

-prijs 16,95

•prijs 549,—

-prijs 350,—

•prijs 369,—

•prijs 229,—

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

WASAUTOMAAT „Erres" al vanaf 595,-

WASAUTOMAAT „Philips" Inclimatic 549,-

VOLAUTOMAAT „Marijnen" 4 kg 499,-

DROOGKAST met 12 meter drooglijn 748— 498,-

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

VA AT WASMACHINE automatisch 999— 799,-

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

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

STEREO TAFELRADIO „Telefunken" met
twee luidsprekerboxen 635,—

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

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

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

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

TAFELRADIO „Telefunken" met FM 259,—

DRAAGBARE RADIO met FM inklusief batte-
rijen 159,—

DRAAGBARE RADIO'S vanaf

St.-prijs 525,—

St.-prijs 239 —

St.-prijs 199 —

St.-prijs 159 —

St.-prijs 139,—

St.-prijs 185 —

St.-prijs 139 —

St.-prijs 67,50

GEREEDSCHAPPEN

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

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

KLUSJESKAST met opberglaad-
jes 14.50 St.-prijs 8.95

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

Stalen KARWEITJESKIST St.-prijs 6,95

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

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

SCHROEVENDRAAIERS
set in etuf 4,25

AUTOBORSTEL

Utility MES 2,90

St.-prijs 3,35

St.-prijs 3,95

St.-prijs 1,65

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GEMS VOOR : HUISH. ART., LUXE HUISH. ART., GLAS, AARDEWERK, PORSELEIN,
ELEKTRISCHE APP.,VERLICHTING,TELEVISIE,RADIO,GEREEDSCHAP,IJZERWAREN,
LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, EN KEUKENS.

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

JL JL J C JL J L j t JL J[=JL JL J C J L



TWEEDE BLAD CONTACT Donderdag 27 november 1969

SUBSIDIEREGELING
BINNEN-SCHILDERWERK

Winter 1969-1970 periode l december 1969 -
6 maart 1970

f 10,- p. mandag
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij

Schildersbedrijf

H. WUESTENENK
Het Hoge 31 - Vorden - Telefoon 1377

IS

5 december
VOOR u
EEN PUZZLE

Och, kom dun eens kijken wat u bij Koerselman
allemaal vindt.

Gezellig om bij ons vrij rond te
neuzen en voor alles en iedereen
te kiezen

't is EOERSELMAN
waar sint slagen kan!

Een ruime keuze in artikelen,
geschikt als cadeau voor uw
Sint Nicolaassurprises vindt u bij
ons

Vraag iets
voor de fiets!

Verlang-
ijstje

snelheidsmeter, kiloructerteller, mandje met tas,

dcraillcur, rokzadel, pak-af-tas, dubbele tas, bel,

handvaten, poctswas, spiegel, staaflamp, zijstand-

mnd, snelbinder, lamp met dynamo, racestuur, kin-

der:itje, windscherm, jasbeschcrmer, voetpomp

Rijwïelbedrijf

KUYPERS
Dorpsstraat - Vorden

ISOLATIE-
MATERIAAL
2, 3, 4, 6 cm dik

Vele afmetingen.

Zeer scherpe prijzen.

Alles voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden
Harmsen

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Sint Nicolaas is in aantocht

SCHAAFDE EN
GEPLOEGDE

PLANKEN
l duim dik

KOOP UW CADEAUS BIJ

u f 6,50 per m-
exkl. BTWP. Dekker DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Tel. 1486 - VordenELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE

BUREAU

VERGE Hl NI

De Sint is ook bij Schoenaker
geweest

Komt u muur eens kijken. Er is voor iedere beurs
en voor groot of klein wel iets voor u te vinden. ook bij sint

aatniets
oven een

n ie uu/e f iets!

Mombarg
KRANENBURG - TELEFOON 6679

WIJ HlBBEN EN UNI ÏKE KOL ÏK1
SPE LGOED

Zeer fraaie luxe artikelen, te veel om op te noc
men.

Komt vrijblijvend kijken n.ur on ///t/ /m/r

richte winkel voor u

Firma Sessink

Rijwielbedrij f

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

BOORMACHINES

Skill
Indola

Black ö Dekker

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen, tel. 1486
Vorden

Vele soorten

TOCHTBAND
TOCHTSTRIPPEN

DORPEL-
STRIPPEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Zojuist ontvange

Galgen-
rokjes

maten 36 t.m. 42
rood, grijs, marine,
zwart

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

vraag jpts
voorde fiets

verlanglijstje
D Snelheidsmeter D Spiegel
D Kilometerteller D Staaflamp
D Mandje met tas
D Derailleur
D Rokzadel
D Pak-af-tas

•

D Zijstandaard
D Snelbinder
D Lamp met dynamo
D Race stuur

Handschoenen Handpomp
Poncho Jasbeschermer
Regenpak Slot
Rieten mand Bel

altijd een fijn
cadeau!

RIJWÏELBEDRIJF

KOOPT IN
VERLICHT
VORDEN

Tragter

ZATERDAG 7 DECEMBER A.S.

SINT NICOLAASBAL

met medewerking van

„THE EVBNING STARS"

Café-restaurant

„'T WAPEN VAN VORDEN"

(F. P. Smit)

NAJAARSVERGADERING
v.v. „VORDEN"

op vrijdagavond 28 november in
de kantine, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslag sekretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Verslag kaskommissie.
6. Verkiezing kaskommissie.
7. Kommissie om te komen tot een jeugd-

bestuur.
8. Verkiezing voorzitter.

Aftredend W. Kuijper (niet herkies-
baar), kandidaat J. Oost.

9. Afscheid voorzitter.
10. Rondvraag.
l l . Sluiting.

Het bestuur.

IJSBAAN VORDEN

DE WINTER IS OP KOM§T !

HET IJSBAANTERREIN
WORDT ONDER WATER
GEZET!

Er is nog gelegenheid om lid te worden van
de ijsvereniging ,,Vorden". Hiervoor dient u
zich op te geven bij H'. G. Harmsen, School-
straat.

U krijgt van 27 november tot en met 6 de~
eember dan de ijskaarten nog voor de nor-
male prijs. Na deze datum worden de prij-
:en van de kaarten verhoogt met 50 percent.

Voor degenen die nog geen kennis hebben
kunnen nemen van de tarieven, vermelden
wij deze hieronder.

/ . Ie gezinslid f 5,—.

2. Verdere gezinsleden tot 18 jaar ƒ 1.50.

3. Personen van 18 jaar en ouder f 5,—.

4. Gezinskaart (man, vrouw en 3 of meer
kinderen) f 10,—.

M. Groen, voorzitter,
J. F. Geerken, sekretaris,
A. Schipper, penningmeester.

Zutphenseweg

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - VORDEN

LEREN KNIELAARZEN

in vele kleuren vanaf f 36,90
Lakknielaarzen vanaf f 34,90

Stretchlaarzen in verschillende
kleuren vanaf ƒ 34,90
Meisjesknielaarzen ook in leer
reeds vanaf maat 22 vanaf ƒ 22,90

Korte, driekwart en lange bontlaarzen
in ruime sortering voorradig

Leuke, hippe lak en kreuklak vistram tasjes.
Sportieve en geklede luxe dameshandtas j es.
Originele Hush-Puppies handtasjcs van ƒ 39,90
tot ƒ 74.90,
Dames- en hcrcnportemonnaies, rijbewijs- en sleu-
teletuis.

Allemaal pracht cadcauartikelen en we brengen ze
in grote sorteringen, dus . . . véél keuze.

MAILLOTS

nu in vele kleuren tegen zeer scherpe
prijzen van ƒ 5,25 in de kleine tot
ƒ 9,95 in de grote maten.
Diverse modellen, vele kleuren, extra
lage prijzen.

OH ... KOM TOCH EENS KIJKEN

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Doordat de elektriciteitsvoorziening is uitgevallen,
was het niet mogelijk, al de advertenties en het
nieuws te plaatsen, dit wordt in het volgende num-
mer opgenomen. Redaktie.



MET SPOED GEVRAAGD:

FLINKE JONGEN

om opgeleid te worden als

leerling-handzetter

drukkerij l Weevers

Nieuwstad 12 Vorden - Telefoon 057 52 - 14 04

VRIJDAGAVOND 5 DECEMBER
(SINT NICOLAASAVOND)
IS HET KANTOOR DER BANK

GESLOTEN

In de plaats hiervan zijn wij don-
derdag 4 december 's avonds van
half zeven tot acht uur open.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

Wij vragen voor ons gezellig kan-
toor, waar een prettige sfeer en
een goede teamgeest heerst, voor
spoedige indiensttreding

een
fakturiste

De vereisten zijn:

Typevaardigheid

Bij voorkeur enkele jaren ULO-
opleiding.

Een opgewekt humeur wordt als
vanzelfsprekend aangenomen.

Aanmeldingen dagelijks tussen 9 en 12 uur
en 15.00 en 17.00 uur.

FA J. KROESE & ZN
Laarstraat 24 - Zutphen - Tel. 05750-5643

JONG GELRE
AFDELING VORDEN PRESENTEERT

in samenwerking met de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen en
GMvL Vorden op vrijdag 28 en
zaterdag 29 november a.s. haar
jaarlijkse

FEESTAVONDEN
in het Nutsgebouw te Vorden,
aanvang 19.30 uur.

Opgevoerd wordt het familiespel

„Verzengend vuur"
door R. Feenstra.

Zaterdag na afloop

DANSEN
o.l.v. MADIGO COMBO

De feestkommissie

Jan HassinkV
SPEELGOEDEREN

HET HOOGST GEPREZEN

HET LAAGST GEPRIJSD

Kom eens kijken naar:

TRIX-express en MINITRIX modelbanen

LINCOLN auto- en skelterbanen

KIBRI modelbouwdozen

Gezelschapsspelen en legpuzzles

JA,
dat iö gezellig!

Even rondneuzen tussen die
gezellige

KUNSTNIJVER-
HEIDSGESCHENKEN

LEUKE GESCHENKEN
(OOK VOOR MANNEN)

EN ... U WEET HET TOCH

Ook voor

KLEINMEUBELEN
zoals

MIMISETS

BIJZETTAFELS

FAUTEUILS

KAPSTOKKEN

SPIEGELS

kunt u bij ons goed slagen. Nu ook in hippe
kleuren

WONINGINRICHTING

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

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van f 7,50

3 tulpenbollen gratis

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

Depot Loenen's zaden

Fa. Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

N.V. TEXTIELBEDRIJF

Gebr. Morssinkhof
vestigingen te Vorden - Zieuwent - Lichtenvoorde

Wij vragen voor het bedrijf te Vorden, in verband met

een aanzienlijke produktie-uitbreiding:

nette meisjes
VOOR EEN ZEER AANTREKKELIJK WERK

en een

nette jongen
van 16-17 jaar.

WIJ BIEDEN U:

a) een zeer aantrekkelijk loon;

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

c) reisgeld vergoeding;

d) prettige werkkring;

e) werkkleding gratis.

Ook jonggehuwde dames zijn van
harte welkom

Maakt u telefonisch eens een afspraak of komt u eens
rustig praten. Adres:Zutphenseweg 35 - Telefoon
05752-1340 of 1730

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

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

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

KEUKENS
Wij leveren kunststof keukens uit voorraad.

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

vanaf ƒ 195,- - roestvrijstalen blad GRATIS

ZEER LUXE BUFFET
geen f 575,— tijdelij k f 432,-

LUXE BUFFET geen ƒ 330,- NU ƒ 230,-
Prijzen exklusief BTW

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TEL. 1486

Uw St Nicolaas inkopen doen in de Vordense zaken
betekent kans maken op prachtige geldprijzen l

Een maal - Ander maal,
de duizend gulden (min één cent) is voor..

Ja, die zouden voor u kunnen zijn. Of één van die andere aantrek-

kelijke geldprijzen.

- 1

U kunt ze verdienen door in Vorden te kopen!
Daarom met uw Sint Nicolaasinkopen naar Vorden !



Garage kantcldciircn
f 225,— per stuk

exkl. BTW
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Tel. 1486 - Vorden

COMBINATIE
CASSETTE
met transistorradio

ƒ 310,-

ƒ. ƒ. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

Te koop jonge hennen
13 weken oud
WEENK op Weenk
Linde tel. 6659

Te koop: goh. grijze
kolenhaard merk Jaars-
ma, L. M. Langwerden
Banninkstraat 29, Hen-
gelo G, tel. 1506

Voor
elk doel

v erf en behang
van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Retexiurmgsfcedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal

Uw gulden wordt gere-
valueerd bij ,,ACCU-
RAAT" N.V. want ge-
durende de maand no-
vember geven wij
20% KORTING
op het chemisch reinigen
van KOSTUUMS.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

ASBEST BOARD
(ctcrnit) 120 x 250
l t.m. 5 stuks

ƒ 8,04 per plaat
6 t.m. 12 stuks

ƒ 7,14 per plaat
13 t.m. 20 stuks

ƒ 6,56 per plaat
31 t.m. 100 stuks

ƒ 6,43 per plaat
exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

H.H. VEEHOUDERS
Voor tcpel-
bcschcrmcrs voor
uw koeien,
het adres:

G. W. LUIMES
Vorden

Ook maken wij bouw-
tekeningen en verzor-
gen bouwaanvragen.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

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

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ncd. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ l .000,—

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

Vachtlaarzen
Onbetwist, dé schoencnspccialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Bouwfonds Informatie

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

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

Hypotheken
van het
Bouw/fonds.
Het Bouwfonds
biedt veilige
hypotheken veelal
mogelijk tot 90%
van de totale
stichtingskosten.

vrijblijvende informatie:

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

*Bouwfonds

Textiel- geschenken
uit ons rijke assortiment zor-
gen voor een onvergetelijk
Sint Nicolaasfeest

Zie etalage

b.TSclwolderman
^^^^•^ i ts\ f\ r^ 111- r- L i A x» t M r- i / / * / t/VOORHEEN A.G.MELL/NK

Attractie
Markt-Vorden

Kom op 5,12 en 19 december

a.s. een bezoek brengen aan

de markt te Vorden en u ont-
vangt

gratis bonnen
te besteden op de markt.
Goedkoop kopen veilig kopen

Vooruitlopend op het gereedkomen van on/e nieuwe fabr iekshal ,
kunnen wij reeds nu plaats bieden aan

mannelijke en vrouwelijke

arbeidskrachten
(leeftijd tot plm. 35 jaar) voor diverse afdelingen.

Gedurende ruime inwerktijd betalen wij een hoog
vast loon, daarna kan in taricfwerk een „ruimer"
inkomen verworven worden.

Telefonische inlichtingen: 05753-1717.

Aanmeldingen dagelijks aan de fabriek.
's-Avonds: Kerkstraat 9, Hengelo Gld.

Quick
SPORTSCHOENFABRIEK N.V.
HENGELO GLD.

Jan Hassink'
biedt u een uitnemende sortering

St. Nicolaas-
geschenken

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

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

FANTASTISCH ZO'N

gasaansteker als
St. Nicolaascadeau
ook tafelmodellcn.

Een ruime keu/e v ind t u bij

sigaren-
magazijn

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

POSTZEGELS
Sinterklaasaanbod:

2 C J r . Br. Olympiade-blokken plus 10 p rad i t
/egels Postkantoren Over/.ec, K t i m c \ b l o k ,
Hoekje DDR (Miehcl-eat. 40 gulden), 2 oude,
eoinpl . series Vatieaan, idem Griekenland, 2
luchtpostweld. series, 10 Ned. anti-TKC, 27
versehill. postïrisse Churchillzegels (hoog
nominaal) , 7 goede /egels, Ned. Kind 45 plus
20 et. Alles te /amen voor slechts ƒ 10,—.

Proef doos:
met ca kilo missieeegels . p lu s eompl . V a t i
eaan Millenniumseries plus 200 Indonesië
(mooie /eifels) plus restanten. Slechts ./' 25,-.

Bestellen: Pandora, postbus 282, Rotterdam.

Postgiro 533894 t.n.vW W. Leuring, Rotter-
dam. Afhaaladres: Hendrik Sorchstraat 42a,
Rotterdam, telefoon 010-257503

VRIJDAGAVOND^DECEMBER

GESLOTEN

DONDERDAGAVOND 4 DECEMBER

GEOPEND

van 18.00 - 20.00 uur

Boerenleenbank
de. bank voor iederéén

KRANENBURG-VORDEN - D 132

BEZOEKT ALLEN DE

Vogel-
tentoonstel l in g

van de vogelvereniging

„ONS GENOEGEN
'68"
in café De Zon op zaterdag 29 no-
vember van 9 tot 22 uur en zon-
dag 30 november van 13 tot 17
uur.

PLM. 200 VOGELS WAARONDER
KANARIES, PARKIETEN, TROPEN EN
EXOTEN

BESLIST DE GROOTSTE SORTERING

pan-
toffels

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Zelfs de Sint weet zeker
hij Helmink slaagt men
beter

vooral voor nuttige geschenken
kunt u zich niets beters bedenken.

TAFELKLEDEN
SPREIEN
WOLLEN EN ELEKTRISCHE DEKENS
FLANELLEN LAKENS
SLAAPKAMERKLEEDJES

te veel om op te sommen.

DE SINT ZEGT :

zelf even komen bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

MUURVAST BOUWEN MET

PLASTICANT
je kunt er werkelijk mee spelen
want

PLASTICANT-
MODELLEN
/itten stevig in elkaar

De Sint kan ze kopen bij

SPORTIEVE GESCHENKEN
DIE VREUGDE GEVEN

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

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

Luchtbuksen en -pistolen in de
betere merken.

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

Glas, aardewerk en porcelein ser-
viesgoed met jacht- of ruiter-
sportmotieven.

Ruitercaps, rijzweepjes, sporen,
rijlaarzen.

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

Deze en vele andere sportieve
geschenken vindt u hij:

Wapen- en sporthandel

Zutphense'wg - en

K0'<>p BIJ

TEXTIELHANDEL
SCHEPERS

'OF DE MARKT

SPECIALE SINT NICOLAAS-
AANBIEDINGEN o.a.

Damestruien
met hele of halve col
uitzoeken ƒ 15,-
De laatste twinsets
ƒ 22,95
Herentruien
/uiver scheerwol, van ƒ 29,90
nu ƒ 19,90

Partij kindertruien
uitzoeken ƒ 8,95
ENZ. ENZ.

IEDERE VRIJDAG OP DE MARKT



OOK MET SINT NICOLAAS

VOOR HEEL DE BURGERIJ

Jan HassinkV
ROOKGEREI

Uitgebreide sortering sigaren in
luxe verpakking

AANSTEKERS

ASBAKKEN

KOKERS

SHAGDOZEN

TABAKSZAKKEN ENZ. ENZ.

Ook voor uw wensen,
hebben wij geschenken

Doe uw aankoop uit onze
kollektie:

fauteuils
tafels
TV-tafels
sierkussens
p oef s
naaiboxen
enz., enz.

haardhankjes
mimitafels
kapstokken
kameelzadels
leetuurbakken
parapluiesstandaards

ZIE ONZE ETALAGES

UW ZAAK .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

TOPPERS VAN
SINT NICOLAAS

Fleischmann treinen
en autobanen
veilig - betrouwbaar

Ravensburger spelen
gezellige spelen

Spirograph - Spirotot
1001 tekenmogelijkheden voor
jong en oud

VOOR ALLE SPEELGOED
GAAT DE SINT NAAR

WOENSDAG
3 DECEMBER TE
HENGELO GLD.

Aankoop levende
have voor de verlo-
ting.

Marktvereniging

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

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

^- > Poeliersbedr.
£Q\ Rossel
rdSi/}' Hengelose-
\.\tj weg l

tel. 1283

geef iets
voor de fiets.,
altijd een fijn
cadeau!

TRAGTER
Zutphenseweg

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, VordeM
telefoon 1531 ™

Bemiddeling bij aan- en
verhoop van onroerende
goederen.

Taxaties, verzekcringcnM
en hypotheken

Geschaafde en
geploegde planken

(lichte waan)

1-duims ƒ 5,90 per m-

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

voor
kleine mensen
met sportieve wensen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

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

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

VOETBALSCHOENEN Adidas, Dukla, Rutilus,
voor topprestaties

STEEDS BOEIENDE SPELEN:

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

KAMPEERARTIKELEN:

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

SPORTLEVERANCIER VOOR SINT NICOLAAS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

DE VOLGENDE TREKKINGEN HEBBEN

PLAATS OP:

Zaterdag 29 november wn 5 uur 10 x ƒ 100,—

Dinsdag 2 december om 21.15 uur 20 x ƒ 50,—

l )onderdag 4 december om 2 1 . 1 5 uur l x ƒ 1000,—
min l cent

Vrijdag 12 december oi^fc.15 uur 100 x ƒ 10,—

Vrijdag 5 december a.s. vervalt de koop-
avond, de zaken zijn dan tot 6 uur 's-avonds
geopend

40 PRIJZEN VAN 25 GULDEN werden gewonnen door:

In Vorden: van Dijk-Hartgers Julianalaan 1, Dekker-Achterberg
Zutphenseweg 8, Marcel Helmink Zutphenseweg 16, Berentsen
Deldensebroekweg 76, Hummelink B 75, Wonnink B.v.Hackfortw.
54, Korten 't Hoge 20, Stoltenborg Wilhelminalaan 22, Vriezen
Stationsweg 9, Schutte Hengeloseweg B 24, Jansen Industrieweg
l , Korten 't Hoge 20, Bruggink-Assink H.v.Bramerenstraat 2,
Oosterveen Ruurloseweg 15, Schutte Hengeloseweg B 24, Ooster-
veen Ruurloseweg 15, Wolters Jr B 41, Duursma Dorpsstraat 15,
Hissink-Walgemoet C 5 2a, Jeeninga Molenweg 18, Wuestenenk
Stroodijk C 28, Wolters Woonwagenkamp, Golstein Nieuwstad 30
Drijfhout-Sijtsma Het Wiemelink 45, Hissink-Walgemoet C 5 2a,
Groene Molenweg 28, Zeegers Het Kerspel 5, Regelink B 1 1 ,
van Amstel Wildenborch D 66, Oosterveen Ruurloseweg 15, van
Heerde Molenweg 9, Oosterveen Ruurloseweg 15, Bannink Enk-
weg 13, Groene Molenweg 28, van Hout Woonwagenkamp, van
Amstel Wildenborch D 66, Ankersmit Ruurloseweg 69, Eggink
Kerkstraat 15.

Verder de heer van Dijk Oude Kanonsdijk 70b, Zutphen en
Vischers Rietgerweg 3 in Warnsveld.

De prijzen kunnen worden afgehaald bij Sigarenmaffazt/n Bocrsma,
Dorpsstraat 6 - Vorden.

DEZE WEEK

JONGENS- EN
MEISJESTRUI EN

voor ƒ 10,-
alle maten

V O R D E N

MIMISETS

BIJZETTAFELTJES

3 stuks voor

f25,-

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

ISONIET ROLLER
De eenvoudigste en snelste
methode om uw buikje kwijt te
raken.

Verkrijgbaar:

y „De Olde Meulle"

ƒ. M. VAN DER WAL

gediplomeerd drogist

ZEER GESCHIKT ALS
SINT NICOLAASGESC11KNK

Voor nuttige Sint-Nicolaas-
geschenken slaagt u zeker
bij uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wollenvesten en pullovers

mutsen en sjaals

pijama's en nachthemden

handdoeken en theedoeken

nylons en panty's

lakens - slopen

zakdoeken en baddoeken, enz.

ZIE ONZE ETALAGES

Nieuws
van de kerken
Gereformeerde kerk

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

met TEXTIEL of KONFEKTIE of WONINGTEXTIEL of MEUBELEN voor het hele gezin

- 8 etalages vol ideeën

Winkelcentrum
Burg. Galléestraat

Nog meer
ruime parkeergelegenheid


