
Donderdag 28 november 1968
."((r jaargang no. 36

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Pon paye kantoor Vorden

;Kerkdiensten

ZONDAG l DECEMBER

Hervormde kerk
! ' . ( ) ( ) uur ds. J. H. Jansen

l ( ) . ( ) . ' ) uur ds . Tl i . l ïa . rnard ui t Ruur lo j eugdd iens t

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. D. J. Ras uit Enschede
!! ) . ( ) ( ) u t i i ' ds. D. J. Ras uit Enschede

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 19.00 uur H. Mis

/ONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
h- i l l ' tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

IT.a. l dec. v e i l i u i s d naar Almcnseweg 25

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
'-ends 7.00 uur J. Wechg-elaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30
on donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.

17.00 uur. Op zon- en feestdagen en vanaf
18.00 8.00 uur vervoege men Molen weg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: D. J. Besselink en G. J. Groot Roessink;
J. O. J. Smith en B. G. Wolters; W. Kulsdom en J. Lub-
bers.
Gehuwd: J. F. van 't Spijker en B. G. Klein Ikkink; H.
T. J. Zegger en J. G. H. Besselink; W. J. Kroncman en
F. Bordeaux.
Overleden: Geen.

N EI). HERVORMDE KERK

JEUGDDiENST
zondag l d''ecml>cr aanvang 10.05 n.

Voorganger:
Ds. Barnard uit Rnurlo.

Onderwerp:
,WAT MOET ,11*] NOU !'

WKHMK - NIEUWS
Donderdag 21 november werd er voor de bewoners van
de V V e h n i e een gezellige avond gehouden, aangeboden
door het prinses Irenefonds en verzorgd door de Win-
tcr .swi . jks i> aecordeonvereniging, onder leiding van de di-
rigent, de heer P. te Kempel.
Na een openingswoord door de voorzitter, de heer J.
Plettenburg, begon het concert met het B-orkest welke
de volgende nummers ten gehore bracht: accordionisten-
parade van W. Boonstra, Russische volksliederen en Do-
nauwellen van Ivanoviti.
Na de pauze volgde het" A-orkest met: Mit f lotten Schrit,
Lustspielouverture van Kéler Béla, Dornröschen van
Tschaikowski, In Weisen Rössel en werd besloten met
Sonnenfun 'ken van Ivanoviti. Het geheel viel onder de
uitstekende leiding van dirigent en de vaardigheid van
het orkest zozeer in de smaak, dat een extra, t o e g i f t ,
gegeven moest worden.
Door een der bewoners werd dank gebracht voor het
gebodene en met een welgemeend ,tot weerziens' be-
hoorde ook deze avond weer tot het verleden.

TOEZEGGING AANGENOMEN

De kerkeraad van de Hervormde gemeente Vorden heeft
hel bericht ontvangen dat ds. J. C. Krajenbrink te Em-
men de toezegging van beroep heeft aangenomen.

Ds. Krajenbrink werd in 1930 te Dinxpcrlo geboren, be-
zocht na de lagere school het Gemeentelijk Lyceum te
Doetinchem en studeerde vervolgens theologie aan de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
In 1958 kandidaat tot de Heilige Dienst geworden, werd
hij in 1958 vicaris in de pas gestichte gemeente Nagele-
Tollebeek in de Noord Oostpolder.

Kandidaat Krajenbrink werd in 1959 predikant aldaar
en verwisselde deze gemeente in 1964 met de gemeente
Emmen. Gedurende zijn verblijf in Nagele-Tollebeek was
ds. Krajenbrink een jaar reserve-legerpredikant.

De toekomstige predikant van Vorden is gehuwd en
vader van vier kinderen,, twee dochters en twee zoons.
Naar wij vernemen zal de bevestiging en intrede van
ds. Krajenbrink niet eerder dan na Pasen plaatsvinden.

GESLAAGDE FEESTAVONDEN
STANDSORGANISATIES
De afdeling Vorden van Jong Gelre heeft in samenwer-

met de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen en de
Geld. Mij van Landbouw afdeling Vorden afgelopen vrij-
dag, en zaterdagavond weer de jaarlijkse feestavonden
gehouden, waarvoor een goede belangstelling bestond.

•jgavond was er voor de pauze een voorprogramma
da! ver/.orgd werd door leden van de Plattelandsvrou-
wen. G j > g e v i . < n l werd: ,Het standbeeld van Jearme
d'A re' een blijspel in twee b^fcfjven. Het stuk speelde
zich at' in Frankrijk waar inVen park een standbeeld
van Jeanne d 'Arc stond. Twee oudjes uit een bejaarden-
e e n t r u i n , die < l ; i a r te w e i n i g eten kregen, besloten ten

; uilen.,
waarna, a l H rlel vn en ontstonden. Dit program-
ma van de Plattelandsvrouwen werd zaterdagavond niet
herhaald aangez ien er toen najafloop een bal werd ge-
houden o.l.v. het dansorkest ^B' Woodpeckers'.

De hoofdschotel van beide avonden vormde de opvoe-
ring van het blijspel in drie bedrijven van Frans Drost
getiteld: ,Het vrolijke tankstation'. Dit stuk bleek door
de spelers en speelsters goed ingestudeerd te zijn, want
het geheel kreeg een vlotte vertolking. De hoofdpersoon
in dit s tuk, de. garagehouder Gert Jansen gespeeld door
Henk Pardijs, had een stuk grond gekocht en daarop
een garage gebouwd in de hoop dat de wog waaraan hij
woonde verhard zou worden. Dit was niet zomaar een

drie voor elkaar ondanks de inspanningen van de
raadsleden de heren Kries Poelstra en Kras Dolstra,
voortreffelijk gespeeld door Dies Eggink en Harry Wa-
genvoort. Ook Jopi Weenk als de bijrijdster Jenny Poot,
alsmede de knecht van de garagehouder, gespeeld door
Jan Harmsen, kwamen goed uit de verf. Verder werkten
aaiii dit stuk mee Cobi Brinks als huishoudster; Dickie
Oortgiezen als journaliste; Jan Koning als koopman;
mevrouw Koning-Pardijs als de vrouwelijke arts; Erik
Muller als opzichter en tenslotte Gerrie Stegeman als
de dochter van Dolstra. De regie van het stuk was in
handen van de heer E. Klumper, terwijl mevrouw A.
Pardijs-Weustenenk als souffleuse optrad. De heer J. A.
Beuzekamp uit Epse verzorgde de grimering.

Na afloop werden de speelsters en spelers zaterdagavond
een blijk van waardering aangeboden,.

TRAGIEK EN HUMOR IN HET LEGER

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de afdeling
Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal Eskes
majoor v. d. Veer uit Leuvenheim.
Nadat de spreker en de talrijk aanwezige dames met
hun echtgenoten door de presidente, mevrouw Van Zor-
ge, waren welkom geheten, vertelde majoor v. d. Veer
op zijn eigen wijze enige voorvallen uit zijn dienstloop-
baan zowel uit de oorlogs- en de vredestijd. Vooral zijn
belevenissen uit Korea en tijdens de eerste wereldoorlog
werden in a l l e stilte intens aanhoord.
Na de pauze volgde de humor uit zijn diensttijd waarbij
de lachspieren van de aanwezigen zeer op de proef
werden gesteld.

De presidente dankte de spreker dan ook hartelijk voor
zijn gehouden betoog wat zeer in de smaak is gevallen.
Na vertrek van de spreker werd de vergadering voort-
gezet. De presidente deelde mede dat de kerstvergade-
ring op 17 december a.s. zal worden gehouden. Tevens
s te lde de presidente de nieuwbenoemde presidente voor
t.w. mevrouw Berenpas-v, d. Kamp, welke als opvolgster
van 'mevrouw Van Zorge, die binnenkort de gemeente
Vorden gaat verlaten, de opengevallen plaats weer zal
innemen. Ook werd welkom geheten, als vice-presidente,
mevrouw Kieft-Begieneman.

Mevrouw Berenpas dankte mevrouw Van Zorge voor al-
les wat zij gedurende 4 jaar in het belang van de vereni-
ging had gedaan en bood haar endge cadeaus aan. Ver-
volgens nam mevrouw Berenpas de presidentshamer als
teken van haar waardigheid in ontvangst uit handen van
mevrouw Van Zorge.

Mevrouw Van Zorge dankte voor de ontvangen blijken
van waardering en voor de tot haar gesproken woorden,
waarna zij voorging in dankgebed. Bij de uitgang werd
door alle aanwezigen met een welgemeende handdruk
van de presidente afscheid genomen.

KERSTMIDDAG BEJAARDEN

Dit jaar zal de kerstmiddag voor bejaarden worden ge-
houden op maandag 16 december in café-restaurant ,'t
Wapen van Vorden'.
De minder validen kunnen gehaald en gebracht worden,
men kan zich hiervoor opgeven, zie advertentie in dit
nummer.

INSI'EKTIE NRS

Bij de onlangs gehouden inspektie van het Nederlands
Rundvee Stamboek door de inspekteur, de heer A. Lan-
deweer te Barchem, werden uit het rayon van de zuivel-
fabriek de Wiersse dieren van onderstaande eigenaren
ingeschreven.

Ansje b+ 80 KS, Henny b 77 R, Jolanda b 77 R, Henny
b 78 S, Mieke b 77 S, Sjanette b+80 S van G. H. Brink-
man; Roosje 8 b 76 S, Annie 13 b 74 S, Julia 8 b 79 S
van J. Valkeman; Geziena b 77 S van H. J. Hoentjen;
Olga 3 b 77 S, Marionette b + 80 S van G. J. Bannink;
Marion 6 b 77 S, Liesje b 78 S, Jeltje b + 80 KS van W.
J. Schutte; Irma b 76 S, Johanna b 77 S van H. J. Klein
Leunk; Reina b 78 S en Martha b 76 S van W. G. Din-
kelman; Alies b+ 81 S en Helma b 79 R van J. W. Nij-
hoff; Jet b + 80 S van H. J. Arendsen Raedt; Willemien
22 b 78 S en Liesje 16 b—74 S van H. J. Arendsen, Raedt
Petronella b—74 S, Betty 2 b 78 R van G. Oltvoort;
Margreet b 76 R van G. J. Klein Brinke; Nellie b—74 R,
Trees b 76 R van J. H. Oldenkotte; Rob b—VS, Rolan-
da b 77 S, Neeltje b + 80 KS van B. H. Weenk; Carolien
b 75 S, Gonda b 78 S, Laura b + 80 KS van W. J. Imen-
kamp; Dinie b + 80 S van J. H. Lettink; Gretha 11 b
77 S van Joh. Braakhekke; Joke 2 b 79 R, Ellie b 78 R
van E. J. Hietbrink; Metha b 76 S en Ansje b 77 R van
Joh. Bannink; Wilma b 77 S, Tine b+ 83 R, Leentje b +
83 KS, Roosje 12 b 77 S, Marga b 78 R, Dirkje b + 80
R van G. Kleine; Johanna b 78 R van J. B. Mulderije;
Sneeuwwitje b + 80 R en Geertje b 76 R van B. G. Leem-
kuil; Truus b + 80 R van H. B. Schepers; Lizabeth b 77
S van W. Kamperman; Rozanna 6 b + 80 KS van G. W.
Mbmbarg; Nolda b 78 S, Norma b—74 S, Evelien b 75
R van H. M. A. Helmink; Ella b 77 S van H. Bogchel-
man; Clara 5 b 76 R van M. J. M. A. Janssen; Jenne-
ke b 76 S, Martha b 79 S, Margriet b 77 S, Lotje b 79
R van fa Meerbeek-Kamperman; Henny 2 b 77 S, Ger-
rie b 76 R van A. Vruggink; Margje b 77 S van B.
Wentink.

20 JAAR VORDENS DAMESKOOR

Vorige weck donderdag werd het Vordens Dameskoor
een gezell ige avond aangeboden door de echtgenoten en
verloofden van de leden.
De heer Klein Brinke, die de leiding van deze avond had,
verwelkomde de dames met een kort openingswoord,
waarbij hij de dames uitnodigde aan de koffiemaaltijd
deel te nemen, wat bij de dames zeer in de smaak viel.
Mevrouw Besselink sprak namens de leden een dank-
woord tot mevrouw Klein Brinke en mevrouw Van Til
die beide 20 jaar hun krachten* hebben gegeven als be-
s tuurs l id der vereniging, yflkten mochten een gouden
speld in ontvangst nemen I^Pwaardering voor het vele
werk wat zij hebben verricht gedurende de twintig jaar
en dat zij nog steeds doen.
Het \ . 1 1 1 de avond werd doorgebracht
met leuke spelletjes en een gezellig dansje.
Deze bijzonder gezellige avond, welke geheel door de
heren was verzorgd, werd door de dames /eer op prijs
gesteld. 4fc

OPBRENGST KOLLEKTE NAT. JEUGDZORG

Naar we vernemen heeft de kollekte voor de Stichting
Nationale Jeugdzorgfonds in deze gemeente opgebracht
ƒ 269,20. Aan alle gevers h a r t e l i j k dank evenals aan de
jeugdige ko l lek ta .n lCM.

Eigelijk hebt u
nooit een 'niet'

in de Sint Nicolaasaktie van de Vor-

(lcn.se Winkeliersvereniging1.

Sluit 50 nieten in een blanko enve-

loppe plus het puzzleformulier no. II

(dat u bij elke deelnemende w i n k e l i e r

k u n t krijgen) en, u d ing t mee naar

prachtige ge 'dpr i j / en .

De R L A M K O enveloppen in de hus deponeren bij

sigarcnniagayjjn Boersma of café Schoenaker

Verschijning Contact
Doordat de kerstdagen dit jaar midden in de week
vallen, y,ul Contact in die week niet verschijnen.
Het kerstnummer /.al donderdag 19 december uit-
komen.
Het laatste nummer van dit jaar, waar de nienw-
jaarswensen in geplaatst kunnen worden moeten
wij maandag 30 december op de post hebben.

Wij hopen dat onze adverteerders en lezers /uilen
begrijpen dat er geen andere oplossing mogelijk is.
Wij verzoeken de korrespondenten en adverteer-
ders hun eopy voor het kerstnummer uiterlijk op
maandag 16 december en voor het o t idejaarsnnni-
mer 27 december in te leveren.

Redaktie.

CBTB BESPRAK VARKENSHOUDERIJ

De CBTB afdeding Vorden hield in zaal Boersma een
goed bezochte ledenvergadering onder voorzitterschap
van de heer H. Graaskamp. Na lezing van Lucas 12 vers
13-22 en gebed sprak de voorzitter een kort openings-
woord, waarbij hij wees op de ledenwerfaktie.

Vervolgens besprak de heer Rietman de hedendaagse
varkenshouderij. Spreker wees er op dat hierbij de
laatste jaren een snelle ontwikkeling is te konstateren.
Dit moet men op de voet volgen zodat men op het juis-
te moment de bakens kan verzetten. Wat de varkens-
mesterij be t r e f t , de/e is sterk uitgebreid.

In 1968 verwacht men in Nederland plm. 8 miljoen
slaehtvarkens. De heer Rietman wees er op dat deze
voor plm. 80% in vier provincies worden gemest. Zal in
Ie toekomst de varkenshouderij op de zandbedrijven ge-

stigd blijven of moet men meer denken aan specialisa-
t ie , zo vroeg spreker zich af. De kwaliteit is de laatste
50 jaren goed vooruit gegaan. De doorsnee kwaliteit
was de laatste tijd 55% A klasse t.w. 18% karbona.de en

ham. Men moet wel h.-denken dat dit nog verbe-
terd kan worden.

Verder wees de heer Uietman op het grote belang van
een varkenskem. Hierbij wees hij op de veredeling en
de industriële fok. en mestbedrijven. Kruising kan zeer
goed zijn, mi t s men doelbewust te werk gaat. Een goede
kwaliteit begint bij de fokker. Daarom is ook het sa-
menspel fokker/mester van groot belang. Vervolgens
wees de heer Rietman nog op het grote nut van deelna-
me aan de cursus varkenskennis. Deze wordt gehouden,
te Ruurlo en Hengelo.

Aan het slot bracht de voorzitter de spreker dank voor
zijn duidelijke uiteenzetting.

GEVONDEN VOORWERPEN

l paar bruine handschoenen; l etui met sleutels; l na-
tionale vlag met 2 m stok; l herenportemonnaie, bruin
met druksluiting, inhoud ongeveer ƒ 5, —; half pond kof.
fiebonen merk .Balkkerskoffie'; l damespolshorloge merk
,Tersal', goud-doublé met zwart nylon bandje; l ge-
breide bruine wollent want; l paar bruine kinderhand-
schoenen; l looplamp; l bruin/groene das; l bruin sleu.
teletui met 2 sleutels; l bruine wollen linkerhandschoen;
l bruine damesportemonnaie met beugel en knipsluiting
inhoud ongeveer ƒ 13,—; l blauw kinderwindjack met
capuchon; l blauwe linkerkinderhandschoen; l rechter
blauwe nylon dameshandschoen.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Bouwfonds op de kapitaalmarkt
Beleggen opdat anderen kunnen bouwen

In de strijd om de spaarschulden heeft zich sinds jaren
ook het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten . de instel-
ling die vele goede huizen aan de Nederlandse woning-
vooraad toevoegt - gemengd. Het Bouwfonds, dat alleen

emeenten als aandeelhouders kent, geeft schuldbrie-
ven uit in stukken van duizend en tienduizend gulden.
Het rendement hiervan is 6%%. De koper van deze
stukken maakt echter niet alleen een goede rente van
zijn dure geld, hij doet er ook nog goed werk mee. M/ede
met dit geld bouwt het Bouwfonds woningen voor zijr.
deelnemers, mensen, die nu met een doorgaans door de
gemeente gegarandeerde hypotheek een huis kopen en
deze lening in de loop van meestal dertig jaren aflossen.
De schuldbrieven hebben dan ook het doel dat dit geld
wordt gespaard om anderen te kunnen laten lenen.

Sparen raakt steeds meer in, maar de ouwe kous is er
wel uit. Dat werd tijd ook, daar niet van. In een ouwe
kous hangt het geld doel. en renteloos; niemand kan er
ets mee doen. Met sparen staat het volledig anders.
Sparen is namelijk ook een vorm van de dubbeltjes la-
;en rollen maar dan doelbewust. Wie spaart op een
jank of via een levensverzekering of hoe ook, stelt grote
.•nstellingen in staat de samengebrachte dubbeltjes te
aten rollen naar mensen of instellingen die er iets mee

doen. De overheid bv. kan er straten voor onze auto's
van aanleggen, of dijken bouwen of alle mogelijke an-
dere voorzieningen mee betalen. Partikulieren kunnen er
mn zaken mee financieren, fabrieken van laten bouwen

enz. Sparen is dus een bestaanseis voor ons land. We
kopen er, om het wat duur te zeggen, de toekomst mee.

De dure toekomst waarin anderhalf maal zoveel Ne-
lerlanders als thans op dit stuk grond moeten kunnen
even, eten, werken, autorijden, plezier maken en,, niet
n de laatste plaats, wonen.
Voor dat wonen zijn huizen nodig en niet zo weinig ook.
Vandaar dat de mensen van nu eigenlijk verplicht zijn
eld, veel geld, in woningen te investeren. Dit geld moet
eleend worden. Het Bouwfonds doet dit o.a. via zijn

schuldbrieven. Het leent op deze manier de financiën, die
het nodig heeft om de huizen voor zijn deelnemers te
kunnen laten bouwen. Deze deelnemers verplichten zich
hun huizen, die direkt hun eigendom worden, stukje bij
beetje in de loop van maximaal dertig jaren te betalen.

Op zich ook een vorm van sparen en zelfs een zeer pro-
fijtelijke. Het fonds leent dus om voor te schieten, met
als doel Nederlanders aan hun eigen woning te helpen
en daarmee een belangrijk stuk eigen bezit in handen te
spelen. De koper van Bouwfonds-schuldbrieven dient dus
niet alleen zijn eigen, amar zeer zeker ook het elgemeen
belang.

Een rente van 63^% (of ƒ 67,50 per duizend gulden per
jaar) is op de huidige kapitaalmarkt niet te versmaden.
Het Bouwfonds verplicht zich gedurende de eerste 10
jaar niet vervroegd af te lossen. De Bouwfondsschuld-
brieven worden op naam gesteld maar zijn daardoor nog
niet aan één persoon gebonden. Zij kunnen altijd aan an-
deren overgedragen (dus verkocht of geschonken of wat
dan ook, worden. Evenmin zijn de kopers met handen
en voeten gbonden aan de looptijd van 25 jaar. Elk jaar
wordt 4% afgelost en wil de schuldbrief houder zijn uit-
geleende geld in een bepaald jaar terughebben, dan kan
hij bij het Bouwfonds vervroegde uitloting aanvragen
van zijn stukken. Hot is afhankelijk van het aantal aan-
vragen of de schuldbrieven inderdaad worden uitgeloot.

Is dit wel het geval, dan zijn ze per l september betaal-
baar. Eenmaal per jaar, eveneens op l september, wordt
de rente op de schuldbrieven uitbetaald tegen inlevering
van de desbetreffende rentecoupon - die aan de schuld-
brief is gehecht - bij een bank.

Geschiedt de verzilvering aan de kassa van een kantoor
van de AMRO-bank, dan wordt in het geheel geen pro-
visie berekend en krijgt u de ƒ 67,50 netto uitbetaald.
Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BG) verkoopt
zijn schuldbrieven via de eigen kantoren en informatie-
centra en via de plaatselijke medewerkers.



SUFIRMARKT
presenteert:

98
158

Kwaliteit is ons devies!
Varkenspootjes
Hamschijt
Slavinken
Hachévlees
Runderlappen

Mager braadvlees 500 gram

Ons bekende soeppakket nu 198

Denk aan uw diepvries!

Voor- en achterbouten nog dezelfde prijs, profiteer daarvan

Ontbijtspek 150 gram 69 cent Paling^rst 150 gram 69 cent
Casselerrib 100 gram 89 cent Ham 150 gram 98 cent

Bakbloedworst 500 gram 89 cent

Wegens enorm sukses van vorig jaar:

onze heerlijke St Nicolaasleiters van boerenbraadworst
(vroegtijdig bestellen)

Uit onze groente afdeling
Handsinaasappelen

2 kg in draagtas, ± 16 stuks 159
Grape fruit 6 voor 98
Witte druiven 500 gram 89
Bananen heel kilo 85

Pracht witlof 500 gram 89
MAMMMAMMM

Bij f 10,- aan boodschappen
l plastic taiellaken van 2.75 voor 99

2 literblikken 'Jonker Fris'

APPI MOI S

Wener punten lekker gebak, 6 stuks 89
Grote banketstaaf voor slechts 89
Spekulaas 500 grams pak 98
Hazelnoten 250 gram 75
Goudkoffie per pak 19O

elk 2e pak 125

J L J L JL

Huishoud jam
Abrikozen nu

j t JE JL JL

een wintervoorraadje in huis:

Doperwten fijn literblik 112
Elk 2e blik 85

Sperciebonen literblik 89
Elk 2e blik 69

Doperwten middelnjn literblik 89
Elk 2e blik 69

Perziken literblik 169
Elk 2e blik 109

: Sherry j
nu van 4.95 voor 3*95 *•

Krentebroden ovenvers 98
Wiltho vruchtenlimonade 2 fles 98
Karnemelkzeep 3 stukjes 125
Soepballen 2 blikjes 119

Kleutertaai grote zak 98
Unox blikjes knakworst 8 stuks 98
Toiletverfrisser van 298 voor 198

SMARIUS EIERBESCHUIT
3 rol voor slechts



Hierbij willen wij allen die
ons huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt, hartelijk dank
zeggen.

G. W. Nijenhuis
J. Nijenhuis-Regelink

Vorden, november 1968
Sta t ionsweg T>

On/e har te l i jke dank voor
de zeer vele blijken van be-
langstelling en medeleven,
bij ons 60-jarig huwelijks-
feest op 12 november waar-
door deze dag voor ons on-
vergetelijk is geworden.
Tevens onze dank voor de
vele bloemen, fruit en ge-
scheniken die wij in zo'n rui-
me mate mochten ontvan-
gen.

J. Lammers
P. Lammers-Smit

Vorden, november 1968

Voor de belangstelling en
hel. medeleven dat wij moch-
ten ontvangen na het over-
lijden van mijn lieve man en
vader

Hendrikus Straatman
betuigen wij allen onze op-
rechte dank.

Uit aller naam:
H. Straalman-

Vesterink
Henk

Vorden, november 1968
Gr. v. Limb. Stirumstr. 9

OPKLAPBARE
WERKBANK

nu ƒ 69,—
Doo-het-zelf centrum
Harmsen

GASKACHELS
n ir t gas ƒ 65,—

Keune Nijverlieidsweg

Te koop: l paar noren Bal-
lengrud, 10 x op gereden,
maat 42/43. J. P. Mackaay,
Wildenborch, D 64

KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash A carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCQMFOREN
vanaf 125.-
eash A carry prp

huishoud ruilbeurs

ACCULADERS
voor 6 en 12 volt accu's om-
schakelbaar (l jaar gar.)
kompleet ƒ 50,-. Gloednieuw
(geen dump)
FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40, Warns-
veld, tel. (05750) 3204

BOORMACHINES
Skil, Indola,
Black & Dekker

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: 6 zware biggen.
L H. Visschers, Galgengoor
C 111

Te koop: Biggen. D. Eggink
,Hoge Weide'

Te koop: 2 tomen biggen.
T. Leunk, Wildenfoorch
telefoon 6702

II.II. VEEHOUDERS
voor uw koeien
lepellM'seher uiers (Ml/-
o.a. uiernetten, plas-
tic- klanwbesehermers
pootriemen enz. enz.

G. W. Luimes, zadelmakerij

Vele soorten
TOCHTBAND
aluminium tochtstrips
dorpelstrips enz. enz.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Gevraagd voor de winkel:
Ken net meisje of jonge
vrouw, voor hele of halve
dagen. Boek. en kantoor-
boekhandel Fa Hietbrink
telefoon 1253

Wij zijn nog ruim voor/ien
in

CHOCOLADE-
LETTERS

Sigareninaga.7J.jn Boersma
Vorden

TWEEDELIG
BOEKENREK

met teakhouten
schappen slechts
ƒ 21,50

Doe-het-zelf centrum
Ilariusen

WIM HEÏJVINK
en
A N N I E KETTELER1J

hebben de e/er u, mede namens wcder/ijdse
oude.i's, i , ' mi toeven van hun voorgenomen,
huwel iJK wa : ' r v ; i n de volt r e k k i n g D.V. zal

; tden op woensdag l december a.s.
's middags om 11.00 uur ten • ; me, M! elnii: / .r -|-

t e Vorden.

Keike l i jke inzegening om 14.30 uur in de
Hei-v, kerk te Vorden door de weU-ervvaarde
heel - ds. .1. H. Jansen.

Warnsveld, Locliemsi weg 10
Vorden, l ierend van HacMoi 1 weg l
november l i . < > X

i ; « c < ptie van l t ; . . É > , ( ) l o t IS.00 uur in h o t e l
Bakker (c Vorden.

Toe!;omsitig adres: Prins Bernhardweg l, r>,
Vorden.

Inplaats van kaar ten

JAN ARENDSEN

en

DINI TEN HOLLE

hebben de eer, mede namens wederzijdse ou-
der:;, Kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaais-
vinden op vrijdag 6 december 1968 des na-
middags oim 2 uur ter/ gemeentehuize te
Ruurlo.

• i i ng des namiddags om 2.30
uur in de Herv. kerk te Ruurlo dooi' de wel-
ee rwaurde heer ds. l i i ens t r a .

Ruurlo, december 1 ! X > X
Schoolstraat 13

Receptie van 4 tot T*.30 uur in café-,
, 't Wapen van 't Medler ' te Vorden.

Vorden:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Vorden:

Hengelo (Gld . ) :

Zeihem:

Vorden:

Vorden:

D. Loman

G. W. Wasseveld
A. H. Wasseveld-Ellen

Wed. Wenneker

E. J. Wasseveld
J. Wasseveld-Loman

W. Wasseveld
G. J. Wasseveld- Hru i l

H. Wasseveld
G. Wasseveld-Ellenkamp

H. Loman
A. H. Loman-Bargeman

G. Loman

Neven en n i ch t en

VOOR:

VOGELZADEN

VOGELKOOIEN

VOGELAKTIKEL

DIERENSPECIAALZAAK

• '
' •
l \

Op /omlag l december x.ijn onx.e l i eve ouders

en grootouders

E. STEENBLIK

en
T. STEENBLIK - WESSELS

M ) i . 1:1 r gel n iuwd .

Dat /ij nog lang gespaard l / l i j v e n is
de wens van hun dankbare

kinderen, en k l e i n k i n d e r e n .

Vorden, Hendrik van Bramereiistraat 5

Heden behaagde het de Hen- tot Zich te nemen,
na een langdurige ziekte, nog geheel onverwacht
in het ziekenhuis te Zutphen, mijn inni 'gg- ' i ief 'de
vrouw en on/e l i e v e /usi ter , schoon/us le r en tante

ANTONIA HENDRIKA WASSEVELD
echtgenote van D. Loman

eerder gehuwd ;met Hendrik dei-rit ter I lor.si

in de ouderdom van 73 jaar.

De Here t i 'oo. ' - le ons in dit /.o /ware ve r i

Vorden,, 21 november 1968
D 2

De teraardebesteiling heeft plaatsgehad dinsdag
26 oktober op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Vorden Telefoon 05752-1385
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NOVEMBER 1968 — 30 NOVEMBER

Grote
bazar
ten bate van het welfarewerk voor

de pa t iën ten van verpleeginrichting

huize het Enzerinck
met haai- afdelingen

IN HET NUTSGEBOUW
/AAL OPEN 9.30 UUR

NOVEMBER 1968 — 30 NOVEMBER

1968
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Voor nuttige
St Nicolaas-geschenken

NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

*
*
*
*
*
*
*

ZIE ETALAGE

FAUTEUILS

BANKJES

TELEVISIETAFELS

KAPSTOKKEN

KAMKEL/ADELS

LHKTUURBAKKEN

HLOEIY1 EN KRUKJES EN/.

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
vl Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Uitnodiging aan alle bejaarden uit de
gemeente voor de kerstmiddag op

maandag 16 dec*
in de /aal van ,'t Wapen van Vorden'
aanvang 2.15 uur.

Minder validen kunnen gehaald en gebracht wor-
den. Opgave hiervoor bij mejuffrouw T. Meinen,
Julianalaan l, telefoon 1642.

Kerstavond, 's Avonds viering met
eigen leden, in de zaal van ,'t Wapen
van Vorden'. Aanvang half acht pre-
cies.

Wenken voor
sportieve geschenken!
IN GEMAKKELIJKE VRIJETMDSKLEDINti

TIH IEN, VESTEN, PULLOVKKS

HELANCA, TERLENKA EN
WOLLEN PANTALONS

DITIVELCAPS, SCOOTER. EN
SCHAATSMIITSEN

SJAALS, KOTSEN EN SOKKEN

SWEATERS IN VELOURS EN
BADSTOF

%EII«IACKS, FIETSCAPES

Martens
Sport leverancier van Sint Nicolaas

ook voor
LINGERIE

l blik a 500 gram gestoomd gehakt 59 et
150 tfi-am gebraden gehakt .......................................... 73 et

100 gram gekookt ontbijtspek ....................................... 68 et
l pot Spar jam nu ...................................................... 115 et — 10%

3 kilo handperen ...................................................... 99 et

200 gram engelse bonbons van 190 et voor 149 et

1 flacon Spar al wasmiddel nu 89 et

2 paar nylons van 390 et voor 225 et

l pak Spar thee van 86 et voor 75 et

150 gram chocolade menagerie 89 et

l autosehoonmaakpakket

10%

10%

<*>
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

van 495 voor 395 et

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Hoe werkt de St Nicolaasaktie 1968 P
In de periode van 15 november tot en
met 51 december 1968 worden door de
deelnemende winkeliers gratis Sint
Nicolaasaktiebonnen verstrekt.
De deelnemende winkeliers zijn ken-
baar aan een raambiljet.
Bij uw aankopen ontvangt u gratis
Sint Nicolaasaktiebonnen. Tussen de-
xe bonnen zijn prijsbonnen gevoegd in
waarde variërend van ƒ l,— tot

~uaa" ƒ 100,—.

Pi-ijsbonnen zult u kennen aan de opdruk van de gewonnen prijs in de
binnenzijde vermeld, zowel in cijfers als in letters.
Om de gewonnen prijs in ontvangst te kunnen nemen hebt een puzzlefor-
mulier no. l nodig. Dit formulier is bij alle deelnemende winkeliers even-
eens gratis verkrijgbaar. De hierop vermelde puzzle dient juist ingevuld te
worden en voorzien van naam en adres op de hieronder vermelde data bij
het bestuur ingeleverd te worden. Als een deskundige jury de puzzle-op-
lossing als juist heeft beoordeeld, kunt u uw gewonnen prijs in ontvangst
nemen/.

Op vrijdag 29 november en dinsdag 3 december kunt u prijsbonnen ter
verzilvering aanbieden in café-restaurant ,'t Wapen van Vorden' (F. P.
Smit) van 20.00 tot 22.00 uur. Op deze avonden kunt u daar ook uw enve-
loppen voor de nevenaktie inleveren. De laatste uitbetaling vindt plaats op
vrijdag 13 december 1968 vanaf 19.30 uur in het Nutsgebouw.

De deelnemende winkeliers hebben de zaken tot 21.00 uur in de periode
van 2 tot en met 4 december geopend. De woensdagmiddagsluiting vervalt
in deze week, 30 november is er normale zaterdagsluitimg.

Bij de sekretaris van de Winkeliersvereniging, de heer D. Boersma, Dorps-
straat 6, zijn steeds verkrijgbaar de benodigde puzzleformulieren. Hier
kunt u ook alle nodige inlichtingen krijger, over deze Sint Nicolaasaktie
(telefoon 1553).

Alle andere zegelverstrekkingeii vervallen tijdens de Sint Nicolaasaktie.

Nuttige St Nicolaascadeaus

Een autoaccessoire
Komt u hiervoor eens kijken in onze

AFTOSHOP BURG GALLftESTRAAT 48

Een kleine greep uit onze artikelen:

AUTOPLAIDS, PECHLAMPEN, (iEVARENDRIE-
HOEKEN, AUTORADIO'S, DASIIBORDREKJES,
SIERKITSSENS EN/. ENZ.

Garage Kurz
TELEFOON 1649



Let op Let op

Uw voordeel vindt u
in onze slijterij!

guldens goedkoper

Fluweelzachte vieux 8.95 p. Itr
Jonge genever 8.9O p. Itr
Brandewijn 9.1O p. Itr
Bessengenever 7.9O p. Itr
Kersenbrandewijn 7.75 p. Itr
Frambozenbrandew. 7.75 p. Itr

de Vie Montauban
geïmporteerd uit FrcA

Vruchtenwijn
met frambozenbrandewijn 3*65 p. Itr

Vruchtenwijn
met bessengenever 3*65 p. Itr

Deze artikelen
worden uitsluitend in
onze slijterij verkocht!

*
• 1 1 ti$| i fi i I**NI* i ** > *

Slijterij

t Wapen van Vorden
F. P. Smit Telefoon 1391

Warme welkome geschenken
Herenvesten

Polo-pullovers Jongenstruien

Nuttigen...
graag gekregen

WINKELCENTRUM lU'IMi GALLÊESTRAAT

KREBBERS & JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn.
Zutphen, Epe. Beekbergen. Voorst

c
(D

09

CD
.SL
J

CDnn
2!̂
c.
Co

0)
p
(O
u
n
Da

grote premies
... , in de sinterklaastijd

op vele artikelen
van koffiemolen tot wasautomaat en
van draagbare radio tot kleurentelevisie

PREMIES VAN 2.50 TOT 250.'
ZIE DE PREMIE-ADVERTENTIES ZIE ONZE ETALAGES

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr 27 Te l: (05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 50 50
VOORST Empérweg68 Tel: (05758) 392

Geldprijzen
en nog eens geldprijzen

in de grote Sint Nicolaasaktie

van de Vordense winkeliersver.!

Koop daarom in gezellig Vorden!
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ABTB VIERT '/IJN f,0 -l AKIG - I I 'BILEÏ HV1
Op zaterdag oü novomber a.s. hoopt de afdeling Vorden
van de ABTB haar 50-jarig- bestaan fees te l i jk te her-
denken. 'Ter gelegenheid hiervan zal er 's avonds om 7
uur -een H. Mis worden opgedragen in de parochiekerk
te Kranenburg. Hierna zullen bestuur, leden en genodig-
den in zaal Schoenaker een gezellig samenzijn houden
en wordt o.m. een terugblik gegeven over de afgelopen
50 jaar.
Bij de talrijke verenigingen die in het begin van deze
eeuw het licht zagen, bleef ook de boer niet achter, en
bij de goede voorlichting die op allerlei gebied werd ge-
geven was de ABTB een levend voorbeeld in de strijd
tussen de kleine landbouworganisaties en de industrie-
bedi - i jven . Kind december 1918 werd de stichtingsverga-
dering gehouden van de afdeling Vorder, der ABTB. Het
i n i t i a t i e f hiertoe werd genomen door de toenmalige pa-

u iaa r i van het Minderbroedersklooster te Kra-
irg en pater Van Vliet of m. Er traden toen aan-

vankeli jk een 4 -1-tal leden toe, terwijl er een bestuur
werd gevormd uit de heren H. F. Helmink, H. G. Abe-
Img, A. J. Meyer en B. A. Heuvelink. Van het stich-
tingsbestuur is thans niemand meer in leven.
I n de loop der jaren b'eek dat de vereniging voldoende

; v; n baarheid had. Verschillende nuttige instellingen
Ie Airn: als het paardefonds, boekhoudbureau en,

h! andassurantie bleken voor de leden in een behoefte te
voorzien. Hot besLuur beslaat thans uit de heren A. H. J.

voorzitter; H. M. A. Helmink, sekretaris; W. A.
J. Wissink, penningmeester ; H. L. A. Havekes en A. F.
J. Waai-le, bes tuurs leden .

NAJAARSVERGADERING
l > e s t ie re iv , •„.•leniging .Delden' hield in café ,'t Zwaantje'

• u d bezochte ledenvergader ing.
1 11 z i jn openingswoord wee.s de voorzitter, de heer J. Eg.

op een algemeen bevredigend jaar 1968 voor de
i l s voor de ve r en ig ing . Tot op heden was men over

de n a k o m e l i n g e n van de stier ten volle tevreden. De
vereniging telt thans 34 leden.
Voor het komende boekjaar werd de stier gestationeerd
bij de heer H. Scheffer. Het aftredende bestuurslid de
heer G. H. Jansen werd herkozen. Tot leden van de
kaskommissie werden benoemd de heren G. J. Steenblik
en J. BrummeLman.
Op de eerstvolgende vergadering zal de aankoop van
een nieuwe s t ie r worden besproken ter voorkoming van
f a m i l i e t c e l t .

UTD-VEEIIOUDERSKALENDER 1!)G!)
De UTD-kalender 1969 heeft tot onderwerp: .Koppen
van dieren op een rond de boerderij'. Deze zesbladige
kalender opent met de kop van de jonge MRIJ fokstier
Donar 21859 S van het K.I. station Lichtenvoorde, die
afkomstig is van het bekende fokbedrijf Bredenoord te
-un>i op JOOA uoaotp ouepu-e jfiA Sou uaqqeii oz -tunsiOM
dige fotograaf J. H. Hasewinkel geposeerd, waardoor
d i > kalerder een geheel eigen karakter kreeg. Het zijn:
een jonge bok; een rijpaard, één van de dieren van mr
H. M. A. Kamerlingh Onnes, de bekende fokker uit
Klspeet; een Cochin krielhaan; een G.Y. zeug en ten-
slotte een Siamese kater. Door gebruik te maken van de
natuurgetrouwe kleuren is de uitdrukking van de kop-
pen geheel raak. Het werden stuk voor stuk bijzonder

n, waar men graag naar kijkt.
Een praktisch puntje is nog, dat op het stevige schut-
blad een overzichtelijke maandindeling is gedrukt voor
aantekeningen van de veehouder.
Zolang de voorraad strekt is de kalender kosteloos ver-
krijgbaar bij de plaatselijke UTD-handelaar of recht-
s t reeks bij N.V. Mengvoer U.T-Delfia te Maarssen.

OH VWEUUW
ZONDAGVOETBAL
VOKDEN II — WVC III 3 — l
De tweede uitgave van Vorden heeft zondag thuis een
verdiende zege behaald op WVC III. Reeds vanaf de af.
trap toonde de thuisclub zich de betere ploeg en ont-
stonden er verschillende 'goede scoringsmogelijkheden
voor het doel van WVC. Na ca 15 minuten spelen werd
het o -i toen limksbuiten Hengeveld met een fraaie
omhaal de roos trof. Aan de andere kant bleken de aan.
vallen van de bezoekers te doorzichtig zodat Besselink
en de zijnen steeds op tijd konden ingrijpen, terwijl in
laatste instantie doelman Golstein een betrouwbaar sluit-
stuk van de Vordense defensie vormde. Na een half uur
spelen gaf Hengeveld de bal keurig af aan Karel Nieu-
wenhuis die er via de binnenkant van de paal 2 — O van
maakte. Vlak voor de rust verkleinde de WVC-midvoor
in duidelijke buitenspelpositie de achterstand tot 2 — 1.
I n < | e tweede helft opnieuw een sterker Vorden met zo
nu en dan gevaarlijke uitvallen van de bezoekers. WVC
had het geluk aan haar zijde toen zowel de linksback als
de rechtsback de bal van de doellijn moesten trappen
toen de overigens uitstekende doelman needs was ge-
passeerd. Het lang verwachte doelpunt viel eerst een
kwartier voor tijd toen de Vordense rechtsbuiten Nijen-
huis de WVC achterhoede te snel af was 3 — 1. In de
resterende minuten bleef de Vordense achterhoede goed
overeind.

VOKDEN III — 7UTPHEN IV 5—2
De thuisclub begon met slechts 10 man maar slaagde er
desondanks in om door een doelpunt van Wim Golstein
de leiding te nemen l—0. De bezoekers lieten het hier
niet bij zitten en slaagden er nog voor de rust in de
achters tand in een l—2 voorsprong om te buigen.
In de tweede helft tapte Vorden uit een ander vaatje.

Na een kwartier kopte Rudi Eggink uit een corner de
geli jkmaker in de touwen 2—2. Even later herhaalde zich
dit en kopte Eggink de bal uit een goed door Stokkink
genomen vrije schop in 3—2. In het laatste kwartier
bepaalde Dirk Buunk de eindstand met 2 doelpunten op
5—2.

DE HOVEN V — VOKDEN IV 3—4
Na vijf minuten nam de thuisclub een l—O voorsprong.
De Vordenaren kwamen echter uitstekend terug en
slaagden er in om binnen tien minuten de achterstand
om te buigen in een l—3 voorsprong door doelpunten
van G. Bargeman, J. Holsbeke ent F. Zieverink. Nog
voor de rust slaagde Holsbeke er in de voorsprong tot
l—4 te vergroten.
In de tweede helft deden de geelzwarten het wat kalmer
aan, zodat de Hoven de eindstand nog op 3 4 kon
brengen.

OEKEN III — VOIÏDEN VI O—4
De bezoekers hebben niet veel moeite gehad om Oeken
naar een vediende O- —4 nederlaag te spelen. Vrijwel de
gehele wedstrijd waren de geelzwarten sterker. Vorden
nam de leiding door een doelpunt van Stapper, waarna
aanvoerder Rothman voor een O 2 ruststand zorgde.
In de tweede helft scoorde Teerink het derde doelpunt.
Vorden kreeg hierna twee strafschoppen toegewezen die
achtereenvolgens door Teerink en Bosch werden gemist.
Uiteindel i jk bracht Korenblek de eindstand op O—4.

BKUMMEN VI — VOKDEN VII l—2
Beide ploegen wogen goed tegen elkaar op en lieten ver-
schillende goede kansen ongebruikt. Bij de rust was de
stand nog dubbelblank.
In de tweede he'ft nam de thuisclub met l- O de lei-
d i n g . Vorden kwam goed terug en het was M. Wolsink
die voor de gelijkmaker zorgde. In de slotfase scoorde
H. Stokkink het winnende doelpunt l—2.

KATTI I M VRKKLO III 5—1
Het eerste van Ratti afdeling zondag is leider gebleven
van haar afdeling door een fraaie 5 — l overwinning op
Markelo III.
De eerste helft kenmerkte zich door een wisselend spel,
waarbij beide teams om beurten scoringskansen kregen.
Ratti nam na 20 minuten de leiding door linksbinnen J.
Bijen, die net buiten, de 16-meterlijn, na samenspel met
Overbeek, met een hard schot de Markelose doelman
geen schijn van kans gaf l — 0. Na een half uur kon
rechtsbinnen A. Lichtenberg via een voorzet de stand
op 2 — O brengen, waarna de gasten de achterstand re-
duceerden door hun midvoor die via de binnenkant van
de paal in de linkerbenedenhoek scoorde 2 — 1.
Ratti-midvoor M. Jansen was in de tweede helft de top-
scorer want hij nam alle drie doelpunten voor zijn re-
kening. Het werd 3 — l toen Jansen een hoge voorzet
van rechts beheerst inschoot. Een kwartier na rust kon
Jansen er 4 — l van maken toen de Markelose keeper
de bal na een schot van Overbeek niet onder kontrole
kon krijgen. Tien minuten voor het eindsignaal scoorde
de suksesvolle Ratti-midvoor de hattrick 5 — l via de
binnenkant der paal.

KEYENBUKGSE BOYS IV — RATTI II 4 — O
De Rattireserves verloren de uitwedstrijd tegen Keyen-
burgse Boys IV imet 4 — 0. Het was een stevige, maar
sportieve wedstrijd.
Een misverstand in de Ratti-achterhoede bezorgde de
gastheren al direkt een l — O ^krsprong, een terugspeel-
bal van Bleumink naar de k^per werd door de Keyen-
burgse midvoor onderschept. Het spel van de Rattianen
was erg doorzichtig, er zat weinig verband in. Ook de
thuisclub kon voor rust niet meer scoren.
Na de hervatting bleef het spel lange tijd in evenwicht
en, de achterhoedes waren het sterkste deel van het
veld. Tien minuten voor het einde konden de Boys in no
time een grote voorsprong krijgen, waardoor de balans
in het voordeel van de Boys doorsloeg. De Keyenburgse
linksbinnen scoorde 2 — O, de linksbuiten bracht de stand
op 3 — 0. In de laatste minuten schoot een der Ratti-
verdedigers tijdens een schermutseling in eigen doel
4—0.

ZATERDAGVOETBAL
KATTI I — ZELOS IV 7 — O
Het zaterdagteam van Ratti heeft op zichzelf revanche
genomen door te bewijzen dat het tot doelpunten maken
in staat is. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat
Zelos met 10 man speelde en in de onderste regionen,
een plaats heeft gevonden, terwijl Ratti haar aansluiting
met de kopgroep door deze overwinning heeft behouden.
In vergelijking met de verloren wedstrijd tegen Win-
terswijk was het elftal op enkele plaatsen gewijzigd en
deze opstelling had even tijd nodig om te wennen. Zo-
dra echter het ritme tot stand was gebracht werd de
Zelos defensie aan alle kanten afgetast, waarbij enkele
doelrijpe kansen over het hoofd werden gezien. Zelos
kon tot ca twintig minuten stand houden, toen brak op
links J. Dijkman door en zijn harde schot betekende
l — 0. Midvoor Reindsen had zich al enkele kansen voor-
bij zien gaan eer hij er 2 — O van maakte, maar toen
kwam hij pas op dreef. Een penalty wegens hands werd
door hem beheerst in de bovenhoek .gelegd' terwijl hij
er even later na goed doorzetten 4 — O van maakte. Nog
was zijn doelpuntenhonger niet gestild want na vlotte
een-twee kombinatie lag nummer 5 achter de Zelos-
doelman, waarmee tevens de rust aanbrak.
Na de thee trok Zelos een cordon van spelers op voor
de doelmoind terwijl Ratti vanuit het vrije middenveld
aanval na aanval opbouwde. Daar er echter door de
gasten te defensief werd gespeeld kwamen de kombina-
ties bij Ratti niet uit de verf en werden ze te kort ge-
houden waarbij men vergat zuiver op het doel te schie-
ten, zodat in deze tweede helft slechts twee doelpunten
vielen. Reindsen maakte na een kwartier spelen zijn

vi j fde doelpunt, terwijl v. d. Linden er een kwartier
voor tijd 7—O van maakte. Met deze wedstrijd voor ogen
kunnen de Rattianen zich a.s. zaterdag enige hoop
koesteren wanneer ze het Aaltense AZSV V op bezoek
krijgen. Deze wedstrijd dient door de Vordenaren ge-
wonnen te worden wil men in de kopgroep een rol blij-
ven spelen.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma van de v.v. Vorden voor het a.s. week-
end luidt als volgt: Vorden III Dierense Boys IV; Vor-
den V—Oeken V; Zutphen V—Vorden VI; Vorden VII
—De Hoven, VII; Vorden Al—Steenderen Al; Vorden
BI—Almen BI; De Hoven Cl—Vorden Cl.
Het programma van de s.v. Ratti voor het a.s. week-
end luidt: Zaterdag Ratti I—AZSV V; EGVV I—Ratti
II; Wilhelmina SSS C2—Ratti Cl. Zondag Ratti I Vios
Beltrum III.

DAMMEN
DAMCLUB VOKDEN VERLOOR VAN NIJMEGEN
In de hoofdklasse werd vrijdagavond in zaal Eskes te
Vorden de damontmoeting gespeeld tussen DCV I en
NDVK I uit Nijmegen. De Vordenaren die degradatie
naar de eerste klas vrijwel niet meer kunnen ontlopen,
verloren deze wedstrijd met 6—14. Opmerkelijk was dat
aan de eerste vier borden de Vordenaren geen enkel
winstpunt wisten te boeken.
De individuele uitslagen van deze ontmoeting waren:
B. Nijcnhuis F. Hermelink O—2; J. Oukes G. Hart-
man O -2; H. Klein Kranenbarg—J. Linssen O—2; B.
H. Breuker—J. Jacobs O—2; J. F. Geerken—P. Coenen
l—1; A. Wassink—Chr. Engelaar 2—0; S. Wiersma—
H. Engelaar 2—0; J. Leunk—A. Bruinewoud O 2; G.
ter Meest R. Koedam 0 2 ; C. Dimmendaal H. Polak
'2 0.
Door deze nederlaag is DCV nog vaster op de onderste
plaats gedrukt met 2 punten achterstand op de Kroon-
schijf uit Ede. Het Bennekomse BDV heeft met 12 pun-
ten uit 6 wedstrijden nog steeds de leiding met DVA uit
Arnhem op de tweede plaats.

PERSOONLIJK JEUGDDAMKAMPIOENSGHAP
VAN DISTRIKT OOST
Van de in drie plaatsen gehouden voorronden om het
persoonlijk jeugddamkampioenschap van het gewest
Gelderland distrikt Oost zijn inmiddels twee winnaars
bekend. In Doetinchem werd G. Mutter van UDC poule-
winnaar, terwijl in Eibergen C. Jurriens op de eerste
plaats beslag wist te leggen.
Deze beide spelers hebben zich dus geplaatst voor de
finale, die wordt verspeeld tijdens het kampioenschap
van Gelderland.
Zaterdagmiddag werd in Vorden de wedstrijd gespeeld
tussen de nummers twee van Eibergen en Doetinchem
t.w. Rougoor i(Lochem) en Van Kampen (Doetinchem).
Deze partij eindigde in remise.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge dam^fcipetitie van DCV werden
vrijdagavond in zaal Eske^Pfc volgende wedstrijden ge-
speeld: Sloetjes—Dimmendaal l—1; Esselink—Hulshof
l—1; Jansen—Rossel 2—0; Roozendaal—Heuvink O—2;
K i e t m n n Van Dorsten 2—0; Hulstijn- Van Ooycn 2 0;
Wesselink Hoenink O—2; Jansen—Sloetjes 2—0.
Voor de jeugdafdeling werden de volgende wedstrijden
gespeeld: H. Eggink—A. ^^Bruyn O—2; T. Harmsma
—W. Geerken O 2; G. G^ken—W. Geerken 2—0; A.
de Bruyn—J. Geerken 2—0; J. Ringlever—Tj. Harmsma
O—2; H. A. Zeevalkink -J. Geerken 2—0; A. de Bruyn
--G. Geerken 0—2.

DAMGLUB N A A K LENT
Het eerste tiental van DCV gaat vrijdagavond a.s. naar
Lent om daar de strijd aan te binden tegen DVL I.
Lent heeft tot dusver 4 punten behaald. DCV II is deze
week vrij.

VOLLEYBAL
In de Nevobo-kompetitie speelde het herenteam in de
2e klas in de Zutphense Hanzehal een fantastische wed-
strijd teigen nummer 2 op de ranglijst t.w. Hercules II.
De eerste set was met 15—10 voor de tegenpartij maar
men herstelde zich prachtig. Men stoomde op naar drie
setoverwinningen 8—15; 9—15 en 4—15. Hercules ver-
wisselde hierdoor haar tweede plaats met de Dash-he-
ren die nu achter leider Wilhelmina III staan.
Bij de dames 2e klas speelde Dash I het topduel tegen
Set Up IV, beide teams stonden met 8 punten uit 4 wed-
strijden gelijk aan kop. Dash startte wat traag en keek
direkt tegen een achterstand van 3—6 aan en Set Up
won deze set dan ook met 6—15. Men weerde zich in de
volgende set uit alle macht en won deze met 15—8. Na-
dat de Zutphense zes met 10—15 de derde set wonnen
moest de vierde set de beslissing brengen. Na veel
spanning was Set Up de gelukkigste en won met 14—16.
Hierdoor werd de eindstand l—3.
De Dash reserves dames spelen ook steeds beter. Ook
nu kon men een gelijkspel behalen van 2—2 tegen Volgo
II uit Gorssel, waardoor beide teams een plaats op de
ranglijst stegen,. De setstanden waren resp. 8—15; 12—
15; 15—6 en 15—0.

WATERPOLO
WATEKPOLOZEVENTAL NAAR DEVENTER

Het eerste herenzevental van Vorden speelt a.s. zater-
dagavond de tweede kompetitiewedstrijd voor de winer-
kompetitie van het distrikt Twene—IJsselstreek.
De Vordenaren spelen tegen het sterke WZC I uit Wijhe.
De eerste kompetitiewedstrijd won Vorden begin novem.
ber tegen AZC II uit Apeldoorn.

BILJARTEN
B1LJARTGLUB KOT BLIJFT AAN DK
WINNENDE HAND
Het eerste drietal van de Vordenee biljartclub blijft het
de laatste weken goed doen want nu werd in de thuis-
wedstrijd tegen Poorte I een 4—3 overwinning behaald.
Door dit resultaat stegen de Vordenaren een plaatsje
L/p de ranglijst.
Overigens leed Klein Hekkelder 279 (141) een flinke
nederlaag tegen G. A. ter Horst 330 (330). De Zutphe-
naar scoorde in deze partij een hoogste serie van 197
caramboles. De twee overige partijen verliepen als volgt
J. Wijnbergen 121 (121)—H. de Boer 147 (116); H. Mey-
erman 95 (95)—W. van Praag 141 (118).
In klasse C II behaalde KOT III een forse 7—2 zege op
de Pauw III, waardoor de Vordenaren zich op de twee-
de plaats wisten te handhaven. De individuele uitslagen
van deze ontmoeting waren: R. J. van Leussen 85 (49)
—B. Seesink 85 (85); P. oZrg 85t (77)—G. Hellewegen
85 (85); H. Brokken 77 (77)—S Huizinga 85 (83); A.
M. Brauin 77 (67) — W . Zuurveld 77 (77).
In klasse C III verloor KOT IV met 5—4 van de Pauw
IV. Hier waren de gedetailleerde uitslagen: A. M. Braun
69 (69)—B. v. d. Straaten 77 (44) ; T. van Kilsdonk 69
(61)—W. Seesink 69 (69); J. de Groot 62 (58)—G. van
Hunen 62 (62) ; W. Punt 62 (62)—H. Eggink 62 (43).

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

2 N nov. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
30 nov. Feestavond ABTB 50-jarig bestaan

in zaal Schoenaker
•"•<> nov. Instnir 'avond buurtvereniging Delden

in café ,'t Zwaantje'
4 der. Herv. Vrouwengroep Linde

10 der. Rode Kruisavond in hotel Bakker
10 der. Jong Gelre sport - spel Exelse molen
10 der. KPO St. Nieolaasavond v. d. leden
11 dec. Nutsavond
12 dec. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
12 dec. Volksdansen Jong Gelre
14 dec. Balavond v.v. Vorden in café-rest.

,'t Wapen van Vorden'
16 dec. Kerstmiddag voor bejaarden in café-

restaurant ,'t Wapen van Vorden'
18 dec. KPO Kerstviering v. d. bejaarden
18 dec. Vergadering en gespreksavond vo-

gelvereniging ,Ons Genoegen'
21 dec. Kerstzang in de Herv. kerk
21 dec. Feestavond hengelsportver. de

Snoekbaars (,'t Wapen van Vorden')
2'.\ dec. Kerstfeest Jong Geliv
23 dec. Samenzang bij de kerstboom in het

plantsoen (dorp)
21 d Kers tvier ing Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen in ,'t Wapen v. Vorden'
24 der. Kerstnachtdien.st voor iedereen in de

Herv. kerk, 23.00 uur
28 der. Dansen Nutsgebouw

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

WEET U DE HOOFDKRAAN TE VINDEN ?
Het doet in deze tijd van maanreizen bijna antiek aan,
dat bewoners van een koud huis in dit land de hoofd-
kraan van de waterleiding extra moeten beschermen
als het koud wordt. Maar de binnenleidingen in onze
woningen zijn meestal zodanig geïnstalleerd, dat de
(dunne) buitenmuren niet voldoende bescherming bie-
den tegen strenge vorst met wind, zodat men wel voor-
zorgen moet treffen in een onverwarmd huis.
Om te voorkomen dat uw kraan als het straks écht gaat
winteren, vorstverlet neemt, doet u er goed aan nu vast
te kontroleren of de hoofdkraan niet lekt, of hij goed
sluit. U vindt hem in een meterput onder de voordeur-
mat of onder de mat voor de achterdeur, in de kelder
of in een meterkast. Misschien wel in een meterput
buiten.
Hoe ziet u nu of de hoofdkraan goed afsluit ? Als u
de kraan dichtdraait en het aftapkraantje opent, mag
er uit het aftapkraantje dat vlakbij de hoofdkraan zit,
geen water spuiten. Kraantje na de proef goed sluiten !
Ook is het goed, nu na te gaan of het tocht in de ruimte
waar die hoofdkraan zich bevindt. Tocht is de grootste
vijand van waterkranen en watermeters, van uw hele
huis trouwens, en wanneer u nu vast kieren en tocht-
naden dichtmaakt, behoeft u dat straks als het bar
koud is niet meer te doen ! De roosters en ventilatie-
voegen moeten ook tijdig worden gesloten, maar na de
vorst natuurlijk weer worden geopend.
Vanzelfsprekend zorgt u er voor dat uw hoofdkraan -
en uw watermeter, wanneer u die hebt - goed bereik-
baar blijven. U kunt ze het beste met droge wollen lap-
pen omwikkelen tegen de koude. Ligt de meterput bui-
ten, dan kunt u het beste tussen bovendeksel en tus-
sendeksel een plastic zak gevuld met kranten aanbren-
gen. Bij heel strenge vorst moet die hoofdkraan boven-
dien nog extra worden toegedekt om bevriezing te
voorkomen. In twijfelgevallen kunt u beter even kontakt
opnemen met het waterleidingbedrijf.

natuurlijk
naar.



Uit voorraad leverbaar
HUI IYNZEELKASTEN

w.o. hangkasten,
legkasten
(verschillende maten)

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Aangeboden! met januari:
Vlooi t - ruime y.it-slaapkamer
al le komfort. Volledig pen-
sion of verzorging, warme
maaltijd. Brieven onder no.
36-1 bureau Contact

Te koop gevraagd: Slaoht-
konijncn, tegen de hoogste
prijs. A. Bruggeman, Vor-
den, telefoon 05752-1316

Ti> koop: Halve ha stoppel-
knulleu. H. Hoetink, Hack-
fort, Vorden

Ook Sint Nicolaas weet dat
ons assortiment

(««'illustreerde bladen
Ihimesmodebladcn
e.d.
Pocketa
Stripverhalen
Kinderboekjes
voor elk wat wils
biedt

Sigarenniagazijn
I). Hoersma, Vorden

TELEVISIETAFELS
vanaf ƒ 47,80
keuze uit vele model-
len

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te. koop: /.tf.a.n. groene le-
ren damesjas grote maat en
een prima damessportrijvvicl
l ' r i n s Bernhardweg 8

Te koop: G.o.h. autoped.
Nieuwstad 11, Vorden

Sint Nicolaas vindt bij ons
een groot assortiment

Rookartikelen
Pijpen
(i asaa.ii stekers
Tafelaanstekers
Asbakken
Kokers e.d.

Sigarenmagazijn
I). Boersma, Dorpsstraat 6

Te huur (tijdelijk): Kompl.
gemeubileerde woning.
Het Hoge 52, Vorden

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

Grote kollektie
Bloementafeltjes
Bijzettafels
v.a. ƒ 5,50 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand rok-
ken, vesten, jumpers en
truien chem. reinigen van
ƒ 3,— voor ƒ 2,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
MeJ. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5. tel. 1567

OPBERGKASTJES
voor speelgoed e.d.
slechts ƒ 2«,<>5

Do«-het-zelt' centrum
Harmsen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
BEPARATDE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63/4% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

De sint weet
voor sportieve Riamnenmode,
in z u i v e r e seheerwol

Sir Edwin
t ru ien, vesten, pullovers en vcstons
worden liet meest gewaardeerd.

Wapen, en sporthandel

Martei
doeltnfftndl

Zutphcnsewe» 15 a
Vorden Telefoon 05752-1272

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER ...

DINSDAG

GEHAKT

500 gram

500 gram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram

PRIMA KOFFIE 250 gram

MARGARINE 3 pak

178

198

168
135
84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RIB-, HAAS. EN

SCHOUDERKARB. 500 gram 325

DOORREGEN

RUNDVLEES 500 gram 275

VERSE WORST 500 gram 235

GEHAKT 500 gram 198

IIAMKAAS 200 gram 110

SNIJWORST 200 gram 100

BOTERHAMWORST ... 200 gram 6O

KALFSPATEE 200 gram HO

IIEIDEHONING 25O

BLOEMHONING 175

ZUURKOOL 500 gram 35

FIJNE ROOKWORST ... 250 gram 98

Rund-, kalfs. en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

St Nicolaas cadeau's
VOOR GROOT EN KLEIN

Het adres

Boeken, pockets, kantoorartikelen,
tröhelartikelen, spelen, Sint Nicolaas.
papier en/,.

CUOTE SORTERING

Fa Hietbrink
Telefoon 125,3

MET I N G A N C J VAN HEDEN IS DE

APOTHEEK

's avonds om 6 uur
GESLOTEN

(OP ZATERDAG OM 5 H D K )

Na de sluitingstijd en op zon- en

feestdagen vervoege men zich voor

spoed recepten aan

Molenweg 19
(telefoon daar 1898)

WIJ BRENGEN OOK DIT SEIZOEN WEER EEN UITGELEZEN
KOLLEKTIE IN

gouden ringen,
colliers, hangers,
broche's
en armbanden

lo ï ' t e i - in ; ; - met zorg samengesteld

klassieke modellen te-

;en u i t e r s t e scherpe pri jzen.

ONZE GEHEEL VERNIEUWDE ETALAGE IS EEN AFSPIEGELING

VAN HETGEEN TT IN ONZE ZAAK GEHEEL VKI . lP .L l . JVEND KUNT

BEWONDEREN

VOOR JUWEELTJES VAN GESCHENKIDEEËN

SIEMERINK
Juwelier _ Hoi loger . Opticien
Zulphonseweg l r» - Telefoon 1505

(JOUDEN DAMES- EN 1 I E I Ï E N .
I U N < ; E N V A N A F ƒ 35,—

(JOl DEN COLIJEKS EN
I I A M i I C K S V A N A F f 18,50

<;oi DEN m;o( HES V A N A F
I «l»—

( i O I ' D E N Al t MBA N DEN' V A N A F

j :«,—

(JOUDEN I IOI ïLO( iEBANDEN
V A N A F f l :<f>,—

iJOl'DEN LETTEIMtKOCllES

.(' 2<».—

( i() l DEN DASSPEU) J 20,75

OOK ON/E HORLOGES L K i C i E N
IN EEN K M K E VEl iSCIIEIDEN-
1IEID IN ALLE MODKLLEN VOO!:
I I TEK KEUS IN DE M E K K E N

Certina, Prisma,
Porta, Stipto

C: . . EN D.'.MES M i M B A N D -
, , . ;>;;;•: :•; \ .. Ai' | :$7,50

Sint Nicolaas
V I N D T BIJ ONS EEN R U I M E SOKTEKING
VOOR DE HELE F A M I L I E I N :

jnmpers, vesten, rokken, blouses, steimkoiisen, ny-
lons, shawls, pyaina's, nachthemden, (lusters,

schorten, cocktailschorten e.a.

llerenvesten, ( ru ien, overhemden, weekenders,

y.ellbinders, sokken (wol en crepe), nappa's.

Jongens- en meisjestrnien, vesten, ondergoed (in
leuke stelletjes), rok.j('s, pan ta lons (in llelanca,
\vo en Terlenka), m a i l l o t s, wanten, babyartikelen.

O o k brengen w i j a l l e r l e i l e u k v e v p a k t i ' n r t i U e k - n

zoals:

/.iik(!oeken, baddoeken, washandj<'s, ta lel lnkens,
lakens met slop -n en leuke kind«'iy.akdoel. jes.

i )ny.e l i o l l e k t i e flB

handwerken
l ; d e m o e i t e \ > ; i ; ï r < ! or.i I e b e k i j k e n .

FA LOOMAPf
VORDEN

Ondergetekende deelt y.ijn clientèle m<'de, dat hij met ingang van ;J.~> nov.
jl. 7,ijn Kinederij annex winkel e ir/,, heelt overgedragen aan de h e-er

H. J. Berends
Voor hef, genoten vertrouwe-i danken \vi.j al len heel har te l i jk .

Hoogachtend,

Smederij A. F. Wiggers
Linde E 27 a

In aansluit ing op bovenstaande dee] ik n mede, dal wij met ingang van
'!ó november de smederij annex winkel van de lieer

A. F. Wiggers
hebben overgenomen.

Wij hopen dat n ons hetzelfde vertrouwen /.nlt schenken dat de heer A. l1'.
Wiggers heeft genoten.

H. J. BERENDS

Graag gekregen
Pyama's
Nachthemden
Dusters

Juist dat modieuze bij:

WINKELCENTRUM

St Nicolaas cadeau's
VISAQI i A III l MS

(JOl ï I )VISSEN

SIEKPLAN'IMES

SIEKSTEENT.IES

DIERENSPECIAALZAAK

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . ' IVlrfoon OM M- i:is.r,

St Nicolaas is in aantocht!

/ORG VOOR r.U.!I>K

GEZICHTEN

KOOPT UW CADEAUS BIJ

ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 1253

DE SINT
EEN /EER VERSTANDIG MAN,
KOOPT GRAAG, W A A R . HM

het beste slagen kan!
OOK UW /AAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

VANOUDS HET BEKENDE

Pantoffeladres!
grote, sortering - vele merken o.a.

l l o l l a n d i a . Homika, Pantolnx, Colnm-
bia, (ievari, Tee-V'ee, en/,.

NEEM EERST EEN KIJKJE IN

ONZE SPECIALE

cadeau-etalage

Koop in Vorden

en u hebt kans

op prachtige geldprijzen!



Sinterklaas-aan ingen
Huishoudelijke artikelen
BROODTROMMEL geheel roestvrij staal Sintprijs

TELEVISIEKAN zwaar verchroomde thermoskan, inhoud 1 liter Sintprijs

TELEVISIEKAN roestvrij staal, inhoud 1 liter Sintprijs

HAARDKETEL .Daalderop' koper verchroomd ƒ 20,50 Sintprijs

PERSONENWEEGSCHAAL volledige garantie Sintprijs

BLOEMVAAS zwaar verzilverd Sintprijs

ROLVEGER .Leifheit' pikt alle kruimels weg Sintprijs

DEKSCHAAL roestvrij staal met deksel 14 cm Sintprijs
IDEM 16 cm ƒ 11,25 en 20 cm f 16,45

MEDICIJNKAST met spiegel .Carver' plastic Sintprijs

KOELKASTDOOS stapelbaar, helder plastic Sintprijs

SCHOTELWARMER of theelicht met waxine Sintprijs

NOTENKRAKER fraaie houten, met schroef Sintprfjs

KLEERHANGER luxe overtrokken - Sintprijs

Voor de keuken
KOOKSET ,B.K' superaluminium bestaande uit 4 kookpannen 16, 18, 20 en
22 cm, 2 steelpannen 14 en 16 cm, koekepan met teflon bekleding
GRATIS kpokpan 24 cm a ƒ 22,50

SNELKOOKPAN .Tornado' nu op alle snelkoopannen f 15,— reduktie
bv. snelkookpan 5 liter ƒ 55,75 Sintprijs

FLUITKETEL .Thekla' koper verchroomd, inhoud 2 liter Sintprijs

STEELPAN roestvrij staal, 1 liter inhoud Sintprijs

BROOD- EN VLEESSNIJMACHINE met formica blad ƒ 23,95 Sintprijs

TRAPKRUK stalen buis, inklapbaar, handig om gauw overal bij te kunnen Sintprijs

PEDAALEMMER roestvrij staal, royale inhoud, plastic binnenemmer Sintprijs

PEDAALEMMER .Gerda' plastic Sintprijs

KOOKWEKKER .Stella' ƒ 12,95 Sintprijs

WANDBLIKOPENER voor snel blikken openen Sintprijs

LEPELREK ,Kabé' roestvrij staal met wandhanger Sintprijs

PANLAPSET driedelig, schortje, panlap en ovenwant Sintprijs

FLESSENDRAGER voor 6 flessen Sintprijs

27.95
2OJ5
29,95
14.95
12.95
9.50
9.45
8.95

5.95
1,95
1.85
1.75
1.25

Sintprijs 1O6.5O

4O-75
12,95
11.95

18.5O
17,95
15.95
6.50
9.95
7.90

14.9O
4.5O
2.75

Spoelen-Schoon
KOEKEPAN .Schultina' 26 cm, bekleed met krasvaste laag,
water en vet afstotend

EIERBAKPAN .Schultina' met krasvaste teflonlaag

STEELPAN .Schultina' met krasvaste teflonlaag, inhoud 1,5 liter

STEELPAN .Schultina' koken, spoelen, schoon, inhoud 1 liter

Glas en aardewerk
KOFFIESERVIES .Melitta' 9-delig

PYROFLAME KOOKPAN uit de koelkast zo op het vuur. inh. 1.2 l ƒ 19,50

KOFFIEKAN ,Melitta' heldere vuurvaste glazen kan kompl. met opzetfilter

KOP EN SCHOTELS porcelein met fris decor, per zes stuks

ETAGESCHAAL met vergulde drager ƒ 9,90

VUURVASTE SCHOTEL Jenaer' met roosdecor ƒ 9,50

PINDASTEL .Leerdam' glas f 8,75

SHERRYGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BOURGOGNEGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BORRELGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

PORTGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

WIJNGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BIERGLAS op voet per stuk

COGNACGLAS per stuk

Sintprijs

Sintf
i

Sintf

Sintprijs

Gereedschap
STALEN GEREEDSCHAPKIST, DRIEDELIG, 53 CM LANG met een royale
inhoud, bestaande uit: handzaag 18"; hamer 250 gram; nijptang 18 cm-,
combinatietang 7"; cetaflex lijm; fretboor; schroevendraaier; metaalzaag Jr;
potlood; duimstok; zijsnijtang; buigtang; spijkers

STALEN GEREEDSCHAPKIST, 35 CM LANG met de volgende inhoud:
hamer 250 gram; nijptang 18 cm; duimstok; combinatietang 7"; schroeven-
draaier; fretboor; davidschaaf; metaalzaag; beugel Jr en spijkers

STEL a 6 STUKS .GEDORE' STEEKSLEUTELS van 6 tot en met 17 mm;
Gedore schroefsleutel 8"; kruiskopschroevendraaier; buigtang 5" en een
stel ringsleutels 10-15 mm

RINGSLEUTELSET glanzend vernikkeld, 6 st. maten 8 t.m. 19 mm f 12,50

RINGSLEUTELSET 3 stuks maten 10 t.m. 15 mm ƒ 4.50

BOOROMSLAG met ratel

GEREEDSCHAPKIST staal, blauw gelakt, met draagbeugel ƒ 8,50

WATERPAS zakformaat, lengte 225 mm ƒ 4,85

SETS METAAL SPIRAALBOREN sneldraaistaal uitvoering. In plastic
cassette, inhoud 9 boren van 1,0-5,0 mm met 0,5 mm oplopend
Set in metalen doos, inhoud 11 moren van 1,0-6,0 mm met 0,5 mm oplopend

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Hobbysets
SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINE 8 MM inklusief poetsvacht; lappen-
schijf; staaldraadborstel; messenslijphulpstuk; slijpsteen; schuurschijven;
rubber steunschijf met as en bevestigingsas. Alles in een sterke koffer Sintprijs
Bovendien extra horizontale boorstandaard waarde ƒ 15,— GRATIS

SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINES vanaf

15.75
9.75
11,25
9,95

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

21,50
15,5O
7,95
7,95
7,50
6,95
5,95
5,95
5,95
4,95
4,95
4.95

90
70

Sintprijs 29,75

Sintprijs 19,95

17,50
9,85
3,90
6,95
5,50
4,15

4,95
12,10

95,-

64,50

Autobenodigdheden
PECHKOFFER lang 50 cm. Een handige koffer voor het opbergen van
gevarendriehoek, sleepkabel, gereedschap enz. ƒ 8,15

AUTOWASBORSTEL

KRUISSLEUTEL 17 en 19 mm ƒ 7,30

TECTYL .Valma' in spuitbus ƒ 4,95

ICE FREE ,Valma' in spuitbus met ruitenkrabber ƒ 4,25

RUITSCHOON .Valma1 anti-vries voor ruitensproeiers f 3,80

WASH AND SHINE .Valma1 ƒ 3,75

Radio-Televisie
DRAAGBARE RADIO .Philips' met 2 luidsprekers in draagtas ƒ 109 —

DRAAGBARE RADIO .Philips' met F.M. kompleet met draagtas ƒ 149 —

DRAAGBARE RADIO .Philips' miniatuurtechniek met F.M. band, lange- en
middengolf, kompleet ƒ 169,—

RADIO voor lichtnet .Philips' met 2 luidsprekers in houten kast ƒ 399,—

RADIO voor lichtnet .Telefunken' met F.M. al vanaf

GRAMMOFOON .Philips' met krachtige versterker, voor 45 en 33 toeren-
platen ƒ \69,=>

BANDRECORDER .Philips' tweesporen techniek, automatische opname-
sterkteregeling. Kompleet met mikrofoon, geluidsband en aansluitsnoeren
ƒ 299 —

CASSETTOFOON .Philips'
met tijdelijk 3 musicassettes waarde f 22,50 voor f 10,—

TELEVISIE zwart-wit .Philips' ,Erres' .Telefunken' met aantrekkelijke inruil-
mogelijkheden. Prijzen zonder inruil al vanaf
Vraag naar onze inruilaanbieding

KLEURENTELEVISIE .Philips' geschikt voor ontvangst van de Nederlandse
en Duitse kleuren en zwart-wit televisieprogramma's. Alle dagen demon-
stratie aan de zaak of bij u thuis. Prijs zonder inruil
Hoge inruilmogelijkheid

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

6,50
5,90
4,75
4,45
3,75
3,40
3,25

Sintprijs 69,75

Sintprijs 129,-

Sintprijs 149,-

Sintprijs 299,-

198,-

Sintprijs 139,-

Sintprijs 239,-

99,-

620,-

2095,-

Elektrische apparaten
STOFZUIGER .Philips' draaitop

STOFZUIGER Xrres' Jumbo ƒ 182,—

VERWARMIN<MDEKEN .Erres' 1-persoons onderdeken

STOOMSTRIJKER .Philips' ƒ 59,95

STRIJKIJZER .Rowenta' lichtgewicht ƒ 34,50

HAARDROOGKAP .Philips' van ƒ 49,95 voor f 39,95
bijpassend vIc^Btatief f 18,25

HAARDROOGKAP .Ismet' met tafelstatief

HAARDROGER ,Erres' Rosetta ƒ 69,50

COFFEE MAKER .Daalderop' roestvrij stalen kan voor automatisch koffie
zetten van 12 koppen koffie f 78,50

BROODROOSTER automatisch

BROODROOSTER .Kalorick'

VENTILATORKACHEL met thermostaat en aangemonteerd snoer

WEKKER .General Electric' elektrische wekkerklok

TAFELVENTILATOR ,Erres' ƒ 22,50

SCHEERAPPARAAT .Remington' Selectric £98,50

SCHEERAPPARAAT .Remington' Selectric 300 ƒ 119,—

ELEKTRISCH FORNUIS 4-plaats waarvan 1 snelkookplaat, oven met
thermostaat f 375.—

Afwasautomaten
DE AFWAS WORDT VOOR U GEDAAN

AFWASAUTOMAAT .Philips' een bovenlader voor 8 standaardcouverts.
Gemakkelijk verplaatsbaar op wieltjes. Drie afwasprogramma's
met waterontharder ƒ 999,— Sintprijs 895,-

AFWASAUTOMAAT .Philips' royale voorlader, kapaciteit 12 standaardcou-
verts. Drie afwasprogramma's, met waterontharder f 1549,—

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

139,-
159,-
65.-

52.45
25.-

32,50

39,75
33.-

69,75
37,50
16,95
39,5O
19,95

18,-
73,5O
89,-

Sintprijs 325,-

Sintprijs 1349,-

Wasautomaten
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE .Philips' volautomaat cc 1000.
De enige volautomaat die werkelijk goed centrifugeert ƒ 1599,—

ERRES WASAUTOMATEN met inruil al vanaf

MARIJNEN WASAUTOMAAT 4 kg met centrifugegang ƒ 799 —

DROOGAUTOMAAT uit de centrifuge uw was strijk- of kurkdroog maken
in de wasdroger voor 2,5 kg was

Koelkasten-Diepvries
KOELKAST 170 liter, kastmodel f 478 —

KOELKAST .Marijnen' 155 liter, tafelmodel f 349 —

DIEPVRIESKIST ,Sigma' en ,Esta' vanaf

Sintprijs

Sintprijs

1199.-
698,-
499,-

Sintprijs 295,-

Sintprijs 35O,-

Sintprijs 279,-

485,-

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46
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Maar met-Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ B3.3T1I1K

NIEUWSTAD — VORDEN

Waardevolle geschenken
geven vreugde!
Rijbroeken van Chatelaine, zitten als gegoten, v.a.
ƒ 'i9,50. Ruitereups, zweepjes, sporen, rijlaarzen.
Manchetknopen, dasspelden, sleutelhangers, sjaals

en hoofddoeken met mooie paarde-, ruiter- of

jachtmotieveiK Ruime keuze in boeken en romans
voor jagers, r u i t e r s en natuurvrienden. Drinkser-

vics, glazen met gekleurde of ingeslepen wildmo-
t i e v e n . Luchtbuksen en -p i s to len in de he te re nier-

ken. Echte jagerskijkers, kontrastrijk, helder beeld

ha rd coated lenzen, water, en stol'dicht. Merk:
CARTON, is iets bijzonders. Met lederen tas en l
jaar schriftelijke fabrieksgarantie, vergr. 8 x 30
ƒ 75,—. Tiroler loden ja^ersjasscn voor dames en
heren. Deze en ve'e andere sportieve geschenken

vindt u bij:

W a p e n - en s port handel

Martens
Zutphenseweg 15a - Vorden - Telefoon 05752-1272

Voor St Nicolaas

praktische
en nuttige geschenken!

Voorraadbiissen, prullebakkeii, prak-
tische wandblikopeners, pedaalem-

mers, liaardketels, gasfornuizen, gas-
komforen ook geschikt voor aardgas,

koelkasten Esta reeds vanaf ƒ 229,—,
diepvrieskisten vanaf ƒ 669,—, was-
a i i t o n i a l c n zeer scherpe prijzen, cen-

trifuges, elektrische dekens voor een
heerlijk verwarmd bed, mixers, baar-
< | r < M > » U a p p e i i en/,, eir/..

Badkamer benodigdheden:
zoals handdoekrekken, glasliouders,

asbakken, zerpbakjes, badhandtfrepen

closethouders, (alles vert-hroomd
koper).

Voor uw vvarnHvaler\(H»r/,ieniii{; leve-
ren wij u een ^asgeiser of elektris<-he

boiler.

LAAT U GEHEEL VRIJBLIJVEND VOORLICH-

TEN OP HET GEBIED VAN SANITAIR, LOOD.

WERKEN, GAS- EN WATERLEIDING

LOODGIETERSBEDRIJF

Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Landelijk erkend gasfitter

Inzending van
St Nicolaas-puzzle

UIT DE SINT NICOLAASKRANT

IS

verlengd tot en met
30 november 1968
A.S. ZATERDAG DUS ABSOLUUT
LAATSTE DAG INLEVERING

VORDENSE WINKELIERSVER.

Grote paardenmarkt
SINT NICOLAASMARKT

WOENSDAli I DEC.
TE I I E N C J K L O ( J L I ) .

Aankoop levende
have voor de verlo-
ting.

Marktverendging

Nuttig en . . . . graag gekregen!

klein meubelen j *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

l U Tl]l ILS

SALONTAFELS

IJ1J/KTTAFKLS

MIMI -SKTS

HAAKDKAMUES

POEF8

KAMEULZADELS

LEKTrruT VFELTJES
KOEKENKASTEN

SCHIiUFlHlKE A l i S

LADEKASTJES

K I T I K K ASTJKS

Hofleverancier Sint Nicolaas:

WINKELCENTRUM

Het geschenkenhuis bij uitstek

Alle soorten merkartikelen
in speelgoed huishoudelijk en luxe !

M A K K L I N treinen
W I L D E B K A S poppen
F A L L K IJ huisjes en/,.
A L B E 11 T rolschaatsen
C A K K E K A aiito
l» O l» T E N W A (J
I, I N C O L N autobanen
l» () I» P E N W I E (i E N
B I L L E IJ mechaniek
F O K N I I I S - J ES
I) I N K Y T O Y S . 1
J 1 1 M B O spellen
M A T C H B O X anto's
T O M T E auto's

K F N S T N IJ V E K H E I I)
S O L A lafeljrerei
S I* E N»Z O opbonvvservie/en
I, E E !J I) A M glaswerk
I) E I) IJ I E II O E K pol i^k

M E L I T T A voor het koWxeltcn
L E D E IJ U A IJ E N
B O L DO O T eau (Je cologne, alter shave en/..
B Y O U X
.VI E T A W A tin en chroom
I N V E N T T M huishoiid^^ elektrisch
B IJ A B A N T I A home s^W
T O M A D O huishoudhulpen

't is KOERSELMAN
waar Sint slagen kan

WINKELCENTRUM Bl'IJ<; . GALLÉESTRAAT — TELEFOON 1S(J4

Korselet
van Elastomeer";

optilon rits
in het

voorpand;
voorgevormde

kanten cups
met beugel;

voor
japonmaten

40-48;
cupmaten

AA A B C D ;
in wit en

zwart
44,30

Luchtig
korselet van

Elastomeer";
mooie

nylon-satijn
en flatteuze

kant;
desgewenst

ook met
voorgevormde

cups; voor
japonmaten

38-44;
cupmaten
A B C D;
in wit en

zwart
25,95

* LYCRA elastomeer - maakt foundations dunner en soepeler dan ooit!

De foundations,
die u op T V zo mooi vindt
kunt u bij ons komen passen.
Passen is een kwestie van millimeters! U lacht? Wij zullen het u bewijzen. Met Pas-Tunette,
dat is pasvorm naar maat! Pas-Tunette, voor ieder figuur.

H.LUTH

Wij vragen voor ons kantoor

kantoorbediende
mannelijk of vrouwelijk, niet Mulo-

( l i j d o i n n en ei i i L-;e e rvar im; in boek-

houden .

Voor oni'.e werkplaats

plaatwerkers-lassers

Nijverheidswei- ' '2-4 . Vorden - Telefoon I T . ' i l i

X-Sy 906/6.8 h.

Voor hen die alleen
het beste wensen 4

Husqvarna (5
De grootste keuze in Husqvarna
naaimachines van Zweedse kwaliteit
en modern naaicomfort vindt TI bii:

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 Vorden Telefoon 05752-1385

te kus! en te k e u r .

l)am''sfasscn, poricmoimaies, en/..

Zo fantastisch mooi, ;>rwoom\.
te /oenen.

Koop /e bij de m a n , die /e ook

repareren kan

Fa G. W. Luimes-B. Lammers

Wapen u
tegen koude nachten!

Koop een veilige
elektrische deken
Keu/e ui t VERSCHILLEND!:
m: ' i ! ; i n , xowel l- als 2-persoon.s

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

ook
thuis

chique en
elegant

Dit is nu mogelijk, want de muiltjes
zijn thans modieuzer dan ooit te-
voren. Bezoekt U ons, wij adviseren 1 f\ 95
U graag. " "•

WULLINK'S
scfioenïïamfel
Onbetwist, dé . ; , L o e n e n s p e c i a l i s t

I > < » psst r . i a t -l Vorden
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KOOP IN VORDEN
en u maakt kans op prachtige geldprijzen

die u kunt winnen in de grote St Nicolaas-aktie van de
Vordense Winkeliersvereniging!

V A K K IC N S LA I» l» K N 500

VRIJDAG KN ZATERDAG

VAHKKNSLAPPKN ... 500

rn iNHKÏlLAPPKN 500 ^ram

VKICSK VVOIJST 500 Kn\m

VOOÏt I)K BOTKUIIAM

HAM 150 KTJim

TONfiNWOBST 150 «ram

:LVLEES 150 gram

KOTKIiHAMWORST ... 200 j-ruin

fD- EN VARKENSSLAOKRl.f

B. G. VLOGMAN
,-i 0.>7.r,li- \:]"2\

275

275
240
245

105
89
87
60

C.B.T.B.
G M.v. Landbouw

JLING VORDEN

M i e i mede worden < U > l e ; ! e > i v;

Benoemde l a n d b o n , atiea

gezamenlijke
ledenvergadering
op maandag 'J de<-ember u.s.
's avonds om 7.30 uur in calê Ksk«'s.

Spreker de heer E. J. Woessink, < l i -
; okteur bouK' ; iu en accoun-

i : ; t van de GMvL te Arnhem.

Onderwerp:
,I)E NIEUWE OM/,ETF:ELASTI>J(i ( H T W )
SPECIAAL WAT DE LANDÏÏOrWIlECJELING
BETREFT*

Kom allen, liet is /,eer heian^rijk.

De besturen.

Buurtvereniging Delden

instuifavond
u.s. y,uterdajï 30 november aanvang
huif acht in culï' ,'( /uaantjt" Dclden

SCHIETEN . SJOELEN - BALGOOIEN ENZ.

KOMT ALLEN
Het bestuur.

VOOR GESCHENKEN IN:

Wapen- en sporthandel

Marten:
Zutphenseweg 15 a
Vorden - Telemon () r>7r>:>-1272

Speelgoederen
van 4Jan Hassink'

HET HOOGST GEPREZEN
HET LAAGST GEPRIJSD

Kom vooral een kijken naar de:
TKIX-treinen en melaalbomvdoy.en
KIBIH-plastic modelbouwdoKen
LINCOLN-autobanen
;iE/ELSC;ïIArssi»ELLEN

LECJPUZZLES tot 2500 stukjes,
voor f;root en kle in

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

er Tfo
HET SCHOENENHIÜS

Fa Jansen _ Dorpsstraat

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. W1LLEM8
kleermakerij, Rozenhof.
laan l, Zutphen.
Telefoon 2264

Nu uw
NAAMBORDJE ^̂

in enkele minutcn^B
kant en klaar

Doe-het-zelf centrum
Harmscn

SHELL INTKOIM CEEKD:

KUYPERS
presenteert:

VOOK ELK WAT WILS

opera . VV« «-iisc walsen . dixieland _ country and

western - /.uidamerikaaiis - kind«'r|i«Hlj«'s . sprook-

jes en/,.

STEtlEt) .. STEIIEO - STEIÏEO - STEREO

Langspeelplaten voor... T 0^

Crnede fichildvrkutuüis n/.s goede kookkunst; ze kan genoten worden, niet uitgelegd!

Een klein kastje?

Een elegante fauteuil?

Een passend kleinmeubel?
DAT ZIT WEL GOED BIJ ONS
EEN KOLLEKTIE OM U TEGEN
TE ZEGGEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

geschenk voor moeder?

iets voor haar f iets!
RIJWiELBEDRIJF TRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!'

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 33
In het nu volgende hoofdstuk blijkt: 1e) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Maar de priester xag het niet . . I l i j had x'n ogen gesloten, hoofd-
schuddend, als wist hij niets xinnigs meer te /eggen. Toen kwam
/'n stem, /acht en a fwc / ig als van iemand die x'n omgeving is ver-
lieten en maar wat praat voor / ich /c l f . Maar de /wi jdende biechte-
l i n g k l o n k e n de geprevelde woorden in de oren als het geweld
van scantierende stemmen in een koor: „Kn Jcxus, hun geloof x ien-
de, xei: „Kind, uw schuld is u vergeven."
l lij ging M a r t i n naderhand voor, naar de u i tgang van de kerk. Zij
liepen uit tic schaduwachtige schemer van de kerk naar de l ichtere
schemering buiten, / i j gingen samen door de lichter wordende
schemering, wandelend als broeders. Door xijn grootte keek Martin
op de priester neer, maar in xijn hart hield hij hem hoog, want hij
was getuige geweest van xijn zachtmoedigheid en hoc hij in xijn
dagel i jkse doen gestalte gaf aan .lexus.

De hemel was iets l ich ter geworden, l loc dan ook, de dag bood
meer perspect ief . Zij namen afscheid onder de paar lgr i j /e winter
hemel. De priester t racht te M a r t i n in het gcxicht te xien, iets waar-
voor hij l ie t hoofd in de nek moest leggen, xoveel k le iner was hij
dan ilc lange of f ic ie r : ,,Ik hoop u nog eens gauw weer te xien. U
bent in elk geval e e r l i j k . Veel jonge mensen missen gelukkig de

onverschillige, gladde deugdzaamheid van verscheidene ouderen.
Dexe rimpelloxe deugdzaamheid, dit gladde onbewogen geloof,
heeft de mensheid nauweli jks aangeraakt, laat staan bewogen. On-
xe hoop is op de jeugd gevestigd. Wij verwachten veel van haar .
Wij verwachten krachten ! Wat wi lde u mij nog vragen ?" voegde
hij er benieuwd aan toe.
Mar t in haalde diep adem: ,,l loc l u i d t uw naam, pater V"
De geesteli jke antwoordde: „. 'Mijn naam is Schrijver. Doet u dat
iets schr ikken V" Vragend bleef hi j Mar t in a a n k i j k e n .
Dexe xei : „U bent een goed opmcrker. Men had mij gexegd, dat
uw naam mogel i jk „Post" xou kunnen xijn."
De priester schudde xijn hoofd. Na een aarxcl ing xei hij: „Helaas
v.)or u, is het Schr i jver . .Maar als ik ooit, nu of later, iets voor u
kan doen, kom dan ! Ik weet dat de SS u belaagt. Hebt u h u l p no-
dig of een schuilplaats, kom a l s t u b l i e f t . We x u l l e n doen wat wc
k u n n e n , ja meer, we x u l l e n naar het onmogeli jke gr i jpen . Wacht, -
ik moet u nog iets geven !"

Terwijl hi j xich verwijderde, in de kerk verdween, dacht M a r t i n
aan dat mitrai l let tesalvo. Van wie was die garve v u u r geweest V
l loö thmann V Dit was xeker: beide dingen, dat salvo en dat schot
van I n g r i d luidden hem gered van de SS. N a t u u r l i j k hadden „de
x w a r t c n " graag gexien, dat hij onder een dolk was geva l l en , hoe
geruislozer hoe liever als het de Abwehr betrof.
De priester was teruggekomen. „Wat hij heef t laat me onverschil-
lig. Ik weet nu immers dat Morbleue Lia niet heeft kunnen berei-
ken."
De priester tastte in x'n habij t . In xijn hand hie ld hij het mes: „Op-
dat u moogt weten, dat wij niet alleen bidden maar ook de wereld
rondom in het oog houden."
Mar t in dacht: „ l la ! hij verbaast me steeds meer." I lij nam de dolk
aan. In de ene xi jxak van x'n bont jas voelde hij het pondxware
Giisentiepistool. l lij stak de dolk in de andere xijxak. Hij s t tik de
priester x i j n hand toe. De handdruk was van beide kanten har te l i jk .

Martin keerde xich om en dacht: „Ingrid."

Zij stond weer op de manshoge wal achter de kerk. Hij keek op tot
haa r : het heel b l a n k e gexicht niet de van t in t wisselende ogen.
„Ogen, gewassen met he lde r water uit de fon te inen van de hoop,"
d a c h t hij . Ogen l i ch tb lauw, haar gocdgesneden, grote, vooruit
spr ingende mond. l l i j luid, meende h i j , van Ingr id gehouden omdat
hij te jong was, toen, hoe lang was dat geleden, l let leek een men
scnlccf t i jd , vier jaar , haar l i chaam. Zij was nu gekleed in een h a l f
lange dikke win te r jas van goede snit (alles is van goede snit bij
haar, xelfs het kleine damespistool is xeldxaam mooi van vorm,)
een blauwe nauwslui tende trainingsbroek. De lijnen van haar lange,
goedgevormde dijen en benen. Naa ld sehe rp tegen de parelgri jxc
l u c h t , geëtst in het tegenl icht .
, ,Wie schoot er e i g e n l i j k met dat machinepistool V"
Zij antwoordde onverschi l l ig : „Het was de priester."
„Welke priester ? vroeg hij ongelovig."
, De priester met wie je stond te praten."
„De kle ine priester V"
Ja ! kn ik te xe: „Hi j schoot van een bovenraam ui t . Hij mikte xorg-
vu ld ig , omdat hij niemand wenste te raken. De „xwarten" schrok-
ken xich wi ld . Ze hadden geen idee van de r i ch t ing . Wat lach j i j ,
Mar t in !"
Hij dacht: „ H a ! Dexe kleine priester met x'n s l imme boerenge
xicht ! Hij xiet er uit als een gedresseerde xeehond. Hij is xacht als
een lam. Moedig ook als een leeuw. Hij is. xoals in de Bijbel staat
geschreven: „oprecht als de du iven en l i s t ig als de slangen." Ik val
nog eens om van verba/ing."
„Weet je dat xeker V vroeg hij s l im. Jij hebt 't je xeker verbeeld.
Al die ti jd stond hij achter me in de kerk. Hi j heef t al x 'n krachten
nodig om op de been te b l i j v e n , laat staan met ecu mi t ra i l l e t t e uit
een bovenraam te schieten. Vergeet het maar. l let was een ander."

(wordt vervolgd)



Door de dokter
voorgeschreven

KINDEKSTEIJN.
SCHOENEN
o.a. Piedro en P<'di-
Forina
koopt u hij

HET SCIIOENENHTIIS
Fa Jiuisen, Dorpsstraat

KEUKENKASTEN
keuze uit meer dan 20
soortent, vanaf f ÜO,-

Doe-het-zelf-centrum
Harrasen

'DANLON
PANTY-NYLON!
Nylons die ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
modetinten. "€

MAAKT I I IEDEKK SPORTMAN OK -VKOl'W MET

Trainingspakken in h«'lanea of kalo«>n, ook in clubkleuren. Turn- of bnllelpakjes, voet-
hnlbroekeit . Volley- en voetbalkleding, < luhkoiisen, sclieenbeselienuers. AIMDAS voet-

i i . Ledeivn en plastic \oe iha i < n. V o e i i > : i i [ i o i i i | » e i i . Ruitersport geschenken in
sortering.

SPORTLEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS
Martens

Let op!

Behalve vele grote geld-
prijzen, tal van andere
verrassingen in de grote
St Nicolaasaktie der
Vordense winkeliersver.

Bezoek nu reeds onze nieuwe slijterij!
IN VERBAND MET DE KOMENDE FEESTDACI'N
HOPEN WIJ ONZE AFDELING

SLIJTERIJ in ons nieuwe motel
A.S. D I N S H A C ;;
TU N K M K N

ituuns IN < ;KI : I ; I MK

Tijdelijke reklame:
l literst'les S lo -k V'rmoutli voor J (>, l f >

l Hes Colombo Sherry voor J 4,8.1
l groU- lies Cidre Duitse Se<-t voor J 1,'if)
Picollo's Duitse Seel per f lesje voor f 1,35
(irote fles -lus d'Oniiige voor f O.!»f>

Nieuw!
Nectar d'Onmgr < t banana p''r fles ...... voor f !,({()
,'3 halve liters K 'lier bier ..................... voor J 0,!)7
li flesjes Keiler bier ........................... voor j 0,8!)

KM AANKOOP VOOK EEN WA A K D E VAN J 15,—
EEN STENEN K I J I I K J E I IIAMP.O/EN IIESSKN.
VVMN VAN J 2..10 VOOll C 1

^ PRACHTIGE GESCIIENKDOKEN
•^ MOOIE S I E K K K ; I K E N EN K-LESSEN
^ K I N N E N - EN Hl I T E N L A N D S ( jEDISTILLEI .KI )

Slijterij 'De Zon'
ZUTPHENSEWEG VORDEN TELEFOON 05752 - I : > : ; < ;

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

Te koop: Biggen. A. Poter-
man bij .Buitenzorg'
Warnsveld

Voor goede
rywielreparatie naar:

BIJWIELBEDBIJF
TBAGTEB

Te koop g
NUCHTERE
STIEBKALVEKEN
voor het masthok.

•iOERS'
vee- en va.rkenshandel, Vor-
den - Zutphenaeweg C 67 d
Telefoon 1408

Asito verte
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

'J KOOT JEBBINK
ntaringstraat n

Voor alle soorten RUW-
VOEDEB8 als hooi, stro,
bierbostel, aardappelvezels,
enz. bellen naar:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerlnk Vorden
tel. 05752-6813

T/m 5 december:
(JEREEDSCHAPKISTETV

ƒ 5,50 per stuk
l)oe,-het-y,elt' oen* rum
Ilarniseii

Geef vreugde en gezelligheid

Klik!...
één druk op de knop

en open is uw echt
automatische
inschuifbare paraplu

In uni, ombré of met f leurige
bloemdessins... en met één hand
te openen. X D

Kbboldautomatic
U weel wel - van de TV!
Ook dit laatste nieuws in paraplu-
mode vindt u weer bij:

LUTH

BOEIENDE SPELEN VOOll P l l U T T K l E
A. VONDEN

Stratego, Scrable, Moaopoli, t a f e l t e n n i s , |>ii/.y,les, roulette
dam- en scbaaks|ieleu, kaartspelen, poker- en dobbel-
stenen.

Martens
' ! < ; N _ UN SPORTHANDEL

Koffiekamer
Nutsgebouw Vorden

\ I M . I l ) \ < J (i DECEMBER A.S.

klaverjaswedstrijden
Aanvang 7.,'Jo uur.

Opgave tot woensdag J deeember bij A. J. Wen-
tink, Jnlianalaan :W

1300 liter ƒ 125,—
Keune, \ijverheidswej;

RIBCORD MUIL
Voor hem. die qoed ( ) >
wil gaan. Lekker wan
voerd en soepel zooltic. 1 Q 95

SCHOENHANDEL,
WULLINK

Dorpsstraat - Vorden

SUPEB BENZINE
48.8 CENT PEB LITEB

KEUNE
Industrieterrein

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en elke dag vers
aan huis verkrijgbaar

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l, tel. 1283

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

EN GESCHENK VAN

kunstnijverheid
JA?
DAT WISTEN WE WEL

OOK ONS IDEE.

In onze zaak is hot w e o r

voor u u i t < M ' s t a h l

De Sint komt
U toch ook!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEU05752M3 14

Vandaar in Danion nylons
een keuze uit een waaier
van kleuren. Danion ny-
ions vanaf 2.25.

A.S. r /ATEKD\( i

Ratti 1-AZSV 5
A a n va i i 3 ( ) uur

A.S. ZONDAU

Ratti 1-Vios Beltr. 3
2 uur

'JAN HASSINK'
b i r d t n ceti u i U i c i i M - i i i l c s o r l t v

St Nicolaas geschenken
ronder:

FOTO-Al. ï i ï 'MS, I J i \ E J'OST
V l I J M O N N K N , BALPENNEN-
BOEKEN voor ,joii£ en oud
SCIIKIJFMAPPEN. / A K A < ; E N I ) A ' S
1JMH), VEIÏFDO/EN

St Nicolaas slaagt in Vorden!

Luth

Brand in den toren te Vorden 1817
Vorden, 22 februari 1817

NIKUWSTAD VORDEN

Ook met
Sint Nicolaas
VOOR HEEL DE BURGERIJ (T^^T

'Jan Hassinks'
rookgerei

Aanstekers, asbakken, kokers,
tabakszakken, en/,, en/.

Verlovings- en visitekaartjes
de nieuwste modellen. Bestel ze nu
Drukkerij Wee vers - Tel. 1404

Bupro-gas
Het gas voor Iedereen
zonder statiegeld

WEÜLEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 4fS
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. VVaarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,

1531
Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Des namiddag-s om half twee uren bij een si erken wind,
hagel- en sneeuwbui, sloeg- de blixem in het spits van
den toren, staande in het dorp Vorden en al aanstonds
ontdekte men brand. Alle mogelijke voorzorgen wierden
bij de hand gehouden om den brand te blusschen en het
dorp, waarin verscheidene huizen met stroo gedekt, te
behoudeni. De groote brandspuit door de Mark van Vor-
den aangeschaft, alsook de draagbare brandspuiten van
de huizen Vorden, Hackfort en den Bramel wierden aan-
g-e) vracht. Zonder eenig tijdverzuim werd de toren van
manschappen voorzien, die hand aan hand het water
omhoog bragten; de draagbare brandspuit in het dorp
Vorden zich bevindende wierd medegenomen, maar men
kon daarmede, door de naauwte van den toren den brand
niet bereikeni.

De meester metselaar Jan Weenink met Hendrik Jan
Bosman, Jan Vruggink, Arnoldus Enserink, Berend
Boschman, Arend Jebbink, Willem Norde en meer an-
deren klommen zoo hoog in het spits van den toren als
mogelijk was en maakten van eene gewone koperen gla-
zenspuit, zoo oordeelkundig en bedaard gebruik, dat
daardoor het verspreiden van den brand belet wierd,
schoon zij zelfs zoover gevorderd was dat de leyen van
den toren afvielen en de vlam van buiten doorsloeg,
bragten zij het zoover dat men hoop hadde, dezelfde te
overwinnen, maar het vuur dat in het spits van den
toren, tusschen het houtwerk en de planken, waar men
niet konde bijkomen, zich bevond, door de wind weder
aangestoken wordende, verhief zich de brand telkens
zoodanig, dat men vreesde den toren niet te zullen kun-
nen behouden en zij zoude waarschijnlijk een prooy der
vlammen zijn geworden, zoo men niet door het open-

slaan van planken een gat. ;i;m den toren had gemaak'.,
zoo hoog men met mogelijkheid kon komen, waardoor
voornoemde Hendrik Jan P.osmaii, n i e t /onder levensge-
vaar vervolgens de leyen en planken ter plaatse daar
den brand zich bevond, loswerkte en daardoor middel gaf
om togens ruim half vijf uren den brand gelukkig te
blusschen, waardoor den toren, hoezeer van boven be-
schadigd, echter zoowel als het dorp behouden is ge-
worden en verder, behalven Hendrik Jan Boschm;ui.
die, bij deze zijne zoo lofwaardige als welberadene po-
gingen, door het afvallen van leyen gekwetst g-ewonlen,
geen ongelukken hebben plaats gehad.

Alle Ingezetenen beijverden zich om hunne dienst vaar-
dige hulp toe te brengen.

De Heer Marken Richter Baron van Westerholt v;m
Hackfort, die zelfs men zijn brandspuit was toegescho-
ten, beijverde zich evenzeer als presente gecommiteer-
den, de Burgemeester en Vice Burgemeester, om alles
wat voorzichtig en bedaard beleid toeliet, te bezorgen
en in alle onverhoopte gevallen, welke bij den zware
storm onberekenbare gevolgen hadden kunnen naar zich
slepen, te voorzien.

De Burgemeester van het naburige Hengelo aan welke
men tijdig kennis had gezonden, waren met twee brand-
spuiten en een groot aantal manschappen, reeds ten
half vier uren, ter onzer hulp overgekomen.

Aan deze, evenals aan allen, die zoo prompt als ijverig
en onverdroten ter onzer bijstand toesnelden en, werk-
zaam waren, betuigen wij alle onzen hoogsten en ver-
schuldigsten dank.
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