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FEESTELIJKE INTOCHT ST.-NICOLAAS
KERKDIENSTEN zondag 3 december
Zaterdagmiddag arriveerde hier met de trein van
Hervormde kerk
kwart over twee St.-Nicolaas met zyn knechten.
9.50
uur
Vic.
Mej. E. B. Y. Holtrop, Olst
Nadat de Sint door het bestuur van de winkeliersJeugddienst.
vereniging was verwelkomd maakte hy met medewerking van de beide plaatselijke muziekkorpsen n.m. 7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
een feestelyke rondgang door het dorp. Talrijke
Kapel Wildenborch.
kinderen en ouderen volgden hem op deze tocht,
waarbij de Zwarte Pieten met gulle hand allerlei 10 uur Ds. J. H. Jansen.
lekkernijen rondstrooiden.
By het Gemeentehuis werd de Sint door de BurgeGeref. Kerk
meester ontvangen.
10
en
3
uur
Ds.
J. D. te Winkel.
Namens het Gemeentebestuur bood de Edelachtbare heer v. Arkel de Winkeliersvereniging zyn
R.K. Kerk
gelukwensen aan met het 12% -jarig bestaan. In
en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof
zijn toespraak wees hy de Sint erop dat de winke- 7.30
liers tijd noch moeite gespaard hadden om de R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
Goed Heiligman een luisterrijke ontvangst te be- n.m. 3.30 uur Lof.
reiden; de etalages zien er prachtig uit en diverse
Zondagsdlenst Doktoren
zakenpanden werden uitgebreid en gemoderniseerd. De zakenlieden kunnen dan ook gerust con(alleen voor spoedgevallen)
curreren met hun collega's uit de naburige steden. Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagVerder memoreerde de burgervader dat de wens
van vorig jaar, om een begin te kunnen maken avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
met het rioleringsplan, dit jaar in vervulling is S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.
gegaan. De riolering in het Molenplan en de Stationsweg is reeds gelegd, de overige straten in
Zondagsdlenst dierenartsen.
het dorp zullen geleidelijk volgen. Het enige wat
Vorden
— Steenderen — Hengelo (G.)
hierbij ontbreekt is een rioolwaterzuiveringsinstallatie om het vuil in de beek te kunnen lozen. Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagSpr. hoopte dat ook dit punt van het verlanglijstje avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566
van het Gemeentebestuur spoedig verwezenlijkt
Vorden — Zutphen
kan worden.
De straatverlichting zal nog dit jaar belangrijk Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondaguitgebreid worden. In het Molenplan zyn de laat- avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.
ste huizen in aanbouw. Het komende jaar hoopt
tel. 06751-333
het Gemeentebestuur het nieuw aangekochte
bouwterrein van de Wed. Broekgaarden te kunBrand melden: no. 1541.
nen ontsluiten. Met deze woorden verklaarde de Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
Burgemeester de St.-Nicolaasweek voor geopend.
(Bureau Rijkspolitie)
Hierna heette de voorzitter van de Vordense Winkeliersvereniging, de heer Remmers, de Sint van
Weekmarkt.
harte welkom. De heer Remmers wees de Sint Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
speciaal op het dit jaar gebouwde bejaardentehuis
„De Wehme". Spr. hoopte dat de Sint na afloop aangevoerd 83 hWen, waarvan de prijzen
van zyn rijtoer door het dorp, tot de overtuiging varieerden van ( "(K- tot f58,— per stuk.
zou komen dat hij voor al zyn inkopen by de Handel was traag.
leden van Winkeliersvereniging kan slagen.
Burgelijke stand van 22 t.ra. 28 nov.
St.-Nicolaas feliciteerde eveneens in zyn toeGeboren:
zoon van B. J. Besselink en T. A!
spraak de Winkeliersvereniging met haar 12%jarig jubileum. Het deed de Sint veel plezier dat Steenkamp; dochter van M. Rouwenhorst
er zo'n vooruitgang in het Vordense zakenleven en T. de Boer; zj^a van J. H. Koning en
te bespeuren valt. Sinterklaas had zelf ook nog H. A. Pardijs.
^p
een verlanglijstje meegebracht. Hy' wilde nl. gaar- Ondertrouwd: Geen.
ne enige Zebrapaden in het dorp en een mooi
Gehuwd: Geen.
sportveld in de onmiddellijke naby'heid van het
Overleden: Jkvr. A. Boreel, wed. v. E. Credorp.
Na dit officiële gedeelte vervolgde de Sint zijn mers, 81 jaar; E. Riefel, vr, ongeh. 58 jaar.
rijtoer. Tot slot bracht hy een bezoek aan het R. Riefel, vr. ongeh. 63 jaar.
Nutsgebouw waar hij door de Vordense jeugd
BALLEROSPEL.
enthousiast werd ontvangen. Hier onderhield hij
zich een poosje met de jongelui waarbij hij de Dinsdag was in zaal Bakker de eerste avond
'kinderen tevens een presentje aanbood. De zieke van het Ballerospel der Vordense Winkelierskinderen thuis werden evenmin vergeten.
LEDENVERGADERING MOTORCLUB
Onder voorzitterschap van de heer B. Pardy's
werd in hotel het Wapen van Vorden een ledenvergadering gehouden van de V.A.M.C. „de Graafschaprijders". In zijn openingswoord wees de voorzitter er op dat er een actief jaar achter de rug
is. Voor de ritten bestond grote belangstelling.
De club- telt op het ogenblik 116 leden. De toto
draait goed. In de p.c.c. ritten werden goede resultaten geboekt. Bij de solo-motoren verwierf de
heer W. H. Rouwenhorst een 2e prijs. In zyn jaarverslag gaf de heer D. J. Rouwenhorst een uitvoerig exposé van het wel en wee der vereniging.
De penningmeester, de heer Joh. J. van Dij k,
heeft het afgelopen jaar ook goed geboerd. De
heren B, Pardy's en G. Janssen werden als bestuurslid herkozen. De heer Wullink, die wegens
drukke werkzaamheden zijn werkzaamheden als
bestuurslid' niet meer kan uitoefenen wordt opgevolgd door de heer D. Pardy's.
Besloten werd om medio december een z.g. pannekoekenrit te houden. Op zaterdag 3 februari 1962
zal de jaarlijkse feestavond worden gehouden.
De ritten voor het volgende seizoen werden vastgesteld.

A.s. zaterdag 2 dec. het jaarlijks
St. Nicolaasfeest v.h. N.V.V.
Om 2 uur arriveert St. Nicolaas in
het Nut.
Daarna het toneelstuk voor de jeugd:

„De derde doet de deur dicht"
Kinderen van 3 t/m 10 jaar, die nog
geen bon hebben, worden alsnog verzocht deze af te halen, B. v. Hackfortweg 22.

vereniging. Verschillende personen beproefden reeds hun geluk.
De dagprijs, een fiets, werd gewonnen door
de heer G. J. Barink, Hackfort. H. Decanije
en W. Wesselink ontvingen elk een waardebon van f 75.—-, H. Bosch, J. Zweverink en
A. Siemerink f 50.—, v. d. Zande, H. Memelink, D. G. Wesselink en H. L. Memelink
f 25—, Stoltenborg, v.d. Zande, T. Roeterdink, Mombarg, Schoenaker, J. Zweverink,
G. W. Winkel. J. van Ark, W. Winkel en
B. Abbink elk f 10.—.
We geven u de raad: Neem aan het ballerospel deel zodra u 5 ballerobonnen bij
elkaar hebt. Dan wordt de drukte over alle
avonden gelijk verdeeld en hebt u geen last
dat u de laatste avond wordt „doodgedrukt".
U weet toch, dat u reeds op vijf ballerobonnen een werpkaart ontvangt en niet op
tien, zoals eerst was aangegeven?
De volgende werpavonden zijn: zaterdag,
maandag en woensdag a.s.
Als extra attractie gaat „de grote onbekende"
door het dorp en de buurtschappen en stopt
het winkelend publiek een waardebon in de
hand. Let dus op de grote onbekende!
GESLAAGD.

De heer B. Bekman, opzichter-tekenaar bij
de Gemeentewerken, slaagde te Arnhem
voor het eerste deel van het examen wegen waterbouwkundig opzichter.
LANDBOUWRIJPAARD
Door de commissie van de Federatie van Landelyke rijverenigingen is de B-premie hengst Waldo,
1167 Sgldt, van de heer B. H. Koning, „de Koste",
na beoordeling onder de zadel en verrichtingsproef het certificaat landbouwry paard toegekend.
De hengst werd voorgereden door de heer G. H.
Wuestenenk, „de Weideman".

FEESTELIJKE OUDERAVOND BIJZ. SCHOOL
EN AFSCHEID MEESTER E. SCHOLTEN
De Byz. school op het Hoge hield onder grote belangstelling haar feestelijke ouderavond. Wegens
afwezigheid van de voorzitter Ds. H. J. Jansen,
werd de avond geopend door de waarn. voorzitter
de heer A. J. Lenselink. Hy hoopte dat alle belangstellenden en ouders de zegen van het Chris telyk onderwijs blijven waarderen. We leven thans
in het tydperk van vervlakking. Doch van een
warm medeleven met het Chr. onderwijs getuigt
de jaarlijkse Uni4collekte.
Verder utond deze avond onder leiding van het
hoofd der school de heer A. J. Zeevalkink. Onder
leiding van de heer H. J. Radstake werden enige
zangstukjes op uitstekende wyze ten gehore gebracht. Door enige jongens en meisjes werden met
gitaarbegeleiding enkele liedjes gezongen, wat
zeer op prijs werd gesteld. Ook de toneelstukjes
zoals „De wildbraad", waarby een poot zoek was,
„De zuurkool", „De schoenhandels winkel", „De
zeven druppels", enz. kregen een goede vertolking.
De door een achttal meisjes uitgevoerde volksdansjes vielen eveneens in de smaak.
Van de heer E. Scholten welke, na veertig het
Chr. onderwys te hebben gediend thans met pensioen de school verlaat, werd afscheid genomen.
Namens het schoolbestuur sprak de heer Lenselink. Deze bracht de scheidende onderwijzer dank
voor hetgeen hy' in Vorden voor het Chr. onderwijs had gedaan. Hy wees erop dat heer Scholten
ook aan deze school zyn loopbaan als onderwijzer
was begonnen, al was dat slechts van korte duur.
Al spoedig vertrok de heer Scholten naar een
school in de buurtschap Lintelo gem. Aalten. Vervolgens diende hy het onderwijs te Rynsburg,
waarna hy in 1944 weer te Vorden terecht kwam.
Spreker hoopte dat ook straks in hun nieuwe
woonplaats God de heer en mevrouw Scholten een
goede gezondheid moge schenken zodat zy ook
daar tot zegen mogen zijn. Namens het schoolbestuur werd de heer Scholten door twee leerlingen als blyk van waardering een cadeau aangeboden. Mevrouw Scheen ontving bloemen.
de heer Scholten dank
De heer Zeevalkink br
voor de steeds prettig
collegiale samenwerking en wenste hen G
'Zegen toe op hun verdere levensweg.
De heer Scholten bedankte voor-het gesprokene
en het cadeau, ily hoopte dat uescuur en oude*-*
wijzend personeel de kracht mag ontvangen het
werk voort te zetten omjje kinderen te wijzen op
de enige naam welke o^^Hrde gegeven is. Hierna
werd de scheidende ono^pijzer toegezongen met
psalm 121 vers 4. De bver Zeevalkink sprak een
kort slotwoord en eindigde met dankgebed.
Van de gelegenheid om de heer en mevrouw
Scholten de hand te drukken werd een druk gebruik gemaakt.

JEUGDDIENST
op zondag 3 december a.s.
Vicaris xnej. E. B. Y. Holtrop
uit Olst
Onderwerp van de preek:
„Wij geloofshelden?"
Aanvang samenzang om 9.50 uur.

SPECIALE ATTRACTIE
De Vordense winkeliersvereniging is dit jaar wel
buitengewoon actief. Niet alleen de ouderen maar
ook de jeugd van Vorden kan in de St.-Nicolaasweek deelnemen aan het bekende „Ballerospel".
Ieder kind op de lagere school heeft nl. een werpkaart ontvangen, waarmee het a.s. zaterdag kan
meedingen naar prachtige prijzen. De hoofdprijs
voor de jeugd is een Empo jongens- of meisjesrijwiel. Verder zyn er nog pryzen zoals: fototoestellen, voetballen e.d.
Om een ieder in de gelegenheid te stellen te werpen, worden de scholen om beurten in zaal Bakker
verwacht, dat wil zeggen: l uur Byz. school het
Hoge; 2 uur By'z. school Wildenborg; 3 uur R.K.
school Kranenburg; 4 uur O.L. school Medler; en
tenslotte om 4.30 uur de O.L. school Dorp.
PARTIJ VAN DE ARBEID
Onder het wnd. voorzitterschap van de heer Harwig hield de afd. Vorden van de P.v.d.A. in Hotel
Brandenbarg, een ledenvergadering.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer Koerselman tot voorzitter herkozen en de heer Wahl tot
penningmeester.
Uitvoerig werd stilgestaan by de te volgen gang
van zaken bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen
en de verkiezingen voor de Prov. Staten. De advies- en propaganda-commissie zal een en ander
met het bestuur uitwerken.
Breedvoerig werd nog gediscussieerd over loonbeleid, spanningen op de arbeidsmarkt en de werkclassificatie.

U heeft nog

5 dagen
voor het aankopen van

St. Nicolaascadeaux
Hofleverancier van

St. Nicolaas

Visser - Vorden
BEZOEK ST.-NICOLAAS AAN HET
BEJAARDENTEHUIS „DE WEHME"
Zaterdagavond j.l. bracht St.-Nicolaas een bezoek
aan de oudjes van het Vordense bejaardentehuis.
Nadat de Sint was welkom geheten door de directrice Mevr. Cromjongh, werd hij by het binnentreden door de bewoners van het huis toegezongen.
Het was de Sint een grote eer hier te gast te
mogen zyn en hy sprak er zijn vreugde over uit
in dit nieuwe gebouw ook een ky'kje te mogen
nemen.
De Sint vervolgde dat hem ter ore was gekomen
dat diverse mensen in dit tehuis zoveel voor anderen over hebben. Als beloning reikte de Sint aan
de navolgende personen een onderscheiding uit:
De heer Schnellke werd benoemd tot officier in
uiB, Mevr. Kolenbrander kreeg de oorkonde in de afd. textiel als
oppernaaister, Mevr. Elsman kreeg als prestatie
voor haar hulp bij afwassen de oorkonde in afd.
schoonmaken, Juffr. Stapper werd benoemd tot
opperafwasdroogster, Mevr. Elbrink werd in de
afd. bloemisterij benoemd als opperbloemen- en
plantenverzorgster, de heer Beek kreeg als beloning voor het dagelykse aardappelschillen de
oorkonde afd. aardappelpittery.
Onder grote hilariteit werden de gelukkigen de
bijbehorende versierselen overhandigd.
Aan het slot van deze gezellige by eenkomst werd
mevr. Cromjongh namens de Vordense winkeliersvereniging door St.-Nicolaas een boek overhandigd. Nadat de voorzitter der vereniging, de heer
Remmers, de directrice had bedankt voor haar
gastvrijheid, werd de avond door de heer Radstake, bestuurslid van het tehuis, gesloten.
VOETBAL
De in een blauw shirt gestoken Vordenaren zyn
er zondag j.l. niet in geslaagd RKDW een nederlaag toe te brengen. Het niet meespelen van Besselink in de voorhoede deed zich geducht voelen,
al speelde invaller Vlekkert een goede wedstryd.
In het begin van deze goed gespeelde wedstryd
leek het erop dat Vorden al spoedig een voorsprong zou nemen doch schoten van Buunk en
Nyenhuis vonden geen genade by de RKDWkeeper. Aan de andere kant kregen de Doesburgers ook een paar mooie kansen o.a. by een nonchalant teruggespeelde bal van een der Vorden
backs. Het bleef desondanks tot aan de rust O—0.
Na de thee kregen we hetzelfde spelbeeld te zien;
een steeds maar aanvallende thuisclub liep zich
telkens vast op de hechte Doesburgse achterhoede.
Toen iedereen zich al met een gelyk spel verzoend
had werd het 10 minuten voor tijd plotseling O—l,
toen doelman Wissels bij het onderscheppen van
een voorzet pardoes door Chr. Wissels tegen de
grond werd gelopen. De wegspringende bal kwam
precies voor de voeten van de r.binnen die het
leder via de binnenkant van de paal inschoot.
Enkele ogenblikken later werd het door een prachtige kopbal van r.buiten Orth O—2.
Vorden III deed beter werk en versloeg H. & K. II
met 3—2. Vorden B won met 6—2 van St. Walburgis A.
A.s. zondag hebben het eerste en derde elftal vryaf. Vorden II ontvangt A.Z.C. III en Vorden IV
speelt eveneens thuis nl. tegen Voorst V. By de
junioren gaat Vorden B op bezoek bij Zutphania B
en speelt het C elftal thuis tegen Be Quick F.
EEN MOOI SUCCES
Op de Kringtentoonstelling, welke op 24 en 25
november te Winterswijk is gehouden, behaalde
de heer W. Tragter met vier inzendingen Koekoek
Wyandotte krielen 3 eerste en een tweede pry's,
tevens 5 ereprijzen, waarby een pracht beker.

Glas- en aardewerk

Kop en schotels

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Voor de jongens

Prima

leren voetballen

Sint Nicolaas is weer in aantocht met zijn
vele verrassingen

Telefoon 1491

Voor St. Nicolaas inkopen
zoals:

St* Nicolaasgeschenken

Boeken, pockets, Vulpennen, Postpapier,
Agenda's, Tafelspelen,
Prentenboeken enz.
Ook voor St. Nicolaasinpakpapier en labels
NAAR

Nieuw; Voetbal Toto spel
Monopolie - Scrabble - Mah Jongg
Domino-, Dam- en Schaakborden
Tafeltennis en Spellenmagazijnen
Werpspelen - Kraaienschietspel
Pokerstenen en -bekers, div. kaartspelen
Div. puzzles, metaal- en schuifpuzzles

voor f 5.95

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers
Votden

Onze grote kollekties

Textielsurprises

Telef. 1421

doen uw keus gemakkelijk slagen

Fa. HIETBRINK. TEL 1253.

Voor Dames, Heren, Meisjes en Jongens

op elk terrein iets leuks en . . .

een practisch cadeau
Leuke verpakking - En de prijzen . . .
een verrassing voor U

f 7.65 per fles

KEUNE

Zie onze etalages

Haal morgen ook
een paar DUET
nylons voor 1.75

Zie binnen bij

NECCH8
SUPERNOVA

JULIA
De
wondernaaimachtoQ
die alles kan.
Deze Supernova
Ju/ia is
uitgerust met

Duomaat én Micro
Electro Regeling
Vraagt nadere
inlichtingen aan

Naaimachinehuis
Bernard Borgonjen

Kerkstraat 13

Adverteert

in Contact

D. H. te Slaa
Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297

Hier is weer

*

slaagt u beter bij

KEUNE
H.H. Pluimveehouders
Wij zijn gestart met
onze nieuwe kuikenbroederi]
A. BUKMAN

Driesteek l - Leesten
Wekelijks af te geven
ééndagskuikens, alle
rassen en kruisingen of
5-weekse jonge hennen.
Telefoon 06750.4765

Rap of Solex bromfiets
is een welkom S^AJicolaasgeschenk.

A

Edammer kaasjes, dr l kg
Voor
speelgoed en
cadeaux

EEN

weekaanbieding
l fles advokaat a *9 et
hierbij l fles wijn voor
100 gram snij worst
100 gram bacon

Wapen- en Sporthandel

Leeftijd 18-30 jaar. In bezit van rijbewijsB-EEnige kennis van pluimvee- en/of vermeerderingsbedrijf strekt tot aanbeveling.
Aanmelden zaterdags van 2-5 uur n m.

Hylkema's Pluimveebedrijf

zo'n speciale

Nogmaals

Fa. MARTENS
flinke kracht

VISSER-VORDEN
voor alle kranten worden aangenomen door
Advertentiebureau •

Luchtbuksen en Pistolen
Verrekijkers, Thermosflessen
Bowie- en Padvindersmessen
Scharen en Luxe zakmessen
Rolschaatsen, Hand- en Voetballen
Turngarnituren, Kampeerartikelen

Gevraagd voor zo spoedig mogelijk een

HL LUTH N.EUWSTAD VORDEN
Qdvertenties

die welkom zijn

Ook ruime keuze
29 et
238 et
39 et
49 et

bromfiets-toebehoren

A. G. Tragter
TeL 1256 - Vorden

298 et

Kippen, panklaar, per kg
(van l Vz tot 2 kg zwaar)

298 et

Voor voordelig, vlug en gezellig winkelen
naar

F. A. SMIT
Zelfbedieningsbedrijf

Zutphenseweg 41
Telefoon 1281
VORDEN

H.H. Pluimveehouders
en Vermeerderingsbedrijven

Bel. aanbevelend

Uit onze diepvries
Haantjes, panklaar, dr 700 gram

,,de Boggelaar - Warnsveld
Telefoon 06752-1559

Reklame vrijdagavond en zaterdag
100 gram ham 45 et
100 gram plockworst 45 et
100 gram ontbijtspek 28 et
100 gram boterhamworst 28 et
250 gram fijne rookworst 75 et

kijk dan goed uit waar u ze bestelt. Bedenk goed, dat u bij ons
f 20.— p. 100 stuks minder betaalt dan in organisatieverband.
Wij zijn niet gebonden aan heffingen en vastgestelde prijzen,
waarvan controleurs en ingenieurs
betaald moeten worden.
Ga van dit geld liever een week
met vakantie!
Wij beschikken op eigen fokbedrijf over de

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

allerbeste geïmporteerde stammen

M. Krijt, Dorpsstraat

dat is op het proefbedrijf in
Putten meermalen bewezen.
Wij kunnen u dieren leveren die
22 cent p. week aan voer kosten
en regelmatig 5 eieren per week
leggen. Leverbaar met vleugelmerk en certificaat.

Bestelt de bekende t
GOBA Kuikens
/
Gaarne voor l januari.

Gosselink's Broederijen
Dames- en herenhandschoenen in wol, crêpe, angora en leder — shawls en hoofddoeken — Dames- en herenvesten, jumpers en
pullovers — Wala pyama's — Favorita schorten — Kerko japonnen, overhemden, blouses — Zuiver wollen AaBe dekens — Vasana
Nylons — Maillots — Sokken en Zelfbinders.

Ik weet het zegt de Sint, dat ik de beste kwaliteiten, de grootste keuze en de laagste prijzen, vind bij

LOOMAN - VORDEN

WICHMOND
Erkend fokker nr. 477
Erkend kuikenbroeder nr' 11877
Telefoon (06752) 1200
De bestelde

kleurenfoto's
zijn zaterdag 9 dec. klaar.

Stijl Foto
Julianalaan 14 - Tel. 1522
P.S. Bestellen is mogelijk tot zaterdag 2 dec.

A

V

Met ingang van l dec.
1961 is ons tijdelijk
adres:

Jacobus Antonius Korenblek
»
Hermina Reindina Broekman

E. J. v. JONGEREN

Wegens huwelijk van
onze hulp in de huish.
is er per 15 dec. of
eerder plaats gekomen
voor een net MEISJE
v. hele dagen (event.
intern).
Moderne woning,
prettige, afwisselende
werkkring, event. vergoeding fiets- of buskosten.
Mevr. Killestijn
Laarstr.61-67 Zutphen
Telef. 3853
Tot 6 uur radiozaak,
na 6 uur Laarstraat 63

Vorden, C 161.
november ivol.
Hengelo-G., E 4.
Toekomstig adres: C 161.
Gelegenheid tot feliciteren van 4 —4.30
uur in Hotel Bakker.

Jonkvrouwe Agnes Boreel

wed. van Ernest Cremers
op de leeftijd van 81 jaar.
St. Lêgier, Vd., Zwitserland:
E. J.'J. B. Cremers
F/E. Cremers-Dalrymple
G. E. W. Cremers
H. C. A. Cremers
E. J. J. B. Cremers
F. J. S. Cremers
Wassenaar:
C. M. Cremers
Rotterdam:
E. Cremers
N. Cremers-Machado
I. A. Cremers
I. Cremers
's Gravenhage:
F. J. J. Cremers
Londen:
M. C. Loudonvan Tuyll van Serooskerken
J. H. Loudon
Velsen:
F. C. H. van Tuyll van Serooskerken
M. E. van Tuyll van Serooskerkenvan Limburg Stirum

Vorden, 23 november 1961.
„Kamphuizen".
De begrafenis heeft op maandag 27
november, te Vorden, in alle stilte
plaats gehad.

Overalls

Manchester Kleding
Witte vakkleding
Stofjassen
Kinderoveralls

Zaterdag 9 december

Uitvoering
van
VONNIS TONEEL
met het pracht^e toneelstuk

in de ouderdom van 63 jaar en

Jong zijn wij maar eenmaal
Opvoering tenJÊkte van het
Groene Kruis en de E.H.B.O.

in het Nutsgebouw te Vorden.
Aanvang 8 uur

Kaarten verkrijgbaar bi) de sig.mag.
Eijerkamp, Hassink en Boersma en
's avonds aan de zaal.

Het beste
vuur met

Esselina Riefel

in de ouderdom van 58 jaar.
Zwaar valt ons dit verlies.
Uit aller naam:
Fam. J. Riefel
Vorden, 27 en 26 nov. 1961.
Leuke, D 28.
De teraardebestelling zal plaats vinden
vrijdag l december om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
De overledenen staan opgebaard in de
aula van het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen. Bezoekuren; van 11-12 en
4-5 uur.

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

tiaardbranndolïe
Brandstoffenhandel

G. WEULEN-KRANENBARG
Revue-avonden

RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

50-jarig jubileum Volksonderwijs
afd.

Vorden-Linde

op 13 en 14 dec. a.s.
's avonds 7.30 uur in het Nutsgebouw

Alle uitnodigingen zijn verzonden.
Heeft iemand deze per abuis niet ontvangen,
dan gaarne even bericht.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

bij elk pak Castella Parels of Actief wit
Extra dikke plakken speculaas van 59 et voor
bij 250 gram Hotel Goud koffie

29 et

Hotel Goud thee, per pakje
elk tweede pakje voor het halve geld

79 et

Pracht strooigoed, 250 gram
Kreijenbroeks speculaas, 250 gram
Taai-Taai Van Delft, per pak
Grote suikerharten, 2 stuks
Vruchtenhartjes, 200 gram
Vruchtengries, 200 gram

59
59
49
49
49
38

et
et
et
et
et
et

Schouderham, 150 gram
Boerenmetworsten ca. 190 grair
Rund- of varkensvlees, groot blik
Puddingsaus, 2 flesjes

85
89
159
49

et
et
et
et

Erdal schoencreme, tijdelijk 2 doosjes voor
l blik aardbeien op sap
l blik bramen op sap
l pot pruimen op sap

samen voor slechts 205 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Goeie wien
hef gin krans neudig!

Koop oew Sunterklaoskedoo's bie ut
KNOLLEN te koop kleine winkeltjen op de ZutphenseH. L. Memelink, Hen- weg, waor de klokke buiten henk.
geloseweg, B 23.
Pendules, horloges, wekkers, verlovingsTe koop een zwaar
ringen,
gold en zilver.
r. b. STIERKALF, 8
dagen oud. BrummelJ. WENTINK
man.
't Alderkamp, B 61.
VORDEN
Een toom beste gekr.
BIGGEN te koop bij
Erven Groot Jebbink
't Haller E 55 Linde.
De portemonnaie van
Te koop een toom
BIGGEN. A. Poterman. Vordenseweg 31
Warnsveld.

VERLOVING*
RINGEN
HORLOGES
WEKKERS
KLOKKEN

St. Nicolaas

heeft het zwaar te verduren

Koop bij Keune

Te koop een toom
BIGGEN. L. H. Visschers, Galgengoor
C 111, Vorden
BIGGEN te koop en
een g.o.h. huishoudkachel. H. J. Pardijs,
Mossel, D 113.

56 et

en gratis een extra grote taai-taaipop

Nette vrouw zoekt
WERK voor halve
dagen. Adres te
Bur. Contact.
Te koop een z.g.a.n.
Philips B A N D R E CORDER
geheel
compleet. A. 0E
„De Boskamp
vonds na 6 uur.

Dus \V2 kg
slechts 98 et

Leuke asbakjes gratis

Mattenmogenstukzijn.
Brieven onder letter A
Bur. Contact.
Wegens plaatsgebrek
te koop 2 armstoelen
met 4 stoelen, kroonlamp, tafeltje, zitbad,
wasstel, kleine vulkachel, schoorsteenplaat, divan en haardpijp. Zutphenseweg 1.

Peulvruchtentijd

500 gram spliterwten
500 gram bruine bonen
500 gram groene erwten

Te koop gevraagd
4 of 6 knopstoelen

A. J. A. HELMINK, VORDEN, TEL 1514

Entree f 1.25

Wintertijd....

Te koop een platenwisselaar met 100 platen. C. G. Lakerveld,
Molenweg 18.

Heden werden van ons weggenomen
onze inniggeliefde zusters, schoonzusters
en tantes
Reindina Riefel

ALBERS is toch het voordeligste

Joppelaan 67, 'f Joppe
gem. Gorssel
Telef. 06759 - 1338

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk waarvan de
voltrekking zal plaats vinden op vrijdag l dec. a.s. om 11.30 uur v.m. ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur n.m.
in de Herv. Kerk te Vorden door de
Weleerw. heer Ds. J. J. van Zorge.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde moeder, behuwden grootmoeder, tante en behuwd-tante

U ziet het wel weer,

Dan kan 't langer duren
St. Nicolaas weet 't best
Keune is goedkoper dan de rest.

Keune

u weet het Goedkoper

NEEM OOK
AUTORIJLES bij TRAGTER

Concordia Hengelo-G.

't Leert prettig en goed
als TRAGTER het doet!

DANSEN

op zaterdag 9 december

Orkest „The Moodchers'

Opgave dagelijks aan de zaak
of telefonisch.
Beleefd aanbevelend,
A. G. Tragter
Telef. 1256
IJSBAAN WILDENBORCH

Ledenvergadering
heden donderdagavond om 8 uur
in de kapel.

Garage Boesveld
Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel.

1329

b.g.g. 06750-2897

Verlichtingsartikelen

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
HEROPENING LUNCHROOM „ROTONDE"
De heer A. J. Wopereis heeft in de St.-Nicolaasweek zijn geheel gemoderniseerde zaak weer voor
het publiek opengesteld. Was er vroeger plaats
voor 40 personen, thans kunnen ca. 75 mensen
hier een gezellig zitje vinden. Het buffet is nu
verplaatst naar de rechterzijde. De verbouwde
toiletten zyn ook ruimer dan voorheen. Leuke
tafeltjes en stoelen zorgen voor een fleurig geheel. Een prachtige jukebox ontbreekt evenmin.
Degene die zich zelf wil bedienen kan nu in een
overdekte ruimte gebruik maken van een automatiek.
AVONDDROPPING
Aan de door de buurtvereniging Delden georganiseerde avonddropping namen 24 personen deel.
De eerste prijs was voor de heren J. Boersbroek
en H. Hiddink; 2e prjjs de heren J. Zweverink Jr.
en Sr.; 3e prijs de dames O. Rossel en H. Poorterman; 4e prijs de heren B. Rossel en J. Poorterman. De poedelprijs viel ten deel aan de dames
Memelink en Gr. Roesink. De start vond plaats
bij de heer M. H. Gotink en de finish was by de
boerderij Haselberg Groot Dochteren (gemeente
Laren). De dropping geschiedde bij Huize „Velhorst" te Almen terwijl de opdracht was het opzoeken van huisnummer F 20 Laren. De totale
afstand bedroeg 3% K.M.

GEZELLIGE AVOND Fa. H. G. TEN BRINKE
In samenwerking met de Huisvrouwen Voorlichtingsdienst werd door het levensmiddelenbedrij:
H. G. ten Brinke aan clientèle en belangstellenden
een gezellige avond aangeboden in zaal Bakker
Nadat de heer ten Brinke iedereen van harte welkom had geheten werd het verdere gedeelte van
deze avond gevuld door het bekende H.V.D. gezelschap en vertegenwoordigers van diverse fabrieken. De aanwezigen werden door middel van
een praatje en liedje op deskundige wijze voorgelicht over de diverse voordelen die de artikelen
van Centra bieden. Een en ander werd toegelicht
door het vertonen van films en dia's. Tussen de
bedrijven door werden enkele van de aanwezige
dames in de gelegenheid gesteld hun bekwaamheid te tonen in bier schenken en het raden van
wijnsoorten, waaraan aardige prijzen verbonden
waren.
Ook de inwendige mens werd niet vergeten. Aan
het slot van deze avond dankten de vele aanwezigen met een hartelijk applaus de heer ten Brinke
voor het gebodene.

Telefoon 1491

een Poppell primeur
pracht cadeau
de nieuwe

Gas-Tafelaansteker

f 16.50
in zwart, wit, groen, rood, blauw

Sig*mag* Boersma
Telefoon 1553

DAMMEN
Het eerste tiental van DCV heeft in Winterswijk
een behoorlijke afstraffing gekregen. Met liefst
16—4 trokken de Winterswij kers aan het langste
eind. Geen enkele partij kon gewonnen worden.
Hoewel de Vordenaren 2 invallers hadden mag dit
BIOSCOOP
toch geen excuus zijn voor de zware nederlaag.
„Eddie kent geen pardon" is de titel van de film
De individuele uitslagen waren: H. ïlijks—B.
die zondagavond de bezoekers in grote spanning
Breuker l—1; te Kolsteje—A. v. Ooyen 2—0;
houdt. Een eenzame boerenhoeve in Amerika
W. Kruisselbrink—B. Nijenhuis 2—0; D. J. Tielewordt het toneel van intriges en schietpartijen.
man—P. v. Ooyen l—1; G. Koops—G. Harmsen
lr-1; H. W. ten Damme—D. KI. Bramel 2—0; A.
Tragter—H. Wansink 2—0; B. W. Schreurs—M.
Wij en 2—0; E. J. Dijkstra—G. ter Beest 1—1;
A. Dijkema—B. Wentink 2—0. De wedstrijd Olde
handen
Kotte I—DCV II werd afgelast.
ruw of schraal
A.s. week heeft het eerste MfeP een uitwedstrijd
tegen het ongeslagen Loche^H. Het tweede tiental ontvangt bezoek van Sinderen L Dit belooft
ONS BELANG HAD GUNSTIG JAAR
een spannende wedstrijd te worden want beide
De Coöperatieve Landbouwvereniging Ons ploegen staan ongeslagen aan de kop van de
Belang te Linde heeft weer een gunstig jaar ranglijst.
„JONG ZIJN WIJ MAAR EENMAAL"
Het amateurgezelschap „Het Vordense Toneel"
heeft het lofwaardige idee geopperd een herhaling te geven van het stuk „Jong zijn we maar
eenmaal", ditmaal ten bate van de verenigingen
Groene Kruis en E.H.B.O. te Vorden. Deze heropvoering zal plaats vinden op zaterdagavond
9 december 1961. Genoemde verenigingen stellen
dit plan zeer op prijs en hopen op een goede opkomst, zowel voor de spelers als voor de penningmeesters, speciaal van de nog noodlijdende
E.H.B.O. vereniging.

Het kadoo-artikel

bij uitstek

pantoffels
vindt u in de grootste sortering

bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

FEESTAVONDEN
De Chr. J.V. buurtschap „Wildenborch" hield 2
avonden in een geheel bezet verenigingsgebouw,
haar jaarlijkse feestavonden. Na opening der
eerste avond door Ds. van Zorge en de tweede
avond door Ds. Jansen, werd een gevarieerd programma afgewerkt. O.a. werd het toneelstuk „Het
spook van Spechtenstein" op vlotte wijze voor het
voetlicht gebracht. Na de pauze werd opgevoerd
„Overwonnen". Hierbij bleek dat elke medespeelster en -speler goed op zijn plaats was. Ook de
10-jarige Henk bracht zyn rol op uitstekende
wy'ze ten uitvoer, zodat ook dit stuk goed tot
zyn recht kwam. Het geheel werd afgewisseld
met zang, begeleid op de gitaar. De stille „Pantomine" viel eveneens bij de aanwezigen in goede
smaak. Het decor, grimering en verlichting was
niettegenstaande het kleine toneel prima verzorgd.
De regie van beide avonden berustte bij de heer
A. Haneveld uit Lochem. De Wilenborchse jeugd
kan dan ook met trots op deze goed geslaagde
feestavonden terugzien.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis91
Fa. A. POLMAN
Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

achter de rug. Dit is gebJ^ken tijdens de jaarvergadering in zaal Eyj^Kamp te Medler.
De voorzitter, de heer fVl. Kaemingh te Barchem, opende met een hartelijk welkom. De
directeur, de heer D. Klein Bleumink, bracht
verslag uit over het boekjaar van l juli 1960
GESLAAGD
tot en met 30 juni 1961.
Te
Utrecht
slaagde
de heer F. H. Jansen voor
Het ledental bedroeg per 30 juni 259. In dankbare herinnering werd de nagedachtenis ge- het diploma Vakbekwaamheid Slager. Daar de
ëerd van wijlen de heren L. Bannink, B. H. heer J. het hoogste aantal punten van dit
Wassink en G. J. Kamperman. De heer G. J. examen had behaald werd hem hiervoor de
ildenpenning in zilver uitgereikt.
Kok, die meer dan 40 jaren de vereniging als
Aan
de R.K. Universiteit te Nijmegen slaagde
bestuurder heeft gediend, nam afscheid in 1960.
Als nieuwe voorzitter werd in het bestuur ge- de heer G. Th. Folmer vor het doctoraal exakozen de heer H. J. Kaemingh te Barchem. De men sociologie: richting politiek en bestuursomzet bedroeg in 1960 11.391.000 kg. een toe- wetenschappen. De heer Folmer is thans werkname van ruim 9 pet. De geldomzet steeg tot zaam als socioloog bij de gemeente Breda, op
een bedrag van ƒ 3.036.324,98, waarmede voor de afdeling subsidiezaken.
het eerst een omzet van drie miljoen gulden
HET ONTSLAGRECHT
werd overschreden. Bij de C.L.O. controles De K.A.B, alhier hield bij Schoenaker op de
werd de vereniging weer in de klasse uitmun- Kranenburg een ontwikkelingsavond, waarbij
tend geplaatst, terwijl ook de rapporten van de heer J. Verbaal, Districtsbestuurder uit
de C.V.A.C, gunstig luidden,
Arnhem, een duidelijke uiteenzetting gaf over
[n opslag werden genomen 516.771 kg rogge, tiet ontslagrecht.
87.566 kg haver en 9.750 kg gerst, terwijl met De heer Verbaal ging allereerst uitvoerig in
behulp van de reinigingsinstallatie 37.403 kg over de wijze, waarop het ontslagrecht is gegranen werden geschoond.
regeld in de wet en in de overeenkomsten.
De vereniging heeft thans 3 diepvriesinstalla- Van groot belang is dat bij ontslagkwesties
ties in gebruik. Door het steeds groter worden wordt gelet op het dienstverband, hetwelk
van de hoeveelheid mengvoeders is het niet voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden
denkbeeldig dat opslagruimte moet worden aangegaan. Bij ontslagzaken moet steeds een
gebouwd.
ontslagvergunning van de directeur van het
De directeur bracht dank aan het personeel
ewestelijk Arbeidsbureau worden gevraagd.
en aan de Raad van Commissarissen en Be- Spr. behandelde achtereenvolgens nog de uitstuur voor de prettige samenwerking. Na een zonderingen hierop, het onvermijdelijke onthartelijk dankwoord aan de leden kwam de slag, het ontslag om dringende redenen en de
oestuursverkiezing aan de orde.
landelswijze die de werknemer moet volgen
In het bestuur werd de aftredende secretaris, Dij het aanzeggen van ontslag.
de heer B. G. Lichtenberg D 165, herkozen,
een dankwoord van de voorzitter voor deze
terwijl in de Raad van Comissarissen werden eerzame en actuele avond werd nog meegeherkozen de heren H. W. Mullink D 155, Vor- deeld, dat op tweede kerstdag de kinderfeestden, A. J. Lenselink F 21 te Hengelo G. en middag voor de kinderen der leden zal worden
G. J. Pelgrum te Vorden E 4.
gegeven bij café „De Zon". Hier zal o.m. een
joochelaar optreden.
Een gewaardeerd
ATHLETIEK
St. Nicolaascadeau Naar wij vernemen zal de befaamde hardloopwedstrijd Vorden—Voorst die telkenjare door athlede bekende
ielcver. „Vorden—Voorst" wordt georganiseerd,
poppell Gas
dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Dit in verband met het feit dat de KNAU op korte termijn
Zakaansteker
een toestemming kan verlenen.
f 10.— in zwart,
Athleten als de bekende Frans Kunen, Freriks,
ebr. Kluver e.a. hebben al een paar maal gef 11.- in wit, groen, rood,
nformeerd
wanneer deze wedstrijd verlopen zou
blauw
morden. Dat is wel een bewijs dat deze lange aftandloop alom bekend gaat worden. Door het
Bestuur van de Athletiekver. zal deze wedstrijd
Telefoon 1553
nu in het voorjaar georganiseerd worden.

Sig.mag. D. Boersma

5 zware BIGGEN te
koop. G. Dijkman,
D 82, Wildenborch.

Voor St. Nicolaas

BIGGEN te koop Joh.
Wesselink, Kranenburg
Te koop 5 zware BIGGEN en een schapenram. J. H Nijenhuis,
D 119, Kranenburg.
Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers
wel naar u toe!

Openb. Lagere Dorpsschool
Op 5 dec. vieren de leerlingen het

St. Nicolaasfeest
in het Nutsgebouw.
Leerlingen van de klassen l t/m 3 en de
kinderen die het volgend jaar voor het eerst
op school komen, moeten om kwart vóór
negen bij school zijn.
KLAPROOSKOLLEKTE
De onlangs gehouden klaprooskollekte heeft
ƒ 163,67 opgebracht. Dit is weer meer dan vorig
jaar, wel een bewijs dat deze kollekte ingeburgerd
raakt.
„CANTEMUS DOMINO"
Het R.K. Zangkoor „Cantemus Domino" heeft
zondag op feestelijke wijze vier van haar leden
t.w. de heren H. F. Helmink Sr, H. Besselink
op „Schutterij", B. G. Lichtenberg op „Waarle"
en J. A. W. Hartman, Kranenburg, gehuldigd,
die ruim 50 jaar lid waren van het koor.
De dag werd 's morgens ingezet met een plechtig gezongen Hoogmis.
Van te voren werden de jubilarissen bij de
ingang der kerk opgehaald en onder de plechtige tonen van het ,,Veni Creator Spiritus"
schreed de stoet het kerkgebouw binnen. Het
koor wist o.l.v. dirigent dhr. B. Koers, met aan
het orgel dhr. A. Wissink, de 3-stemmige Mis
van Mathildis op majestueuze wijze uit te
voeren, terwijl na de H. Mis het prachtige
feestlied weerklonk van de patrones van het
koor.
Op het Caecilafeest 's avonds in zaal Schoenaker werden de jubilarissen officieel gehuldigd.
Gezamenlijk zong men bij de binnenkomst der
gouden koorleden het welkomstlied, waarna
de voorzitter van ,,Cantemus Domino", de heer
H. Wiggers, op treffende wijze de bijzondere
verdiensten van de vier leden naar voren
bracht, 't Is een hele prestatie, aldus spr. om
al die 50 jaar naar de wekelijkse repetities te
gaan en de kerkdiensten steeds luister bij te
zetten. Vooral voor de door-de-weekse-dagen
was dit dikwijls een groot offer. Spr. hoopte
dat God hen nog vele jaren zou geven om
getuige te zijn van de verrichtingen van het
koor. Hij dankte hen voor alles wat zij voor
koor en parochie hadden gedaan.
Pastoor Bodewes o.f.m. uitte in zijn feesttoespraak zijn grote dankbaarheid voor de eensgezindheid, de getrouwe plichtsbetrachting en
de samenwerking van het koor, die op zo rijke
en mooie wijze de liturgie verzorgt. „Ons koor
doet 't reusachtig goed en ik mag me gelukkig
prijzen dat de verhoudingen t.a.v. pastoor,
dirigent en de onderlinge samenwerking zo
goed zijn," aldus spreker.
De pastoor stelde hierna de vier jubilarissen,
die tot op hoge leeftijd nog hun krachten gaven, ten voorbeeld aan de jongeren. Hij speldde elke jubilaris hierna de medaille op van de
Nederlandse St. Gregoriusvereniging.
De heer Wiggers bood hun hierna een blijvende herinnering aan, terwijl hij bekend
maakte, dat behalve de heer Hartman, die op
de onlangs gehouden jaarvergadering ere-lid
was geworden, thans ook de heer B. G. Lichtenberg als zodanig was benoemd, (de heren
Helmink en Besselink werden reeds eerder
ere-lid) hetgeen allen met luid applaus bekrachtigden.
De avond werd hierna op gezellige en intieme
wijze doorgebracht met diverse zangnummers,
declamaties etc.

Ijzerwaren

Gereedschappen

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

Voor
wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,
naar

Telefoon 1491

O kom er eens kijken. * * *

Vorden II - A.Z.C. m

Leuke fantasie en T.V. schorten,
vanaf f 2.95
Mohair shawls en mutsen
Handschoenen in glacé, wol en crêpe mousse

A.s.

En natuurlijk ook de originele
Grolse wanten
PASFOTO'S voor
enz. . . enz. . .
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Mombarg - Kranenburg
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Telefoon 6679
Zutphen

Natuurlijk bij Frans

Telefoon 1256

Voor St. N kol aas

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

750
Feller - Sneller
Vraagt gratis proefrit

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

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Voor
gascomforen
het adres:

Keune
HAANTJES

r

Daf service

r

Daf verkoop
OlP

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Bezocht
U reeds
het

WAAR?

A. G. Tragter

Daf rijlessen
Sub-dealer

7*^

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

Amandel boterletters
Banketletters
Gevuld speculaas
Dik speculaas
Marsepeinfiguren
Banketstaven
Amandelstaven
Speculaas
Kerstkransjes!!!'
Chocoladeletters
Speculaaspoppen^^»
Taaipoppen

PFAFF
handnaaimachine
in luxe

koffer

reeds voor

f 135.Let op de prijs.
Let op het merk.

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Tel. 1254

EMPO rijwielen en E M PO bromfietsen
Kinderrijwielen en Driewielers
Rolschaatsen en Autopeds

Huishoudelijke artikelen
o.a. Bauknecht centrifuges
Wasmachines
Stofzuigers
Naaimachines
Scheerapparaten enz. enz.
Levering via Uw handelaar
Showroom geopend van 8-12 uur en
1-5 uur.

Empo - Vorden
Voor

Radio, Televisie
en alle elektrische huishoudelijke apparaten
naar

en veel aardige artikelen op onze St. Nicolaastafel.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

De nieuwste

uur

Bezoek ur ij blijvend onze showroom:

domein van de Sint

zonder chauffeur
Garage

Aanvang 2.30

De Sint is in aantocht ...

KEUNE

Auto's te huur

zondag

P. DEKKER
Zutphenseweg 8

P.S. Zaterdag weer
Slagroomtompoesen

Telefoon 1253

Traditioneel

Sint Nicolaasbal

91

„Het Binnenhuis

in het Nutsgebouw te
Vorden

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman
tel. 1314
Vorden

op zaterdag 2 december
Aanvang 7.30 uur

Wilt u een leuk, exclusief

Muziek De Zwervers

St. Nicolaascadeau
Kijkt u dan eens bij ons

Practische Herencadeaux

Ook een fles

Brai

f. 1.50 per 500 gr.

W. RosseL tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214

AUTO-VERHUUR

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

gasgeisers
douches
ook in huur
lagere prijzen
naar K E U N E

Sportieve

St. Nicolaasgeschenken
Originele Noorse truien (Imp.)
Truien - pullovers - vesten
Shawls - wanten - mutsen
Sokken en kousen - maillots
Herenvesten met suede en corduroy
Sportkleding
Turnpakjes - trainingspakken
Wedstrijdbadpakken - gymkleding
Voetbalshirts, -kousen en -broeken
Voetbal-, gym-, basketbal- en trainings
schoenen.
Welpen- en padvinderskleding

Adverteer regelmatig

Fa. HARTENS

in

Wapen- en Sporthandel

CONTACT

Zweedse kunstnijverheid
Zweeds mandwerk en tassen
Zweeds glas- en aardewerk
Kleinmeubelen:
Kapstokken
Kapstokkleden
Lectuurbakken
Naaiboxen
Mimitafels
Bijzettafels
Tafel-divankleden
Rookstoelen enz.
Zaterdag 2 december

DANSEN
zaal WINKELMAN, Keijenburg

zal het op S december
enorm goed doen.

Grote Paardenmarkt
St. Nicolaasmarkt
op woensdag
6 december
te HENGELO-G.

Aankoop levende have voor de
VERLOTING
De Marktvereniging

Luxe artikelen

Huishoudelijke

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

Telefoon

1491

Voor een geslaagde

St. Nicolaasavond
Vcrkade chocoladeletters van 145 et-75 et
Sparletters
54 et
Schoenletters, 3 voor
98 et
Banketstaaf - Gevuld speculaas - Taai-taai
Hartige hapjes, diverse soorten

met onze

Telefoon 1379

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

Zie etalage

H. W. Groot Enzerink
-

Telefoon 1254

VOOR

St. Nicolaasgeschenken
naar

Drogisterij „De Olde Meulle"
o.a.
Tobacco
zeep, eau de cologne en lotion.

Driewielers

-

Tassen

Zaklantaarns enz.

Rijwielhandel

E. J. Lettink

} R. J. KOERSELMflN -

TELJÜFOON

BOERSMA -

Mooie geschenken voor:
Moeder
Vrouw

Verloofde
Dochter
zijn TEN CATE nylons vanaf f 1.98
Alleenverkoop voor Vorden en omgeving

4

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

St* Nicolaascadeaux

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.
Dus:

hoge reklamewaarde ~- Lage regelprijs

Uitgave: Drukkerij Wol te r s, Nieuwstad 12, Vorden

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

Voor automobilisten:

St. Nicolaasaanbiedingen
waar men nog jaren over spreekt
Geschenken van blijvende waarde

Pechlampen, asbakken, uitlaatsierstukken.Veiligheids-driehoekeD, mistlampen,
hoezen, sponsen, cocosmatten, poetsmiddelen, spanningmeters, sleepkabels,
wasborstels enz. enz.
Beleefd aanbevelend

A. G. Tragter
Chr.

*
Philips,
Braun en Remington
elektrische scheerapparaten.
Elektrische bedkruik
2 minuten in stopcontact en U
hebt veilige warmte.
Warmwaterzakken
met 12 maanden schriftelijke
garantie.

J. M. v.d. Wal

staal horloge
met gar.
nu vanaf 18.50

Weet wat U eet

Gouden
dameshorloge
vanaf 67..—•
Zilveren bedels
vanaf 1.50
Enorme keuze
gouden Heren- en
damesringen met
echte steen
vanaf 25.~-

Telefoon 1500
VORDEN

Doublé
manchetknopen
vanaf 3.75

SIEMERINK
Horlogerie
Zutphenseweg 15

Zondag 3 december 8 uur

Eddie kent geen pardon

Byoux in alle uitvoeringen

Koopt het bij Uw Bakker
De Vordense Bakkers

""Nutsgebouw"^
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zeer fraaie modellen in edelstaal en
doublé, met datum
en automatisch.
14 krt. massief -voegloos trouwringen
nu vanaf 50.—
per paar.

Tel. 1256 - Vorden

Dameshorloge
met schrift, gar.
vanaf 28.'—

Chr. staal horloge
Waterproof, incabloc, antimag.
vanaf 37.50

Gediplomeerd drogist

't Is pas Banket, als het van
de Bakker komt.

Dorpsstraat 6

Vorden

4711

eau de cologne
Tosca, Carat, Rhelngold, en Juchten
(een nieuwe creatie van het huis
der edele geuren).
Three flowers, Vlnolia, Maja,
Old Spice en Mousson
zepen, lotions, crèmes en pré- en
aftershaves.

Autopeds

Heerlijke chocoladeletters
bij

Wat U wenst van de Sint,
Voor Uw vrouwtje of kind:
Voor Uw meisje of vrind,
Wil dit bij Koerselman vragen!
Bestel daar met spoed,
Uit een winkel vol goed,
Wat U 't meeste voldoet.
7 hebt over keus niet te klagen!
^fvant de Sint heeft gezegd: ^
In hij meende 't oprecht)
Uj kwam bij ons steeds terecht:
)aar kon hij voor iedereen slagen!

Batavus
sportbromfiets

Zutphenseweg 21

-

A+ Jansen - t/t Schoenenhuis"

De nieuwste

Zie etalage

Kinderrijwielen

enorme kollektie

Sparwinkelier

REMMERS

Sint Nicolaascadeaux

Wij maken het St. Nicolaas gemakkelijk

Telefoon 1505

met:

Eddie Constantine - Raymond
Pellegrin - Marie Versini
Met kogels, kracht en koelbloedigheid
overwint Eddie Constantine alle
moeilijkheden

c

Toegang 14 jaar

j

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

