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SINT NICOLAAS AKTIE.
Wie gaan op reis?
Op de eerste drie trekkingsdagen zijn de volgende
gelukkigen uit de bus gekomen:
3-daagse vierlandentocht
G. W. Buis-v.d. Wal, J. H. Hilferink en H. Bargeman, C 93.
2-daagse tocht Teutoburgerwoud
H. Nijland, H. L. Emsbroek en E. Wentink.
Dagtocht Wuppertal
G. A. Gotink (Warnsveld), Chr. Eggink, G. W. Wahl,
G. J. Ruesink, D. A. Lenselink, J. Flamma, W.B.
J. Lichtenberg, en G. Kraayenbrink.
Dagtocht Deltawerken en Rotterdam
A. Winkels, J. H. v. Ark, J. v. Houte, G. J. Steenblik, H. Bannink, H. W. Ruesink, H. Decanije, B.
G. W. Hulleman, W. J. Wassink-Besselink 2x, G.
H. Ruesink 2x, H. Slothouber, J. Groot Enzerink,
J. Burkink, D. A. Lenselink, A. J. Aberson, W. R.
Horsting (Hengelo-G.), J. Flamma, A. Sloetjes, Z.
Regelink, H. J. Nijenhuis, D. B. Eskes, Z. Smeenk,
B. G. J. Hulleman, ü. Broekgaarden, D. Buunk,
J. B. Wuestenenk, H. J. Reerink, H. Gotink (Warnsveld), A. M. Heuveling, W. B. J. Lichtenberg, W.
Tragter, mej. G. Aartsen, H. W. Brummelman en
D. B. Eskes.
De lijsten met de juiste adressen hangen bij sigarenmagazijn Boersma, waar ook de reischeques
in ontvangst genomen kunnen worden.
ST. NICOLAAS OP DE KRANENBURG
Dank zij het initiatief van het bestuur der Vordense
Winkeliersvereniging heeft St. Nicolaas met zijn twee
zwarte knechten zaterdagmiddag een bezoek gebracht
aan de Kranenburg. Dat zijn reis niet tevergeefs was,
bleek uit de talrijke kinderschare en diverse ouderen,
die het hoge gezelschap in een druk bezette zaal Schoenaker verwelkomden.
In zijn feestelijk welkomstwoord tot de Sint bracht de
heer P. B. H. Schoenaker hartelijk dank aan het bestuur der Winkeliersvereniging, die deze komst had mogelijk gemaakt. Helaas moest de Sint verleden week
noodgedwongen wegens het slechte weer zijn reis naar
de Kranenburg uitstellen, maar spr. was verheugd dat
hij ondanks de slechte toestand der Kranenburgse wegen toch nog gekomen was. Daar de woningbouw in
deze buurtschap momenteel erg stagneert, hoopte de
heer Schoenaker, dat de Sint zijn medewerking zou
kunnen geven aan de verwezenlijking van de wensen
der buurtbewoners. Hopenlijk zullen er dan een volgend jaar meer schoorstenen roken, als de Sint weer
op bezoek komt.
De grijze Bisschop dankte voor de hartelijke woorden
en zei al het mogelijke te willen doen voor de buurtbewoners. Hij onderhield zich hierna lange tijd met de
aanwezige kinderen, liet er enkelen bij zich komen, die
niet voldoende uitkeken in 't verkeer. Nadat de Sint
nog zijn teleurstelling had uitgesproken dat de Vordense beek nog niet is gekanaliseerd en hij 't volgend
jaar gaarne een paard van dhr. Wunderink zou lenen,
ondernam hij de lange reis naar Spanje. Alle kinderen
werden ruim getracteerd.

KERKDIENSTEN zondag 6 december
He.ru. Kerk
uur Ds. Prak van Maarn. Jeuddienst
uur nam. Ds. J. H. Jansen.

PROP AGANDAFEESTA VONDEN
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen; Geld. Mij. van
Landbouw; BOG en BOLH afd. Vorden kunnen weer
9.50
op
twee goed geslaagde propagandafeestavonden terug
7.15
zien.
Medlerschool
De heer A. G. Mennink, voorzitter van de Vordense
10 uur Ds. J. H. Jansen.
afdeling van de G.M.v.L., sprak vrijdagavond een kort
openingswoord waarbij hij een bijzonder woord van
Geref. Kerk
welkom richtte tot de heer en mevr. Lokhorst uit Dr iel.
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
de heer Gotink oud-voorzitter van de afdeling, de directeur van de landbouwschool, de heer Bannink en ds.
R.K. Kerk Kranenburg
Jansen. De reden dat wij hier samen zijn is, aldus de
8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
heer Mennink, de liefde voor het boerenbedrijf.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
De pas sinds enkele maanden geleden tot voorzitter van
de Gelderse Mij. van Landbouw gekozen heer W. J.
R. K. Kerk dorp
Lokhorst sprak hierna over het onderwerp „Landbouw
8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.
in de branding". Op rustige en duidelijke wijze schetDinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis
ste de heer Lokhorst de problemen die de landbouw
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
bezig houden. De vraag die ons momenteel bezig houdt
is of er in ons land nog toekomst is voor de land- en
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond tuinbouw. De geluiden in de pers over deze kwestie
zijn nu niet bepaald rooskleurig.
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
Inderdaad levert de land- en tuinbouw momenteel een
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen felle worsteling met de toekomst, waarbij tienduizenden
half tien en tien uur 's morgens.
boeren en tuinders zijn betrokken.
Na deze causerie van de heer Lokhorst werd door leZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen den van de BOG en BOLH het blijspel „Onder valse
vlag" opgevoerd. Dit stuk oogstte veel succes en er kon
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.
dikwijls hartelijk gelachen worden. Vooral de scènes
waarbij Eefje (mej. J. Weenk) en Graaf George de
BRAND MELDEN! no. 1 5 4 1 .
Blancourt (dhr. Eggink) betrokken waren werden goed
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie) gespeeld. Susanne Bernadou (mej. D. Toonk) werd
eveneens goed uitgebeeld. Wat speciaal opviel waren
WEEKMARKT.
de decors. De heer Joh. Pardijs deelde in de pau/e
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 48 biggen mede dat de naam BOG op 17 november j.l. was vervangen door ,.Jong Gelre", waarna hij de betekenis
aangevoerd. Er was kalme handel.
van alle letters van deze nieuwe naam uiteenzette. Zij
Prijzen van f 50.— tot f 60. —.
die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt kunnen tot
BURGELIJKE STAND van 25 nov. t.m. l dec.
„Jong Gelre" toetreden want een diploma landbouwGeboren: d. v. W. Onstenk en R. H. W u l l i n k j d . v. school of i.d. is niet meer vereist. Aan het slot van de
W. L. Bouwmeister en W. M. Kasteel; d. v. H. Gos- avond sprak mej. Meinen een kort slotwoord.
Zaterdagavond werd het blijspel opnieuw opgevoerd.
selink en J. Maalderink.
Deze avond werd geopend door de heer Joh. Pardijs
Ondertrouwd: Geen.
die evenals de heer Mennink vrijdagavond Burg. Van
Gehuwd: Geen.
Arkel een spoedig herstel toe wenste. Een speciaal welOverleden: Geen.
kom werd toegeroepen aan d^CBTB en CJBTB uit
Vorden en afgevaardigden varj^^G en BOLH uit omliggende plaatsen en hoofd- erümgbesturen van BOG
en BOLH. Na het zingen van het bondslied van de
A. s. zondag 6 december
BOLH werd een bont progarnima opgevoerd dat bestond uit zang en declamatie. Na de pauze werd het
toneelstuk weer met groot suuat opgevoerd. De preVoorganger:
sidente van de BOLH, mej. T.W«lijs, sprak na afloop
een kort slotwoord, waarbij de heren Klumper en Koop
Ds. Prak, Maarn.
en mevr. Eckhardt een kleine attentie werd overhanOnderwerp:
digd.

Het eerste tiental van DCV heeft vrijdagavond een
royale 14—6 overwinning behaald op Vadac uit Varsseveld dat slechts met 9 spelers op kwam dagen waardoor DCV reeds dadelijk een 2—O voorsprong had.
ZWARE NEDERLAAG VOOR D.C.V. II
Na een reeks van successen leed het tweede tiental
van de damclub D.C.V. in Terborg een zware 15—5
nederlaag tegen D.V.T. I.

Zojuist
ontvangen
Nieuwe
modellen in

BONTLAARSJES EN
PANTOFFELS
K I J K EERST

BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

waardig
warm
wollig
CADEAU

Wollen dekens
Draion dekens
met alle gezellige kleuren
één- en tweepersoons.

Gestikte
dekens
Terlenka
dekens
(ook met volant)

Sierspreien
Dit alles in vele dessins

JEUGDD1ENST

De greep Gods
Aanvang samenzang om 9.50 uur

UITSLAG KEURING „VOGELVRIEND"
DCV (VORDEN)—VADAC (VARSSEVELD) 14—6

EEN

Behaalde prijzen op de nationale, tevens jubileumtcntoonstelling te Vorden, in Hotel het Wapen van Vorden.
Bij de gehouden keuring der vogels door de jury, bestaande uit de heren Koop, Zutphen, v. Ginkel uit
Amersfoort en A. J. te Loo uit Winterswijk, werden
door de leden van de „Vogelvriend" de volgende resultaten behaald uit de zeer grote inzending, ook van
elders.
Nationale wedstrijd: stel 2 vogels: Ie pr. W. Bijenhof
met mozaïk gep. 180 pnt.; 3e pr. J. Wissels met o.a.
agaat n.i. 178 pnt.; 5e pr. B. Abbink, Hengelo (G.) met
citroengeel 177 pnt.
l vogel kampioen gehele tent.: Ie pr. W. Bijenhof met
mozaïk gep. 91 p.; 3e pr. A. W. Meenink met o.r. agaat
n.i. 90 pnt.; 4e pr. G. J. Gr. Jebbink met goud agaat n.i.
90 pnt.; 7e pr. A. W. Meenink met o.r. agaat Int. 90
pnt.; 8e pr. H. J. Kip met zilver Isabel 90 pnt.
Vrije klasse: A. J. Kok Ereprijs Goud Isabel 91 pnt.:
2e pr. G. Gr. Obbink Bastaard putter 91 pnt.
Onderlinge wedstrijd: Ie pr. stam 4 vogels G. H. Slagman ivoor 350 pnt.
Stel 2 vogels: Ie pr. W. Bijenhof mozaïk gep. 180 pnt.;
2e pr. I. Wissels o.r. agaat n.i. 178 pnt.; 3e pr. B. Abbing citroengeel 177 pnt.; 4e pr. G. Gr. Jebbink agaat
177 pnt.
l vogel: kampioen W. Bijenhof mozaïk gep. 91 pnt.;
2e pr. A. W. Meenink o.r. agaat n.i. 90 pnt.; 3e pr.
G. Gr. Jebbink goud agaat n.i. 90 pnt.; 4e pr. A. W.
Meenink o.r. agaat Int. 90 pnt.; 5e pr. H. J. Kip Isabel
90 pnt.; 6e pr. G. Gr. Jebbink D. wit 89 pnt.
Derby pr. G. H. Slagman mozaïk gep. 88 pnt.
Vrije klasse kanaries en exoten: Ie pr. G. Koerselman
parkieten 92 pnt.; 2e pr. G. J. Barink blauwgr. roodstaart 91 pnt.; 3e pr. G. J. Barink mozambique sijsjcs
90 pnt.; 4e pr. G. J. Barink zebravinken 89 pnt.; 5e
pr. G. J. Slotboom strogeel kanaries 89 pnt.; 6e pr.
G. J. Barink zilverbekjes 89 pnt.; 7e pr. H. Harmsen
roodkuif kardinaal 89 pnt.; 8e pr. H. J. A. Bleumink
goudbuikjes 89 pnt.; 9e pr. G. Gr. Obbink bastaard
89 pnt.; ereprijs A. J. Kok, goud isabel 91 pnt.
De heer H. Sloetjes uit Vorden zond buiten mededinging een zeer mooie collectie exotische vogels in, welke
zeer in de belangstelling stonden.

verkouden

DA M PO

VEILIG VERKEER
Onder voorzitterschap van de heer J. J. v. d. Peijl hield
de afd. Vorden van Veilig Verkeer haar jaarvergadering. Uit het jaarverslag van de secr. de heer Van Dijk
bleek dat de ver. thans 344 leden telt en dat de gehouden aktiviteiten een goed verloop hadden.
De penningmeester de heer Olthof kon dit jaar de boeken sluiten met een batig saldo. Besloten werd om in
februari in de buurtschap Kranenburg een verkcersavond te houden, terwijl in maart in zaal Bakker een
grote verkeersavond gehouden zal worden. In samenwerking met de motorclub staan weer enige filmavonden op het programma. Wachtmeester Verheul is ook
dit jaar weer bereid om de verkeerssleutelcursus te leiden, waarmee eind januari begin februari begonnen zal
worden. Verenigingen die voor hun leden een speciale
verkeersavond wensen zullen ook dit seizoen hiertoe
weer in de gelegenheid gesteld worden, mits men zich
tijdig met het bestuur of wachtm. Verheul in verbinding
stelt.
Het bestuur heeft weer een verlanglijstje gemaakt voor
diverse verkeersverbeteringen, waartoe overleg met de
diverse instanties wordt gepleegd.
In aansluiting op de vergadering hield wachtmeester
Verheul een algemeen vei keerspraatje, waarbij hij in
het bijzonder wees op de noodzaak van een goede verlichting, vooral in deze tijd van het jaar. Hij wekte
alle weggebruikers op hun snelheid voldoende aan te
passen aan de weers- en verkeersomstandigheden, welke vooral in herfst en winter tot ongelukken aanleiding
kunnen geven.

HULDIGING JUBILARISSEN
In tegenwoordigheid van het college van B. en W., de
gemeentesecretaris, de gemeentearchitect, het secretariepersoneel en het personeel van gemeentewerken vond
in de raadszaal de huldiging plaats van 5 personeelsleden van gemeentewerken, die 25 jaar in dienst bij
de gemeente Vorden waren geweest.
De heer A. J. Lenselink, loco-burgemeester, sprak
woorden van waardering tot de heren B. Antink, J. H.
W. Lubbers, W. A. Wonnink, B. J. Aalderink en R.
Hissink, ook mede namens burgemeester Van Arkel,
die wegens ziekte nog niet aanwezig kon zijn. Spr. wees
op de trouwe plichtsbetrachting welke zij in de afgelopen 25 jaar aan de gemeente hebben bewezen.
Namens het personeel van gemeentewerken sprak hierna de heer J. v. d. Broek, gemeentearchitect, die wees
op de grote saamhorigheid tussen het personeel onderling. Hij sprak de hoop uit dat dit ook in de toekomende jaren zo mocht blijven.
De gemeenteontvanger deelde vervolgens de gebruikelijke enveloppe met inhoud uit, terwijl de dames ieder
een fraaie plant kregen aangeboden.
PRACHTIGE KALENDER
De nieuwe Oranje kalender van Pro Juventute is
weer een waai- pronkstuk, met prachtige foto's van
ons koningshuis. Men kan hem bestellen by Mevr.
van Mourik, Ds. Jansen of de leerlingen van de
huishoudschool.
KLAPROOSKOLLEKTE

St. Nicolaas aktie
Vordense winkeliersvereniging
A.s. woensdagavond 9 december

is er gelegenheid voor diegenen, die
niet op reis kunnen gaan, om hun
reischeque in te wisselen
voor waardebonnen
Vanaf 8 uur in hotel Brandenbarg

De klaprooskollekte heeft dit jaar het prachtige bedrag
van f 1497,80 opgebracht. Het Oorlogsgravencomité is
de Vordenaren zeer dankbaar voor hun gift, waardoor
vele Canadezen in staat zijn het graf van hun man,
zoon of broer te bezoeken.
BIOSCOOP
Drie avonturiers van de zee, zo heet de film van
a.s. zondagavond. Hij geeft een beeld van het gevaarlijke, maar boeiende leven van de zeerovers in
de Caraibische zee. Het is een film vol actie, spanning en amusement.

Vogel lief hebbers, opgelet!!
Trop. Vogelzaad
Parkietenzaad
Volierezaad
Zangzaad
Miletzaad

p.
p.
p.
p.
p.

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

58
48
65
70
40

et.
et.
et.
et.
et.

BELANGRIJKE WEDSTRIJD

Voor mooie geschenken

Zondag a.s.

natuurlijk naar

bij 2%
bij 2 Y2
bij 2%
bij 2%
bij 2 %

kg of meer 53 et
kg of meer 43 et
kg of meer 60 et
kg of meer 65 et
kg of meer 38 et

geschoond.

RATT11 - Sociï 1

Boek- en Kantoorboekhandel

AANVANG 2 UUR

„Jan Hassink"

"Nutsgebouw™ 1

Boeken voor jong en oud
Luxe post in dozen en mappen
Vulpennen, Balpennen
Schrijfmappen, Zakagenda's '6.5

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Ie soort Dui venzaad per kilo 50 et.
Ie soort Konijnen voer per kilo 50 et.

Fa. J. W. ALBERS

De Bijbel Kiosk Vereniging te
Amsterdam biedt onze gemeente

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

Velen kochten al
hun cadeaus
in onze zaak !

De bekende radiozanger Kees
enkele liederen zingen en de
leiden. Medewerking van de
zangver. „Excelsior" en de Chr
,,Sursum Corda".

VOOR DE
DOE HET ZELVERS
EN DE VAKMAN

gereedschap
om met plezier te geven.
Gereedschap- en IJzerwarenhandel

Zutphenseweg 5'
Telefoon 1546
Vorden

Prachtige
St. Nicolaasgeschenken

't is Koerselman

zowel voor grote
als kleine beurs.

Alle apparaten op elektrisch
gebied.
Zie onze grote sortering.
1 p. Spar thee
72 et
2 bl. Spar soep
170 et
l pot knakworst
117 et
l blik erwten/wortelen
52 et
l p. nylons
170 et
l p. mosselen
109 et
100 gr. boerenmetworst
49 et
150 gram hausmacher
85 et
150 gram gekookte gelderse worst
65 et
150 gram gebraden gehakt
59 et
Bij elke 100 gram vleeswaar
100 gram ham slechts 49 et
Bij 2 pak Lassi Havermout, 3e pak gratis.

In de Z.B. volop vers vlees
met 10% zegel korting

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
:1S SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening

P. Dekker
Zutphenseweg 8
Telefoon 1253

Reklame vrijdagavond en zaterdag
250
200
200
200
200
200

gram
gram
gram
gram
gram
gram

rookworst
100 et
boterhamworst 60 et
plokworst
100 et
ontbijtspek
80 et
tongworst
80 et
ham
140 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden,
roepen sollicitanten op naar de per l jan.
1965 vrijkomende betrekkingen van

a

schoonmaker(ster)

van de openbare lagere dorpsschool.

b

schoonmaker(ster)

van het gymnastiekgebouw.
(beide functies kunnen eventueel door l
persoon vervuld worden).

«

Salaris excl. compens. AOW/AWW premie:
25,20 per leslokaal per maand (7 lesilen);
b f 84,- per maand.
Vakantietoelage 4%.
^w>r 23-jarigen en ouder huurcompensatie
5,3% (exclusief gehuwde vrouw).
Te verwachten salarisverhoging per l jan.
1965 4%.
Uitvoerige sollicitaties te richten aan de
burgemeester van Vorden binnen 10 dagen
na het verschijnen van dit blad.
Voor

Morney
zeep
Talc
Parfum
naar
Drogisterij

„De Olde Meulle"
American Cleaning
Service
vraagt voor Vorden

depóthouder
Hoge provisie.
Brieven aan A C.S.,
Frans v. Mierisstr. 29
Apeldoorn
Telef. (05760) 13566

f7.65 per fles

Toiletspiegels
Toilettasjes
Kapmantels
Kapstellen
Vapo's
Haarborstels

toch ook uw zaak?
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

naar
Drogisterij

„De Olde Meulle"

Te koop gevraagd:
nuchterestierkalveren
voor het mesthok.
Tevens te koop
2 dragende zeugen,

bijna a.d. telling,
Boers' Vee- en Varkenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw
verzekeringen

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

Mevr. Poesse vraagt

AÜTO-VERHÜUR

een meisje

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

voor dag en nacht.
Zutphensew. 36, Vorden, telefoon 1475
Huur Philips-televisie
voor f 25,95 p. maand
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan
08300-50087 (ook 's avonds)

ploeg
stoffen

Grote sortering

Deense kaarsen
branden langer
druipen niet

vele kleuren
en modellen
Drogisterij

Voor

De Speciaalzaak
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Toegang 14 jaar

KEUNE

En toch vindt de Sint
ook nu nog een grote keuze
voor groot en klein

waar men slagen kan

met: Aldo Ray, Philippe Clay, Anna
Pierangeli.
Romantiek, met dappere piraten, mooie
vrouwen en laaghartige schurken.

Deenik zal
samenzang
Chr. gem.
muziekver.

6. Einsbroek en Zn. cv

I)

Drie avonturiers
van de zee

aan op woensdag 9 dec as. in
de Hervormde Kerk te Vorden
aanvang 7.30 u u r , toegang vrij

is het adres

Vorden

Zondag 6 december, 8 uur

EEN ZANGAVOND

Voor al uw HANDELSDRUKWERK

Siemerink

„De Olde Meulle"
Gevraagd nog 2 meisjes, 5-daagse werkweek, goed loon.
Gerepatrieerden Opvangcentrum „Nuova"
Markt 101, Zutphen
Te huur autoboxen.
Raadhuisstraat 26,
Telefoon 1417.

Het Binnenhuis
Woninginrichting

Fa. fl. Polman
Dorpsstraat 22
Vorden
Telefoon 1314

Aan buren, vrienden,
en familie die ons de ü
21ste november tot een
onvergetelijke dag heb- w
ben gemaakt, zeggen
we onze oprechte dank. X

X

Inplaats van kaarten.
Wim

Hissink
en

x

Sint Nicolaasfeest
Openbare Lagere Dorpsschool

w
X

U

op vrijdag 4 december a.s.
's morgens om 9.30 uur in
het Nutsgebouw.
Belangstellende ouders
hartelijk welkom.

Gerda Walgemoet
W. Bargeman
y hebben de eer u, mede namens weder- W
L. Bargemanzijdse ouders, kennis te geven van hun i
Broekman
y voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- Q
Vorden, nov. 1964
\ trekking D. V. zal plaats hebben vrijdag r
Almenseweg 46
X 11 dee. nam. 1.30 uur ten Gemeente- X
W huize te Vorden.
^

X

Woningruil

Ook St. Nicolaas weet
dat A L B E R S het voordeligste is.
Voor de laatste maal, zolang de voorraad strekt.
2 dikke brokken amandel speculaas voor
59 et
Zuivere Hawaiian ananas, 2 blikjes geen 120 maar 98 et
Litersblikken mooie peertjes op sap
98 et
Grote potten meikersen op sap
119 et

Buurtvereniging DELDEN

1 Kerkelijke inzegening om 2 uur in de n
Wie ruilt mijn oude X Herv. Kerk te Vorden door de Wel- X
woning voor een
eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
nieuwbouw?
X
Vorden. C 52
Adres te bevragen
november
1964
X
Bureau Contact
Vorden, E 71

Denkt u aan de

X

Instuifauond
op vrijdag 4 december, Aanvang half 8

Wie heeft mijn BRIL
Toekomsiig adres: C 52a Vorden
gevonden? Verloren
van huis naar villa Q Receptie van 3.15-4.30 uur, zaal Eskes Q
N
Nuova. Donkerrood X .
montuur. Tegen beloning terug te bezorgen
Conny Slager,
op huishoudelijk gebied
X
Jan W. Albers
Burg. Galléestraat 62.
kunt u vervullen met
en
Te koop kinderdrieTineke Huiser
Kijken
wielertje, een meisjesfiets 14 jr, en Berini
Kiezen
hebben het genoegen u, mede namens
Bromfiets. H. Radstawederzijdse ouders, kennis te geven van
Kopen bij
ke, Veldwijk C 157b.
hun voornemen in het huwelijk te treden.
Vorden
De huwelijksvoltrekking zal plaats
Te koop een LLOYD
vinden zaterdag 19 december 1964 om
'57. Prima staat. Bevr.
10.00 uur ten stadhuize te Groningen.
Zutphenseweg 5
bij Garage Kuypers
Kerkelijke inzegening door de WeieerTelefoon 1546
waarde Heer Ds. H. J. Plaggemars,
Te koop parkietenVorden
Ned. Herv. predikant te Groningen,
kooi. H. K. v.Gelrew.2
om 10.45 uur in de Pepergasthuiskerk,
Peperstraat 20, Groningen.
NIEUW
November 1964
UITSLAG VERLOTING
Vorden, Zutphenseweg 4a
Cabochard
t.b.v. „De Wehme"
Groningen, N w. Ebbingestraat 28 a
W
van het franse
De hoofdprijs een EMPO rijwiel is gevalGelegenheid tot gelukwensen te Vorden
modehuis
len op lot nr 1951
12 december van 19.00 — 21.00 uur in
Madame Alixe Gres
hotel „ Het Wapen van Vorden", DorpsVerdere prijzen vielen op de nummers:
Parfum
straat 10.
34
395
1230 1378 1801
Eau de toilet
Te Groningen 19 december van 14.30
678
1240 1424 1930
tot 16 00 uur in Restaurant,.De Faun",
Drogisterij
730
1267
1442 1946
Herestraat 83.

HARTEWENSEN

G. Emsbroek en Zn. cv

Litersblikken capucijners koopje 2 blik voor
Slasaus grote fles
Spinazie, 2 halve litersblikken voor

98 et
69 et
69 et

Boerenmetworst, 200 gram
Saksische smeerleverworst, 150 gram

98 et
59 et

Wees niet zuinig met kaas!l

Kreijenbroeks speculaas, per zak 49 et.
bij elk pakje margarine
Pracht strooigoed, per 250 gram
Taai-Taai van Delft per pak nu
7 grote sinaasappelen
10 grote chocoladesprits voor
Zuivere Siam rijst nu per 2 pak (l kilo)
Bakmeel, 2 pakken voor
A.J.P. Pudding 3 pakjes voor
5 rol drop
2 litersblikken erwten met wortelen voor
2 rol eierbeschuit voor

Te koop op de buitenplaats „Kamphuizen", fijnspar, larix,
douglas, bozrengeriefhout. Te bevragen bij
L. Wesselink,
Lochemseweg
Te koop ROGGESTRO aan balen.
G. J. Rossel, Delden,
Telf. 1439.

M

y Toekomstig adres: Ned. Herv. Pastorie,
S Midsland, Terschelling.

Bejaardenkring
woensdag 9 december a.s. te 14.15
uur in het Nutsgebouw.

Gezamenlijke viering van de Advent

Te koop drag. vaars,
M R.IJ. beste melklijs- Concordia Hengelo-G.
ten. H. Tjoonk,
Telf. 1268, Vorden A.s. zaterdag S december
Toom zware BIGGEN
te koop en een nuchter STIERKALF.
H. J. Burkink, „de
Sticht", Wichmond.
Een toom zware biggen te koop. T. Roeterdink, B 21.
Toom beste biggen te
koop. G. }. Harmsen
„Esselenbroek",
Noordink

dansen

Orkest: „The Moodchers'

GeiDS
Metaalwerken

N.V.
Gevestigd 1830

Voor

TABflC original
After shave
Pré shave
Lotion
Eau de Cologne
Zeep
naar
Drogisterij

„De Olde Meulle"

Op onze afdeling verkoop is plaats voor een

Pientere jongeman
i 18 jaar, goed kunnende typen.

814
1050
1071
1185
1223

1284 1463 1951
1312 1637 1977
1335
1649 1983
1346 1660
1367 1699

et
et
et
et

89
98
59
39
98
49

et
et
et
et
et
et

Bij elke kilo suiker, l gezinspak speculaas voor 69 et

Zojuist weer ontvangen.
Banketstaven met roomboter bereid, 2 stuks voor 98 et
Vruchtengries met veel vruchten, 2 zakjes voor 79 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS
Nieuwstad 5

Vorden

Prijzen kunnen worden afgehaald tot 30 dec.
1964 bij A. Meenink, Stationsweg 31.
Niet afgehaalde prijzen worden na
die datum verkocht en vervallen aan de
Ver. „De Vogelvriend"

Voor praktische en
nuttige geschenken
naar . . .

Visitekaartjes
heeft u weer spoedig nodig

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 14

rookstoelen
fauteuils in diverse prijzen
losse kussens
mooie dekens
terlenka spreien
bijzettafeltjes
lectuurbakken
kapstokken
sierkussens
Verder zijn wij ruim
gesorteerd in:

Is u bijna door uw voorraad heen?

Bestel ze dan nu,
DAN ZIT U MET NIEUWJAAR
NIET VERLEGEN!!

Kom even een keus maken
uit onze papier- en lettersoorien

bergmeubelen - bankstellen
eethoeken, enz.

Sollicitaties aan het adres:
Zutphenseweg 7 - Vorden
(Telefoon 05752-1546)

59
49
100
79

De stunt van de week!

L

„De Olde Meulle"

179 et
189 et

Goudse v.v. kaas 500 gram
Goudse v.v. belegen kaas 500 gram

Een bezoek aan onze zaak
is beslist de moeite waard.

DRUKKERIJ WOLTERS
Nieuwstad 12 — Vorden

Nagekomen familiebericht

t

Tot onze diepe droefheid overleed,
voorzien van het Heilig Oliesel, onze
lieve echtgenoot, vader, behuwd- en
grootvader
HERMANUS BESSELINK
in de ouderdom van ruim 79 jaar.
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.
G. H. Besselink-Kooijers
kinderen en kleinkinderen
Vorden, 2 december 1964
„Schutterije" D 112
De gezongen Requiemmis vindt plaats
op zaterdag 5 december des morgens
om 10.15 uur in de R. K. kerk van de
H. Antonius van Padua te Kranenburg,
waarna begrafenis op het R K. Kerkhof
aldaar.

Te koop wasmachine
met ingebouwde centrifuge, merk Miele.
Tevens te koop vers
ged. HAVERSTRO.
D. J. Jansen,
Wildenborch
Te koop een goed
schrijfbureau.
Molenweg 17.
Te koop 2 meisjeswintermantels. Leeftijd van 10 - 12 jr.
Ruurloseweg D 114
Telefoon 1538

NIEUW

White Fire
van Grossmith
Lotion v.a. f 2.75
Parfum v.a. f 3.75
Eau de toillet

va. f 3.75
Zeep

f 4 25

Drogisterij

„DE OLDE MEULLE"
Wij ontvangen

Voor een

elektrische deken
„BRAUN" sctieerapp.
of hoogtezon
naar

pluimvee, wild
tamme konijnen
tegen de hoogsteprijzen
Zaterdagmiddag ontvangen wij volwassen
levende katten

Drogisterij

„DE OLDE MEULLE"

A. Bruggeman
Telefoon 1316

Gemeente Vorden
RATTENBESTRIJDING
In de week van 14 t.m. 18 dec a.s. zal de
jaarlijkse kosteloze rattenbestrijding van gemeentewege worden uitgevoerd.
Degenen, die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dienen dit voor 11 dec a.s.
op te geven op het bureau gemeentewerken.
BEDRUFSDAMMEN
Onderwijzers uitgeschakeld voor de titel
De onderwijzers van de o.l. school dorp zijn uitgeschakeld voor de bovenste plaats in de bedrijfsdamcompetitie, waarin zij vorig jaar kampioen zijn geworden. De meeste kans heeft thans de Zuivel, dat met
nog één wedstrijd te spelen een voorsprong van twee
punten heeft op haar naaste concurrent Empo I. Op
10 december, de laatste wedstrijddag, komen beide
teams tegen elkaar uit waarbij de Zuivel reeds aan een
gelijkspel genoeg heeft om zich kampioen te kunnen
noemen.
Verder kregen we deze avond diverse spannende partijen voorgeschoteld waarbij „het spelen op de gong"
nogal eens de beslissing moest brengen. De ontmoeting
tussen de O.L. school en de Empo I eindigde in een
4—4 gelijkspel.
De Zuivel kon met de grootste moeite de BOG I met
5—3 van het lijf houden.
De PTT verloor met 2—6 van BOG II.
De grote strijd deze avond ging tussen de O.L. school
en De Zuivel die een zeer spannend verloop had. Uiteindelijk won de Zuivel met het kleinst mogelijke verschil 5—3.
De Empo I kwam eveneens met de hakken over de
sloot door met 5—3 van de BOG II te winnen. Het
eerste team van de BOG speelde met 4—4 gelijk tegen
Looier.
De stand in deze bedrijfsdamcompetitie luidt momenteel als volgt: 1. Zuivel met 12 punten; 2. Empo I 10
punten; 3. O.L. school 9 punten; 4. Looier 8 punten;
5 BOG I 4 punten; 6. BOG II 3 punten; 7. PTT 2 punten; 8. Empo II O punten.
Het wedstrijdprogramma voor de laatste competitiedag op 10 december ziet er als volgt uit: Zuivel—Empo
I; Looier—O.L. School; PTT—BOG I; BOG II—
Empo II.

VOETBAL

OUDERAVOND R.K. SCHOOL, KRANENBURG

De vele toeschouwers die zondagmiddag op het
Vorden-terrein aanwezig wai'en om getuige te zijn
van de derby Vorden—Pax hebben kunnen genieten
van een pittige en spannende partij voetbal.
De thuisclub toonde zich een volkomen gelijkwaardige tegenstander aan Pax, dat slechts ten koste
van een scheidsrechterlijke dwaling één puntje mee
naar huis heeft kunnen nemen. Een kwartier voor
tijd kwam de Pax r-buiten T. Lankhorst bij een
poging een voorzet te geven ten val. Scheidsrechter
Woudenberg uit Apeldoorn die overigens een prima
wedstrijd floot, was blijkbaar in de veronderstelling
dat één der Vordenspelers Lankhorst ten val had
gebracht. Dit was echter niet het geval. De vrije
schop die Pax kreeg toegewezen werd prachtig
door Haverkamp in de doelmond geplaatst waar
Lankhorst klaar stond om het leder achter de verbouwereerde Golstein in het doel te koppen.
Dit was het enige vermeldenswaardige feit dat we
deze middag van de anders zo gevaarlijke Lankhorst hebben gezien. De junior-speler B. Nijenhuis
die als 1. achter stond opgesteld gaf Lankhorst geen
schijn van kans. Overigens geeft de uitslag l—l de
veldverhouding goed weer. Voor de rust waren de
Vordenaren het meest in de aanval terwijl Pax na
de rust het meest in het offensief was. In die periode
stonden de geelzwarten een paar maal met de rug
tegen de muur om doelpunten te vooi'komen, maar
de achterhoede, waarin Golstein zijn doel op bekwame wijze verdedigde, hield het hoofd koel.
De aanvallen van Vorden waren deze middag zeer
gevaarlijk en ware het niet dat de Pax-midhalf
Haverkamp (de beste van het veld) in een uitstekende vorm stak, het zou beslist niet bij één
Vordens doelpunt zijn gebleven. R.buiten Nijenhuis
deed deze middag wat we zo graag altijd van hem
zouden willen zien nl. meteen de bal afgeven. Nadat hij reeds een paar maal met zijn scherpe voorzetten verwarring in de Pax-defensie had gesticht,
kwam dan toch eindelijk na een half uur het verdiende doelpunt. Opnieuw een goede pass van
Nijenhuis werd op prachtige en zeer beheerste wijze
door Eggink in een doelpunt omgezet. Vorden bleef
doorgaan en doelman Rietman moest enkele malen
handelend optreden om meerdere treffers te voorkomen.
In deze eerste helft werden twee doelpunten van de
Pax-midvoor Lebbink terecht wegens buitenspel
afgekeurd. Het Pax-offensief in de tweede helft
leverde, zoals boven omschreven een kwartier voor
tijd de gelijkmaker op. Daar de tegenaanvallen van
Vorden ook in de tweede helft zeer gevaarlijk waren bleef de strijd spannend en het aankijken volkomen waard.
De overige uitslag^ van de j.l. weekend gespeelde
>rden II—Zutphania II l—3;
wedstrijden ware^
l—4; Vorden A—Sp. BrumSoci III—Vorden
men A 2—6; Sp. Bi mmen B—Vorden B 4—4; Sp.
Brummen C—Vorden C 3—2; Wilh. SSS B—Vorden D 0—1; Steendten C—Vorden F l—1.
Het programma j^K- deze week luidt: Zelhem—
Vorden; Vorden iWRierense Boys II; Be Quick IV
—Vorden III; A.Z.C. VI—Vorden IV.
Het juniorenprogramma ligt a.s. zaterdag stil.

In zaal Bakker werd een druk bezochte ouderavond gehouden van de R.K. school, Kranenburg, waar het
hoofd der school de heer G. Bekker, naast de vele
ouders nog bijzonder welkom heette pastoor Bodewes
ofm, kapelaan Wienk, pater Donatus Elsgeest ofm en
anderen.
De heer Bekker zette in het kort uiteen, hoe deze avond
vooral bedoeld was om de aanwezigen enig inzicht te
geven omtrent de nieuwe visie voor het geven van
godsdienstonderwijs op de school. Hij hoopte dat de
gewijzigde methodes te dien aanzien ook de goedkeuring der ouders zouden kunnen dragen, zodat men tot
een vruchtbaar resultaat kan geraken.
Pastoor Bodewes ofm, voorzitter van het schoolbestuur,
hield hierna een korte inleiding, waarin hij de grote
waarde van het Vaticaans Concilie nog eens duidelijk
onderstreepte. De kerk heeft haar vensters wagenwijd
open gezet; ze is in beroering, in onrust, maar ook
actief. Ze leeft.
De heer M. Boekhout, onderwijzer behandelde in een
uitstekende inleiding vervolgens de verhouding „School
en gezin", vooral met betrekking tot de godsdienstige
opvoeding. Spr. zeide, hoe de kern der zaak niet veranderd is, maar wel de wijze waarop het gebracht moet
worden nog volop in discussie is. Als onderwijskrachten moeten we steeds weer bezinnen op de konsekwenties t.a.v. de christelijke opvoeding. Opvoeden is geen
leiden, maar begeleiden. Al verschillende jaren wordt
op school al gewerkt in een nieuwe richting; door de
gesprekken met de kinderen meer open te houden. Ook
zijn nu regelmatige gesprekken tussen ouders en onderwijzend personeel absoluut noodzakelijk. Tot besluit las
spr. nog enkele gedichten voor uit de nieuwe Kinderbijbel.
Als laatste sprak de heer W. Vos, eveneens leerkracht
aan deze school en deze ging wat dieper in op de nieuwe methodes, die gevolgd worden t.a.v. het godsdienstonderwijs. Spr. pleitte voor een nauwer samenspel tussen ouders, school en geestelijkheid, hetgeen een eerste
vereiste is. Ook pater Donatus Elsgeest ofm, van het
Minderbroedersklooster, alhier die reeds een aantal
cursussen en gespreksonderwerpen heeft samengesteld
ten behoeve van de parochie-geestelijkheid en het onderwijzend personeel, wees op het grote belang van
deze samenspraken, hetgeen ook een parochiebelang
van de eerste orde is.
Na de pauze werden diverse vragen gesteld, welke door
dhr. Bekker als gespreksleider werden toegelicht. Het
geheel werkte zeer verduidelijkend. Vanuit de vergadering werd o.m. de vraag gesteld om te komen tot de
oprichting van een Oudercomité, met betrekking waartoe men eerst een terzake goed georiënteerd persoon wil
uitnodigen om hierover een spreekbeurt te geven.

VERGADERING IJVER. „WILDENBORCH"
De ledenvergadering van de IJsvereniging „De Wildenborch" mocht zich in een goede belangstelling verheugen.
Uit het jaarverslag bleek dat er een batig saldo in kas
was. Bij de bestuursverkiezing werd J. Arfman en R.
Gr. Nuelend in het bestuur gekozen. Er werd besloten
om het bestuur met nog drie man uit te breiden. Hierna
werd overgegaan tot het innen van het ledengeld. De
contributie bleef onveranderd.

In zijn slotwoord steldeheer Bekker nog eens duidelijk,
dat men nog meerde^^ialen contact-bijeenkomsten
zal houden ter bespreH^ van diverse problemen en
dankte allen voor de grote opkomst en de aandachtig
gevolgde inleidingen.
GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
Onder leiding van Ds. J. D. te Winkel werd in Irene
een goed bezochte gemeenteavond gehouden van de
Geref. kerk.
In een kort openingswoord werd in het bijzonder welkom geheten de heer v. d. Ploeg uit Deventer, die een
inleiding met dia's zou houden over zijn reis door Israël.
Nadat vooraf de begroting van de kerk over het jaar
1965 aan de orde was gesteld en zonder hoofdelijke
stemming werd goedgekeurd, kreeg de heer v. d. Ploeg
het woord. Hij gaf een duidelijk beeld van het land en
de gewoonten van de bevolking. Een en ander werd
zeer gewaardeerd.

St. NICOLAASACTIE
ZTJTPHEN1964

van de prijsbonnen
bemachtigd ?
Er bevindt zich nog een groot aantal prijzen tussen
de nog uit te geven zegels.
VRAAG ZEGELS! ZIE DE AFFICHES!
De prijsbonnen kunnen nog ingeleverd worden
op: l - 8 december van 2 - 6 en van 7 - 9 uur
tegen waardebonnen in het Bureau gevestigd
Markt 74 tegenover de Sprongstraat.
Zie voor openingstijden de raambiljetten.

Zutphen levert alles

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal spoelde zondag een voortreffelijke
partij voetbal tegen Warnsveldse Boys; het werd
een verdiende l—3 overwinning voor de Rattianen.
Ratti kwam met liefst drie invallers binnen de krytlijnen; de gebr. Dostal en J. Sessink werden vervangen door L. Bleumink, M. Borgonjen en reservedoelman A. Hartelman. Vooral de laatste bleek nog
niets aan kwaliteit te hebben ingeboet, want verschillende malen wist hjj op prachtige wijze redding
te brengen en had dan ook een groot aandeel in
deze overwinning. Het door de regen zeer glad geworden veld bleek moeilijk bespeelbaar en beide
ploegen hadden geruime tijd nodig zich aan te passen. In de eerste helft bleek Ratti geenszins de
mindere; gevaarlijke schoten van Wentink en Lichtenberg hadden beter lot verdiend. Na een half uur
werd de score geopend door Rutgers, die een zuivere
voorzet van rechts opving en met een vliegend schot
de Boys-keper passeerde (O—1). Vrjf minuten voor
rust werd het O—2 door invaller Borgonjen, die via
de uitlopende doelman inschoot.
In de tweede helft ging Ratti aanvankelijk in de
verdediging, maar dit duurde slechts even. Nadat
de Boys in de 22ste minuut door het oog van de
naald kropen toen de bal nog net van de doellyn kon
worden geknald, hadden zij een kwartier voor tijd
succes; een overtreding in het strafschopgebied
werd o.i. te zwaar gestraft en de penalty werd door
te Bij feilloos langs doelman Hartelman gedirigeerd
(1—2).
De thuisclub, die in de laatste minuten alles op
alles zette om nog een gelijkspel uit het vuur te
halen, slaagde hier niet in, mede door de uitstekende
safes van de Ratti-doelman en het goede werk der
achterhoede. Vijf minuten voor tijd stelde Ratti de
zege veilig door B. Wentink, die een schot a la
Lenstra lanceerde, onhoudbaar en laag in het
Warnsveldse doel (l—3).
De Ratti-reserves zetten hun overwinningenreeks
voort door Baakse Boys II op eigen veld met 2—l
te bedwingen; de gehele wedstrrjd speelde men met
tien man. Zieverink nam beide Ratti-goals voor zrji\
rekening.
Het derde team verloor thuis van Zutphania III;
het werd een 10—l overwinning voor de gasten.
J. Bos redde de eer. Ratti b verloor thuis met 8—O
van KKDVV b uit Doesburg.
Het programma voor a.s. zondag luidt: Ratti I—
Sociï I en Ratti II—Warnsveldse Boys I I I .
TENTOONSTELLING „DE VOGELVRIEND"
Op de receptie, voorafgaande aan de jubileumtentoonstelling van de vogelvereniging „De Vogelvricnd", kwamen velen hun gelukwensen aanbieden.
Door ziekte van burgemeester v. Arkel was namens do
Gemeente de loco-burgemeester, de heer A. J. Lenselink aanwezig, welke een enveloppe met inhoud aanbood. Ook was tegenwoordig wethouder G. J. Wuestencnk. De echtgenoten van de bestuursleden boden een
voorzittershamer aan. Verschillende verenigingen en
particulieren boden een enveloppe met inhoud aan.
Verder stelden verschillenden, o.a. de „Empo", prijzen
beschikbaar voor de verloting ten bate van de te schenken volière aan het Bejaardencentrum „De Wehme".
De inhoud van deze volière wordt bekostigd door de
oudvoorzitter de heer A. J. te Loo uit Winterswijk.
Na deze receptie vond de officiële opening van de tentoonstelling plaats, waarbij de heer G. Koeisclman een
bijzonder woord van welkom richtte tot de loco-burgemeester, de heer A. J. Lenselink, wethouder Wuestenenk, oud-bestuursleden en oud-leden.
Hierna sprak de heer Lenselink een kort openingswoord. Hij achtte het een gelukkig verschijnsel dat er
bij alle gejaagdheid tegenwoordig nog mensen zijn die
de vogelliefhebberij beoefenen. Hij hoopte dat ook deze
tentoonstelling tot lering mag strekken.
Hierna liet de heer H. Weustenenk in het kort de afgelopen 121 Jaar de revue passeren. De vereniging telt
thans 28 leden.
De leerlingen van de hoogste klassen der lagere scholen brachten ook een bezoek aan de tentoonstelling, alsmede Sint Nicolaas met het bestuur van de Vordense
Winkeliersvereniging.

VOOR BABY'S HUIDJE

„GRAAFSCHAPRIJDERS" HIELD WILDRIT
De motorclub „De Graafschaprijders" hield zaterdagavond een wildrit die op originele wijze door de heer
J. J. v. d. Peijl was uitgezet. Aan deze rit, die een lengte had van 34 kilometer werd door 30 personen deelgenomen. De start was bij Hotel Brandenbarg en de
finish bij café De Zon, waar de voorzitter van de
vereniging, de heer B. Pardijs, na afloop de prijzen
uitreikte die bestonden uit diverse soorten wild.
De uitslagen bij de auto's waren als volgt: 1. H. J.
Bergsma, Almen 3 strafp.; 2. J. Sessink, Vorden 5 strp.;
3. Colautti, Borculo 6 strp.; 4. P. Bergsma, Almen, 10
strp.; 5. J. Brinkerhof, Vorden 10 strp.; 6. F. Kater,
Vorden 11 strp.; 7. G. J. van Ark, Vorden 11 strp. Bij
de motoren werd de eerste prijs gewonnen door H. G.
Klein Brinke, Barchem 18 strafp. Bij de brommers legde de heer Brinkman uit Doetinchem met 5 strfp. beslag op de eerste plaats.
LEDENVERGADERING B.O.L.H.
De B.O.L.H. Afd. Vorden hield een druk bezochte ledenvergadering. De presidente mej. T. Pardijs heette in
haar openingswoord inzonderheid welkom Zuster Stoop,
wijkverpleegster. Na enige mededelingen hield Zustei
Stoop een causerie over „Ziekenverpleging" in huis,
waarbij de patiënt in bed ook werd gedemonstreerd. Na
een woord van dank aan mej. Stoop voor haar leerzame
en nuttige wenken volgde sluiting van deze geanimeerde ledenvergadering.

Tweede blad Contact

3 december 1964
26e jaargang no. 36

Wij zijn nog ruim
gesorteerd in

BELANGRIJKE
OPENBARE
VERKOPING!

chocolade letters
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Nu f 9,50

Op vrijdag 4 december a. s.

voor drie langspeelplaten
bij aankoop van een Philips
platenspeler

zal H. Roza, gerechtsdeurwaarder te Zutphen,
ten verzoeke van zijn opdrachtgever, bij opbod
a contant (met 11% opgeld) in de zaal van

Platenspelers vanaf 75,-

hotel „'t Wapen van Vorden "
(F. Smit), aan de Dorpsstraat 10 te VORDEN,
tot verkoping overgaan van een grote partij
gebruikte goederen, als:

Televisie
Radio (draagbaar)
Platenspeler
Bandrecorder

Radio konstruktiedozen Pionier en EE

TELEVISIETOESTELLEN

BOVEkoek

G. Einsbroek en Zn. cv

RADIO'S

de vetverhogende rundveekoek

728,99.75.378,-

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

WASMACHINES

bij

en wat verder ten verkoop zal worden
aangeboden.
AANVANG DER VEILING des
om-49;3ü-airr. Kijken

A. R. Heuvelink
Kranenburg - Vorden

i <JLL

Telefoon 05752-6781

„Jan HassinkY'
rookgerei

^^_

WORMERVEEtt

IEDER

Ook met St. Nicolaas voor
heel de burgerij

R A A T ZAL WORDEN GEDEMONSTREERD!

Aanstekers, Asbakken,
Kokers, Tabakszakken,
Pijpen enz. enz.

Met T.V. geen gokje wagen
't Beste: Bredeveld gaan vragen
Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat op dinsdag
8 december 1964

geen zitting voor woningzoekenden
zal worden gehouden.

bij P. Potman met Opel Rekord
Wij hopen 8 dec. te beginnen.
Opgave liefst voor 8 dec. 1964.
Prijs zeer billijk.
Aanmelding H. Karel van Gelreweg 2

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden
op dinsdag 12 januari 1965, des namiddags
van half acht tot half negen.

is er een Lijzonder goed
adres: het onze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel warmte! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haardolie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt»

RUIME
SORTERING

F. P. Smit

glas- en aardewerk
6 handwerk kop en schotels

f 8,-

enkele licht beschadigde koelkasten

rel.

T55

VORDEN

'T NIEUWE
WINKELCENTRUM10

NUTTIGE
ST. NICOLAAS
GESCHENKEN

't Wapen van Vorden

PROFITEER HIERVAN

OLIEHANDEL

voor al uw

SLIJTERIJ

VOORDELIGE AANBIEDING

VAN HAMOND'S

hét adres

heeft diverse dranken in
leuke geschenkverpakking
voor u.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

ZONDER
GRENZEN

Confectie - Manufacturen

De vakman Slijter

Vorden, 30 november 1964.
de burgemeester
(get.) A. J. Lenselink, loco
de secretaris
(get.) J. V. Plas

Fa. Looman

Leer nu autorijden

Fa. PONGERS

Ook St. Nicolaas weet, dat

pijproken
•

gezonder is

•

sportief is

•

goedkoop is

Hij schenkt vader dan ook een fijne
pijp uit onze grote sortering
Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Koopt prijsbewust,
Grote sortering

speelgoed
luxe- en huish. art.
serviezen

centrifuges - wasmachines
gascomforen - gaskachels
gasgysers, ook in huur

koopt bij KEU N E
STATIONSWEG

Sint Nicolaas koopt zijn cadeau's

„Vivo
Ackerman & Kamphuis N.V.
Groothandel in levensmiddelen Zutphen
Voor ons magazijn vragen wij

een jongeman
die in het levensmiddelenvak
wil worden opgeleid.

zoals:
Boeken. Dozen Postpapier,
Vulpennen, Tafelspelen enz
in de speciaalzaak

Sollicitaties aan ons adres, Oostzeestraat 2, telefoon 05750-3341.
's Avonds na kantoortijd, Bonendaal 30
te Warnsveld, telefoon 05750-4064

KODDITIE
omdat U ze goed verzorgt, omdat U de juiste
rantsoenberekening toepast, omdat U ze goed
ruwvoeder geeft, omdat U ze óók mengvoeder
geeft: UTD KOEK EN BIKS

Een verrassing op St. Nicolaasavond?
Een goed verzorgde
schotel van

Het Wapen van Vorden
F. P. Smit
S.v.p. vroegtijdig bestellers

Fa. Hietbrink
Telefoon 1253

Drogisterij

Sint Nicolaas
slaagt bij ons zeer zeker

Voetballen, in leder en plastic.
Voetbalschoenen (Honved en Puma) fantastisch goed.
Tafeltennisspelen en -bats.
Badmintonrackets en -spelen.
Puzzles voor groot en klein, in vele soorten.
Steeds boeiende spelen voor gezellige uren: Stratego,
Monopolie, Scrable, Mah Jongg, Speelkaarten, Pokeren dobbelstenen.
Kampeerartikelen: slaapzakken (dekenmodel met dons,
leacril of draion) kamp- en tuinstoelen (opvouwbaar).
Mepal servies.

MARTENS
Wapen- en Sporthandel — Zutphensweg

Voor meer keus naar

A. J. A. Helmink

„De Olde Meulle'
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.
Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

„HEINZ"
voeding

van »JAN HASSINK»

Drogisterij

„De Olde Meulle"

Het hoogst geprezen
Het laagst geprijsd.
Kom vooral eens kijken naar de

Storm van 's-Gravenzandestraat 17
Vorden -^Q? (05752) 1540

Sporttruien, in de nieuwste dessins en kleuren.
Trainingspakken, schaatsmutsen, skiwanten, turnpakjes,
voetbalkleding.

rokken
vesten
pullovers
blouses
pyama's
nylons
maillots
handschoenen
shawls
dusters
onderjurken
juponnen enz. enz.

Speelgoederen

J. B. GERRITSEN
Sportieve geschenken
geven vreugde

Zeep
Parfum

baby- en kleuter-

VERKRIJGBAAR BIJ

7///////////&/////////M

Lotion
Eau de Cologne

naar

Zutphenseweg 14

voert tot winst

Ramage
Talc

Leeftijd nietouderdan 25jaar.
Afwisselend werk.
Loon nader overeen te komen

Voor

Mooie
sterke nylpns
hoeven niet
duur
te zijn!
Setter Set bewijst u:
mooie naadloze nylons
met perfecte pasvorm
hoeven 'niet duur te zijn.
BRIGITTA 1.98
ANNETTA. 1.98
(speciaal voor slanke
tiener benen)

S

^-^ QI
etter oet

NYLONS VOOR TIENERS
EN TWENS KIEST U BIJ:

L Schoolderman
Vorden

Bestel vroegtijdig
uw

TRIX-treinen en metalen bouwdozen
KIBRI-plasticbouwdozen
Hanen f 1.60 per H kg
Gezelschapspelen
Kippen f l .25 per % kg
Legpuzzels tot 2000 stukjes, voor groot en
Poeliersbedrijf „R O V O"
klein.
Rossel
tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

Een warm geschenk

Zoekt u voor uw geld
een

Wat kunt u nog beter geven
dan warmte en goede nachtrust. Uw succes-kado een

Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

elektrisch verwarmde deken

Inlichtingen: W.fefHaar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3. Vorden

U moet ze komen zien, u
hebt keus uit de beste
merken.
Erres, Inventum, Philips,

Thomson

Prijzen vanaf 57,-

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

inn?
5^% rente

Voor

Soir de Paris
Eau de Cologne
Lotion
Zeep
Parfum
naar
Drogisterij

„De Olde Meulle"

