Frankering bij abonnement, postk Vorden

CONTACT
HET

NIEUWS*

EN

Donderdag 17 december 1964
26e jaargang no. 38
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

A D VE RTENTl E B L AD

VO O R

VORDEN

Abonnementsprijs f 2.— per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
l l KSTKLIJKE BIJEENKOMST KRING
„DE GRAAFSCHAP" JBTB/MBA
De kring „de Graafschap" van de JBTB en MBA,
waarbij zijn aangesloten de afdelingen Hengelo G.,
Keyenborg, Steenderen-Olburgen, Baak, VierakkerWichmond, Eefde-Gorssel, Drempt en Vorden-Kranenburg, blijkt steeds weer een levendige activiteit aan
de dag te leggen, om door middel van contactavonden,
culturele programma's e.d. de onderlinge band in de
kring te verlevendigen en te verstevigen. In zaal Schoenaker werd een feestelijk samenzijn gehouden, waarbij
meer dan 300 leden uit de aangesloten afdelingen tegenwoordig waren.
Kringvoorzitter dhr. W. Lichtenberg, Vorden, verheugde zich in zijn welkomstwoord over deze overweldigende belangstelling. Hij zag hierin een teken van de daadwerkelijke medeleving der plattelandsjeugd voor de
nieuwe richting die men is ingeslagen. Spr. bracht nog
eens duidelijk naar voren dat JBTB en MBA zich in
hun activiteiten niet uitsluitend meer concentreren op
vaktechnische aspecten, maar ook op culturele onderwerpen. Dit is geheel in overeenstemming met de huidige gang van zaken, omdat zij volledig open verenigingen zijn geworden. Hij sprak met bijzondere waardering over de opkomst op de culturele avonden en de
Volksdansavonden, die in alle afdelingen zeer goed is.
Met muzikale medewerking van een gezelschap uit
Meddo werd hierna nog enige uren gezellig gedanst.
UITBREIDING PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL
Naar ons werd medegedeeld zal het tweede lokaal dat
aan de Prot. Chr. Kleuterschool „De Springplank" aan
de Schoolstraat is aangebouwd op 7 januari 1965 in
gebruik worden genomen.
In dit verband kunnen opgaven van leerlingen bij één
der bestuursleden plaats vinden.
FILMAVOND
Dinsdagavond vond in zaal Bakker op uitnodiging van
de V. A.M .O. „De Graafschaprijders" en de Afd. Vorden van het Verbond voor Veilig Verkeer een filmavond plaats welke werd verzorgd door B.P. (Benzine
Petroluern Handel Mij.).
De heer M. G. J. Arentsen, vertegenwoordiger van
genoemde Mij. vertoonde een 5-tal films in kleuren t.w.
1. Autoraces, 2. Zoeken en speuren naar aardolie, 3.
Het juiste spoor, 4. 2-tact olie en tenslotte de juiste
olie in een Ford Taunus. Op ecu duidelijke wijze gaf
de heer A. het werk van de Mij. weer. Vooral de specialisatie in de B.P. visco-static Long Life die tweemaal de verversingsperiode kan doorstaan.
De heer J. J. van Dijk dankte aan het slot de heer A.
namens de beide verenigingen voor zijn werk en vertoning van de films welke zeer in de smaak vielen
bij de talrijke aanwezigen.
Tenslotte werd medegedeeld dat op zondag a.s. de z.g.
Pannekoekenrit zal worden gehouden des nam. 2 uur
waarbij de start bij hotel Brandenbarg zal plaats vinden. Alle leden werden een prettig kerstfeest en een
goed 1965 toegewenst.

KERKDIENSTEN zondag 20 december
Herv. Kerk
10 uur ds J. H. Jansen, Bed. Hl. Doop.
7.15 uur Ds. J. H. Jansen, Jongerendienst.
Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk dorp
8 uur H. Mis; 10.45 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

Bij heraanbesteding van de melkritten in 1965 aan de
Coöp. Zuivelfabriek in het dorp, t.w. het rit VierakkerWichmond, is gegund aan de heer G. J. Bloemendaal te
Wichmond en het rit Hackfort aan de heer J. L. Klein
Brinke te Vorden.
De overige ritten voor 1965 worden door dezelfde
personen als 1964 vervoerd.
BIJZONDERE ZANGAVOND

Voor de bijzondere zangavond welke vorige week in
de Ned. Herv. kerk alhier door de Bijbel-Kiosk-VerR.K. Kerk Kranenburg
eniging (B.K.V.) te Amsterdam was aangeboden, be8 uur H. Mis; 10.15 uur Hoogmis.
stond een zeer goede belangstelling.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
Medewerking werd verleend door de heer Kees Deenik,
bariton, de Chr. Gem. Zangvereniging „Excelsior" en
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
de Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda" alsmede
(alleen spoedgevallen)
door de beide plaatselijke predikanten t.w. Ds. J. J.
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u van Zorge, Herv. predikant, Ds. J. D. te Winkel, Geref.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.
predikant, en aan het orgel de heer D. Wolters.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen De heer Deenik gaf een viertal zangnummers ten beste
welke zeer in de smaak vielen, evenals de Chr. Gem.
half tien en tien uur 'n morgens.
Zangvereniging die naast een drietal zangnummers de
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
„Avondzang" op zeer mooie wijze ten gehore bracht.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen Onder de tonen van de Chr. Muziekvereniging zongen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.
de aanwezigen enige geestelijke liederen, terwijl de samenzang onder leiding van de heer Deenik plaats vond.
BRAND MELDEN: no. 1541.
Ds. Van Zorge bracht het a.s. kerstgebeuren onder zijn
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
toehoorders, waarna Ds. te Winkel het vele werk van
(Bureau Rijkspolitie) de B.K.V. op duidelijke wijze belichtte.
Deze op hoog peil staande zangavond werd door Ds.
WEEKMARKT.
Van Zorge met dankgebed besloten.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren 70 biggen
aangevoerd. Er was goede handel.
JAARFEEST JONGENS- EN MEISJESVER.
Prijzen van f 52.— tot f 60. — .
WILDENBORCH
BURGELIJKE STAND van 9 t.m. 15 dec.
De C.J.V. „Uw Koninkrijk Kome" en de C.M.V. „Ora
Geboren: Geen.
Ondertrouwd t J. Steenbreker en J. G. B. Wissink; et Labora" in het buurtschap Wildenborch hielden twee
H. J. A. Mullink en M. E Jansen, G. G. J. Kuypers achtereenvolgende avonden hun jaarfeest onder leiding
en M. F. A. M. Borgonjen.
van mej. Lenselink. Deze feestavonden werden in de
Gehuwd: W. M. Hissink en G. A. Walgemoet.
Kapel in de Wildenborch gehouden.
Overleden: A. Bokma, 82 jr., ongehuwd.
Voor de pauze werd het programma gevuld met declamatie, zang en gitaarspel. Na de pauze werd het toneelstuk „Goud Aaltje" voor heA^petlicht gebracht. Het
bleek dat allen de hun toebe^Bde rollen goed hadden
ingestudeerd, zodat het gehee^Jed tot zijn recht kwam.
Zondagavond 7.15 uur
Zowel de grimering als het decor was uitstekend verzorgd. Met slotzang en avondgebed werden beide avonAdvents- en zangdienst
den besloten. Het verenigingsgebouw was zowel vrijdag- als zaterdagavond goed bezet.
waarbij de jongeren zelf

DECENTE
STREPEN
HEBBEN
'N
STREEPTE
VOOR!

JONGERENDI0IST

mee^Érken. Breng je
geza^boek mee
A.B.T.B. AFD. VORDEN-KRANENBURG

In zaal Schoenaker hield de A.B.T.B. afd. Vorden—
Kranenburg een ontwikkelingsavond welke zeer druk
bezocht werd en onder voorzitterschap stond van de
heer A. Zents. Deze deelde mede, dat op de onlangs
gehouden vergadering voor dit winterseizoen een aantal avonden waren vastgesteld en wel in januari een
spreekavond over „Stalverbetering etc." en in februari
LEDENVERGADERING VOLKSONDERWIJS
de jaarvergadering met o.a. een inleiding te houden
Onder vice-voorzitterschap van de heer Brinkman hield door de geestelijk adviseur der afdeling.
de afdeling Vorden-Linde van Volksonderwijs haar Hij heette allen vervolgens welkom in 't bijzonder
pastoor Bodewes ofm, de g. Adv. en gaf hierna het
jaarlijkse leden vergadering.
Uit het jaarverslag van de secr. de heer J. van Dijk bleek woord aan de heer W. Lichtenberg „Waarle".
dat de contributieverhoging in het afgelopen jaar geen De heer Lichtenberg hield een interessante inleiding
nadelige gevolgen heeft gehad en dat het ledental stij- over „Varkensvoeding en varkensziekten". T.a.v. de opgende blijft. De verbouwing der school werd gememo- fok van biggen adviseerde spr. om deze altijd in een
reerd, waarbij de oud-leerlingen nogeens extra bedankt goed warm hok te huisvesten en vroegtijdig bijvoeding
te geven; de weerstand van de dieren voor eventuele
werden voor hun aktiviteiten bij de opening.
Ook de penningmeester, de heer Kettelarij toonde zich ziekten wordt dan aanmerkelijk groter. Spr. gaf vele
tevreden, daar hij ook dit jaar weer een flink batig nuttige wenken betreffende de voeding, niet alleen voor
saldo kon vermelden. De aftredende bestuursleden de de jonge dieren maar ook de oudere varkens.
heren Kettelarij, v. d. Peyl en Brandenbarg werden Er werden na de pauze nog diverse vragen beantwoord,
herkozen. De operetteavonden zullen dit jaar gehouden waarna dhr. Zents de spreker hartelijk dankte voor de
worden op 26 en 27 februari a.s. Daar geen geschikt leerzame uiteenzettingen.
nieuw stuk gevonden kon worden zal er een heropvoering komen van het Rozenprinsesje dat in 1958 ten
tonele werd gebracht.
In samenwerking met de oudercommissie zal getracht
worden een avond te beleggen waarop door een ervaneus, keel en borst van vastzittend slijm
ren spreker een causerie gehouden zal worden over
één of ander actueel onderwerp. Na de pauze vertoonBIOSCOOP
de de heer Hazekamp door hem vervaardigde dia's en
films over het Nationale Park „De Hoge Veluwe",
„Eddie slaat alles", zo luidt de titel van de film die
waarbij hij zelf een deskundige explicatie gaf.
zondagavond in het Nutsgebouw draait.
Eddie Constatine kan men hier zien in zijn nieuwste
creatie als Nick Carter, de legendarisch detective. Het
NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN
is een ideaal amusement voor jong en oud.
In verband met 't feit, dat zowel Ie Kerstdag als Nieuwjaar deze keer op vrijdag valt, zal de Nutsbibliotheek
VERGEEFSE REIZEN
op maandag 21 december '64 en maandag 4 januari '65
op de gewone tijden geopend zijn, nl. van 3.30—4.30 Het niet aflassen van het complete amateurvoetbal heeft
tengevolge gehad dat hier en daar diverse elftallen veren van 7—8.30 uur. Zie ook de advertentie.
geefse reizen hebben gemaakt. Het tweede elftal van
Vorden trok naar Zutphen om daar van de scheidsrechter te vernemen dat het veld van „Zutphen" was
afgekeurd. Overigens een begrijpelijke beslissing.
In Vorden kwam het eerste elftal van Hercules tevergeefs op bezoek daar de scheidsrechter niet was komen
Een feestdrank bij uitstek!
opdagen. Voor de betrokken clubs betekent dit ongetwijfeld geldelijk verlies, hetgeen echt voorkomen had
kunnen worden, want deze zondag werd zelfs nog geen
F. SMIT - Telefoon 1 391
hond de deur uitgestuurd.

Brandenbarg's CITROEN

MELKVERVOER ZUIVELFABRIEK (DORP)

GRADUATIES BIJ „JUDOKWAI VORDEN"
Sinds 30 oktober toen de Vordense judover. „Judokwai
Vorden" in het Nutsgebouw een wedstrijdavond organiseerde, waarvoor van de zijde van het publiek grote
belangstelling bestond, is het ledental sterk toegenomen
en kan men gerust zeggen dat de judosport momenteel
in Vorden floreert.
Dezer dagen vonden onder het toeziend oog van de
rijksgediplomeerde leraar de heer Schoen 2e dan uit
Ruurlo 23 graduaties plaats.
Twintig jongelui ontvingen de gele band en 3 de oranjeband. Naar wij vernemen zal „Judokwai Vorden" begin
1964 aan enkele wedstrijden deelnemen.
MOTORCLUB STELDE PROGRAMMA VAST
De Vordense Auto- en Motorclub „De Graafschaprijders" heeft dezer dagen het navolgende zomerprogramma vastgesteld: 4 april oriënteringsrit; 25 april idem;
27 mei Hemelvaartsdagrit; 5/6 juni nachtrit; 12 september oriënteringsrit; 14 november wildrit; 27 november modderrit; 12 december Pannekoekenrit. De toertocht zal in 1965 op 20 of 27 juni gehouden worden.
Voor a.s. zaterdag staat de Pannekoekenrit 1964 op
het programma. De start is om 14.00 uur bij Hotel
Brandenbarg. De gemiddelde snelheid voor de brommers bedraagt 20 km. Auto's en motoren 32 km. De
finish is „In den Groenen Jager" te Barchem waar gezamenlijk de pannekoeken genuttigd zullen worden. De
feestavond wordt gehouden op 6 februari.
Verder zijn voor dit winterseizoen de volgende filmavonden vastgesteld: 19 februari verzorgd door de Esso
bij Hotel Bakker; 16 februari verzorgd door de Gulf
bij Hotel Brandenbarg; 2 maart verzorgd door de Caltex bij Hotel Bakker. De snertwandeling is gepland op
16 januari a.s. Zo te zien valt er voor de ware motorsportliefhebber echt wel wat te genieten.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

GEZAMENLIJK ZINGEN BIJ DE KERSTBOOM
Zoals uit een advertentie in dit blad blijkt verwacht het
Kerstweekcomité woensdag 23 december 's avonds om
8 uur veel Vordenaren bij de kerstboom op het grasveld bij de hervormde kerk.
Ongetwijfeld zal, wanneer u allen aan deze samenzang
zult deelnemen, dit gebeuren een diepe indruk achterlaten en de juiste stemming voor het kerstfeest bevorderd worden.
Stelt u dus het comité niet teleur, zodat wij na afloop
zullen zeggen: „Wat een goede avond was dat."

Een geheel nieuwe overhemdenmode:
boorden met langere punten, decente
streepjes en kleur! Beige, bleu, grijs en
b.v. fil-a-fil. In zelfstrijkende poplins
CBel-O-fast) en o.a. tricot-nylon. Een
idee, mevrouw: verras hem eens!

Over sortering
gesproken:

Modehuis
A.s. maandagmorgen en
woensdagmiddag geopend

RATTI-NIEUWS
Zowel zaterdag als zondag werd er door de Ratti-teams
niet gespeeld; door de slechte toestand der speelvelden
kon geen enkele wedstrijd doorgang vinden.
Voor de clubs die in de afdeling Gelderland der KNVB
spelen breekt er nu een rustperiode aan. Door de Bond
zijn er tussen half december en half januari geen wedstrijden vastgesteld in verband met de te verwachten
slechte toestand van de terreinen. Als het nu na half
januari maar niet gaat winteren. ..! Hopenlijk zullen
de Ratti-ploegen deze „winterslaap" nuttig gaan besteden; door het wekelijks bezoeken van de trainingsavonden kunnen zij in ieder geval in conditie blijven!
VOETBALUITSLAGEN
De uitslagen van de j.l. zaterdag .gespeelde juniorenwedstrijden luidden als volgt: Ruurlo A—Vorden A
l—6; Vorden B—Zutphen A 4—0; Cupa A—Vorden
D 3—1; Warnsveldse Boys B—Vorden E 0—1.

Nulshihliotheek Vorden

Voor al uw

h^erstartikelen
Het Kerstweekcomité roept alle Vordenaren op aanwezig te willen zijn op

woensdag 23 december
bij het gemeentelijk gazon bij de Herv. Kerk (bij slecht
weer in de Herv. Kerk) teneinde samen met de dames
en heren van Vordens Dameskoor, Chr. gem. koor
Excelsior, het R. K. gem. kerkkoor begeleid door de
tonen van Concordia en Sursum Corda, de navolgende
kerstliederen gezamenlijk te zingen.

Tafellakens
Servetten
Lopers
Crêpepapier
Tafelstukjes
Kerstboom versier ing
Elektr.
kerstboom verlichting
Kaarsen etc

Inplaats van Ie Kerstdag
en nieuwjaar
is de Nutsbibliotheek geopend

maandag 21 dec. '64
en maandag 4 jan. '65
-4y2 en van 7-8 ! / 2 uur

van

Verwen Uw gezin met
zo'n heerlijk sneedje

NAAR

KERSTBROOD

JAN HASSINK

PROGRAMMA
1 Opening
door
2 Samenzang no. l
no. 2
no. 3

de weleerw. heer Ds J. J. van Zorge
Komt allen tesamen
no. 5 Er ruist langs de wolken
Hoe zal ik u ontvangen no. 6 Stille Nacht
Komt verwondert u
no. 7 Daar is uit 's wereld's
duist're wolken
hier mensen
no. 8 Ere zij God
no. 4 Nu sijt wellekome
Sluiting door weleerw. heer past. Bodewes no. 9 Dankt, dankt nu allen God
Muzikale leiding de heer D. Wolters.
Aan het slot worden uw vrijwillige bijdragen op gereedstaande tafels met borden ingewacht. Het totaal
bedrag wil het comité gaarne in handen stellen van
onze domine's, pastoor en de plaatselijke dokters, om
aan hen die langdurig ziek zijn of gebrekkig het Kerstfeest 1964 wat op te vrolijken. Een ruime gave wordt
dus gaarne ingewacht. Moge het zo voor allen een
goede Kerstweek worden.
s.

Namens het Kerstweek-comité
Mevr. Besselink, secr.
Dhr. Remmers, penningm.
Dhr. H. Wesselink, voorz.

BestuurdershonJ H.V.V.
KERSTFEEST
Op zaterdag 19 dec.
des n.m. 2.30 u. in 't Nutsgebouw
voor de leeftijd van 4 t.m. 12 jaar.

AS. MAANDAG 21 DECEMBER
zijn alle
KAPPERSZAKEN

Medewerking: Koperensemble Concordia

de gehele dag

Kerstverhaal door Mevr. Golstein-Wicherink

geopend

Algehele leiding: Ds. Jansen

Vereniging voor huisafval Ie Vorden.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

In verband met de as. feestdagen wordt
het huisafval inplaats van
vrijdag 25 dec. op donderdag 24 dec.
en vrijdag l jan. op donderdag 31 dec.
opgehaald.
Het bestuur.

Met- Kerstmis gezelligheid in uw huis met
een leuk opg^paakt kerststukje

Z.B. REMMERS
Zutphenseweg

Voloji snijbloemen, potplanten,
losse tulpjes en hyacinten verkrijgbaar.

DERKSEN, Zutphfseweg 13
SCHOOL MET DE BIJBEL - HET HOGE 42
Kerstfeestviering
in Irene op woensdag 23dec.
Representatieve m a n n e n
ontdekken bij ons stijl en
komfort. Modevoormannen
van vandaag.

Aanvang half 2.
Kinderen die in 1965 op school hopen
te komen, worden ook verwacht.
Ouders en belangstellenden eveneens
hartelijk welkom.
HET BESTUUR

vraagt voor spoedige indiensttreding

een net winkelmeisje
Denkt U aan de

contactavond
van de jonge ongehuwde lidmaten.
Hedenavond acht uur in bet
catechisatielokaal.

Adverteren doet verkopen!

Maak hel moeder gemakkelijk
ZIJ heeft zeker recht op FEESTDAGEN
Bestel op tijd iets heerlijkst

l

Wij hebben een uitgebreide kollektie
vesten, truien, shirts,
handschoenen,
sokken, sjaals
noem maar op! Alles
wat moderne
mannen dragen.

% haan
hele haan
biefstuk
Duitse biefstuk
salades v.a.
Ba""!

RAADHUtSSTR., VORDEN

f 2,50
„ 4,50
„ 2,„ 2,50
„ 5,-

} •*-"«

bitterballen 2 voor
croquet
Nassibal

25 et.

Bamibal

nierbroodje
ijstaarten
f 3,— en f 5,75
slaatjes f 0,50 - 1,00 - 1,75
carbonade
f 1,25 - 1,50

Lunchroom De Rotonde
Telefoon 05752 - 1519

Kerkstraat 3

Vorden

.

.

.

i

i

,

X A.s. dinsdag 22 december hopen we XW
De heer en mevrouw U
Ruesink-Boland
; met onze kinderen ons 25-jarig hu we- f
geven kennis van de Q lijksfeest te vieren.
n
geboorte van hun zoon rS
Derk Willem

u
w

Kerstfeest 1964

W. Pardijs
w
A. R. Pardijs-Ellenkamp u

Spoedig branden weer de kaarsen
het zachte licht glanst dan over uw kersttaf el.
Om de gezellige sfeer nog meer te verhogen
stellen we u onze kerstheerlijkheden voor!

Vorden. 13 dec. 1964 X Vorden, december 1964
X
Storm v. 's Gravenz.str. 11
X Kerkstraat 23
ft
u
u
Q Receptie van 4 — 5 33 uur in zaal Bakker Q
Voor de vele blijken X
X
van belangstelling, ter ^L^*^^"**&*~ *"^y •*^^*^ "^^^~ *^h*^'^y "^^^ "^^^ "^^^" "*w ^^^^—^>~ "^^" "^y^ ^fc
gelegenheid van ons
huwelijk, zeggen wij
hartelijk dank.
Dokter LULOFS zal voorlopig zijn praktijk
niet
zelf kunnen doen. Hij moet een opeB Rouwenhorst
ratie
ondergaan die met vóór en na behan
H. RouwenhorstMullink deling ruim een half jaar in beslag zal nemen
Vorden, Insulindel. 16 Er is 'n waarnemer in zijn huis (Dr. Tjassens)
De spreekuren en zondagjdiensten gaan onVoor de vele blijken veranderd door (zaterdags alleen spoedgevan belangstelling, bij vallen tussen half 9 en 9 uur)
ons 40-jarig huwelijk
ondervonden, betuigen De patiënten worden verzocht bij spreekuur bezoek zoveel mogelijk ingebruik zijnde
wij hartelijk dank.
A. W. Sloetjes medicijnen of lege doosjes mee te brengen
en zo min mogelijk per telefoon om recepten
H. SloetjesDijkman te vragen.
Vorden, D 1.
^P -^^_ J^^ -X%^ .^^^ -*^^_-^V^-.^S*. ^P

DANKBETUIGING

De vereniging „De
Vogelvriend" betuigt
aan allen die hebben
medegewerkt aan het
welslagen van haar jubileum- tentoonstelling
haar hartelijke dank.
Het bestuur
2e kerstdag verloven
zich:
Willem Andries
Pienter

en

Kerststollen met spijs
f 1.75
Grote stollen met spijs
f 3 50
Keur g verpakt, een feest op uw tafel.
Kerstbrood - speciaal l 75 - 2 75 - 450
Rozijnenbrood - speciaal
l 75 - 2.75
Gemberbrood
l 40
Kerstkransen - zuiver amandel
met Franse vruchten f 5 90
Banketkransen (zeer goed)
f 4 90
Kerstkransjcs f 040 per 100 gram
Kerstcake - speciaal t 2 50

Kersttaarten

Kerst-slagroomgebak f 0.40
doosje van 6 stuks f 2,25

BOVEkoek
Prima...
de vetverhogende rundveekoek
bij

Zelf uw feestgebak maken.
Dat is een gezellige
huiselijke bezigheid. En het
zal u voldoening geven.
Voor een paar gulden hebt
u al de nodige

Bakvormen en
bakhulpjes

A. R. Heuvelink
Kranenburg - Vorden

Met een elektrische

Bij de thee krijgt u
gebak van Schurink.

handmixer

Vogelsporlvrienden
Zij die zich hebben
aangemeld als nieuw
lid ingaande l-1-'65
en zij die zich alsnog
willen aanmelden,
gelieven zich voor
24-12-'64 te vervoegen bij de secr. van
„De Vogelvriend",
dhr. Th. W. Zieverink
Pr. Bernhardweg 4
Vorden

vanaf f 29,50 gaat het nóg
beter,
Maak het gezellig. Bak zelf.
Kom eens voor een nieuwe
vorm of ander hulpje.

HET
KAN
NOG
Kunt u al uw kennissen
en vrienden niet persoonlijk bereiken met
de feestdagen, stuur
ze dan uw visitekaartje
als persoonlijksymbool

Drukkerij
Wolters
heeft een uitgele^n
sortering

Bestellingen kunnen worden aangenomen tot uiterlijk dinsdag
22 december — beslist niet later.

Wij wensen u een goede kerst!
Bakkerij
•

HORMERVEER

T e l e f o o n 1 384

iju

W
10 pCI. voordeel L

Als speciale kerstattractie bieden wij

op japonnen en
pakjes
jongens- en
meisjestruien

In verband met Kerstmis en Nieuwjaarsdag worden de MARKTEN in
groenten, fruit en vis gehouden op

dinsdagen 22 en 29 december

a.s.

De Marktcommissie

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

Zegelvoordeel
Alg. Ned.

M.R.IJ. VAARS te
koop, a. d. telling bij
T. Roeterdink, B 21.
TE KOOP: een platte wagen op luchtbanden, stortkar, wentelploeg, Lemke. Te bevr.
Bur. Contact.

per stuk

Appelcarré's f 0.35 - 6 stuks f 1,90
Saucijzen groot 55 et - klein f 40 et.
Gesneden brood - Boerenmik - Melkbrood - Tarvobrood
Volkorenbrood - Tarwebrood - Witbrood - Regeringsbrood
Krentebollen f 0,14 per stuk - per zakje 6 stuks f 0,75
Witte bollen f 0,10 per stuk - per zakje 6 stuks f 0.50
Zakje met chocolade-, fondant- en geleikransjes f 0.99

Telefoon 05752-6781

Janny Bij

Receptie v. 2—6 uur.

f 4,- en f 6,-

Bouwbedrijfsbond

Kerstmzilvering op maandag 21 dec.

Vordense
Coup.

Zuivelfabriek
AAN ONZE CLIëNTELE
Wij delen u mede, dat
op beide Kerstdagen
en Nieuwjaarsdag

geen melk
wordt bezorgd

's Avond 7 - 8 uur
de Pi. vert.w.: B. v. Hackfortweg 22
Kerstmis nadert!
VOLOP

Kerstbomen
voor iedere beurs bij

DERKSEN

Groot blik fruitcocktail
Y2 blik fruitcocktail
2 pakjes dessertpudding
l p. roodmerk koffie
l p groenmerk koffie
l blik doperwten Z F.
l blik doperwten F.
150 gram kerstbonbons
100 gram chocoladeklokjes
250 gram sneeuwsterren
l blik fancy pink zalm
l blik fancy med. red zalm
100 gram boerenham van 95 et
l Gelderse rookworst van 112 et

Weer volop

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

-

48
31
H
39
35
27

et
et
et
et
et
et

-

21 et

-

10 et

-

6 et
8 et
31 et
39 et
10%
10%

-

10%

NIEUWJAARSROLLETJES

Zutphenseweg 13

Kerstdennen te koop.

Mevrouw, U weet toch dat in de Z.B. op
al het verse vlees 10% zegel korting wordt
gegeven ?

Vanaf f 1.50 per stuk.

REMMERS

H. HUITINK, Kranenburg

Donderdag 24 en
donderdag 31 dec.
wordt wel gevent

240
155
72
194
174
135
104
98
59
78
155
195
79
89

Met T.V. geen gokje wagen
't Beste: Bredeveld gaan vragen

Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
250

gram
gram
gram
gram
gram

ham
tongworst
hoofdkaas
boterhamworst
fijne rookworst

140
80
80
60
100

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
Prot. Chr. Kleuterschool

„De Springplank'
Voor het 2e lokaal dat op
7 januari a.s. in gebruik zal
worden genomen,

kunnen nog enige kinderen geplaatst worden.
Opgave bij de hoofdleidster
of bij de secr.:
B. Bekman, H. K. van Gelreweg 20.

Bestellingen
van SCHOTELS enz.
voor de Kerstdagen

s.v.p. zo spoedig mogelijk
„'T WAPEN VAN VORDEN"

F. Smit

Telefoon 1391

C.J.M.V. B I B L I O T H E E K
vanaf zondag 20 december
iedere zondagmorgen geopend
na de kerkdienst.
Voor de kerstdagen: 24 dec.
geopend van 2.00—3.30 uur

Attentie
Bestellingen voor de a.s. kerstdagen hebben we gaarne

voor a.s. dinsdag
in ons bezit.

R o v o Poeliersbedrijf
Telefoon 1 2 8 3 en 1 2 1 4

P.S. Wij "ontvangen nog konijnen,
enz. tot uiterlijk zaterdag
19 december van l—4 uur.
DVC H (VORDEN)—BDV (BRUMMEN) 7—13
Het tweede tiental van DCV heeft vrijdagavond tegen
het in degradatiegevaar verkerende B.D.V. I uit Brummen een verrassende 13—7 nederlaag geleden. De Vordenaren boekten maar één winstpartij.
De individuele uitslagen waren: H. W. Esselink—J. F.
Geerken O—2; J. Norde—H. L. van de Beemt O—2;
C. W. Esselink—W. van Beusekom O—2; J. Wiersma—
R. Verbeek 1—1; J. J. van Dijk—B. Bekhuis 1—1;
G. W. Brinkman—J. Bovenkerk 2—0; P. Roozendaal—
M. Bruinsma O—2; J. de Boer—W. van Ommen l—1.
Bord 9 en 10 reglementair remise.
Voor de onderlinge competitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Viering—Lammers
O—2; Wiersma Jr.—Jansen 2—0; P. van Ooyen—B.
Nijenhuis O—2; Stegeman—Oukes O—2; C. van Ooyen
—Klein Brinke O—2; Wansink—Breuker O—2; Wentink—ter Beest afgebroken. Voor de jeugdafdeling werden de volgende wedstrijden gespeeld: Keune—C. van
Borgonje 2—0; J. Borgonje—Heersink O—2; M. Dijkman—W. Bos 2—0; W. Wansink—A. Wansink O—2;
J. Leunk—Dijkman 2—0; R. Bos—A. Bos 2—0; R.
Bos—C. Geerken O—2; F. Keune—M. Dijkman O—2;
W. Bos—A. Wansink O—2. A.s. vrijdagavond speelt
D.C.V. I thuis tegen Denk & Zet uit Laren.

Het vergeten ezeltje
Een verhaal voor de kinderen
Ja, als je goed keek, zag je, dat het niet een wandelend pak maïsplanten was, dat langs het steenachtige bergweggetje naar beneden kwam. Bijna
helemaal schuil onder de pakken groenbebladerde,
samengebonden stengels, (zodat je inderdaad alleen
maar een stuk staart, vier poten en een snuitje
zag), ging Nico, de ezel. En boven op het vrachtje
zat nog Paloma en hield de teugels losjes in de hand.
Eigenlijk heette Paloma Maria, maar zo werd zij
niet genoemd. Omdat haar moeder vond, dat zij net
een duif je was, zei zij Paloma en dat bleef zo, want
Paloma betekent duif in het Spaans.
Het meisje knoopte haar hoofddoek wat vaster en
zong een vrolijk lied. Het was het laatste ritje van
die dag. Straks, na het eten, kon zij fijn nog wat
spelen met de andere kinderen uit het dorp. En
misschien, heel misschien, bracht vader vandaag
de pony mee! Dat werd een feest.
Zij hadden er lang genoeg voor gespaard, dat wist
Paloma wel. En het was belangrijk naast Nico nog
ren dier te hebben, vooral om de melk beter te kunnen bezorgen.
Hop, Nico, haast je een beetje!
Even versnelde de ezel zijn pas, maar verviel al
weer gauw in zijn oude sukkeldraf je.
Zij kwamen nog maar net de bocht om of Paloma
zag het al: de pony moest er zijn. Er stonden een
heleboel kinderen op het erf. Zij riep. Juan, haar
broertje, kwam haar opgewonden tegemoet hollen.
„Hij is er. Hij is er!" riep hij. „Ik heb al op hem
gereden. Hij is zo mooi en sterk en glanzend!
Bonito."
Paloma liet zich van de ezel glijden en bekeek de
pony van alle kanten. Het was een mooie pony. Het
was een aardig beest. De kinderen bereden hem om
de beurt. Fijn was dat. En zo ging het iedere dag.
Zodra zij klaar waren met het werk was alle aandacht voor Bonito. Paloma en Juan maakten bijna
ruzie om wie hem mocht borstelen. Zij verwenden
hem met lekkere hapjes en vertroetelden hem.
En het ezeltje ? Van die dag af, waarop hij het met
maïs naar huis kwam, was hij vei'geten. Och, hij
deed zyn werk, hij werd verzorgd. Hij kreeg nog
wel eens een vriendelijk klopje, maar daar bleef
het bij. Hij was niet meer de speelkameraad van
de kinderen. Het maakte hem verdrietig, dat Bonito zo helemaal zijn plaats had ingenomen. Het
was Bonito voor, Bonito na.
Maanden gingen zo voorbij. Het werd december.
Het kerstfeest naderde. Niet in alle landen is het
de gewoonte dit f e e s t t een versierde, verlichte
kerstboom te vieren,
is het zo, dan doen om
de een of andere reden
niet alle mensen het.
In het dorp van Juan
Paloma waren de meeste
mensen te arm om ui breid Kerstmis te vieren
en geschenken te geve
at kenden zij niet. Ieder
vierde het op zijn eigi
canier. Paloma's moeder
had een heerlijk krent
ood gebakken en zij zouden schaapsbout eten en er was een echte pudding
toe. En dan was er het stalletje. Daar moesten de
kinderen steeds weer naar kijken. Vooral hij het
licht van de kaarsen. De herders met de schapen,
de drie Wyzen uit het Oosten, de kribbe en Joseph
en Maria, de os en de ezel, het was allemaal zo
kunstig uit hout gesneden, zo fijn, als bijna niemand in het dorp het kon. Maar Paloma's grootvader, die het had gemaakt, verstond de kunst van
houtsnijden heel goed. En al waren de figuurtjes
al heel, heel oud, ze waren steeds zorgvuldig bewaard en werden ieder jaar weer tevoorschijn gehaald. Ieder jaar was het weer een verrassing.
Deze kerstnacht werd Paloma wakker. Zij wist niet
waarvan. Had zij gedroomd ? En wat dan ? Zij
stond op om een beetje water te gaan drinken. Zij
liep naar beneden. Wat hoorde zij toch? Het leek
wel of er iemand praatte in de stal.

N i els overtreft

Met het glas in haar hand, het hoofd een beetje
schuin, bleef zij staan luisteren. Zij hoorde stemmen. In haar nachtpon, op blote voeten, liep zij de
t rap af naai' de stal. Zy deed de deur open en bleef
staan. Er was niets bijzonders te zien. De koeien
stonden of lagen rustig. De hond rekte zich u i t . . .
Daar hoorde zij het.
„Het komt misschien doordat ik zo aan de kinderen
gehecht ben, dat ik het zo mis, dat zy niet meer met
mij spelen."
Wie zegt dat nou ? vroeg Paloma zich af.
„Misschien bemoeien zij zich over een poosje niet
meer met mij. Je kunt het nooit van tevoren zeggen.
En we worden toch goed verzorgd," antwoordde de
pony.
Paloma stond met open mond te luisteren. Dat
waren de ezel en de pony, die daar spraken. Zij had
wel eens horen vertellen, dat de dieren in de kerstnacht konden spreken, maar zij had altijd gedacht,
dat het een legende was. En nu hoorde zij het zelf.
„Zij spelen toch ook niet met ons." Dat was een
koe.
„Ach, wat praten jullie toch over spelen," sprak de
hond. „Toen ik klein was werd er ook veel met mij
gestoeid. Nu heb ik er niet eens behoefte aan. Ik
heb het druk genoeg met mijn werk. Weet je, dat
ik nog nooit een patrijs gemist heb ? Ik ben de beste
jagershond van het dorp."
„Misschien hebben jullie wel gelijk," sprak de ezel,
„maar ik had toch zo het gevoel, dat ik een vriendje
van de kinderen was. Ik voel mij toch verdrietig.
Ik kan het ook niet helpen."
„Je bent een beetje verwend," sprak de koe weer.
„Heus, je hebt niets te klagen. Je hebt voer, een
warme stal, wat wil je nog meer?"
Het ezeltje gaf geen antwoord.
Paloma stond daar maar in de deur. Zij zag het
ezeltje (laar staan, naast de krib en het was alsof
zij het dier voor het eerst na maanden weer eens
echt zag in het licht van de maan aan de wolkenloze sterrenhemel. Zij kon zich de volgende morgen
helemaal niet meer herinneren, dat zij terug was
gegaan naar bed.
Zij was al vroeg op. Hoewel het kerstochtend was,
moest het gewone werk gedaan worden. Haar vader
en Dolores waren al bezig de koeien te melken.
Moeder zette een pan water op het fornuis. „Zorg
jy voor het vuur, Paloma?" vroeg zij. En terwijl
Paloma met een rond, van biezen gevlochten matje
met een handvat eraan het houtskoolvuur aanwakkerde, vroeg zij: „Wi|^fc, dat de dieren in de
kerstnacht echt konden pi^Ph?"
„Is dat zo," vroeg moeders.,Ik dacht alty'd, dat het
een legende was."
„Ik heb het vannacht zelf gehoord," vertelde Paloma. Nico praatte met JJonjto en de hond en de
koeien. Nico is venlrietig^gMdat hij zoveel alleen
gelaten is.
^J
„Heb je het niet gedroomd?" vroeg moeder. „Dat
zou ook kunnen."
Had zij het gedroomd ? Het glas, waaruit zij had
gedronken, stond nog bij de kraan. Maar dat bewees
nog niets. In gedachten liep zy naar de stal. Daar
stonden de beesten. Daar stond Nico.
„Zo, ouwe jongen, voel jij je zo eenzaam? Nou, wij
gaan weer eens gauw een ritje maken, hè. Hier,
ik heb een lekkere biet voor je."
De ezel gooide zijn kop achterover en balkte. Het
klonk vrolijk.
De koeien loeiden, de pony hinnikte en de hond
blafte niet, want die was in het veld.
Paloma verstond de dieren nu niet, maar zij begreep, dat zij blij waren omdat Nico vrolijk was en
hij zich niet meer vergeten voelde.
(Nadruk verboden

BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
In de Onderlinge Biljartbond ,,De IJsselkring", waarin
drie Vordense verenigingen spelen, wist de Kets I (Café
Bloemendaal) in de A. Klasse op te rukken naar de
vierde plaats op de ranglijst. Bloemendaal c.s. wonnen
W o n d e r ! ij k z o a l s dat h e l p t )
achtereenvolgens van K.O.T. I (Krijt) uit Wichmond
met 5—4, eveneens met 5—4 thuis van Excelsior 2
Baak en verloren de uitwedstrijd tegen Java I Vierakker
met 6—3.
BILJARTVER. KOT ORGANISEERDE
In deze klasse gooit ook de Zon I (café Hartman) hoge
KAMPIOENSCHAP
ogen. Zij staan nu op de derde plaats met 40 punten
Dezer dagen heeft de Vordense Biljartver. KOT in zaal uit 8 wedstrijden. Zij wonnen o.a. van Kranenburg I
Klein Hekkelder de biljartkampioenschappen 3e klas (Schoenaker), maar verloren van Ons Genoegen I Baak
moyenne 2—3 van het district Zutphen der K.N.B.B. met 6—3. Kranenburg I maakt in het klassement een
georganiseerd.
sprong van de elfde naar de 7de plaats met nu 32 punDit kampioenschap werd gewonnen door L. Nieuwen- ten uit 8. Zij deden thuis het bezoekende de Zwaan l
huizen van Atlanta uit Zutphen terwijl de zojuist ge- uit Steenderen met liefst 9—O de das om.
noemde speler en G. ten Have, J. Vermeer en A. de Wit In de B. Klasse verloor de Zon 2 met 5—4 van de Engel
naar een hogere klasse zijn gepromoveerd. De Poorte- 2 Steenderen en met dezelfde cijfers van de Groene
speler J. Vermeer zal District Zutphen vertegenwoor- Jager I Wichmond. In eigen home wonnen de Vordenadigen bij de gewestelijke kampioenschappen die op 23 ren met 9—O van Excelsior 3 uit Baak, zodat zij thans
en 24 januari in Doetinchem zullen worden gehouden. als tweede geklasseerd staan op de ranglijst met 44 punDE SINT EN PIET BIJ JONG GELRE
De volledige uitslag van dit kampioenschap luidt als ten uit 8 wedstrijden. Kranenburg 2 blijft nog steeds
hekkensluiter met 22 p. uit 8 ontmoetingen. Zij verlovolgt:
Jong Gelre hield in hotel „Het Wapen van Vorden"
car. brt. h.s. moy. pnt. ren tegen KOT 2 met 7—2, maar wonnen met dezelfde
onder leiding van de heer Joh. Pardijs een bij uitstek
cijfers (7—2) van Java 2 Vierakker.
geslaagde Sinterklaasavond.
L. Nieuwenhuizen, Atlanta 495 118 42 4.19 8
In zijn openingswoord heette de voorzitter inzonderheid G. ten Have, Atlanta
471 115 30 4.10 8
welkom de goede Sint en zwarte Piet. Ieder lid ontving
CONTACTAVOND JONGE LIDMATEN
J. Vermeer, Poorte
473 137 27 3.45 6
een aardig cadeautje plus een ruimschootse tractatie.
416 138 22 3.01 4
De ongehuwde lidmaten van de herv. kerk maken wij
Verder werd de avond gevuld met enige gezellige spel- A. de Wit, Pelikaan
letjes. De voorzitter dankte aan het slot de Sint en Piet W. Doordewaard,Berkelbrug351 131 23 2.67 2
even attent op de contactavond, welke hedenavond voor
voor hun bezoek aan de afd. Vorden van Jong Gelre.
H. Hendriksen, Voorst
341 131 15 2.60 2
hen belegd wordt. Zie de betreffende advertentie.
Dampo bij Verkoudheden
van Vader, Moeder en Kind

POEDER - ZALF - OLIE - ZEEP

DE ZUIVEL WINT BEDRIJFSDAMTOERNOOI
Het bedrijfsdamtoernooi, dat telkenjare door de Vordense damvereniging D.C.V. met succes wordt georganiseerd, is weer ten einde.
Na een spannende en zenuwslopende strijd is het team
van de Zuivel, bestaande uit de heren G. Dimmendaal,
Wiersma, Esselink en De Boer, erin geslaagd het kampioenschap te veroveren. De titel is terecht gekomen
bij de ploeg die hierop, gezien het vertoonde spel, het
meest aanspraak mocht maken, want de Zuivel slaagde
erin uit de 7 wedstrijden het maximum aantal punten
(14) te behalen.
De wedstrijden tussen De Zuivel en de Empo I had een
zeer spannend verloop. De mannen van de Empo stonden bij de aanvang van deze ontmoeting 2 punten op de
Zuivel achter en bij een overwinning van de Empo zouden beide ploegen gelijk eindigen. Toen de officiële
speeltijd van vijf kwartier was verstreken was nog geen
der vier partijen ten einde zodat de gong de beslissing
moest brengen. Dit betekende dat er om de tien seconden een zet moest worden gedaan. De eerste winst was
voor de Empo door een overwinning van Arfman op
de Boer. Toen Bannink en Esselink remise overeenkwamen zag het er even donker uit voor de Zuivel. De
laatste twee partijen leverden echter een overwinning
voor de Zuivel op want Dimmendaal won van Hesselink en Wiersma toonde zich de meerdere over Norde.
De uitslag werd dus 5—3 in het voordeel van de Zuivel.
Dankzij een 5—3 overwinning op de Looier legden
de onderwijzers van de O.L. school nog op verrassende
wijze beslag op de tweede plaats. Na het verstrijken van
de officiële speeltijd hadden de onderwijzers door overwinningen van Lenselink op Roozendaal Jr., van Brinkman op Klein Brinke en een nederlaag van Sterteveld
tegen Roozendaal Sr. een 4—2 voorsprong genomen.
De gongwedstrijd tussen van Dijk en Kamperman eindigde in remise, zodat de O.L. school uiteindelijk met
5—3 won.
De ontmoeting tussen de PTT en de BOG eindigde in
een 6—2 zege voor laatstgenoemde. Hier waren de uitslagen Eggink—Hulshof l—1; Vissers—Mennink O—2;
Bello—Eggink l—l d.w.v. de gong en Droppers—Ter
Maten O—2.
Na afloop reikte de competitieleider, de heer H. Wansink, aan de leider van het Zuivelteam de heer Wiersma de wisselbeker uit. De heer Wansink was van mening dat het toernooi weer sportief was verlopen en
dat het spelpeil vergeleken bij vorig jaar weer vooruit
was gegaan. Namens de damvereniging bedankte hij
allen voor het doen slagen van dit tournooi.
Het tweede team van de Empo had zich na de vierde
ronde teruggetrokken waardoor de Looier, PTT en
BOG zonder slag of stoot twee punten rijker werden.
Het niet opkomen van de Empo II bestempelden wij
bij een vorig verslag als onsportief hetgeen bij de Empo
nogal kwaad bloed had gezet. Er was hier geen sprake
van onsportiviteit maar van „force majeur", aldus de
heer Hesselink, leider van Empo I. (Hoe men het ook
bekijkt: eerst vier nederlagen geleden te hebben en dan
niet meer opkomen geeft toch wel te denken!)
De eindstand van dit toernooi luidt: 1. Zuivel 7 gespeeld 14 punten; 2. O.L. School 7—11; 3. Empo I
7—10; 4. Looier 7—8; 5. BOG I 7—6; 6. BOG II 7—5;
7. PTT 7 gespeeld 2 punten.

Geen misbruik van
L a x e e r m i d d e l e n , maar als U
een laxans nodig heeft, neem dan
Mijnhardt's L a x e e r t a b l e t t e n .
Veroorzaken geen gewenning en werken zacht, zeker en zonder kramp.

DERDE PLAATS VOOR KLEIN HEKKELDER
Tijdens het persoonlijk biljartkampioensclun van het
Biljartdistrict „Zutphen & Omstreken" slaagde onze
plaatsgenoot de heer J. Klein Hekkelder erin om in de
Hoofdklasse op de derde plaats beslag te leggen. De
heer W. Pardijs, eveneens lid van KOT Vorden eindigde op de zesde plaats.
Dit kampioenschap dat in caic-restauran' Atlanta te
Zutphen werd gehouden werd gewonnen ^oor de heer
G. A. ter Horst van de biljartvereniging .Bcrkelbrug".
Ter Horst behaalde dit kampioenschap cbor de laatste
partij tegen Klein Hekkelder te winnen In 8 beurten
besliste ter Horst de partij in zijn vcordeel, hoewel
Klein Hekkelder toch zeer goed partijgaf, getuige het
gemiddelde van de Vordenaar nl. 1153. Bij de prijsuitreiking bracht districtsvoorzitter, d heer Lievers, de
spelers hulde voor hun sportieve st»jd.

Tweede blad Contact

17 december 1964

26e jaargang no. 38

Grote sortering

Gun moeder
rust!

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(ook

met buitenlandse tekst)

Boek- en Kantoorboekhandel

JAN HASSINK

HOUD UW KEUKEN
SCHOON EN LAAT
DOOR ONZE KOKS IN
DEZE MODERNE
KEUKEN IETS
HEERLIJKS BEREIDEN

Jong Gelre (v.h. B.O.L.H. - B.O.G.) afd. Vorden
Uitnodiging
tot bijwoning van de Kerstfeestviering op
maandag 21 december 1964 in hotel
Brandenbarg te Vorden.

LUNCHROOM

Wij zijn de Ie en 2e Kerstdag geopend en bezorgen
graag als u op tijd bestelt.

De Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 05752-1519

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres j Tel. 1306

TELEVISIE
RADIO
PLATENSPELERS

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

Aanvang half acht.
Eventuele echtgenoten en verloofden worden mede uitgenodigd.
U komt toch ook I

Speciale
conffectieaanbieding

EXTRA VERLAAGDE PRIJZEN

Assurantiekantoor
voor al uw
verzekeringen
hypotheken
en financieringen
Zoekt u voor uw geld
een
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

Bij aankoop van een

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

W.M. Zaterdag 19 dec.
Aanvang half 8.

Spoedige opgave gewenst.
Daarna wordt nog een
prachtige prijs verloot.
Voor vrijdag 18 dec. opgeven.
Café „De Zon"

in overjassen
kostuums
sportjasjen

Uw kersttafel ziet er
extra verzorgd uit

met een

Philips platenspeler drie
langspeelplaten voor f 9.50

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

5 K% rente
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

in mantels
japonnen
pakjes

Klaverjaswedstrijd
Mooie Wildprijzen!

VANAF HEDEN

J. van Zeeburg

De Besturen

en ook voor de jeugd

MEISJES- EN
JONGENSJASSEN

Leerdam's glas,
Sola tafelbestek.

10 - 20 - 30% KORTING
A.s. maandagmorgen en
woensdagmiddag geopend

Aanbieding voor
de a.s. Feestdagen

Opbouwservies,

Koorsolman
Voor

Kijken is kopen

Kerst- en
Nieuwjaarskaarten
naar

Sig. mag. Boersma

van de A & O

Ruime keuze

Vraagt inlichtingen.

l litersblik perziken l samen
268
l litersblik ananas J
325
l fles Castillo zoete Spaanse wijn
Ruurloseweg 45
hierbij l fles krielkip Advokaat voor 250
Tel. 1217
350
l fles Valentini Vermouth
en
275
l fles Paradiso
H. Lijftogt 't Hoge 57 3 blikjes vruchten op sap
179
PASFOTO'S voor Bij aankoop van l pak koffie
98
half één gemaakt, de- l kersttulband met vruchten voor
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Oliebollenpakket
Houtmarkt 77,
Zutphen
l fles Dolfijn slaolie
samen
250 gram krenten
l p. 250 gr. A & O-rozijnen
met
l kg witte bloem
Groot en klein
100 zegels
l pak 250 gram kransjes
grijpt donderdags
het eerst naar
Levensmiddelen bed rijf

Weulen Kranenbarg

Wat een keus!
Meer mensen eisen, de allerfijnste

Roomboter Kerstkrans

4.50

SPECIALE AANBIEDING:
Divanbedden 15 jaar
garantie 27,50

CONTACT
LltRINK
hét blad voor Vorden

Het Hoge 3

Wollen dekens
Terlenka dekens
Gewatteerde dekens
% wollen dekens
Draion dekens
Terlenka spreien
Holton dekens div. maten
Flanellen lakens
Lakens slopen enz.
Matrassen vanaf 29,50

N.B. Bestellingen graag vroeg!

A. J. A. Helmink

Voor de a.s. feestdagen
ruime keus in
cyclamen
keuze uit ruim 300 st.

erstaande

ooo

potplanten
groene planten

ankoop van <
bij*
28 dec
_
aanbied.ngen

snijbloemen

hyacinten
tulpjes enz.
kerstbomen tegen

Meer dan 2100 VIVO-winkeliers
staan u met raad en daad terzijde om met de a.s.
Feestdagen iets extra's op tafel te kunnen brengen
Wij verzorgen uw borreluurtje
SHERRY PEDRO DE RAVELA
per fles
met 50 wapentjes
DOURO PORT
rood en wit, per fles
met 50 wapentjes

a

Maak het eens
• extra gezellig:

APPELMOES

KERSTBOOMKAARSJES
wit, pak a 20 stuks

59

pot 3/4 liter
met 10 wapentjes

GRAVES SUPERIEUR
per fles
met 50 wapentjes

CHEVALIER LANDWIJN
rood en wit, per fles
met 50 wapentjes
BEAUJOLAIS

per fles
met 50 wapentjes

ZOETE SPAANSE WIJN

V(/

Ren goed advies vooraf
^P een geslaagd diner:

75

GOTISCHE KAARSEN

149

wit, pak a 2 stuks
met 10 wapentjes

50

HERO DOPERWTEN
ZEER FIJN literblik
met 20 wapentjes

140

I ZOUTE PINDA'S
> familiepak
met 10 wapentjes

96

HERO SPERCIEBONEN
FIJN literblik
met 15 wapentjes

120

HUNINK SOEPBALLETJES
blik
met 5 wapentjes

VERMOUTH
Italiaanse import, per literfles
met 50 wapentjes

SLASAUS LOCARNO

:

OPLOSKOFFIE

208

pot 50 gram
met 60 wapentjes

FRANSE TOAST

95

groot pak
met 25 wapentjes

VICTORIA KERSTPARADE

hele fles
met 20 wapentjes

grootverpakking
met 40 wapentjes

GELATINE

KERSTCHOCOLAADJEr

rood of wit, per pakje
met 5 wapentjes

van Kesteren
Bloemisterij, Zutphensew. 87
Telefoon 1206

Feestdagen
VLEESDAGEN
BESTEL VROEGTIJDIG:

ASPERGES (Ugo), per blik
met 15 wapentjes

per fles
met 100 wapentjes

SSSSsSj-,

met 10 wapentjes

zeer lage prijzen

melk en puur, 150 gram
met 20 wapentjes

KERSTBONBONS'

WITTE
pak 25 stuks
met 5 wapentjes

150 gram
met 15 wapentjes

KERSTPUDDING MET
VRUCHTEN per zakje
met 10

ZOUTE PINDA'S
normaal pak
met 5 wapentjes

R.UXI

Rollades
Rib
Rosbief

Biefstuk
Blinde-vinken
Karbonade

Verder alles wat u wenst!

Slagerij M. G. Jansen
Burg. Galléestraat 42 - Telefoon H51

275

95

Kerst
Boeken
Pockets
Lopers
Lakens
Servetten
Klokken
Druppelvangers
Crepepapier
Flitter
Band
Kaarsen enz
Kaarten in vele soorten

98

Tevens alle bakbenodigheden
voor de jaarwisseling

Het adres

fa. Hietbrink - Boekhandel
In verband met de drukte op
donderdag voor de Kerstdagen
en op oudejaarsdag, vragen
onderstaande bakkers beleefd
uw benodigde brood te willen
halen. Bestelling gaarne tijdig
we kunnen er dan meer aandacht aan besteden.

VIVO kruideniers:
; KISTEMAKER-OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg ~ FR. KRUIP, 't Hoge

Maak het de komende feestdagen gezellig met iets nieuws

H.H. Veehouders
Het tepelbetrappingsspook uitgebannen
Koopt bij ons TEPELBESCHERMERS

Wij zijn ruim gesorteerd in:

Woninginrichting

Fa. G. W. Luimes-Vorden

Bankstellen
Fauteuils
Bergmeubelen
Eethoeken
Bijzettafels
Theemeubelen

Gezellig wonen,
in een woning,
ingericht door:

enz.

Uit voorraad leverbaar, dus . . . geen
toonzaal opslag.
Ook al koopt u niet terstond,
Kom vrij binnen en kijk vrij rond

A.J.A. HELMINK

R. J. KOERSELMAN

Zutphenseweg 14

Telefoon 1364

Hartman - Kerkhoven - Schuppers Schurink - Voskamp

A. J. A. Helraink
Speciaal adres voor
Huwelijks- uitzetten

Kerststerren vanaf1,65
Kerstboom- en tafelversiering
Verlichting, kandelaars
Kaarsen in alle soorten
Kerstkaarten ook met Engelse
tekst. enz. enz.

Bij voorbaat onze dank voor
uw hulp.

Grote sortering

Deense kaarsen
KERSTKRANSJES
(Ook van roomboter)

branden langer
druipen niet
in vele kleuren en maten
Drogisterij

„De Olde Meulle"
VAN

J. M. VAN DER WAL

gediplomeerd drogist

Voor de kerstdagen te
koop

Slachthaantjes
Vroegtijdig bestellen.
J. Stokkink, Julianalaan 10, Vorden.
Te koop Fahr diesel
TRACTOR m. ploeg.
Geschikt v. werk en
verplegings werkzaamheden, geen olieverbr.
G. J. Rossel, B 34
Telef. 1439
Te koop 2 drag. B.B.
ZEUGEN, 3e worp,
22 dec. a.d. telling en
een partij HAVERSTRO. Z. Regelink.
C 27 Vorden
DEKBEERTJES
te koop.
VRudolf l AZutphen
M Jefke 2AZutphen
H. J. Rietman, Warkenseweg 6 Warnsveld
VERLOREN: beige
regen mantel tje(Almenseweg-Galléestr. naar
v.d. Wal) Gaarne terug
bez. bij G. J Bargeman
't Wilmerink.
Jonge Haantjes

te koop.
D. Beek,
't Hoge 61, telf. 1660
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)
Te koop gevraagd:
nuchtere stierkal veren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en Varkenshandel, Vorden
Zutphenseweg C 67 d
Tel. 1408.
Wij zoeken een net
MEISJE in de huish.
v. halve dagen of een
paar dagen per week.
G. J. Eskes
Coöp. Boerenleenbank
Vorden
TE KOOP kabinet m.
gebogen laden, ronde
tafel m. 6 knopstoelen
en een schrijftafel.
Inlicht, bur. Contact
KERSTDENNEN

te koop a f 1,50 p. st.
Zelf uitzoeken
}. Woltering, Hoge 23
Vette konijnen te

koop. H. G. Stapper,
Burg. Galléestraat 15
Te koop een KAST
bij Wed. Vrendenberg
Veldwijk C 118
Slachtkonijnen

te koop. B. Timmer
Kranenburg.

Voordelig feestinkopen doen!!
Bewaar deze krant!

KERSTMIS BETEKENT: GEZELLIGHEID

Gezelligheid kost geld!!!

AL DEZE AANBIEDINGEN
BLIJVEN GELDIG TOT
OUDEJAARSAVOND

Maar bij ALBËRS zelfbediening vind men de grootste keus
tegen de laagste prijs

De extra voordelige artikelen
verzoeken wij u vlug te kopen,
onze voorraad is beperkt.

Speciaal aanbevolen!

Goede wijn behoeft geen krans!

Voor hartige hapjes!

Extra voordelige aanbiedingen!!

Litersbl. perziken
139
elk 2e blik
119
Litersblikken ananas
129
Grote potten meikersen
119
Litersblikken fruitcocktail
198
2 grote fl. vruchtenlimonade 98
Grote potten Reine Victoria
pruimen op sap 79 et
Litersblikken peren op sap 98
Japanse witte perziken
119
(het neusje van de zalm)
Jus d' Orange grote fles
139
2 bl. Haw. ananas
98
Dubbele pakken custard
49
Maggi, Royco of California
groente of kippesoep
per pakje 59 et, elk 2e 39 et

Martini, Sherry, rode of
witte port, Graves Supérieur,
Cincano, enz. enz

Nibb-it, Mayonaise.
Alle soorten zoutjes, o a. Tuc,
Pep-sels, Dips, Vicrokant, Zoute
Pinda's, Ketschup Zalm, Sardines,
Tonijn, enz. enz.

Goudgele slaolie
119
Calvé slaolie, nu voor
157
Vanille suiker, 10 pakjes voor 35
Choc. hagel 2 zak a 200 gr. 100
Suikerkransjes 250 gram
59
Instantpudding, 3 pak
99
Siam rijst, heel kilo
95
Litersflessen koffiemelk
139

HüCLSl

Bij f S.— boodschappen

269
Grote fles advokaat
Bij elke literskruik frambozenbessen- of zwarte bessenwijn
l pakje roomboter voor 25 et
Bij elke fl. It. Vermouth
Yz p. kerstkransjes gratis
Alcoholvrije likeur grote fles 82
Bij elke fles wijn naar keuze
l bl. Ant. Huninks bridgeworstjes
voor 79

Grote fles bessensap slechts
500 gram vermicelli

Uil

Maak in een kom de gist aan met van de
lauwe melk. Voeg er de bloem met de rest
van de melk en het zout en ^^ suiker aan
toe en klop alles tot een glao^eslag.
Roer hierdoor de in lauw water gewassen
en goed uitgelekte krenten, rozijnen, sucade
en de geraspte citroenschil en laat dit beslag gedurende een uur op een lauw plekje
rijzen.

75
98
98
98

ALS EXTRA TOETJE!
Grote zak tuttie-fruttie

75

2 fl. puddingsaus

98

Let op, bij f 5.-- boodschappen
69
Pracht plastic tafellaken

Potten knakworst 8 stuks
Haring in tomatensaus
ovaal blik
Soepballen, 2 blik
Gehaktballen in jus, gr. blik

BESTEL ZE NU!!

W t l N A l l l 10 l U L

Zó bakt u de échteJV
ouderwetse OLIEBOLLEN

50
49

2 pakjes Tuc zoutjes
Franse walnoten, grote zak
Mooie hazelnoten grote zak
Dubb, zakken versgebr. pinda's

(met extra zakje poedersuiker)

Normale

Kerst-banketstaven, 2 stuks
Grote Kerst-tulbanden nu voor

prJJS

98
98

Kleine flesjes advokaat

f2.98

NU

Z."

Dit is de troef!

109
89

200 gram kerstbonbons

75

Geen 130 et maar 89 et
Grote sortering, chocolade, musket, fondanten schuimkransjes, suikerkransjes, amandelkransjes.

Appelmoes van Goudreinetten
3 jampotten 79 et
Litersblikken 59 et
3
A literspotten, 2 stuks 89 et

Voor een lekker toetje

De oliebollen worden lichter en croquanter
als men ze langs de wand van de pan in
de olie laat glijden.

2 pak Hotel koffie

BIGGEN te koop.
Joh. Wesselink,
Kranenburg

Zelfrijzend bakmeel, 2 pak
Am. patentbloem, 2 pak

Zolang de voorraad strekt

Sperziebonen, per blik 79, elk 2e blik
Doperwten' middelfijn per blik 79
elk 2e blik
Doperwten, fijn per blik 99
elk 2 blik voor
2 literspotten rode bieten

BAK MET PLEZIER

79
109
98

49

Zolang de voorraad strekt!!

Verhit de slaolie in de frituurpan, (niet dampend!) en doop er twee lepels even in; neem
hiermee dan wat van het beslag. Vorm er
een balletje van en laat dit in de olie glijden.
Bak de bollen goed gaar in 5 tot 6 min.
Laat ze uitlekken en bestrooi ze met poedersuiker.

Voor 20 a 25 oliebollen.
500 gram tarwebloem, 35 gram gist, 35
gr. suiker, l flinke theelepel zout, % Itr lauwe melk, 200a 300 gr. krenten, rozijnen en
sucade, wat geraspte citroenschil, frituurpan
met slaolie.

Grote zakken Belgische gesorteerde wafels, slechts
89

59
59
79
98

310

Onze relatie aanbieding!

Bij elk pak koffie, (eigen keuze) een blikje
NESTLÉ slagroom van 97 et voor 79 et

In KAAS zijn wij baas boven baas!
500 gram fijne belegen kaas
500 gram v.v. jonge kaas
500 gram v.v. kom. kaas

189
179
169

Luxe potten gember

320

KOOPJE! 6 smeedijzeren kandelaars
Grote sortering kerstkaarsen

Kerstpudding met garnering, slechts

79

Bij de kassa!

l potje Haas augurken slechts

89 et

Uitgebreid assortiment vleeswaren
i 30 soorten
Alles van Anton Hunink

69
69
79
69
49

Kalfsleverworst, per stuk
Berliner
per stuk
Pracht ham 150 gram
Boerenmetworst, 150 gram
Boterhamworst, 150 gram

59

Toom BIGGEN (13
stuks) te koop.
H. Rietman, Boshuis
Vierakker.
TOOM BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp
B 35 Vorden.
Te koop een vlotneur.
r.b. drag. VAARS, m.
goede prod. B. Woerts
„Bonenkamp"

CONTACT

hét blad

Voor het bakken
Volop bloem, krenten rozijnen, sucadesnippers, poedersuiker enz. enz.

De échte

Nieuwjaarsrolletjes

Inhoud ca 80 stuks

320 et p. blik

ALBE R O zelfbediening

Nutsgebouw™1
Telefoon 1500
VORDEN

De ster van Belhlehem
van M. Nijhoff

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Dit kerstspel zal D.V. zaterdag ^december a.s. opgevoerd worden in de
Herv. Kerk alhier, aanvangstijden
18.30 en 20.15 uur.

Zondag 20 december, S uur

EDDIE
SLAAT ALLES
EDDIE CONSTANTINE ALS DE
SUPER-DETECTIVE
NICK CARTER
Toegang 14 jaar
Entree f 1.25, f 1.50, f 1.75

Medewerking verlenen: gemeenteleden
van de Hervormde en Geref. Kerk.
Kap- en grimeurwerk
Dekors
Belichting
Kostuums
Toneelopbouw
Trompet
Orgel
Opening en sluiting

Fa. Boltjes, Almen
Johan Boerstoel, Vorden
B. Braakhekke, Barchem
Fa. Doornink, Arnhem
Fa. Groot Roessink, Vorden
A. Schouten en A. Wullink
D. Wolters, Vorden
door de plaatselijke
predikanten
W. D. Jansen, Vorden

Regie

Voor de a.s.
feestdagen
l
l
l
l
l

blik aardbeien
blik fruitcocktail
blik perziken
zakje truffels
blik sneeuwwafel

155
195
125
75
165

Voor Oud en Nieuw
l
l
l
l
l
l

fles slaolie
zakje sukade
zakje Oranjesnippers
zakje krenten
zakje rozijnen
blik Nieuwjaarsrollen

115
59
53
59
59
290

Toegang vrij, kerk open resp. 18.15
en 20.00 uur

Wintersportmode
Nylon jacks, sportieve modellen, van winden sneeuwdichte nylon, met heerlijke warme
isothermyl tussenvoering, aan beide kanten
te dragen, voor dames, heren en tieners.
En daarbij passen: nylon wanten en de vlotte
damespantalons van soepel Helanca in vele
nieuwe kleuren.
De echte Noorse sokken en kousen, merk
Janus, voor warme voeten.
Bijzonder mooie sjaals in wol of zijde,

Levensmiddelenbedrijf

Wed.

TEN BRINKE

Zutphenseweg C 63a

Truien, vWten en pullovers, in prachtige
kleuren en dessins.

- Tel 1415

HARTENS
Wapen- en Sporthandel

-

Zutphenseweg

VOOR DE
KERSTDAGEN
Kerststollen en Kerstbrood
in versblijvende verpakking
met gratis zakje poedersuiker
Kerstkransen
Kerststaven
Kerstgebak
Grote sortering boter-,
amandel- en luxe koekjes
Onze tulbanden een ware
traktatie
Komt u ook eens kijken naar
onze sortering zoutjes o.a.
palmiers, vlinders, stokjes,
enz. Alles eigen fabrikaat.
Tevens zijn wij goed gesorteerd in dozen chocolade en
bonbons, Droste, Suchard,
van Dungen enz in prijzen
vanaf 95 et tot f 15,Specialiteit in zwanehalzen.
Wilt u met het oog op de enorme
drukte s.v.p. vroegtijdig bestellen, zodat
wij uw bestelling met zorg kunnen
uitvoeren.
Brood- en banketbakkerij

H. J. Kerkhoven
Het Hoge 24, tel. 1394

Kerstteestviering
met de kinderen
van de zondagsschool van

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Yorden

brengen ter openbare kennis dat op de secretarie dezer gemeente gedurende de tijdvakken van maandag 21 december tot en
met donderdag 24 december 1964 en maandag 28 december tot en met donderdag 31
december 1964, des voormiddags van 8,30—
12.30 uur

ter inzage ligt
een door Prof. Mr. H. A. Idema, Tintorettostraat 9hs, Amsterdam, ingediend plan voor
de bouw van een landhuis, op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
D nr. 1808, gelegen aan de Lochemseweg.
De bouwvergunning voor dit plan kan worden verleend krachtens artikel 20 van de
Wederopbouw wet.
De eigenaren van de aangrenzende en nabij
gelegen gronden worden tot en met vrijdag
8 jannari 1965 in de gelegenheid gesteld
schriftelijk hun eventuele bezwaren tegen dit
voorgenomen plan bij Burgemeester en Wethouders in te dienen.
VORDEN, 17 december 1964.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-burgemeester
A. J. Lenselink
de secretaris
J. V. Plas

Vorden

f 7.65 per fles

KEUNE
Kerstbomen met wortel
en

Bosjes hulst met bes

Bekendmaking

weer volop leverbaar

Burgemeester en Wethouders van Vorden

la. Kettelerij

brengen ter openbare kennis, dat op de secretarie dezer gemeente gedurende de tijdvakken van maandag 21 december tot en
met donderdag 24 december 1964 en maandag 28 december tot en met donderdag 31
cember 1964, des voormiddags van 8.30—
uur

ter inzage ligt
een door A. J. A. Helmink, Zutphensweg 14
te Vorden, ingediend plan voor de bouw
y^^ een winkelpand met woning aan de
3^>henseweg hoek Decanijeweg, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie K no. 2900 ged.
De bouwvergunning voor dit plan kan worden verleend krachtens artikel 20 van de
Wederopbouwwet.
De eigenaren van de aangrenzende en nabij
gelegen gronden worden tot en met vrijdag
8 januari 1965 in de gelegenheid gesteld
schriftelijk hun eventuele bezwaren tegen dit
voorgenomen plan bij Burgemeester en Wethouders in te dienen.

Zutphenseweg 54
Telefoon 1508

Voor al uw

Familie-en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS

VORDEN, 17 december 1964.

Ver. van Vrijzinnig Herv.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

te Vorden
maandag 21 dec.
aanvang 7 uur.
Onder leiding van Ds. en mevr. Hoving uit Ruurlo.

de loco-burgemeester
A. J. Lenselink
de secretaris
J. V. Plas

Opvoering door de kinderen van het spel

„Kerstnacht"
Komt allen

Siemerink

Het bestuur

Voor de komende feestdagen
een greep uit onze artikelen!!
Vesten, pul lovers, rokken
en blouses

Tracteer U zelf en Uw
gasten met de Kerstdagen
op zo'n heerlijke

SALADE
Wij zijn geopend
en bezorgen op
Ie en 2e Kerstdag.
Bestelt u vroegtijdig s.v.p.??

nieuwste modellen, moderne
kleurstellingen e n . . .
laag in prijs.
Herenpantalons, overhemden, weekenders, zelfbinders, moderne vesten en
sporttruien enz.

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)

Bij Helmink kopen

LUNCHROOM
VORDEN

Kerkstraat 3, Tel. 05752-1519

stemt u tevree en is een voordeel voor
uw portemonoaie.
Op deze artikelen deze week
dubbele Animozegels

NYLONS VOOR TIENERS
EN TWENS KIEST U BIJ:

L. Schoolderman
VORDEN

