
Donderdag l!) december 19J58
HOe jaargang 110. 89

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per ja:ir

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

l ' < > r l betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

Hervormde kerk
/omlag 'l'l december ie Adveiitsy.ondag
10.00 uur ds. P. H. Borgers uit Warnsveld
l !>.."><) uur Gemeenschappelijke adventsdienst onder lei-

ding van de pastoor, rector, Gereformeerd en
Hervormd predikant

Dinsdagavond 24 december
23.00 uur Kerstnachtdienst door de oerwaarde heer

M. C. W. Smit, gemeenschappelijke dienst van
Gerefonnrerden en Hervormden

Woensdag 25 december Ie Kerstdag
10.00 uur ds. J. H. Jansen
19.15 uur ds. J. Brinkerink uit Geesteren

Donderdag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur ds. J. B. van der Sijs en ds. J. H. Jansen met

medewerking van Chr. gemengd koor „Ex-
celsior"

Zondag 29 december
10.00 uur ds. P. A. Stapelt uit Zutphen

Gereformeerde kerk
Zondag 22 december
10.00 uur ds. F. A. Zwaai uit Winterswijk
15.00 uur ds. F. A. Zwaai uit Winterswijk
19.30 uur Gemeenschappelijke kerstdienst in de Herv.

kerk

Dinsdag 'M december
2:5.00 uur Kerstnachtdienst in de Herv. kerk. Voorgan-

ger de eerwaarde heer M. C. W. Smit

Woensdag 25 december Ie Kerstdag
10.00 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld

Donderdag 2(i december 2e Kerstdag
lo.oo uur (lemeenschappelijke dienst in de Herv. kerk

voorgangers ds. J. H. Jansen en ds. J. B. van
der Sijs uit Warnsveld

Zondag 29 december
10.00 uur ds. H. J. Bouwhuis uit Harderwijk
19.00 u u t ds H. J. Bouwhuis uit Harderwijk

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288

Dinsdag 24 december van 17.00 uur tot en met donder-
dag 26 december 23.00 uur dr. de Vries tel. 05752-1288

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
28-29 december dr. Lulofs telefoon 05752-1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

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

Van dinsdagavond 24 december 18.00 uur tot en met
vrijdagavond 27 december zuster Stoop tel. 05752-1762

Van vrijdagavond 27 december 18.00 uur tot en met
maandagavond 30 dec. zuster van der Schoot (1487)

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

Van dinsdag 24 dec. 18.00 uur tot vrijdag 27 dec. 12.00
uur A. Harmsma telefoon (05752) 1277

Van vrijdag 27 dec. 12.00 uur tot maandag 30 dec. 7.00
uur en de week daarna van 's avonds 19.00 tot 's mor-
gens 7.00 uur J. Wechgelaer telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.39-9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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

Direktie en personeel

Drukkerij Weevers

wensen u

Prettige Kerstdagen

gelukkige

De heer Remmers overhandigt de overgelukkige oudjes hun prijs.

Het was bij de trekking van de zgin. nieten van de St.
Nicolaasaktiebonnen van de Vordense Winkeliersvereni-
ging een enorme drukte in het Nutsgebouw.
Duizenden enveloppen met nieten waren op het podium
uitgestald op lange tafels. Het was een goede gedachte
van de winkeliersvereniging om de nieten terug te ne-
men om zodoende het dorp schoon te houden. Andere
jaren lagen overal de bonnetjes op straat, wat zeer slor.
dig leek.
Nadat de voorzitter, de heer Remmers, allen welkom
had geheten en mededeelde dat ook dit jaar de St. Nico-
laasaktie zeer geslaagd mocht worden genoemd, verge-
leken bij andere plaatsen.
Hierna verzocht hij een dame uit de zaal die de envelop-
pen mocht aanwijzen. Ria Loman stapte parmantig naar
voren, en de voorzitter gaf hierna de trekking over aan
de kommissie bestaande uit de heren Van Dijk, Bekker,
Tangentoerg en opperwachtmeester De Jong. De kom-
missie stelde nog even dat op de buitenkant van de en-

veloppe beslist geen naam mocht staan en dat de puzzle
goed opgelost moest zijn.
Met een lange stok wees Ria Loman de gebundelde
pakjes aan waaruit de enveloppe getrokken moest wor-
den. De spanning werd tot het uiterst opgevoerd, ieder-
een in de zaal was benieuwd of men tot de gelukkigen
behoorde. Eindelijk was het zover dat de navolgende
prijswinnaar bekend konden worden gemaakt.
ƒ 25,— G. Bats, C 87 Vorden; ƒ 15,— J. A. Berenpas,
D 111 Vorden,; ƒ 40,— P. Vliem, D 40 Vorden; ƒ 5,—
G. J. Brummelman, B 70 Vorden „Houtmaat"; ƒ 50,—
H. Regelink, C 94 Vorden; ƒ 500,— Fam. Gerritsen,
Nieuwstad 44 Wehme Vorden; ƒ 10,— A. Meijerink, C
19 Baakseweg Vorden; ƒ 100,— G. J. ten Bokkel, E 58a
Linde Vorden; ƒ 250,— B. Nijhuis, Zutphenseweg 68,
Vorden.
Allen waren zeer voldaan dat de prijzen zo mooi waren
gevallen en dat het zo eerlijk mogelijk was gegaan.

Komt u ook in de geme<
schappelijke adventsdienst

van de Herv., B f', en K.K. kerken ?

Zondagavond 7.1i() uur in de Herv.
kerk.

De dienst wordt geleid door pastoor
Van Berkel, ds. Van Belzen, rector
Pans en ds. Jansen,.

MEDEWERKING WORDT VERLEEND
DOOR "EEN JONGENSKOOR

Nutsavond
Woensdagavond werd voor de tweede maal in dit sei-
zoen een Nutsavond gehouden, waarvoor een redelijke
belangstelling bestond.
Wegens absentie van de voorzitter werd de avond geo-
pend door de heer Sikkens, die onlangs im het Nutsbe-
stuur werd gekozen. In het bijzonder de nieuwe leden,
werden hartelijk verwelkomd.
De avond werd verder verzorgd door de heer L. van Beek
uit Balk die een lezing hield over zijn reis per auto via
Moskou naar de Kaukasus en de Krim. De heer Balk
hield eerst een inleiding over Rusland in het algemeen.
De mensen hebben er vaak verkeerde ideeën over. In
totaal was de heer Balk drie keer in Rusland geweest
nl. in 1961, 1965 en 1967. Deze reisbespreking ging over
1965 en 1967.
Het toerisme wordt door de Russen flink aangemoedigd
in prospekti. Men mag er vrij fotograferen behalve van
militaire objekten en bruggen. De Russen zijn over het
algemeen erg vriendelijk en gastvrij. Terloops merkte
de heer Balk op dat hij in de houding van Rusland ten
opzichte van de Tsjechen is teleurgesteld en naar zijn
mening zijn veel Russen het niet de invasie lang niet
eens.
Tegelijkertijd vertoonde mevrouw Balk dia's omlijst door
balalaikamuziek. Men kon zien dat de wegen in Rusland
vrij goed zijn. De langs de route gelegen huisjes zijn
meestal van hout. Luxe artikelen, textiel, auto's etc. zijn
erg duur in Rusland. Het is overigens een fascinerend
land, aldus de heer Balk. Het onderwijs is er gratis. De
Russen hebben bijna geen godsdienst meer maar hebben,
als het ware van Leiiin en zijn revolutiehelden afgoden
gemaakt. Zo kunnen zij uren in de rij staan voor het
mausoleum van Lenin. Ook hebben de Russen veel be-
langstelling voor het westen, aldus de heer Balk die het
één en ander op zeer smaakvolle wijze en met humor
bracht. Het geheel viel bij het publiek in goede aarde.

St. Nicolaasavond KPO
De plaatselijke afdeling van de KPO hield vorige week
in zaal Schoenaker een geslaagde Sint Nicolaasavond
waarbij de voorzitster, mevrouw Huinink-Grobben na
een kort openingswoord de leiding overgaf aan de acht
damesleden die de avond zouden verzorgen.
Het werd een geslaagde avond waarbij leuke voordracht-
jes en schetsjes werden afgewisseld door spelletjes.
Alle dames kregen een presentje en werden op gebak
en verfrissingen getrakteerd.
De voorzitster dankte tot besluit het feestkomité
dat op zo'n leuke en gezellige manier de avond had
weten te vullen en hoopte dat een volgende keer ook
andere leden het goede voorbeeld zouden volgen.

Ijsbaan geopend
De Vordense ijsvereniging die dit weekend de poorten
van de ijsbaan Hackfort voor het publiek open heeft
gesteld, heeft met genoegen kunnen- vaststellen dat er
deze dagen zo'n 1000 bezoekers zijn geweest, 's Avonds
is de baan verlicht, er is tevens muziek en een konsump-
tietent.

R]Intrede ds. Van Jïorge
Het was zondag een blijde dag voor de Hervormde ge-
n'eente van Birdaard-Reitsum. Na een vakature van
drie jaren stond er weer een eigen predikant op de kan-
sel. In een tot in alle hoeken bezet kerkgebouw in Bir-
daard hield ds. Van Zorge £k intredepredikatie. In de
morgendienst te Reitsum. v^pde nieuwe predikant be-
vestigd door zijn zwager ds. Dönszelman van Amster-
dam met de tekst uit Handelingen 16 vers 30: „Wat
moet ik doen om behouden te worden ?" Ds. Van Zorge
had voor deze eerste dienst als tekst gekozen de woor-
den uit Johannes l vers 6-8: ,,Er trad een mens op van
God gezonden, wiens naam was Johannes, deze kwam
als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen
door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar
was om te getuigen van het licht".

Na afloop van de dienst sprak ouderling De Vries en
verzocht aan de gemeente om ds. Van Zorge psalm 121
vers 4 toe te zingen. Hierna was in het verenigingsge-
bouw gelegenheid om de nieuwe predikant toe te spre-
ken.
Ds. De Jong van Metslavier begroette ds. Van Zorge na-
mens de classis Dokkum. Ds. Mostert van Ternaard na-
mens de ring Holwerd en ds. Kremer van Rinsumageest
sprak als consulent van Birdaard-Reitsum.
Namens de burgerlijke gemeente van Dantumadeel,
waaronder Birdaard resorteert, sprak de burgmeester
en namens de gemeente Ferweradeel. Voor Reitsum
sprak wegens ziekte van de burgemeester 'n wethouder.
Ook een veertigtal gemeenteleden van Vorden hebben
de plechtigheid bijgewoond. In een op rijm opgesteld
dankwoord van mevrouw Kreunen-Eggink namen de
Vordenaren afscheid van de familie Van Zorge, terwijl
president-kerkvoogd Zeevalkink de kerkeraad en kerk-
voogdij van Birdaard-Reitsum bedankte voor de harte-
lijke ontvangst en de aangeboden koffiemaaltijd.

Ds. Van Zorge dankte tenslotte alle sprekers voor de
vele goede woorden en wenste de Vordenaren een goede
terugreis en een behouden thuiskomst toe.

Betaling
abonnementsgeld
Vóór l januari 1909 kan het abonnementsgeld
WCMT worden voldaan op gironr. l 20 58 67 t.n.v.
drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden of per
bank Coöp. Kaitïeisenbank te Vorden, of ten kan-
lor»' drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

HET ABONNEMENTSGELD BEDRAAGT ƒ 10,-
PER JAAR.

Indien u voor l januari a.s. betaalt per giro, bank
of aan ons kantoor, verdient u ƒ 0,50 inkassokos-
ten dus u betaalt dan f 9,50 per jaar.

Na l januari 19t»9 aangeboden kwitanties door de
PTT worden verhoogd niet ƒ 0,75 inkassokosteii.

In verband met de komende verhogingen, loon-
ronde, BTW enz., is het niet mogelijk het oude
tarief te handhaven. Ook voor ons is het zeer on-
zeker wat 1969 voor een verhogingen mee zal
brengen doch wij hebben het tarief zo laag moge-
lijk gehouden en het formaat van de krant iets
vergroot.

Wy zullen trachten om wekelijks nog meer nieuws
te plaatsen om de krant zo aantrekkelijk mogelijk
te maken voor onze lezers en wy hopen dat de
copy vroegtijdig ingeleverd wordt, dan kunnen wij
er nog meer zorg aan besteden.

Redaktie.

BURGERLIJKE.
STAND

'"VjCwfe

Geboren: Miranda Berendina Hendrika, dochter van Th.
J. M. Sossink en, C. R. G. Zeverink.
Ondertrouwd: J. J. Meijlink en A. Sloot.
Gehuwd: F. H. Kersten en W. A. M. Berentsen.
Overleden: Hendrik Zweverink, 75 jaar, echtgenoot van
E. Groot Bluemink; H. J. W. Siemes, 69 jaar, echtge-
noot van H. A. M. Sueters; H. C. Korten, 48 jaar, echt-
genote van J. Smeenk.

Pannekoekenrit
De VAMC „De Graafschaprijderss" hielden zondagmid-
dag de traditionele pannekoekenrit. De start van deze
r i t , die een lengte had van plm. 41 kilometer, was bij
cat'é-ft staurant „'t Wapen van Vorden" terwijl de finish
ditmaal werd gehouden bij café Eykelkamp in het Med-
lc;r, waar zo'n 125 personen zich na afloop de voortref-
felijk gebakken pannekoeken goed lieten smaken. De he-
ren Klein Brinke en Wolsheimer hadden deze gezellig-
heidsrit zonder het KNMV-reglement, uitgezet.
Na afloop reikte de voorzitter, de heer B. Pardijs, de
prijzen uit.
De uitslagen waren: Bromfietsen: 1. G. J. Arfman.
Motoren: 1. D. J. Tuitert.
Auto's: 1. G. te Veldhuis; 2. C. H. Kerkziek; 3. G. Hil-
ferink; 4. D. J. Pardijs; 5. A. Flokstra; 6. J. Hissink;
7. G. J. van Ark. De poedelprijs werd gewonnen door J.
Melkert uit Deventer.

zingen bij de kerstboom
IN HET PLANTSOEN BIJ DE
HERV. KERK A.S. MAANDAG 23
DECEMBER 'S AVONDS 7 UUR ?

Het komité.

Kerstfeestviering Chr. School
Vrijdagmiddag 20 december vieren de kinderen van de
Bijz. Chr. school het kerstfeest in het Nutsgebouw, aan-
vang half twee. De kleintjes die volgend jaar op school
hopen te komen, worden ook verwacht. (Zie advertentie)

Jaarvergadering TTV Warken
De touwtrekvereniging Warken hield een druk bezochte
jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer H.
Brummelmam, die in zijn openingswoord een korte te-
rugblik gaf over het afgelopen verenigingsjaar.
De penningmeester, de heer J. Zweverink, kwam met
een voorstel om de jaarlijkse kontributie in verband met
de steeds stijgende kosten, te verhogen, hetgeen met al-
gemene stemmen werd goedgekeurd.
De heer Brummelman bedankte als aanvoerder en trai-
ner. Besloten werd om deze funktie nu te splitsen. Als
aanvoerder werd gekozen de heer C. J. Heuting en als
trainer de heer J. Hulshof.
De voorzitter memoreerde de onvergetelijke sportvriend
Jan Steege, die dit jaar door een noodlottig ongeval om
het leven kwam. Hij was een der oprichters en de grote
stimulator van de vereniging.
Bij de bestuursverkiezing werden de heer H. Brummel-
man als voorzitter herkozen en de heer Zweverink werd
eerste penningmeester. Inplaats van de heer J. Stokkink
werd als eerste sekretaris gekozen de heer J. Dekker.
Aangaande de training werd besloten om in de winter-
maanden eenmaal per week te blijven trainen. Dit zal
gebeuren bij de familie Steege die hiervoor dank werd
gebracht voor de medewerking.

Uitbreiding „De Wehme"
Naar we vernemen is de uitbreiding en verbouwing van
het bejaardencentrum „De Wehme" te Vorden, gegund
aan de fa G. Bargeman & Zn, Vorden (timmer-, metsel-,
smids- en loodgieterswerk) voor een bedrag van ƒ 420.
000,—; het schilderswerk is gegund aan de heer J. M. W.
Uiterweerd te Vorden voor ƒ 41.246,—. Het was een on-
derhandse aanbesteding op uitnodiging.
Het bejaardencentrum zal worden uitgebreid met een
vleugel waarin een 24-tal kamers komen. De architec-
tuur berust in handen van het architectenbureau H.
Geels te Arnhem.

Geslaagd
De heer A. J. W. Memelink slaagde te Utrecht voor het
examen supermarkt-manager.
Onze plaatsgenoot de heer H. N. A. van Goethem slaag-
de dezer dagen in het Jaarbeursgebouw te Utrecht voor
het diploma hotel-restaurant.

Kerstzanguitvoering
A.s. zaterdagavond 7.30 uur wordt in de Herv. kerk een
kerstzanguitvoering gegeven. Voor nadere bijzonderhe-
den wordt verwezen naar de advertentie elders in dit
nummer.
Aan deze avond werken alle plaatselijke zangverenigin-
gen mee. Iets nieuws is hierbij het ten gehore brengen
van een door de verschillende verenigingen afzonderlijk
ingestudeerd kerstlied, dat door deze koren gezamenlijk
als een groot koor 4-stemmig wordt uitgevoerd.
Het sukses van deze zanguitvoering is mede afhankelijk
van de publieke belangstelling. Een vol kerkgebouw is
voor de verenigingen een stimulans om op de ingesla-
gen weg van samenwerking verder te gaan.

„Graafschaprijders"
Het bestuur van de motorclub „De Graafschaprijders"
heeft bekend gemaakt welke ritten er in 1969 zullen
worden gehouden( en wanneer deze plaatsvinden. Een
en ander behoudens goedkeuring van de betreffende
instanties.
De wedstrijdkalender ziet er als volgt uit: 9 maart, 7
april en 11 mei een oriënteringsrit; 15 mei Hemelvaarts-
rit (die ditmaal verzorgd wordt door de motorclub uit
Zutphen); 14/15 juni nachtrit; 19 juli Achtkastelenster-
rit en toerrit; 20 juli Achtkastelenoriënteringsrit; 14 sep-
tember oriënteringsrit; 4 oktober Oost-Gelderlandrit (be-
trouwbaarheidsrit); 26 oktober oriëneringsrit; 15 novem-
ber wildrit; 14 december pannekoekenrit.

Benoemd
Naar we vernemen is onze oud-plaatsgenoot de heer P.
J. B. Wolbert met ingang van l januari a.s. benoemd
tot weg- en waterbouwkundig opzichter Ie klas bij de
dienst Openbare Werken en Volkshuisvesting van de
gemeente Enschede.



Houtverkoop Hackfort

Daar er

geen houtverkoop
op het Landgoed Hackfort wordt ge-
houden, kunnen degenen, die hout op
sta"m of aan perc. wensen te kopen,
hiervan opgave doen aan

D. J. Walgemoed
E 40 - Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1421

Fruitteeltbedrijf „Medler"
/uterdag 21 december verkoop van
de laatste appels.

Laat appels uw
kersttafel sieren

Hiermede beëindigen wij voor dit sei-
y.oen de verkoop.

Wij wensen u prettige feestdagen en
een voorspoedig !*)(>}).

D 153 - Vorden - Telefoon 6811

met afneembare overtrekken

WONINGINRICHTING

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

(Geldig i ,/m 31 december 1968)

Hardboard
Bij afname
van 10 platen

122x153
122 x 183
122 x 213
122 x 244
122 x 274
122 x 305|
122 x 335
122 x 366
122 x 396
122 x 427

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2,80
3,35
3,92
4,47
5.05
5,60
6,15
6,70
7,25
7,82

P-
P-
p.
; » .

P-
i . .

P-

P-

P-

P-

st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.

Per
plaat

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,—
3,60
4,30
4,80
5,40
6,10
6,65
7,30
7,90
8,45

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

Voor Kerstmis
hebben wij voor u

HEERLIJKE WEINACHTSTOLLEN

KRENTEBROOD MET EN
ZONDER SPIJS

KERSTKRANSEN

MOCCAGEBAK

RUMTOMPOEZEN

SLAiJKOOMGEBAK

CHIPOLATAGEBAK

SNEEUWBALLEN ENZ.

Graag a.s. zaterdag bestellen.

SCHUPPERS
DORPSSTRAAT

SCHUPPERS
BURG. GALLÉESTRAAT

Kerstfeest
Kinder-Evangelisatie

Ook dit jaar hopen we D.V. ons
kerstfeest weer te houden op de

2e KERSTDAG 'S AVONDS OM HALF ACHT
IN ZAAL LETTINK.

Mede namens de kinderen willen we
alle ouders en verdere belang-stellen-
den hartelijk uitnodigen.

B. Verkerk.

VOOR DE KERST

*
*
*
*
*

KERSTKRANS
WEINACHTSTOLLEN
KRENTENBROOD

TULBAND

TAART

KRAVS J ES
MELKBROOD

WARME BAKKER

LINDE

Wij wensen u verder
prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig
1969

D 132 - VORDEN

In verband met de afsluiting de*1

boeken is het kantoor op

dinsdag 31 december
na 12.30 uur gesloten
l GELIEVE HIERVAN GOEDE
NOTA TE NEMEN !

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

KRANENBURG D 132 - VORDEN

Bij de a.s. feestdagen hoort
een lekker glaasje

ft JENEVER
ft COGNAC
ft CITROEN
ft BRANDEWIJN
ft WIJN OF LIKEUR en/., en/,.

van

P. B. H. SCHOENAKER
KRANENBURG ^̂

EEN GREEP UIT ONZE
AANBIEDINGEN:

1 FLES SLAOLIE VOOR f 0,98

IIP DR VNKJfc LES HALEN
2 BETALEND

l l'. KERSTKRANSJES voor f 0,59

Bij l fles wijn
l pot Boerenjongens cadeau

Hervormde gemeente

ZITTINGEN TOT INNING DER
KERKELIJKE BIJDRAGE WOR-
DEN GEHOUDEN OF

vrijdag 20 december
van 10—11 uur en

zaterdag 21 december
van 10—11 uur in het eateeh»'satie-
lokaal.

Pent _ Restaurant

Ie en 2e kerstdag

GEOPEND

GAARNE BEZORGEN WIJ U WAT
HEERLIJKS OP DEZE DAGEN.

TELEFOON 1519

H. J. BERENDS
LINDE

Voor

WASMACHINES
CENTRIFUGES
WASAUTOMATEN
HAARDEN, OLIE OF KOLEN
ELEKTRISCHE DEKENS
l EN 2 PERSOONS
SCHAATSEN
\ l l RWERK

Landbouwsmederij en
konstrukties

OUDEJAARSAVOND OM

6 uur gesloten
EN NIEUWJAARSDAG

de gehele dag gesloten

Café E. J. Lettink

KAARSEN EN KANDELAARS

KERSTBOOM V E R S I E R I N G

BOOMVERLK U I T I N G
h u i l e n en binnen

TAFELSTl KJES EN/.

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

GEVRAAGD:

Een hulp
voor enkele halve dagen, per week.

Café - Slijterij

„'t Wapen van 't Medler"
I a . Gebr. Eykelkamp - Telefoon 6634

Welk net en serieus meisje
van 16 a 17 jaar wil ons komen hel-
pen in ons kruideniersbedrijf, daar de
tegenwoordige ons gaat verlaten om-
dat ze in het huwelijk treed.

Ze zal een prettige werkkring krijgen
met afwisselende werkzaamheden.

Wij zouden graag zien dat ze begin
januari kon beginnen* onze voorkeur
gaat uit naar een meisje met enige
winkelervaring.

Breng ons eens een bey.oek of IM'1 op
telefoonnummer 1350

VIVO Z.B. kruideniersbedrijf

A. J. W. MEMELINK
DORPSSTRAAT 16

Zie onze gratis
bijkopen advertentie
in het kerstnummer

„Het Schoenenhuis"
KA JANSEN - Dorpsstraat 34

Onze sortering
langspeelplaten

o.a. een mooie kerstplaat {reven u veel
genoegen m''l de a.s. feestdagen.

Stereo L.P.'s voor 6,45

SHELL TANKSTATION

Kuypers
Telefoon 1393

KERSTZANGUITVOERING
Op /aterdagavond (21 december a.s.)
in de Herv. kerk te Vorden georgani-
seerd door de plaatselijke xangver-
enigingeii l .w. het Vordens Dames-
koor _ Jeugdkoor ., Mannenkoor en
('hr. Gein. /angver. „Excelsior".

De zang wordt afgewiseld door de-
klamatie voorgedragen door de heer
W. Jansen uit de Wildenborch.

De uitvoering begint om
half acht

DE TOEGANG IS VRIJ

(echter is er wel een g-eldinzamcling
voor dekking der kosten.)

ƒ 500.000,
Voorkom teleurstelling. Bestel nu le-
icfonisch 05785-773 uw lot voor de

Ned. Staatsloterij

Wij komen afleveren op 9 januari '69
op de parkeerplaats naast winkel

van 19.30 tol 20.00 uur.

Wilt u ons helpen
n i e t . de drukte voor de Kerst V

Vul dan uw
bestellijst in
en geef ons die uiterlijk a.s. zaterdag.

Bestellijsten bij onze bezorgers en aan
de winke l volop voorradig.

Nieuwstad Telefoon 1384

Coöp* Raiffeisenbank
Vorden

Wegens huwelijk van één onzer me-
dewerkers is ons kantoor op

vrijdagavond 20 dec.
gesloten

Wij maken u er nu reeds op attent
dat in verband met de jaarafsluiting
het kantoor op

Oudejaarsdag de gehele dag
zal zijn gesloten

Kerstfeestviering van de
zondagsschool

op 25 december 's middags om halt ."

in de Ned. Herv. kerk.

IN MEDLER EN DE WILDENKORCII

26 december om halt' .'i.

OPHEFFING
LEESBIBLIOTHEEK

Per l januari 1969 wordt on/.e afde-
ling leesbibliotheek opgeheven.

Wij verzoeken daarom on/e lezers
vriendelijk de uitstaande boeken /.<>
spoedig mogelijk in Ie leveren.

Boek. en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

School met de Bijbel
H i - i Hog-e 42

KERSTFEEST-
VIERING
in he( Nntsgebouu' op vrijdag 20 de-
cember, aanvang half 2.

De kinderen die in 19(>9 op school
hopen te komen, worden ook verwacht

Ouders en belangstellenden
hartelijk welkom

organiseert op donderdag 19 deeem-
ber een grote

o.a. schieten, sjoelen en balgooien met
mooie pryzen, waaronder krentebro-
den en taarten.

Aanvang 7.30 uur in café Bruil te
Warnsveld

Komt allen



Na kerstmis
Robert en Jo Larsen-

Kettelarij
geven kennis van de
geboorte van hun dochter.
12 december 1968
Skolenget 5892
Gudbjerg Fyn Danmark

Voor alle felicitaties, bloe-
men en cadeaus, ter gele-
genheid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij onze
hartelijke dank.

W. J. Krorneman
F. Kroneman-

Bordeaux
Vorden, december 1968
de Haar 12

Inplaats van kaarten
Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan al dege-
nen die ons huwelijk tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

W. Heuvink
A. Heuvink-Kettelerij

Vorden, december 1968
Prins Bernhardweg 15

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank, ons betoond
bij het overlijden van onze
lieve vrouw, moeder en oma
Johanna Hermina ter Maat

A. M. Jörissen
kinderen en klein-
kinderen

Vorden, december 1968
Zutpheneeweg 74

Gevraagd: Flink dagmeisje.
Mevr. Eil, Beatrixlaan 16,
Hengelo Gld.
telefoon 05753-1420

Te koop: KEKSTDENNEN
W. Nijenhuis, Zutphenseweg
C 66

l
KOELKASTEN
vanaf 179,-
cash & carry prijs

WASAUTOMATFN
vanaf 468,-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 125,-
cash & carry prijs

huishoud ruilbeurs
zutphen

Laarstraat 19-21
Telefoon 05750-5245

Te koop: 10 zware zinken
golfplaten 210 x 80 cm plus
bijpassende plastic plaat.
Te bevragen Almensew. 4

ATTENTIE
Vrijdag en maandag zijn wij
aan de markt en in huis
verkrijgbaar.
Poeliersbedrijf ROSSEL
Hengelosew. l, tel. 1283

Te koop: Diverse prima in-
ril ilbroiumers o.a. Kreidler,
Zündapp, Sparta, Sachs, So-
lex '68, Kreidler super mo-
torrijwiel, Vespa scooter.
Honda Sport 1966
Van Opel Kadett type '64 m.
aanrijdingsschade prima ge-
bruikte onderdelen.
Garage Kuypers, tel. 1393

Huishoudelijke hulp gevr.
met januari voor 2 x per
week van 9 tot 12 uur.
Brieven onder no. 39-1 bur.
Contact

Te koop: Kolenconvector,
beige, geschikt voor viertjes
en vijfjes, Jaarsma. Kolen-
haard, zwart, Jaarsma.
Klein zwart keukenvulka-
cheltje. Smidsstraat 8, Vor-
den

Te koop: Prima grote E. M.
Jaarsma haard (zwart);
kleine boiler (10 liter);
mooie ouderwetse kapstok
Telefoon 1596

Gevraagd: Zitslaapkamer
met kookgelegenheid.
Inlichtingen bur. Contact

Te koop: Z.g.a.n. hoge no-
ren. H. F. Bggink, E 94
Brandenbarg Vorden

Te koop: Biggen. H. Poter-
man, bij Buitenzorg Vorden

Te koop: Toom biggen.
H. J. Nijemijsland Leesten

< -
o

" :

U
*
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WIM

en
J A N N I K HTBBERS

hebben, het genoegen u, mede namens hun ou-
ders, kennis te geven van hun voornemen in

huwelijk te treden op vrijdag 20 december
a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. J. H. Jansen.

Borculo, Geesterense binnenweg- 23
Vorden, Burg. Galléestraat 57
december 1968

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-rest.
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smi t ) .

Tijdelijk adres: Burg. Galléestraat 57, Vorden.

&aitfaaASi&aiî yiitfl1*^^iWIVlVlWiVJWïyrTlViySW

Rtstunette
Kom passen hoe mooi

en hoe licht
h korselet afkleedt

Korselet met dubbele elastomeer*, speciaal voor
grote maten. Voorpand van nylon-satijn niet kant.
Voor japonmaten 44-52. Kleuren: wit, zwart.
In vier cupmaten 57,50

KERSTAVOND OM

6 uur gesloten

KN DK KKIJSTK KKKSTI)A( i

de gehele dag gesloten

Café E. J. Lettink

KEIISTBKOOD

KKKSTSTOLLEN

KERSTOEBAKJAS

KERSTTAARTEN

KERSTSTAVEN

KERSTTULIÏ V M) K N

KERSTKRANSEN

KERSTKRA1VS.JKS

alles uit • k i j > » > n bakkerij

Onze specialiteit
zwanehalzen

Met Oud en Nieuw
OLIEBOLLEN

SNEEUWBALLEN

APPELCARRK'S

APPELFLAPPEN

APPELGEBAK

APPELBEKJNETS

SAUCIJZEN BROODJES

AMANDELBROODJES

Onze specialiteit
zwanehalzen

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

doe maar open,
ga maar zitten!

:

m meubel
DIJ ons mag u een bank van onder tot boven bekijken,
dat laat de kwaliteit toe. Deze bank of één van de 83 andere
uit onze overweldigende collectie. Want u weet toch, dat achter ons nog
een gigantische toonzaal in Ruurlo staat ? Waar wij met 124 andere
Oost-Nederlandse meubelzaken onze banken, stoelen, tafels, kasten,
bedden etc. etc. presenteren. Daar moest u eens gaan kijken... /

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"̂  FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

Een feestelijke kersttafel dekt u met

Sola-elite tafelgerei
een Spenzo opbouwservies
en Leerdam glaswerk

van

pr

Vordense
Coöp, Zuivelfabriek

.\:m ou/e cliê'nlele

I.v.m. de naderende feestdagen
delen wij u mede, dat de komende
weken de volgende dagen, niet gevent
wordt.

woensdag Ie kerstdag en
donderdag 2e kerstdag
woensdag l januari en
donderdag 2 januari

De direktie.

Ver. van Vrijz. Hervormden

Kerstfeestviering
met de zondagsschoolkinderen in het
Nutsgebouvv op maandag 23 decem-
ber om 7 uur.

Ver. Huisafval te Vorden

Inplaats van dinsdag 24 december
wordt het huisafval opgehaald

maandag 23 dec.

en van woensdag 25 d«*<'('mb<kr op

24 december

en van donderdag 26 december op

27 december

<-n Nieuwjaarsdag l jan. wordt op

donderdag 2 januari

HET BESTUUR

Kerst
BOEKEN
POCKETS

LOPERS
LAKENS
SERVETTEN
KLOKKEN

ALL. FOLIE ENZ.

DRUPPELVANGERS

CREPEPAPIER
FLITTER - BAND
KAARTEN IN VELE
SOORTEN

KAARSEN

Kalenders en agenda's

Het adres

Hoek. en kantoorboekhandel

FA HIETBRINK

LEGBATTERIJEN? DAN ZEKER
HENDRiX!•̂  f ^

Ü

STEEDS MEER
SLACHTKUIKENS
VRAGEN HENDRIX'VOER

hendrix'voeders nv boxmeer
FA UENK-BONGERS

Zutphenseweg C 60 - Vorden - Tel. 1327

Uw woninginrichting Hel ink



AARDGAS
Hebt u ook al problemen wat het
worden moet, een gashaard,
gaskachel enz. enz.

Laat u deskundig voorlichten en kom

eens geheel vrijblijvend een kijkje

nemen naar onze grote sortering

haarden
en kachels

DE NIEUWSTE MODELLEN

VOOR ELK WAT WILS

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 1261

j6*6»i$tëK>JC<COO^

WIM ESSELINK
en
INEKE ROETERDINK

hebben de eer u, namens wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking D.V. plaats zal
hebben op 23 december ten gemeentehuize te
Borculo om 13.30 uur.

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur door de
weleerwaarde heer ds. J. H. Jansen uit Vor-
den.

Borculo, D 61
Vorden, E 9
december 1968

Receptie van 17.30 tot 18.30 uur in café Ker-
kemeijer te Borculo.

Toekomstig adres: Graaf Ottosingel 21,
Zutphen.

Nog voor de Kerst een
feestelijke japc0?

KOMT U EENS KIJKEN

•STEEDS IETS APARTS

plus Hoefijzerzegels

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

rfe-^ri-rirH-i-J-rri-ir :-:--:--:--:-
OERRIT JAN VREEMAN
en
JOHANNA GERHARDA JOSEPHINA
VAN LANGEN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaats hebben op
maandag 23 december om 11.00 uur in het
stadhuis te Amersfoort.

Kerkelijke inzegening om 11.45 uur in de Ned. <
Herv. Emmakerk aan de Noordewierweg door
de weieerwaarde heer ds. J. D. Smids en
kapelaan H. J. M. Verhaar.

Amersfoort, Narcisstraat 66
Vorden, Nieuwstad 15
december 1968

Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in de zaal
van café Modern, Soesterweg 118, Amersfoort

Toekomstig adres: Lelystad.

Wilt u met de kerst een echte
zware Weinachtstol

dan kunt u hem bestellen bij

Jan de Bakker uit de
Wildenborch

U krijgt waar voor uw geld.

Ook onze kerstkransen zijn iets
aparts. Even een telefoontje, en hij
wordt bezorgd. Telefoon (5717

BAKKERIJ J. OPLAAT
WILDENBORCH

Glaasje op?

Laat je rijden!

VOOR MAMA OOK
PRETTIGE FEESTDAGEN !

KOM MET DE KINDEREN BIJ
ONS EEN LEKKER STUKJE
ETEN.

SPECIAAL KINDERMENU
VANAF ƒ 1,60

OF LAAT U ZO'N HEERLIJKE
KOUDE SCHOTEL BEZORGEN

Petit . Restaurant

£

TELEFOON 1519

VORDEN

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

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

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

GASKACHELS
in et gas ƒ 65,—

Keune Nijverhoidsweg

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink 1. Vorden,
telefoon 1531

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. VVaarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldvvyk

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

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OLIETANKEN
1300 liter ƒ 125,—

Keune, Nijverheidsweg

Retexturlngsbedryf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand
KOSTUUMS chem. reinigen
van ƒ 6,50 voor ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen.
Telefoon 2264

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

In verband niet. reorganisatie in < > n s bednj t ' x.al met i n -
; van l januari 1969 on/e a f 'de l

personenvervoer
ven.

Wij h e l u i ^ e i i ; i l onze e l i è 'n ten ha r t e l i j k d a n k voor hel
j ; i i •cniai i i ; - in ons gestelde ver t rouwen ei i i delen u mede
da ) de hrer A. C. Trailer v a n a f bovengenoemde d a t u m

al uw r i t t e n x.al w i l l e n ver/oi

Fa Kuypers
DORPSSTRAAT 12

In a a n s l u i t i n g o |> hel bovenstaande de len wij u mede dat
de a f d e l i n g

i Kuypers door ons is overgenomen.

Wij hopen dat u ons alle voorkomende r i t ten zult willen
t o e v e r t r o u w e n en sta.an sleed:-: gaarne tot uw d i e n s t .

A. G. Tragter
ZUTPHENSEWEG
TULUKOON

VOOR AL UW

kerstartikelen
Tafeüakena
Servetten
Lopen

Grepepapier
Tafclstiikjcs

Kerstboom versiering

Elektrische kerst I M M U U N erl ich t in j;

Kaarsen etc.

N A A 1 1 ' Jan Hassink'

Donderdag 19 december
Speklappen 500 gram 170

Vrijdag 20 en zaterdag 21 december
Verse worst
Runderlappen
Hamburgers
Boerenmetworst
Pekelvlees
Kookworst
Gebr. gehakt

500 gram 250
500 gram 275

3 stuks 99
150 gram 83
150 garm 87
150 gram 60
150 gram 60

EXTRA REKLAME VOOR DE KERST

maandag 23 en dinsdag 24 december
Runderrollade 500 gram v.a. 275
Gehakt 500 gram 210
Varkenslappen 500 gram 290

Voor de boterham
Ham
Boerenmetworst
Pekelvlees
Boterhamworst

150 gram 98
150 gram 83
150 gram 87
200 gram 60

Verder hebben we voor u alle soorten fijn
vlees karbonade, f ricandeau, varkensrollade
dikke lende, fijne rib, dikke rib enz.
alles van de beste kwaliteit

Ook voor de boterham zijn wij ruim gesor-
teerd: achterham, f ricandeau, rollade, ros-
beef, rauwe ham, rookvlees, pekelvlees en
vele worstsoorten.

Alles bereid in eigen slagerij

Maandag 23 en dinsdag 24 dec.
DUBBELE HOEFIJZERZEGELS

VOOR 27 EN 28 DECEMBER WORDT DE REKLAME IN DE W I N K E L
BEKEND ( iKMAAKT

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

HOEFIJZER
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Verschaf u met de
a.s. feestdagen
het genoegen van een
eerste klas

Radio -
Televisie

Ook in Hi-Fi stereo een topprestatie.

Wij bieden u een ruime sortering in iedere

prijsklasse.

Televisie v.a. 1698,-

Vooraan in techniek Vooraan in service

FA BREDEVELD
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Tel. 3813

de grote, ótllle keidet. .j.

(Van onze speciale korrespondent)

De Zeeuwse schaapherder Boudewijn Guiljam dwaalt op
het ogenblik met zijn kudde door de omstreken van
Vorden. Vanuit het noorden is hij via Drente, Overijsel,
Twente naar Vorden gekomen.
In de buurtschap 't Mossel heeft hij bijna een week door-
gebracht, daarna trok hij naar de Kranenburg en via
het Linde richting Hackfort. We troffen hem aan bij de
landbouwer G. J. Hendriksen in 't Medler waar hij twee
nachten onderdak kreeg.
Herder Boudewijn (64 jaar) is geboren op St. Philips-
land in Zeeland en stamt uit een rasechte schaapher-
dersfamilie. Zijn overgrootvader deed al in schapen, zijn
grootvader, die 80 werd, had 3 kudden met 600 dieren,
terwijl zijn vader 2 kudden met totaal 400 schapen had.
Hij is de enigste zwerver in de familie en trekt al meer
dan 30 jaar (na de dood van zijn vader) langs 's Heren
wegen. „Het is me als het ware met de paplepel ingego-
ten" zegt de wat dove man met een duidelijk Zeeuws
accent.

Omdat hij altijd op pad is, ziet hij weinig van zijn fa-
milie of kennissen. Zijn oudste broer van 81 heft hij dit
jaar voor het eerst na tien jaar weer ontmoet. Zijn kudde
graast langs de wegen en bermen, 's winters als de koei.
en op stal zijn, mag hij vaak gebruik maken van de wei.
den, waar meestal nog gras genoeg staat. Zo trekt hij
van de een naar de ander. Boudewijn heeft 21 witte en
7 zwarte schapen. Zijn trouwe hond Lot, een echte zwar-
te herdershond, die mu 5 jaar is, wil hij voor geen geld
ter wereld missen; als hij op zijn vingers fluit komt hij
mdteen. Je moet hem zien als er verkeer langs komt,
dan loopt hij als een schoolmeester langs de schapen,

die stokstijf langs de weg in het gelid staan.
Hij weet uiteraard alles af van schapen en zegt van zich-
zelf dat hij een halve dierenarts is. „Wist u dat scha-
pen echte weerprofeten zijn ? Is er aanhoudende vorst
op komst dan blijven ze mooi wit, maar komt er dooi
dan wordt de wol dor. Komt er regen of wind dan drin-
ken ze uit de plassen langs de weg. Je kunt er beter op
aan dan de radio."
Boudewijn Guiljam heeft een enorme kollektie foto's en
prenitbriefkaarten bij zich, die hij allemaal gekregen
heeft van mensen waar hij onderdak kreeg, zelfs van de
burgemeester van Adorp in Friesland.
Men vraagt zich af, wat bezielt zo'n man om eenzaam
met zijn hond en kudde door de natuur te trekken in
de hedendaagse moderne wereld ? Als je het hem op
de man af vraagt „waarom ?" dan antwoordt hij „Waar-
om zijn de bananen krom ?" „Het trekken zit me in het
bloed, ik zou niet anders meer kunnen".
Herder Boudewijn legt per dag zo'n afstand van tien
km af. Over 30 jaar gerekend een respektabel aantal
van 112.000 km. Geen wonder dan ook dat hij heel wat
kleding, laarzen en wandelstokken versleten heeft. De
stok die hij verleden jaar in Limburg kocht, was in een,
jaar tijds zeker 15 cm korter geworden.
De nog krasse schaapherder, die via Baak, Doesburg,
verder afzakt naar het zuiden, zou zijn leven met geen
mens willen ruilen met zijn mooie zwarte hond en zijn
kudde van zuiver Zeeuws ras, blijft hij dwalen langs de
wegen, gelijk de herders met Kerstmis, alleen met zijn
schapen die hem dierbaar zijn geworden.

Vele soorten
TOCHTBAND
aluminium tochtstrips
dorpelstrips enz. enz.

Doe-het-zetf centrum
Harmsen

Te koop: OliHiaard merk
Hoenson, dubbele brander
l S.000 cal. G. J. Lubbers
't W i e m e l i n k 15, Vorden

Gevraagd: Huishoudelijke
hulp 5-daagse werkweek.
Inlichtingen bureau Contact

23 december
zingen bij de
kerstboom

Te koop:

mooie
kerstbomen
a ƒ 1,50 per stuk. Ver-
krijgbaar aan huis bij

H. J. Velhorst, Raadhuis-
straat 32, Vorden

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

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

VERANDERLIJK
IS HET KENMERK
VAN VROUWELIJKHEID!

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

Luth
Nieuwstad - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

ATTENTIE
bestel vroegtijdig
voor de a.s. feestda-
gen
KALKOENEN
HAANTJES
WILD
alles vers en niet
duur.

DUBBELE /E<;ELS

AUTOBEDRIJF

Tragter

Poeliersbedrflf

ROSSEL
Hengelosew. l
telefoon 1283

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVEREN
voor het mesthok.

•
EBS'
- en vajkenshandel, Vor-

den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Adverteer geregeld

Sukses bij Empo met geheel
nieuw type fiets
In een gesprek dat wij dezer dagen hadden met de lieer
C. W. Hesselink, verkoopleider van de Empo Rijwielfa-
briek, vertelde deze ons over het grote sukses dat Empo
dit seizoen heeft gehad met de verkoop van haar geheel
nieuwe Saluki fiets.
De Saluki fiets, die geheel in eigen fabriek werd ont-
worpen en ontwikkeld, heeft de bedoeling tot een gron-

nodelwijziging te komen welke afgestemd is op de
stel ke neiging tot regelmatige drang naar vernieuwing
in moderne vormgeving.
Empo gin en nacht ijs en hie ld onder de
schooljeugd dooi- geheel Nederland een enquête die een
week duurde en waarbij de nieuwe Saluki fiets naast
het klassieke model werd getoond. Meer dan 64 procent
van de geënquett eerde teenerjeugd sprak zich uit voor
de Saluki fiets.
Eigenlijk gezegd is de Saluki fiets, die genoemd is naar

l 'erzische windhond, een kruissing tussen
normale sportt'iets en een gezin.sfiels, m a l l e
komfort en rijgenot van een normale fiets.
Hoewel de Saluki fiets pas laat in het svi/.uen o|
aparte en moderne wijze bij de klanten werd geïntrodu-
< eerd K>.a. met een speciaal geboortekaartje), kan nu
reeds vas tges te ld worden dat de verkoopresultaten de
stoutste verwachtingen ove r t r e f f en en de S a l n k i f i e t s xul
dan ook zeker Ivt t a.s. seizoen een groot deel van de
produktie in beslag nemen.
Voor de V ordenaren die belang stellen, in het suk.ses van
eigen industrie is de Saluki fiets dagelijks te zien in de
showroom van de Empo Rijwielfabriek en bovendien
hebben de meeste Vordense rijwielhandelaren eveneens
een plaatsje voor dit geheel nieuwe type Empo f i e t s in
hun etalage i n g e r u i m d .

Balavond v.v. Vorden
Ten bate van de nieuwe kleedgelegenheid annex kantine
organiseerde de voetbalvereniging Vorden zaterdaga-
vond in café-restaurant ,,'t Wapen van Vorden" een
balavond, waar ook niet-leden of donateurs naar toe
kondenu
De vice-voorzitter, de heer J. Koster, sprak een kort
welkomstwoord. Hij bracht de heer F. Smit dajnk voor
het feit dat deze gratis de zaal beschikbaar stelde, terwijl
ook de muziek door de heer Smit werd gefinancierd. Er
bestond voor deze balavond een redelijke belangstelling.
Onder leiding van de Prinsenkapel zat de stemming er
al snel in, hetgeen bij „Vorden" niet zo verwonderlijk is
want het is alom bekend dat men beter kan feestvieren
dan voetballen.
Tussen de bedrijven door werd er flink aan het rad van
avontuur gedraaid waarvoor vele mooie prijzen beschik-
baar waren gesteld. De vereniging kan dan ook terug-
zien op een geslaagde avond met een flink batig saldo.

Brand Wientjesvoort
Verleden week donderdagavond is het kapitale landhuis
Huize ,,De Wientjesvoort" gedeeltelijk door brand ver-
woest. De gehele zolderverdieping en een groot gedeelte
van de linkervleugel waar de slaapkamers zich bevonden
zijn uitgbrand. De villa werd in 1850 gbouwd.
De brand werd tegen 5 uur ontdekt door de eigenaar,
Freiherr von Mengden, die met zijn echtgenote aan het
eten was. Men probeerde aanvankelijk met behulp van
brandblusapparaten de brand te blussen, waarna de Vor_
dense brandweer werd geallarmeerd die spoedig ter
plaatse was met groot materiaal.
Hoewel de brand aanvankelijk niet ernstig scheen, wer-
den ook de Ruurlose en Zutphense brandweerkorpsen
gealarmeerd. Ruurlo verscheen voltallig terwijl Zutphen
tegen 6 uur ter plaatse was met de 26 meter hoge Ma-
gyrusladder. In totaal werden 15 stralen ingezet, ter-

wijl vanaf de Magyrusladder ook voortdurend water in
de brandhaard werd gespoten.
Tegen 6 uur sloegen de vlammen fel naar buiten toen de
gehele zolderverdieping vlam had gevat. Burgemeester
A. E. van Arkel was persoonlijk aanwezig, terwijl we
ook de Officier van Justitie parket Zutphen mr Punt op-
merkten. Uit de villa kon slechts een weinig huisraad,
een papegaai en enige waardepapieren worden gered.
l >e i nven ta r i s heeft een enorme waterschade opgelopen.

jaarde 87-jarige baronesse von Mengden geboren
Bosch van Drakesteyn kon tijdig naar beneden worden
gebracht.

d negen uur was men de brand meester, waar-
na du brandweer van Ruurlo en Zutphen inrukten. De
Vordense brandweer heeft zich nog vele uren bezig ge-
houden met hut nablussen. Volgens de eigenaar is de
-si hu de moeilijk te schatten maar beloopt zeker dichtbij
de ƒ 100.000, — . Er is een enorme waterschade. De ei-
genaar is voor brand verzkerd. De brand is vermoedelijk
ontstaan door een kachel op de slaapkamer.
De Vordense politie, die geassisteerd werd door de ver-
keerspolitie Apeldoorn, regelde het verkeer in de ge-
vaarlijke S-bocht waarby' sommige weggebruikers ver-

overden door de gladheid van bet wegdek ontstaan
door de waternevel van de blussingswerkzaamheden.
De algehele leiding was in handen van brandweerkom-
mandant de heer Van de Broek uit Vorden.

Landsteiner penningen
Door de voorzitter van het komité Bloedplasma Vorden,
de heer Folmer, werd aan onderstaande donors welke
vijfmaal bloed hebben gegeven de Landsteiner penning-
in brons uitgereikt.
De dames G. Bijzitter-Hoiting; H. Stertefeld-Mulder;
N. L. Rietman-Langwerden; H. L. M. Sietsma-Schoon-
derwoerd; W. G. Meulenbrugge-Sweers; mejuffrouw G.
H. Bennink en mejuffrouw H. Waarle.
De heren G. J. Hiddink; H. G. Oltvoort; G. Roekevisch;
A. H. Bosch; A. Klein Nengerman; G. W. Plijter; C.
Eggink; J. H. Kryt; E. H. Elkink; G. J. Voorhorst; B.
H. Bulten; C. H. Boers; G. M. C. Gasper; A. T. G. Mais-
san; J. M. Boerstoel; B. C. H. Grothe; J. W. Koersel-
man; G. H. Voskamp; C. Everhard; H. Golstein; J. G.
tu Velthuis; G. te Velthuis; M. Regelink; M. J. Wueste-
nenk; H. Steenblik; G. J. Menrünk; L. Gotink; E. J.
Kornegoor; B. J. Berendsen; H. J. Bosman; J. Hoenink;
J. H. A. Engberts; G. H. Nijenhuis; H. Wiggers; A. H.
A. Bleumink; A. A. Hoebink; G. J. Haneveld; F. H. M.
Helmink en G. B. Norde. (Totaal 46.)
Aan de donors welke tienmaal bloed hadden gegeven
werd het speldje uitgereikt t. w. aan:
De dames Wolters-Schuppers; Te Velthuis-ten Have;
Harmsen- van 't Ende; Janssen-Lebbink; Menerman-Nor-
de; Helmink-Mullink.
De heren H. Harmsen; E. te Velthuis; M. Kryt; H. A.
Weenink; H. J. Pardys; G. W. Tragter; H. Weustenenk;

Uelerij; H. A. Bloemendaal; J. W. Hoekman; J.
Klein Brinke; G. H. Jansen; A. Boers; J. H. Oonk; H.
W. Groot Enzerink; A. J. Bargeman; A. Versteege; F.
Mullink; J. Heijink; J. B. Klein Lenderink; J. A. Bleu-
mink; J. A. M. Bleumink (negenmaal in Vorden) ; M.
Hartman; D. J. Brummelman; A. G. Schotsman; A. Ko-
renblik; R. Kloeze; H. Bouwmeester jr; H. Fokkink; E.
Gotink; H. E. Gotink; J. Kok en J. G. Dimmendaal. (To-
taal 39.)

Kerstfeestviering bejaarden
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen bood in zaal „'t Wapen van Vorden" aan alle
l » > • jaarden uit de gemeente een kerstfeestviering aan.
Velen hadden aan de oproep gehoor gegeven.
De presidente, mevrouw Klein Brinke, wees er in haar
openingswoord op dat dit de tijd van verwachting was,
al was het soms nog zo somber. Er is iets om naar uit
te zien en dat ons zal sterken voor het verdere leven.
Kerst met als middelpunt het Christuskind, dat met Zijn
liefde ons licht geeft.
Na samenzang volgd het Kerstevangelie voorgelezen
door mevrouw Roeterdink afgewisseld door koorzang.
Mevrouw H. Wartena-Bos uit Apeldoorn droeg enige

hten voor en vertelde het kerstverhaal „De Klok-
kenluidster". In de pauze werden de bejaarden getrak-

n chocolade met een versnapering.
In de avond werd voor eigen leden de kerstfeestviering'
voortgezet met ongeveer hetzelfde programma, evenwel
met deze uitzondering dat mevrouw Wartena het kerst-
verhaal „De adjudant van de vrachtwagen" vertelde.
Ook hier bleef de traktatie niet uit.
In haar slotwoord bedankte mevrouw Klein Brinke allen
hartelijk voor de geboden hulp, in het bijzonder mevrouw
Wartena onder aanbieding van een boeket bloemen.

Verloting v.v. Vorden
dagen is de voetbalvereniging- Vorden gestart met

een verloting waarvan de baten ten goede zullen komen
ie nieuwe kleedkamer. De hoofdprijs is een Empo

rijwiel, terwijl er verder nog vele waardevolle prijzen
zijn te winnen. De trekking is uiterlijk 15 februari a.s.

Hoe gaan wij wonen
genoemd onderwerp sprak mejuffrouw R. v. d.
uit Aalten op de laatste goed bezochte vergadering

van de Chr. Prot. Jongeren afdeling Vorden.
Na een kort openingswoord door de heer Dijkman, wees
mejuffrouw v. d. Berg er op, dat wanneer men gaat
bouwen, men zelf eerst een plan moet opmaken waarna
dit dan met een architect nader kan worden uitgewerkt.
Men dient hierbij wel rekening te houden met het jaar-
inkomen van de main. Komt men hier teveel boven, dan
zal men op de duur dezelfde „stand" niet vol kunnen
houden, aldus spreekster.
De aanwezigen kregen vervolgens in groepen een plat-
tegrond van een woning voor zich, waarvan zij met el-
kaar de keuken, eet- en zitkamer moesten inrichten. Er
kwamen na lang overleg hele leuke ideeën naar voren.
Aan het slot vertoonde mejuffrouw v. d. Berg nog een
aantal dia's over woninginrichting.

,De Vogelvriend'
icvet eniging „De Vogelvriend" Vorden en om-

st ieken hield in zaal Bloemendaal een. goed bezochte
i . Wegens afwezigheid van de voorzitter was de

leiding \ an dr/.e avond in handen van de heer W. Bijen-
i n zijn openingswoord heette deze in het bijzonder

welkom de heer I'. J. F. Klören uit Soest die de ver-
toonde dia's van een toelichting voorzag.
Op het doek kreeg men een prachtig beeld van de ver-
schillende tropische vogels o.a. vinken, parkieten, meeu-
wen, etc. Ook wees de heer Klören in het bijzonder op
de inrichting van een voliëre en de beplanting daarvan
bv. met lijst erbesstruiken afgewisseld niet roze struiken
dalia's etc. Ook moet men steeds zorgen voor goed
drink- en badwater, terwijl er voldoend broedhokken
moeten zijn zodat de vogels keuze hebben. Bij dit alles
moet ook de verlichting en verwarming goed in orde zijn.
Aan het slot van de avond bracht de waarnemend voor-
zitter de heer Klören dank voor het gebodene en bood
hem een blijk van waardering aan.

Pech voor Graafschaprijders
Zaterdag hebben leden van de Vordense motorclub „De
Graafschaprijders" deelgenomen aan de „Jan van Hee-
wijkrit" in Waalwijk. Deze betrouwbaarheidsrit die mee-
telt voor het nationaal kampioenschap voerde de deel-
nemers door een zwaar terrein, bos en duinzand. De af-
stand bedroeg 120 kilometer.
Het clubteam van „De Graafschaprijders" was vanzelf-
sprekend weer present in de juniorenklasse 250 cc. Het
was jammer dat Jan Broekhof door motorpech moest
uitvallen, hetgeen hem 500 strafpunten opleverde. D.
Pardijs beëindigde de rit met 7 strafpunten en J. Len-
selink met 22 strafpunten.
Individueel nam in deze klasse ook W. Bielderman deel
die net als Broekhof de strijd met motorpech moest
staken. Jan Oosterink bracht het tot 19 strafpunten.
In de seniorenklasse 50 cc kreeg J. Veenstra 55 straf-
punten te inkasseren. Piet Bergsma die uitkwam in de
250 cc klasse liep hier 5 strafpunten op.
De volgende rit waaraan leden van de Graafschaprij-
ders zullen deelnemen vindt plaats op 22 februari in Z-
Limburg. Ook deze rit zal meetellen voor het kampioen-
schap van Nederland.



Coöp* Raiffeisenbank
Vorden

roo| i i > | > \'«nr het

slopen van een woonhuis
schuur Dorpxsl ruat 5) t« ' VVicl i-

mnnd ( \oormal i j» poststiition).

De afkomende materialen moeten
voor l februari 1969 volledig van hol
IriTi-in zijn afgevoerd.

Briefjes worden ingewacht voor 28 <loc«'mb«T ten

kantore: der bank, llmirloscwcj; 21 . •

Donderdag - vrijdag en
zaterdag

500 gram verse worst 245

Haas-, rib-
schouderkarbonade 325

250 gram fijne rookworst 98

200 gram kalf spatee 100

200 gram boterhamworst 60

Bestel s.v.p. uw kerstrollade
vroegtijdig

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

OOK TIJDENS DE FEESTDAGEN ZIJN WIJ
U U l M (JUKORTEERD IN ALLE

DRANKEN

Tevens /.aal voor bruiloften en par-
tijen.

Uninie eigen parkeergelegenheid.

Café - Slijterij

„'t Wapen van 't Medler"
Fa (Jebr. HykHkiimp . Telefoon 6634

GEEFT UW
NIEUWJAARS-
ADVERTENTIE NU OP

voor liet laatste Contact van dit jaar wat HO de-

cember uitkomt.

Maandag 30 december 8 uur 's morgens sluiten

wij de plaatsing voor dit nunim«'r daar d*1 krant

's avonds op de, post moet zijn. Wij vertrouwen er

echter op dat uw advertentie reeds eerder in ons

bezit is. Kedaktie.

GEMS METAALWERKEN N.V.
ZUTPHKNSKWKC 1 - 1 2 V O R D K N

Deze advertentie is alléén bestemd voor
jongens, die een eerste-rangs vak willen
leren

Met het vak dat wij hier bedoelen kun je de hde indu-
strie in: de apparatenbouw, de scheepsbouw, de toeleve-
ringsindustrie voor de centrale verwarming, k o r t o m : , , j t >
kunt er alle kanten mee uit".

is h e t \ i ' ( ' l / , i j d i .L ; i ' : > mbarh l van de

KOPERSLAGER-PLAATWERKER annex
ARGON - ARC- en ELEKTR. LASSER

Je zult over een L.T.S.-vooropleiding moeten beschikken.
Je moet je verder willen ontwikkelen en bekwamen door
cursussen - én . praktijk. Je zult tekeningen moeten le-
ren lezen, zelfstandig vanaf tekening moeten leren, wer-
ken, werkstukken op vlakke plaat leren uitslaan, een
grote materialenkennenis moeten verzamelen, handvaar-
digheid moeten bezitten (koperslagers o.a. zijn kunste-
naars-met-de-hamer). Tenslotte: je moet zover zien te
komen dat ze van je kunnen zoggen.: „hij heeft 't in
z'n vingertoppen".

Verder kunnen we plaatsen:

BODEMPERSERS en ASFALTTEERDERS

A.u.b. aanmelden op bovengenoemd adres.

G. EMSBROEK & ZN. c.v. VORDEN
TKCIIMSCII B I T K H M :

Xiitpl ici iscwc.-;- 1-12 _ Telefoon or>7. r>2-ir><l<>

Wij iK'blx-n plaats voor:

(LEERLINGEN C.V. MONTEUR (L.T.S.'ers)

We kunnen je alleen plaatsen als je een jongen bent,
die beslist vooruit WIL in het mooie, veel/ijdige vak
VMM de eent rn le-ver \var in in»-smontcur .

Je zul t je ook in je vrije tijd theoretisch venh- r moeten
bekwamen.

Op vrijdagen, kun je daarvoor de C.V. School in Apel-
doorn bezoeken.

Als j-e 't goed aanpakt kun je nog vóór je eventuele
militaire diensttijd monteur zijn. En enkele jaren na je
mi l i t a i r e diensttijd Ie monteur en dus baas-op-de-bouw,
wat betreft de cen t ra le verwarming.

Je kunt schriftelijk so l l ic i teren of je persoonlijk aanmelden o|>
bovengenoemd adres.

('s Zaterdagsmorgens eventueel bij de personeelschef, Zutphenseweg 69,
Vorden.)

TE KOOP:

KERSTDENNEN
.-, | |,_ l»KK STllK

A. Hartman
Lochemseweg D 39 - Vorden, . Telefoon 1792

Kerstavond, Ie Kerstdag en
Oudejaarsavond

GESLOTEN

Café „De Zon"
ZUTPHENSEWEG

Maar met Total rijdt u (?5tAL,
toch het zuinigst! ~~~

TANK H££ BIJ

— VORDEN

Autorijlessen
VAMOR - RIJSCHOOL

„De Eendracht" - Vorden
J. H. HILFERINK - D' 1OONK 39 - TEL. 1619

GROTE SORTERING

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(ook met buitenlandse tekst)

Hoek. en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

GESCHENKEN

ATTENTIE ATTENTIE

Wij staan maandag 23 dec. op de markt te
Vorden van 9.30 tot 15.30 uur met een grote
sortering

KEKSTBKODKN

TULBANDEN

CAKE

C 'OOOS M A K RON IC N
\ • /

N

KRENTEBKOOD

KO/IJNEBROOI>

KOEKJES

KOEKEN

ledere koper
ontvangt een leuke

verrassing

KKANSJKS

KEKSTKKANSJKS

( HOrOI. \ \ IMFS

BONBONS ENZ. EN/.

Icvvr l o m < > | i
en al h '.s te;;, -u i i . >

LAAGSTE
PRIJZEN

T. W. Brethouwer
AAI/PEN

Bouwfonds Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS vla
de RIJKS-POSTSPAARBANK, safe en
5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie In prak-
tisch elke gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de totale
stichtingskosten van uw woning. Ook
bij overname woningwetwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden In
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 6 3/4%.

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 35
In het nu volgende hoofdstuk blijkt: 1e) dat Kubizek Martln's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Ze /ei: „.lij hen t a l t i jd als peen ander in s taa t geweest om het
poede en het /aehte in mij op te roepen. Laat me nie t los. /onder
jou hen ik overgegeven aan . . . aan m e / e l f , ik bedoel overpele
\ e r d ! Laat het /ijn tussen ons xoals toen, in Praap."
l lij haastte xieh het portier voor haa r te openen. Lr was peen
sprake van dat hij xijn Heide voor Lia behoefde te hesehermen, die
was sterker dan alles, l i e fde en toren te/amen, bomvri j . De rest
is medelijden ! Ln wie wil dat V / i j moet mij maa r verbeten. Nop
twee dagen, missehien drie, dan is er een brede r iv ier tussen Lia
en mij en tussen haar."
/ij xat in de auto. Mij xei, e rns t ig en op overredende toon, en /on
der een schijn of sehaduw van dre ig ing , eenvoudig, xoals de w a a r
heid xieh pleegt aan te d ienen : „ I n p r i d verbeet h e t . Laa t di t aan
mij over. Laa t x i e h in ( lodsnaam niet herhalen wat in P a r i j s is
pcbeurd . l let kwaad xou te p;root xijn voor ons beiden."
/ij hoop haar hoofd en keek op h a a r handen, haa r reehterhand die
de vrouw op de Plaee Vietor l 111140 had gedood, die daarne t tevens
xi jn leven had gered. H u i l d e xe V Onverwaehts , snel als een b l i k
semstraal , h i e f xe het hoofd naar hem op en schreeuwde: , , l k wil
l i e fde . Of haat . (.'een onversch i l l ighe id ! Dat xal mi jn houd ing te
i4enover jou bepalen ! l lóór je dat !"
/e hui lde niet. Hij /ag dat haar open droop waren , b randend van
haa t . H i j sloot het portier, /ijn hand, die xoëven bi j het x ien van
de hem naderende , ,xwar ten" niet had pe t r i ld , beefde. Hij daeh t :
, , l k wou dat ik haar nooit had ontmoet ! Ik heb toen uit een pevoel
van eenzaamheid lichtvaardig een ve rb ind inp met haa r aanpepaan.
H o u d t dit nooit op V Heeft mijn hand nu nop van het p l u k k e n van
die onr i jpe d r u i v e n in Praap V"
Wonder l i jke her inner inpen t rokken als een f i l m aan hem voorbij ;
een g ra f schr i f t in .Madrid: „Hier lipt bepraven, hij die verse vijpen
at, die stierf /onder xiek te x i j n peweest." Charles de Costcr. „Als
de vaders onrijpe druiven hebben pepeten, xti l len de tanden van
de kinderen nop stomp /ijn". Lxeehiel , het derde en het vierde ge-
s laeht . K n : barmhart igheid ! - / i j seheurde wep met de Mereedes.
„De u i t v i n d e r van de/e auto, noemde het werk xi jner handen n a a r
x i j n doehter: Mereedes". Daar pinp /ij. l l i j moest xieh nu haas ten ,
l l i j haastte x i e h .
Lr liep een andere priester bij de kerk . Ken lanpe, xwaarpebouwde
nian. /ijn hoofd was pedeeltel i jk verborgen in de kap van het ha
bijt. Mar t in liep hem, schi jnbaar onverseh i l l ip , voorbij. Toen hij de
man gepasseerd had keek hij v lup om. Hij voelde xijn sehouders
verst i jven. Kr was ter wereld peen pexicht dat hem xo bekend voor
kwam als het pelaat van dexe knappe peesteli jke. Als gewoonlijk
hield Mart in x'n hand in de x i jxak van x'n jas, en naar gewoonte
omklemde hij het V mm CJlisent ipistool . Maar de ander seheen peen
notitie te nemen van /'n omgeving. Verstrooid keek hij vóór /ich
op de wep. Hij liep naar de brede deuren van de kerk . Mar t in
haalde diep adem. De man pinp naar binnen, sloot de /ware deuren
achter xieh. Met de he r inne r inp aan het salvo van de verborpen
mitrai l le t te , liep M a r t i n behoed/aam in de r i c h t i n p van de DKW.

(wordt vervolgd)

Nog tot l januari GRATIS ZD-haantjes in de Dorpsstraat!
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k&arólickt
Al is het donker in de wereld,
al is er veel onenigheid,
Toch, overal in vele landen
ontsteken de devote handen
de kaarsjes die weer helder branden
en aan dit feest zijn toegewijd.

Al valt het moeilijk in ons leven,
al drukt de zorg ons dag en nacht,
is weinig vreugde ons beschoren,
wij mogen weer de Boodschap horen:
het heilig Kind is ons geboren
Dat vele eeuwen werd verwacht.

Daarom is Kerst 'n feest vol vreugde,
vervulling van een diepste wens,
waarop men dankbaar mag

aanvaarden
dit godsgeschenk van grote waarde,
Dat Vrede brengt op onze aarde
en Welbehagen in de mens. A

Al zijn er groten in de wereld,
waarop de aandacht is gericht,
Hun dreigementen met atomen,
Hun macht, wordt hun weldra t

ontnomen
Door Hem, die op de aard' gekomen,
Als Koning slechts in doeken ligt.

Jaap Mijderwijk
(Nadruk verboden.)

De kerstpuzzles
Hoe luidt onze Kerstwens ?

En dit is onze kerst-monsterpuzzle voor de feestdagen. Wanneer u de
kruiswoordpuzzle goed hebt opgelost, kunt u daaruit een kerstwens ha-
len, door de letters achter elkaar te zetten van de onderstaand gegeven
genummerde vakjes.

Als u die kerstwens op de blanko zijde van een briefkaart schrijft en
inzendt aan onze redaktie Nieuwstad 12, Vorden, voor 4 januari a.s.,
dingt u mee naar een der speciale prijzen.

eerste prijs
tweede prijs
derde prijs
vierde prijs

25 gulden
20 gulden
15 gulden
10 gulden

DIT WORDT ONZE KERSTWENS

2 1 5 3 4 6 4 4 35 T4 37 49 63 57 206 249832
11 106 12 52 53 5445 55 39 100 118 76 71 127,

6 2 9 2 8 4518 6272 3513312613510886
89 114 155 124 54 106 144 134 182-103

91 148 202 153 158 147 201 154 129 141 136 80
42 179 189 150 177 232 199 216 238 184
185 178 211 195 256 259 251 226 216 215 104

255 225 221 248 256 252 195 260 235 208 227 260 206 182 148
169 174 13 213 217 216 35 244 80 216 147 184.

Indien meer goede oplossingen worden ingezonden dan er prijzen be-
schikbaar zijn, beslist het lot; over de uitslag kan geen korrespondentie
worden gevoerd. Inzendingen die na de eerste postbestelling van 4 ja-
nuari in ons bezit komen, dingen niet meer mee naar een prijs.

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelneming.

De kinderpuzzle vindt u elders in dit blad

Horizontaal:

1. Indische vorst; 5. Onbestelbaar poststuk; 8. Uitblinker; 11.
Plekje op het hoofd; 15. Vrouw van Jacob; 17. Dat is (afk.);
19. Reeds; 21. Houding; 22. Zwemvogel; 23. Manlijk dier;
25. Soort geslepen glas; 30. Gezet; 32. Wenk; 34. Soort on-
derwijs; 35. Pers. voornaamwoord; 36. Geogr. aanduiding
(afk.); 38. Snelheidsmaat voor schepen (afk.); 39. Winterpeil
(afk.); 40. Naschrift (afk.); 41. Als volgt (afk.); 43. Zangnoot;
44. Achter; 45. Op dat woord (afk.); 46. Herkauwer; 48. Pers.
voornaamwoord; 49. Soort onderwijs; 50. Lengtemaat; 52.
Heilige (afk.); 54. Soort schip (afk.); 55. Kranig; 57. Geen
auto's plaatsen (afk.); 59. Militaire rang; 60. Deel van de
bijbel; 61. In het jaar; 63. Wandversiering; 65. Muziekterm
(afk.); 66. Koude lekkernij; 68. Familielid; 70. Hetzelfde (afk.);
71. Struisvogel; 73. Aanspreektitel (afk.); 74. Meisjesnaam;
76. Scheik. symbool (afk.); 78. Klein kroegje; 80. Achter; 81.
Tegoed; 84. Voorvoegsel; 85. Bedankt (afk.); 87. Waarne-
ming door radiogolven; 90. Gratis thuis (afk.); 91. Halfbloed;
92. Mondwater; 93. In dit geval (lat. afk.); 95. Rang; 97. Pers.
voornaamwoord; 99. De oudste; 100. Leer van het helden-
dicht; 103. De onbekende; 104. Rekening; 106. Geestelijke;
108. Lis; 110. Voorzetsel; 111. Huisdier; 113. Familielid; 114.
Pausenaam; 116. Inhoudsmaat; 118. Let wel (afk.); 119.
Praatvogel; 121. Om te bedanken (afk.); 122. Handelszaak
(afk.); 123. Deel van de rug; 125. Gedroogd vruchtje; 128.
Afbeelding; 130. Geldstuk (afk.); 132. Kleverige zwarte stof;
133. Rechtsvordering; 135. Aanzien; 136. Deel van een wet;
137. Zangnoot; 139. Beteuterd; 140. Fotootje; 141. Talrijke;
142. Bedorven; 144. Troefkaart; 146. Muil; 147. Een zekere;
149. Honingdrank; 151; Luchtblaasje; 153. Boom; 155. Adres-
kaartje; 157. Reptiel; 159. Tap; 161. Kilovolt (afk.); 162. Soort
verlichting (afk.); 164. Vorstelijk (afk.); 165. Briefaanhef
(afk.); 166. Klaar; 168. Engelse drank; 169. Op deze wijze;
170. Te verrichten werk; 172. Vreemde munt (afk.); 173. We-
reldtaal; 175. Reeds; 177. Europeaan; 179. Onder het no-
dige voorbehoud; 180. Marterachtig dier; 183. Maanstand
(afk.); 184. Maatschappij (afk.); 186. Lansier; 189. Dieren-
geluid; 190. Verstand; 191. Zangstuk; 192. Militaire politie
(afk.); 194. Op elkaar; 196. Soort Grammofoonplaat (afk.);
198. Maanstand (afk.); 199. Verdieping; 202. Titel (afk.); 203.
In de grond staand stuk hout; 205. Engelse tijd (afk.); 207.
Eenheid van elektrische weerstand; 209. Titel (afk.); 210.
Rivier (Spaans); 212. Spaarbank; 213. Insektenpoeder (afk.);
215. Benevens; 217. Direkt volgend; 218. Ratelpopulier; 220.
Ligplaats voor schepen; 222. Per adres (afk.); 223. Om te
bedanken (afk.); 224. Inhoudsmaat; 226. Soort leder; 229.
Gewichtsmaat; 230. Lengtemaat; 232. Zangnoot; 233. Meis-
jesnaam; 234. Het zijn; 235. Europese organisatie; 236. Zang-
noot; 237. Verbrandingsrest; 238. Vogelprodukt; 240. Besluit
van de koning (afk.); 242. Muziekterm (zachter); 243. Pers.
voornaamwoord; 244. Pers. voornaamwoord; 246. Meisjes-
naam; 248. Meisjesnaam; 249. Perr. voornaamwoord; 250.
Steen; 252. Deel van een huis; 254. Indisch orkest; 257. Spo-
replantje; 259. Grote kerk; 260. Vertragingsmechanisme; 262.
Uitroep; 263. Geogr. aanduiding; 265. Voor; 266. Herfst-
bloem; 267. Geestelijke; 268. Braspartij; 269. Niet dik.

Vertikaal:

2. Aansporing; 3. Deel van een schip; 4. Bevestiging; 6. En
dergelijke; 7. Afval van steen; 9. Vis; 10. Inhoudsmaat; 12.
Rondhout; 13. Niet aanwezig; 14. Lisbloem; 16. Jakkes; 18.
Vervoersmaatschappij; 20. Titel; 22. Miskleed; 23. Zangnoot;
24. Soort onderwijs; 26. Godsdienst; 27. Schrijfgerei; 28.
Telwoord; 29. Waterstand (afk.); 30. Geestelijke (afk.); 31.
Bazige vrouw; 33. Vochtmaat (oude); 35. Stijging; 37. Soort
bloem; 40. Smart; 42. Insekt; 47. Plaats; 51. Schaapkameel;
53. Voorzetsel; 54. Soort schip; 55. Dringend (afk.); 56.
Reeks; 58. Per kerende post (afk.); 59. Onder anderen (afk.);
60. Vrucht; 62. Dito (afk.); 64. Vogelknip; 65. Ondermeer
(afk.); 67. Soort schip; 69. Inhoudsmaat; 70. Meisjesnaam;
71. Kortom; 72. Boom; 73. Overtreding; 74. Voorzetsel; 75.
Voormiddag; 77. Kleur; 78. Vreemde munt (afk.); 79. Vorste-
lijk persoon; 82. Bloeiwijze; 83. Soort plaatje; 84. Gezichts-
orgaan; 86. Verdroogd; 88. Berg; 89. Groet; 94. Bewuste-
loosheid; 95. Bevel; 96. Het zij zo; 98. Lengtemaat; 99. Zijne
Heiligheid (lat. afk.); 101. Denkbeeld; 102. Kanaalpeil (afk.);
103. Bladader; 105. Zoals de akten getuigen; 107. Condole-
ance (afk.); 109. Melkklier; 110. Op dezelfde plaats; 112.
Voorzetsel; 114. Nederlandse rivier; 115. Lofdicht; 117. Ge-
ogr. aanduiding; 118. Deel van de bijbel; 119. Inhoud van
schepen; 120. Gewicht; 122. Muntstuk; 123. Deel van het
bestek; 124. Vrucht van een bep. boom; 126. Vlegel; 127.
Naast; 128. Leerrede; 129. Bouwwerk; 131. Waarnemend
burgemeester (afk.); 132. Puntig voorwerp; 134. Baardje;
136. Weide in de bergen; 138. Pret; 143. Pers. voornaamw.;
145. Soort verf; 146. Mand; 148. Waar twee delen zijn sa-
mengevoegd; 150. Bar; 151. Kerkelijke straf; 152. Kommuni-
katiemiddel; 154. Strak; 156. Veelkleurig; 157. Bijna doof
(afk.); 158. Verdwijn; 160. Opera; 161. Dierenverblijf; 163.
Bergruimte; 165. Titel; 167. Muzieknoot; 169. Op deze wijze;
170. Olifantssnuit; 171. Boksterm; 172. Kadaver; 173. Pers.
voornaamw.; 174. Niet even; 176. Kinderdoek; 177. De on-
bekende; 178. Vreemd; 181. Kraan; 182. Aanzien; 183. Deel
van het oor; 185. Beroep; 187. Lang dun stuk hout; 188. Wa-
terplant; 193. Huursoldaat; 194. Georgr. aanduiding; 195. Ge-
lofte; 197. Rivier in Italië; 198. Geestelijke (afk.); 200. Wan-
neer; 201. Daar; 202. Levenloos; 204. Waterstand; 206.
Voorzetsel; 208. Dichterlijk voor hoop; 209. Op dat woord
(lat. afk.); 211. Hetzelfde (afk.); 213. Titel (afk.); 214. Tech-
nische dienst (afk.); 216. De onbekende; 217. En anderen
(afk.); 218. Landbouwwerktuig; 219. Rouwbeklag (afk.); 221.
Schermbloemig plantje; 222. Uitschieter; 223. Bundel; 225.
Deel van de mond; 227. Levenslucht; 228. Jong; 229. Dof;
231. Persoon; 239. Uit Ierland afkomstig; 241. Buiten dienst
(afk.); 242. Eenheid van arbeidsvermogen (afk.); 243. Be-
vestiging; 245. Aanlegplaats voor schepen; 247. Overheids-
instelling (afk.); 248. Spil; 249. Afstammeling; 251. Zeer wei-
nig; 253. Als boven (afk.); 254. Waagstuk; 255. Verlaagde
toon; 256. Bovendien; 258. Gesneden stier; 259. Spoedig;
261. Pers. voornaamw.; 262. Uitroep; 264. Chinese lengte-
maat; 265. Meervoud (afk.).



Ibers
Geldig tot 31 december

SUPERMARKT
presenteert voor de feestdagen

Halve perziken

LAAT ONZE CHEF SLAGER
UW KERSTDINER VERZORGEN

Voor een heerlijke soep
500 gram ossestaart
Ons bekende soeppakket
500 gram schenkel

Voor uw hoofdschotel

500 gram runderrollade
500 gram varkensrollade
500 gram malse rosbeef
r*m*r* ï !••! l • J»

158
198
258

vanaf 298
398
438«jv/v/ greiiii iiidiac; i «joucci -*«*o

250 gram heerlijke bief stuk 275

Bestel vroegtijdig uw kerstrollade
ledere 20e vooruitbestelde rollade
voor de halve prijs.

Voor donderdag 19, vrijdag 20 zater-
dag 21 december

500 gram malse riblappen 368
500 gram magere stooflappen 268

FiJNE VLEESWAREN

ISOgarmham 98
150 gram boerenmetworst 79
150 gram snij worst 79
150 gram palingworst 69
100 gram lever 75
100 garm bacon 98
100 gram rollade 105
100 gram paarderookvlees

69

Rosbeef, rauwe ham, runder-
rookvlees, fijne boterham-
worst, vleessalades, corned
beef

ZOUTJES

Duyvis zoute pinda's
per zak 110

Tuc familiepak 69

Verkade toast
ovaal en vierant

Walnoten 250 gram 79

Smith's chips
grote zak

Nibbitt-cocktail
grote zak 125

Elitehaver pakje 125

Netje gem. noten 79

Bugles of Daisy's
Amerik. snacks pak 240

Hazelnoten 250 gram 89

98

HEERLIJKE WIJNEN

Kleintje wijn 3 fles 225

Cibrandos zoete Spaanse
fles van 425 voor 375

John William aperitief
fles van 425 voor 375

Sonne Riesling landwijn nu 250

Graves Superieur nu 350

Duitse Sekt 2 flessen 985

Verder: wijn met franse cognac,
vruchtenwijn met jonge

S^Brjfe jenever, Martini, port,
(Er H beaujolais, Rosé d'anjou,

^* landwijnen, advocaat,
boerenjongens, champag-
ne, alcoholvrije likeur enz.

Slaolie

Witte bloem

Koopmans cakemeel

Rozijnen

Krenten

per fles 119

kilopak 100

pak 69

2 zakken 98

2 zakken 98

Bigarreaux geconf. vruchten 89

Sucade, oranjesnippers,
citroensnippers

Hele gember

Oud Hollandse wafels
groot karton

voor maar

Nieuwjaarsrolletjes

per pot 125

175
per blik 400

Pinda's in do

Elke tweede zak

Jonker Fris
appelmoes w

literblik

Fruitcocktail

Azet druivensap

Up drank

reuzepak 100

50

literblik 218

fles 109

2 flessen 89

Vruchtensinas
2 flessen 98

Green Spot

Azet appelsap

Krat Bavaria bier

82
fles 49

24 fles 650

Diverse soorten Maggi soepen
met reduktie

HARTIGE HAPJES

Anton Hunink
Wiener worstjes

Annie sardines

Canadese zalm

Garnalen

blik 119

blikje 69

175

potje 455

Zure haring
emmer 10 stuks 125

Zwan bierworstjes 150

Azet uitjes jampot 69

Azet augurken zoetzuur
grote pot 119

Jonker Fris vlaaivulling 135

Azet gold piccalilly 79

Mandarijntjes blik 98

Gold jam abrikozen 129

Goudkoffie 2 pak 315

Kerstbonbons 150 gram 100

Tulbandcake 98

Kerststaaf 100

Choc. kerstfiguren
kaart 6 stuks 98

Nobo amandel kransjes
zak 250 gram 98

Haust vruchtenbodems
6 stuks 79

Kerstset
l laken en 6 servetten 98

DIEPVRIESKOOPJES

Haantjes plm. 1000 gram

Campina ijstaarten
Croquetten
Bitterballen

Kalkoenpootjes
plm. 1200 gram
Hl|| per 500

Chipolatapudding

vanaf 340
pak 3 stuks 62

pak 10 stuks 79

198
2 personen 109
4 personen 209

Kippelevertjes, visfricandellen
Hele kalkoenen
plm. 2,5 kg

per kg

Diverse soorten diepvriesgroente

519

HAWAIIAN

ananas
PER BLIK

Uit onze

GROTE NAVELSINAASAPPELEN 8 v. 169
PRACHT GOLDEN DELICIOUS 2 kg 98

CHAMPIGNONS 200 gram 98
HAGELWITTE BLOEMKOOL 105

CLEMENTINES 10 voor 139
PRACHT WITLOF halve kg 89

Fruitschalen diverse prijzen, cran-
berries, ananas, stoof peren, handpe-
ren, cocosnoten, walnoten enz.

Direktie en personeel van de fa J. W. Albers wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
Donderdag 2 januari de gehele dag gesloten vanwege BTW



Kerst en
nieuwjaarskaarten Koerselm

Pastunette
Juist bij

longline beha's
is advies
ZD belangrijk.

•LYCRA-elastomeer

'Long-line' beha met vormbehou-
dende cups (zelfs na véél wassen)
en elastomeer* rugpanden;
voorpanden van nylon-satijn met
kant. Kleuren: wit, zwart.
In vijf cupmaten 20,50

'Long-line' beha van kant, gevoerd
met nylon-satijn. Opgeknipte
rugpanden van poplin elastomeer*.
Kleuren: wit, zwart.
In vijf cupmaten
22,90

open bij
UYPERS
betekent
euze
en kwaliteit!

Hotel Bakker
VORDEN TELEFOON 1312

VOOR DE KERSTDAGEN EEN

hors d'oeuvre of salade
k

RUIM GESORTEERD IN

diverse dranken, likeuren en
wijnen
Grote moderne fe«*»ty,anl beschikbaar voor
recepties, bruiloften, diners en partyen.

Uitgebreide koffietafels

laarzen

ACIFORT

Artikel 164
Weer & windlaars met
contrasterende zool.
l n zwart, groen, wit
en beige.
Maten 27-41 v.a. / 8,95

Verkrijgbaar bij:

WULUNK'S sehoenhmndel
Onbetwist de sehoenenspecialist

Dorpsstraat 4 . Vorden

prettige feestdagen

H.H. Automobilisten

Voor uw chroomwerk

TECTYL IN SPUITBUSSEN

TECTYL IN BUSSEN VOOR DE

KWAST

BITAC IN SPUITBUSSEN

RTJITENONTDOOIER

Het „VERFHUIS"
J. M. UITERWEERD - Ruurloseweg 35

Kerstinkopen doet u
natuurlijk in Vorden!

Nu voordeliger kopen bij

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Grote kerstsurprise
van vrijdag 10 t/m zaterdag 28 dec.
bij elke ƒ 10,— besteed bedrag . . .

ƒ l,— gratis bijkopen

*ByvoorbeeW

ƒ 10,— besteed ƒ l,— gratis kopen
ƒ 25,— besteed ƒ 2,50 gratis kopen
ƒ 50,— besteed ƒ 5,— gratis kopen
ƒ 100,— besteed ƒ 10,— gratis kopen

zegels
tis haantjes

VUURWERK IN ALLE SOORTEN !

VERPAKTE JAPANSE KANONSLAGEN

GROTE SORTERING VUURPIJLEN EN RAKETTEN

Wapen, en sporthandel
teeds doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a
Vorden Telefoon 05752-1272

Verkoop na de kerstdagen

Welk kerstlied ?

Even een puzzeltje voor onze jonge lezers. Wij geven de opgave voor
de woorden horizontaal. Gevraagd wordt de woorden zodanig in te
vullen, dat op de nummers 1 en 2 vertikaal enkele bekende woorden uit
een kerstlied verschijnen. Je mag daarbij over de sterren heenspringen.

Opgave: Van links naar rechts
1. Heilige; 2. Lekkernij; 3. Niet donker; 4. Indten; 5. Muzieknoot; 6. Niet
vals; 7. Kauwde.

eerste prijs
tweede prijs
derde prijs
vierde prijs

15 gulden
10 gulden
5 gulden
3 gulden

De bepalingen voor inzenden en het verkrijgen van een prijs gelden als
van de grote puzzle.

Vordense bakkersvereniging

DE GEZAMENLIJKE VORDENSE BAKKERS
DELEN U MEDE DAT ER OP

maandag 23 december en
donderdag 2 januari

geen brood
wordt bezorgd

ER WORDT NORMAAL GEBAKKEN, DUS VOLOP VERS BROOD IN
DE BAKKERSWINKELS

AN HASSINK'



Verrassende
Voordelen

in deze feestelijke maand !

Huishoudelijke artikelen
SNELKOOKPAN „TOMADO" nu op alle snelkookpannen f 15,— korting

b.v. snelkookpan 5 liter f 55,75 40,75

BROOD- EN VLEESSNIJMACHINE met formica blad 23,95 18,50

KOEKEPAN „SKULTUNA" met krasvaste Teflon laag 15,75

STEELPAN „SKULTUNA" met Teflon laag 9,95

FRITUURPAN Emaille met inzet en deksel 9,95

DEKSCHAAL roestvrij staal 8,95.

FLESSENREK „TOMADO" voor 24 flessen 11,90 9,75

FLESSENDRAGER voor 6 flessen 2,75

KOELKASTDOOS stapelbaar, gemakkelijk voor vleeswaren 1,95

SCHOTELWARMER OF THEELICHT met wascine 1,85

NOTENKRAKER hout met schroefpers 1,75

Glas- en aardewerk

Kerstboomverlichting

Veilige verlichting voor uw kerstboom voor buiten en binnen.

KERSTBOOMVERLICHTING VOOR DE HUISKAMER vanaf 8,15

Elektrische apparaten
BAKOVEN met onder en boven warmte 89,50

HANDMIXERS „PHILIPS" met deeghaken 45,95

OUBLIE IJZERS (voor kniepertjes) 39,50

COFFEEMAKER „DAALDEROP" voor automatisch koffiezetten 69,75

KOELKAST 170 liter, kastmodel, 478,— 350-

KOELKAST „MARIJNEN", 155 liter tafelmodel, 349,— 279,—

DIEPVRIESKIST „SIGMA" en „ESTA" vanaf 485,—

WASDROOGAUTOMAAT voor ruim 2,5 kg was 295,—

VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE „PHILIPS" CC 1000
met de duizend toeren centrifuge 1599,—, met inruil 1199,—

WASAUTOMATEN „ERRES" met inruil vanaf 698,—

WASAUTOMAAT „MARIJNEN" met centrifuge, 799,— 499,—

ANDERE MERKEN WASAUTOMATEN „A.E.G." en „MIELE" vanaf 798,—

Radio en televisie
KLEUREN TELEVISIE „PHILIPS" 2095,—

TELEVISIE zwart-wit „TELEFUNKEN", „ERRES" en „PHILIPS" 620,—

Vraag bij ons inlichtingen
over inruil

DRAAGBARE RADIO „PHILIPS" in draagtas, 109,— . 69,75

GRAMMOFOON „PHILIPS" met versterker, 169,— 139-

BANDRECORDER „PHILIPS"
. compleet met microfoon, geluidsband en aansluitsnoeren, 299,— 239,—

CASSETTOFOON „PHILIPS"
met tijdelijk 3 muslcassettes, waarde 22,50 voor 10,— 99,—

Nu koopt u nog voor oude prijzen ! !

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

JA...OOKWORSFOBTELEDllfli
Helanca pantalons

Sweaters, pullovers, truien

Zeiljacks, anoraks

Trainingspakken

Wapen, en sporthandel Zutphenseweg 15a - Vorden - Telefoon 05752-1272
iteeds doeltreffend!

LET OP LET OP

Uw voordeel vindt u
in onze slijterij!
GULDENS GOEDKOPER

Fluweelzachte vieux
Jonge genever
Brandewijn
Bessengenever
Kersenbrandewijn
Frambozenbrandew.

8.95 p. Itr
8.9O p. Itr
9.1O p. Itr
7.9O p. Itr
7.75 p. Itr
7.75 p. Itr

Eau de Vie Montauban
op jlés geïmporteerd uit Frankrijk

per fles

Vruchtenwijn
met frambozenbrandewijn 3.

Vruchtenwijn
met bessengenever 3.

Deze artikelen worden uitsluitend in
onze slijterij verkocht!

p. Itr

p. Itr

Slijterij

't Wapen
F. P. Smit

Vorden
Telefoon 1391
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