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Televisie
Hord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER l l H3,"

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

SCHOOL MET DE BIJBEL
Donderdag 17 november ia het de grote dag voor
de jongens en 'meisjes van de 6e klas van 't Ho-
ge. Zij hebben dan hun feestelijke ouderavond.
Zie advertentie.
In de week van 19-26 november wordt de grote
Unie-kollekte genaamd „Schoolslag" gehouden.
De opbrengst is voor het grootste deel bestemd
voor buitenlandse scholen o.a. zendingsscholen.
Radio en T.V. zullen 'er veel aandacht aan beste-
den. Zie eveneens advertentie.

OPBRENGST KOLLEKTE
De opbrengst van de kollekte voor het Geestelijk
Gehandicapte Kind was dit jaar ƒ 1637,35. Dit is
ƒ 300,— meer dan vorig jaar.

WEL EN WEE ROND DE TV
Over het bovengenoemde onderwerp sprak mevr.
H. v. d. Berg-Weekhout uit Borculo in de zaal
van hotel „'t Wapen van Vorden" voor de af de-
ling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen.
Na een kort welkomstwoord van de presidente,
mej. Meinen, inzonderheid tot de spreekster en
na enige mededelingen aangaande de afdeling te
hebben gedaan, vertelde mevr. v. d. Berg in haar
inleiding dat dames vaak niet zo voor een TV
zjjn, mannen lopen er harder voor. De TV is een
technisch kunnen. Als de TV iets kwalijk wordt
genomen is dit een fout van de mensen. Men kijkt
naar de TV om nieuws te horen en zich geestelijk
te ontwikkelen alsmede voor ontspanning.
DE TV heeft invloed op 't gezin en 't „kijken"
moet in de hand gehouden worden.
Na de pauze werd over dit onderwerp gediscus-
sieerd in groepen, waarna onder leiding van mevr.
v. d. Berg in het algemeen over de vragen werd
gesproken.
De presidente bedankte de spreekster op harte-
lijke wijze voor deze leerzame avond welke met
het zingen van het Bondslied werd besloten.

HERVORMDE VROUWENGROEPEN

„Ring Lochem" van de Hervormde Vrouwengroe-
pen hield haar najaarssamenkomst in zaal „'t
Wapen van Vorden".
De spreker op deze avond was de heer van Duyl
Schultz uit Barchem, provinciaal vertegenwoor-
diger van de zending voor Gelderland.
Vóór de pauze sprak hij over wat het begrip zen-
ding inhoudt, welke veranderingen zich in de
werkwijze hebben voltrokken en welke grote mo-
gelijkheden de zending nu heeft.
In de pauze werd de tafel met zendingslectuur
bijna leeg verkocht. Na de pauze zagen we prach-
tige dia's over Bali met een klankbeeld, gespro-
ken door ds. en mevrouw Visch, die in de voorbij-
gegane jaren vol spanningen ongestoord hun ze-
genrijk werk op Bali hebben mogen doen en het
nog doen.
D« volle zaal bracht in de kollekte «ea mooi be-
drag voor de zending bijeen.

EERSTE ONTWIKKELINGSAVOND ABTB
D* plaatselijke afdeling van de ABTB hield In
aaal Schoenaker haar eerste ontwikkelingsavond
van het winterseizoen, waarvoor een goede be-
langstelling bestond.
Voorzitter, de heer A. R. J. Zents heette in zijn
openingswoord vooral de heer Nekkers welkom,
veevoedingsvoorlichter van de coöp. landbouw-
vereniging „Ons Belang" alhier.
De voorzitter memoreerde voorts de afgelopen zo-
mer, waarin veel ruwvoer werd gewonnen, dank-
zjj de gunstige weersgesteldheid, wat tot grote te-
vredenheid stemde. Een belangrijke faktor is het
echter dit voer zo doelmatig mogelijk te besteden.
De heer Nekkers sprak hierna over het onderwerp
doelmatige rundveevoeding. Spreker gaf heirin
o.m. een uiteenzetting over rantsoenen ojn. wat
betreft de knollen. Hij adviseerde vooral ook te
letten op de zetmeelwaarde in de voeding en at-
tendeerde nog op de zgn. slepende melkziekte.
Nadat spreker de rantsoenen voor mestvee en het
opfokken van jongvee had besproken, werden er
na de pauze diverse vragen gesteld, die vlot wer-
den beantwoord.
De voorzitter dankte de heer Nekkers voor zijn
nuttige uiteenzettingen en deelde mede, dat ge-
tracht zal worden in de eerstvolgende bijeenkomst
een spreker uit te nodigen over het onderwerp
hood\i60.tilaü«.

Kerkdiensten
ZONDAG 20 NOVEMBER

Ne d. Her v. K e r k
9 uur ds. J. H. Jansen, jongerendienst
10.30 uur da. J. H. Jansen, bediening H. Doop

Q e r e f . K e r k
'a Morgens 10 uur da. D. C. Firet van Eefde
'B middags 3 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. k e r k D o r p
lst« H. Mi* om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In do week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDEENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
ar. laüofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M, Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDDSNST DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BRAND MELDEN
Bij geen gehoor : Tel. l 2

1041.
Bur. Rijkspolitie).

Grandioos afscheidsfeest
van Prins Cornelis van de „Deurdreajers1

BUHliERLIJKE,
STAND

Geboren: Marieke, dochter j J. Lebbink en H.
W. Groot Roessink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Jan Groot Wassink en Dirkje Jantje
Winkels; Antoon Smallegoor en Grada Hermina
Slöetjes.
Overleden: Roelof Ferdinand Steenblik, 72 jaar,
ongehuwd; Willemina Eskes, 85 jaar, weduwe van
D. J. Winkelman.

VOGELTENTOONSTELLING
Op 26 en 27 november 1966 organiseert „de Vo-
gelvriend" met medewerking van de verenigingen
te Borculo, Eibergen, Goor, Lochem en Ruurlo, een
grote vogeltentoonstelling in zaal „'t Wapen van
Vorden".
De hoogste klassen der lagere scholen mogen vrij
een bezoek brengen op zaterdagmorgen van 9-12
uur. Dit wordt gedaan om de jeugd van Vorden
de liefde voor de mooie vogels bij te brengen.

EERSTE JAARVERGADERING
IJSVERENIGING

De in oktober van het vorig jaar opgerichte lijs-
vereniging in het dorp Vorden hield onder leiding
van haar voorzitter, de heer M. Groen, in het
Nutsgebouw haar eerste jaarvergadering.
In zijn openingswoord bracht de voorzitter naar
voren dat het een goede gedachte is geweest om
tot oprichting van een ijsvereniging te komen.
Alle medewerkenden die op een of andere wijze
tot het op gang brengen van de nieuwe vereniging
hebben medegeholpen werden op hartelijke wijze
hiervoor bedankt. Spreker deelde vervolgens mede
dat rechtspersoonlijkheid bij de Kroon is aange-
vraagd.
De sekretarls, de heer Geerken, deelde in zijn eer-
ste jaarverslag mede dat in het afgelopen jaar er
een ledenvergadering en vier bestuursvergade-
ringen werden gehouden. Het aantal donateurs
heeft reeds de 50 bereikt. Er werden 38 gezins-
kaarten, 295 jeugdkaarten en 300 ledenkaarten
uitgegeven. Het ledental bedraagt momenteel 400.
De ijsbaan aan Het Hoge heeft thans een opper-
vlakte van ruim l ha. Het bestuur zal dan ook
alles in het werk stellen op tijd met de baan ge-
reed te zijn. Men hoopt op l december a.s. het
water op het weiland te hebben staan in afwach-
ting van de komende vorstperiode. Enkele verbe-
teringen zullen aan de baan worden aangebracht.
De penningmeester, de heer A. Schipper, kon een
voordelig saldo mededelen.
Tot leden van de kaskommissie voor het jaar
1966-1967 werden benoemd de heren G. W. Ejjer-
kamp en H. G. Wullink.
Het huidige bestuur zal voorlopig aanblijven zo-
dat na goedkeuring van statuten en reglementen
een rooster van aftreding zal worden opgemaakt.
De kontributieregeling 1966-1967 ziet er als volgt
uit t.w. ƒ 5,— per lid per jaar (gezinshoofd) voor
meerdere gezinsleden ieder ƒ 1,50.
De lidmaatschapskaarten kunnen in het Nutsge-
bouw op 25 november a.s. van 5 tot 9 uur des
avonds en op 26 november a.s. van 10 tot 12.30 uur
worden afgehaald. Voor een goede verlichting
van de baan zal weer worden zorggedragen.
Op de ouders van de kinderen werd een dringend
beroep gedaan hun kinderen erop te willen wijzen
dat het gooien van stokken of stenen op de pas
bevroren ijslaag niet bevorderlijk is voor het dicht-
vriezen van de baan.

De honderden leden van de carnavalsvereniging
„de Deurdreajers" te Vorden-Kranenburg hebben
tijdens het grote Prinsenbal in zaal Schoenaker
op grandioze wijze afscheid genomen van hun
Prins Cornelis de Eerste, die meer dan acht jaar
de scepter over het rijk der Deurdreajers heeft
gezwaaid.
Het traditionele Prinsenbal, dat altijd gehouden
wordt tot besluit van het carnavalsseizoen, ken-
merkte zich door een enorme belangstelling in
zaal en café Schoenaker op de Kranenburg, waar
„de Favorita's" de stemming ten top voerde.
't Deurdreajersfeest werd steeds gezelliger, voor-
al toen tegen half negen Prins Cornelis, zijn ad-
judanten Hendrikus en Johannes, de Dansmariet-
jes en de raad van elf hun intrede deden. Om
kwart over negen zweeg de muziek en werd het
even stil op de dansvloer, toen het aktieve bestuur
van de Deurdreajers tijdens een plechtige zitting
voor het laatst afscheid nam van de zozeer ge-
liefde en vertrouwde Prins Cornelis de Eerste (de
heer C. Mense), die ruim acht jaar de carnavals-
feesten had geleid. Voorzitter J. Hartman hield
namens 't bestuur een treffende toespraak, waar-
in hij de bijzondere verdiensten van de Prins in
deze lange reeks van jaren nog eens memoreerde;
door zijn wijze beleid en krachtige hand wist hij
de feesten steeds in de juiste sfeer te houden,
maar ook was hij de grote stimulator van de kin-
deroptochten en verleden jaar nog van de gekos-
tumeerde optocht met wagens etc.
Spreker bood hem onder luid applaus van alle

aanwezigen een oorkonde aan als dank voor alles
wat hij voor de Deurdreajers had gedaan. Grote
waardering voor het werk der Prins had ook de
heer J. van Langen, die hem namens de raad van
elf en de vijf Dansmarietjes lof toezwaaide voor
zijn bijzonder verdienstelijke regeringsperiode,
waarin hij veel tot stand had gebracht en de ver-
eniging tot grotere bloei. Hij bood de Prins een
zilveren tafelaansteker aan, terwijl mevrouw Men-
se prachtige bloemen in ontvangst mocht nemen.
In zijn laatste afscheidsspeech dankte Prins Cor-
nelis zijn naaste medewerkers, het bestuur, de bei-
de trouwe opperadjudanten, de Dansmarietjes, de
raad van elf voor hun harmonieuze samenspel,
waardoor er een echte vriendschapsband was ge-
groeid. Ook de leden, die steeds trouw aan hun
vereniging waren gebleven, dankte hij hiervoor.
Zeker niet op de laatste plaats wilde de Prins, zijn
echtgenote hartelijk danken, omdat zij in al die
acht jaar haar man vele, vele uren heeft moeten
„afstaan" om zijn werk voor de carnavalsvereni-
ging te kunnen doen. Voor deze steun en mede-
werking schonk hij haar acht rode rozen. De Prins
besloot met een opwekking tot alle leden om onder
de alombekende leuze „Neet neulen maor deur-
dreajen" het oog gericht te houden op de toekomst
en de carnavalsvereniging te blijven steunen.
Tot ver in de kleine uurtjes bleef men nog gzellig
feestvieren. De naam van de nieuwe Prins, die
reeds by het bestuur bekend is, zal eerst openbaar
worden gemaakt op de eerstvolgende dansavond
van de Deurdreajers.

OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
Voor de jaarlijkse ouderavond van de Nutskleu-
terschool bestond van de zijde der ouders grote be-
langstelling, hetgeen de voorzitter, de heer Plas,
in zijn openingswoord niet onder stoelen of ban-
ken stak.
De voorzitter bracht de leidsters, t.w. mevr. Lub-
bers-Uenk en me j. Gijssen dank voor het werk
dat zij de afgelopen periode voor de school heb-
ben verricht. Voorts kwamen er verschillende
schoolzaken ter sprake zoals het komende Sint
Nicolaasfeest, de werkavonden voor ouders en de
openbare les voor ouders.
De sekretaresse, mevr. P. Kate^k d. Hoef bracht
hierna verslag uit over het af^^pen schooljaar.
De penningmeester, de heer J. xT. Geerken, nam
het financiële gedeelte voor zijn rekening, waar-
bij bleek dat de financiële powtio van de school
gezond is.
Inplaats van de aftredende ouderkommissie (dit
geschiedt elke 2 jaar) bestaandifcit mevr. Harms.
ma, mevr. Kip en mevr. Schif^J werden geko-
zen mevr. Arentz, mevr. Bongers en mevr. Edens.
Hierna sprak de heer G. W. Kuyk, leraar kweek-
school voor kleuterleidsters te Apeldoorn, over het
onderwerp „De kleuter en de televisie".
Spreker vond een goed gehoor bij de aanwezigen
In de pauze bestond voor de ouders gelegenheid
om de werkstukjes van de kleuters te bewonderen.

LEDENJAARVERGADERING
De Vereniging ter bevordering van het Landbouw
Tuinbouw en Landbouwhuishoudonderwijs hield in
de Bijzondere Lagere Landbouwschool aan de
Hengeloseweg haar jaarlijkse ledenvergadering.
Na opening op de gebruikelijke wijze heette de
voorzitter, de heer A. J. Lenselink, in het bijzon-
der welkom mej. Disbergen, direktrice van de
Chr. Landbouwhuishoudschool alsmede de heer
Bannink, direkteur van de Bijz. Lagere Land-
bouwschool. Spreker sprak de wens uit dat het
personeel van de beide scholen nog vele jaren
door Gods kracht hun arbeid mochten verrichten
tot heil van de leerlingen.
Uit het jaaroverzicht van de sekretaris, de heer
A. G. Mennink, bleek dat de vereniging 14 febr.
1949 was opgericht door de G.M.v.L. en C.B.T.B.
De Landbouwhuishoudschool wordt momenteel
door 233 dagleerlingen en 61 avondcursusleerlin-
gen bezocht. Aan 14 cursisten werd een cursus in
bedrijfsleer gegeven.
De penningmeester, de heer Knoef, kon een batig
saldo meedelen. Verder deed hij een beroep op
de oudrs welke geen leerlingen meer op genoem-
de scholen hebben, en dan als lid bedanken, zich
als begunstiger te willen opgeven.
De aftredende bestuursleden, de heren A. J. Len-
selink en A. G. Mennink werden herkozen.
Mej. Disbergen deed vervolgens enkele medede-
lingen aangaande de Landbouwhuishoudschool.
Zij wees erop dat thans, weer zo kort na de ver-
bouwing der school al weer elke mogelijke ruimte
als leslokaal moet worden benut.
De heer Bannink deelde aan het slot van de ver-
gadering mede dat er uitgaande van de Stichting
levensmiddelenindustrie twee cursussen in de afd.
Zuivel zullen worden gegeven.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer Ban-
nink voor in dankgebed.

VERGADERING VEEFONDS
Het Warnsveldse Veefonds hield in hotel „De
Pauw" te Warnsveld een matig bezochte ledenver-
gadering.
Uit de diverse verslagen bleek dat het laatste
halfjaar zes runderen door het fonds waren over-
genomen. De totale inkomsten bedroegen ƒ 3459,09
tegenover ƒ 5014,09 aan uitgaven. De komende
schattingswaarde werd vastgesteld op ƒ 850,— te-
gen een premie van 1/&%.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de he-
ren H. J. W. Steege en H. Jansen herkozen. In de
vacature H. J. Veenhuis werd voorzien door be-
noeming van de heer H. W. Brummelman.

BENOEMD
Tot leraressen aan de Chr. Landbouwhuishoud-
school alhier werden benoemd mej. T. G. Kemp,
te Brummen, in het vak kinderverzorging en -op-
voeding en handenarbeid en voor het vak praktijk
van het landbouwhuishouden mej. T. G. Stob uit
Arnhem.

ZIJ STAAN VOOR U „IN DE STAND"
Veertigste aktie „Voor het Kind"

Vele honderden dames „in de stand". Dit klinkt
wat militair, wat turntechnisch, maar dat is het
niet. Het is wel een hoogst vrijwillige en ordelijke
zaak, al die leden van de ruim 300 damescomi-
te's voor de kinderpostzegels, die van 15 novem-
ber tot eind december hun plaatsen innemen in de
speciale stands, in de postkantoren of soms ook
in warenhuizen, waar men het kinderbescher-
minigswerk graag gastvrijheid biedt. Oe bijzonde-
re zegels kon u niet bij de kinderen bestellen. Wél
in de gezellige fleurige stands van de plaatselijke
comite's, waar u - door uw aankopen daar te doen
- de PTT-ambtenaren ontlast en bovendien vlug-
ger wordt geholpen. Die stands zijn ware „winkels
van Sinkel" op het gebied van zegels en allerlei
mogelijke soorten kaarten.
Er zijn drie soorten mapjes. Een serie kinder-
kaarten met sprookjesfiguren, een serie algemene
kaarten met afbeeldingen van vogels in alle jaar-
getijden en een „set van kerst- en nieuwjaarskaar-
ten. Wat de speciale serie zegels betreft, zijn de
toeslagen als volgt: 10 + 5 cent, 12 + 8 cent, 20
+ 10 cent, 25 + 10 cent en 40 + 20 cent.
De toeslag komt ten goede aan de nationale kin-
derbescherming, aan jongens en meisjes, die -
om welke reden ook - niet thuis kunnen zijn, de
blinden, de gehoorgestoorden, de verlamden, de
verstotenen en de vergetenen . . . De jaarlijkse
kinderpostzegelaktie is een voor Nederland en de
wereld unieke aktie van „het particulier initia-
tief", een hartverwarmend gebaar van de ge-
meenschap, die zich - met inachtneming van het
gewaardeerde subsidiebeleid van de regering - niet
wil en kan onttrekken aan een generale verant-
woordelijkheid.

Ook in uw woonplaats wachten de vrijwilligsters
op uw komst. Ze staan „in de stand" en hopen
met zeer velen, dat uw bijdrage mede zal leiden tot
een recordopbrengst. Ten bate van de kinderen
van ons volk, die in de schaduw leven en voor wie
u op het postkantoor en elders een beetje levens-
geluk kunt kopen. Reeds negenendertig jaar is
deze vraag tot ons volk gekomen. Thans vraagt
de veertigste aktie - een jubileum - aller aan-
dacht. Laat dit feestelijk element in uw aankoop
besloten liggen !
Wij zijn op het postkantoor van maandag tot en
met vrijdagochtend van plm. 9 tot 12.30 uur. Ook
op onze particuliere adressen staan wij voor u
klaar.

Het plaatselijk comité:
Mevr. A. B. van Arkel-Oosterhoff, Ruurlosew. 25
Mevr. L. A. van der Berg, Raadhuisstraat 10
Mevr. A. H. E. Creutzberg, E 5 b, Linde.

POKTRIEI
fVft

VOETBALUITSLAGEN
Vorden 2—Eibergse Boys 3 3—3; Vorden 3—
AZC 5 0—1;

Witkampers 3—-Ratti l O—2; Ratti 2—Voorst 7
1—1; Ratti 3—Warnsveldse Boys 4 l—15.

WIJ ONTVINGEN DEZE
WEEK VERRASSEND
LEUKE MODELLEN IN

damestassen
ECHT IETS VOOR 5 DEC.

Wullink's Schoenhandel



Let goed op uw St Nicolaas-bonnetjes,
de aktie begint 18 nov. en dan regent het prijzen!

l * yyJÜ&

QdldQSif
met de banden

voetbals'choen
der kampioenen ',

ra. MARTEHS
Wapen- en Sporthandel

PerGJ.W.
naar de grote belangrijke voetbal-
wedstrijd

fljax - Liverpool
(Engeland)

OP WOENSDAG 7 DECEMBER

Opgave GTW-station telefoon 1374
en bij de heer J. L. Harren, Voorst, tel. 05758-334

OPGAVE VOOR ZATERDAG
26 NOVEMBER

Deze
fraaie

marijnen wasautomaal
waarin u naar keuze 2, 3, 4 of 5 kg
kunt wassen, spoelen en centrifugeren
is nog tijdelijk te leveren

tegen f 350,-inruil
vooruwoudwasapparaat!
Wasvolautomaat
Inruil

ƒ 1198,—
ƒ 350,—

Een werkelijke volautomaat voor

f 848,-
ALLE DAGEN DEMONSTRATIE

G. Emshroek l Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

STOE INSTOELEN . . STOELEN .

Luie stoelen, lekkere stoelen, beklede stoelen, keuken-
stoelen, tv-stoelen, visitestoelen, houten stoelen,
bureaustoelen, chique stoeien, ruststoelen en nog 62
andere soorten te kust en te keur bij:

voor >
kleine mensen
met sportieve wensen

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Sinterklaas in zicht!
LI vindt alles voor uw auto in onze

Auto Shop
Burg. Galléestraat 48

Antivries ƒ 2,60 p. liter
Banden
Accu's
Autoradio's
Autoantennes
Alle poetsartikelen
Kinderzitjes
Autoplaids
Bloemen

Luchthoorns
Ruitontdooiers
Blanke tectyl
Buitenspiegels
Sleutelhangers
Wielsleutels
Sierringen ƒ 14,—
Mistlampen
Achteruitrylamp v.a.

GARAGE KURZ
ƒ 5,60

wa. J. J. Slager
Burg. Galléestraat - Vorden

T.V. Radio en Pick-up

Kr^stcr radio met F.M.
ds vanaf f 124.-

Snuffen wrijf
Uw verkoudheid van neus,
keel of borst weg met

Schrijf-, tel-, reken-, stencil-en
adresseermachines

OOK REPARATIE EN

ONDERHOUD

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

f 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

IIOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

VERSE HAANTJES

Bezoekt de kraam van
elke vrijdag aan de
markt. Ook elke dag
aan huis verkrijgbaar.

Poeiiersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

FEUILLETON no. 6

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Je hebt de keuze dus toch al gemaakt. Goed,
breng me dan naar Candleleigh en bestel daar
een biefstuk van vier dollar, dan trek ik mijn
mooiste jurk aan.' .Prima, maar verander nu niet
meer van idee.' Maar ze gingen niet naar de Cand-
leleigh. Ze gingen nergens heen. Jeanie belde Bill
om zes uur om hem te zeggen dat Dr. John haar
voor een spoedoperatie naar het ziekenhuis had
geroepen. Bill was zo woedend, dat hij besloot dat
voortaan iemand anders maar een biefstuk van
vier dollar voor Jeanie moest bestellen. Bovendien
hield hij niet van verpleegsters. Hij wachtte pre-
cies vierentwintig uur voor hij haar weer belde.

n
Shirley Randall liep haar tuin in waar de dauw
op de bloemen glinsterde in het vroege zonlicht.
Haar bruine haar werd bijeengehouden door een
lichtbruin lint, dat bijna de kleur van haar ogen
had. Haar roomkleurige huid verbrandde nooit,
maar naarmate de zomer vorderde, kreeg ze een
diepere kleur die tot in de herfst bleef.
Shirley zag er die ochtend even stralend uit als de
bedauwde bloemen die op hun sierlijke stengels
zachtjes heen en weer bewogen. Ze keek naar de
diamant aan haar linker hand en loosde een zucht.
Het leek haast niet mogelijk dat ze nu met Peter
verloofd was. Peter kon elk meisje krijgen dat hij

wilde en ze was verrukt geweest toen hij haar had
gekozen, omdat ze zo totaal anders was dan Sal-
ly Simpson met wie hij regelmatig was uitgegaan.
Sally bezat een opvallend gekleurde open wagen,
beeldige kleren, een raceboot en rijpaarden. Haar
zilverblonde haar was tot een pagekopje gekapt,
waarbij haar donkerbruine ogen opvallend afsta-
ken. Sally was betoverend en vrolijk en het scheen
niet meer dan natuurlijk dat de knappe jonge dok-
ter haar de voorkeur zou geven. Men zag ze over-
al samen, maar toen was het plotseling uit en
begon Peter haar op te bellen. Of Sally zich daar
iets van had aangetrokken, wist ze niet. Er was
eigenlijk niemand die dat wist. Sally had nooit
gebrek aan partners. Haar vrienden waren altijd
hartelijk welkom in Hillcrest, het mooie huis van
de Simpsons dat op de top van een van Elm-
woods drie heuvels lag. Er werden dinertjes ge-
geven en jachtpartijen, feestjes in de stad en het
aardige buitenhuis aan het meer. Sally vond alle
aandacht, die aan haar besteed werd heel vanzelf-
sprekend, evenals ze Dr. Peter Glenns attenties
vanzelfsprekend vond. De andere meisjes schenen
de opvatting te zijn toegedaan dat als Sally Simp-
son hem wilde hebben, de anderen zich maar op
de achtergrond moesten houden. Toen hij zich in
Elmwood vestigde, was Peter in het luxueuze huis
van de Simpsons uitgenodigd - en de wederzijdse
kennismaking was zo hartelijk geweest dat hij een
regelmatige gast word en Sally's begeleider bij de
meeste van haar sociale verplichtingen.
Het kleine landhuisje met de dichtbegroeide oude
tuin was een groot verschil met Hillcrest, maar
Peter scheen het zwembad en de andere luxe die
de Simpsons als vanzelfsprekend aanvaardden,
niet te missen. Shirley's moeder en grootmoeder
waren alleraardigst voor Peter. Zij mochten hem
graag omdat hij vrolijk en knap was en omdat hij
hun Shirley scheen te aanbidden.

Haar moeder wist niet dat ze van Peter was gaan
houden en dat Peter haar de ring gegeven had. Ze
had hem nog niet laten zien omdat ze al naar bed
waren toen Peter hem haar gisteravond aan haar
vinger deed. Ze waren nu nog niet op. Shirley zelf
had van opwinding niet kunnen slapen.
Peter was nog niet zeker van haar gevoelens toen
hij haar de ring gisteravond had laten zien. Ze
zaten samen op de krakende, oude schommel voor
het huis en terwijl ze van maanlicht naar schaduw
heen en weer schommelden, had hij de ring uit
het kleine witte doosje genomen. Ze had een kreet
niet kunnen onderdrukken toen hij het doosje had
geopend en de diamant naar alle kanten straalde
in het halfduister. Hij had haar linkerhand gepakt
en de ring aan haar vinger geschoven, terwijl hij
een beetje hees vroeg: ,Daar mag hij toch blijven,
niet, lieveling?'
Tot op dat ogenblik was ze niet zeker van Peter
geweest. En nu was ze verloofd, haar toekomst
gelukkig en veilig. Het was zo onwerkelijk. Ver-
schillende van haar vriendinnen waren getrouwd
en ze had zich bij hun bruiloftsfeesten altijd wat
geïsoleerd gevoeld en zich afgevraagd of dit haar
ooit zou gebeuren, of Shirley Randall ooit langs
het kerkpad zou schrijden met een boeket bloe-
men in haar hand en het geluk in haar ogen. Nu
zou de donkere, knappe Peter daar op haar wach-
ten.
Wie zou haar naar de kerk begeleiden? Oom Car-
ter, veronderstelde ze, als hij dan tenminste niet
aan de andere kant van de wereld was. Oom Car-
ter was een jongere broer van haar vader en ko-
lonel bij de luchtmacht.
Ze moest zelf lachen dat ze nu al de bijzonderhe-
den van haar bruiloft overdacht terwijl de datum
nog niet eens was vastgesteld. Ze strekte haar
hand uit en liet de diamant verblindend schitte-

ren in het heldere zonlicht. Een kleinere steen zou
haar even lief zijn geweest - ze zou er eigenlijk
de voorkeur aan hebben gegeven. Sally zou deze
vijf-karaats steen op prijs hebben gesteld, maar
zijzelf gaf nooit om opvallende dingen. Ze vond
het vervelend dat ze steeds weer aan Sally Simp-
son moest denken; het was haar schuld niet dat
Peter van gevoelens was veranderd. Ze hoopte op-
recht dat Sally niet in stilte verliefd op hem werd.
Ze had een plotseling visioen van Sally en Peter
die op Sally's paarden door het park reden. Ze
was alleen uit rijden gegaan die ochtend toen ze
hen ontmoet had en ze had gedacht dat Sally
er gelukkiger uitzag dan ooit. En ze vroeg zich
af of dat kwam omdat Sally verliefd was.
Toen Peter haar mee uit begon te vragen, had
Shirley eerst gedacht dat het de tegenstelling was
die hem aantrok. Ze was zo totaal anders dan Sal-
ly. Ze had geprobeerd haar gevoelens te beheersen
en niet verliefd op hem te worden. Maar het was
anders gegaan - ze kon er niets aan doen dat ze
dol op hem was.
Hoe zou ze het vinden doktersvrouw te zijn ? Haar
eigen vader was ook arts en ofschoon hij stierf
toen ze tien jaar was, herinnerde ze zich nog hoe
het gezin zich aan zijn onregelmatige uren had
moeten aanpassen. En dan woonde Michael naast
haar . . . Praktijkverhalen en de levenswijze van
doktoren waren haar niet vreemd. Ze geloofde dat
ze wel een goede doktersvrouw zou zijn . . . Iede-
re vrouw kon dat als ze maar werkelijk wilde.
Ze keek naar het buurhuis en vroeg zich af of
Michael al op was. Ze wilde hem haar ring laten
zien en toch was ze er niet helemaal gerust op.
Ze had nooit het gevoel gehad dat Michael haar
omgang met Peter helemaal goedkeurde.

(Wordt vervolgd)



Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
deelneming ondervonden na
het zo plotseling overlijden
van onze geliefde man, va-
der en opa

E. OLDENHOF

Uit aller naam:
A. H. Oldenhof-Bennink
en kinderen

Vorden, november 1966

A. HARMSMA
Dierenarts

AFWEZIG
van 21 tot 28 nov. a.s.
wegens verhuizing naar
de Horsterkamp 3.

Praktijkwaarneming:
J. Wechgelaer

Voortaan spreekuur van 8
tot 9 uur v.m. kleine huis-
dieren dinsdag en donder-
dag van 18.30 tot 19.00 uur

Te koop gevraagd: Hang-
kast, 2 deurs. Te bevragen
bureau Contact

Te koop: G.o.h. kinderwa-
gen. MolenWeg 31.

Verloren: Damespolshorloge
omgeving Herv. kerk Vor-
den. Tegen beloning terug
te bezorgen. B. A. Derksen
Broekweg D 69, Hengelo G.

Te koop: Peugeot 403 bouw-
jaar 1959. Tegen elk aan-
nemelijk bod. Kerkstraat 17
Hengelo G. Tel. 05753-1253

Gevraagd: Flink meisje
voor 5 halve of enkele hele
dagen per week.
Mevr. Klein Brinke,
Stationsweg 18

Wie heeft er voor een ka-
merbewoonster een ronde
tafel te koop? Telefoon
1386 Vorden

Te koop: 200 jonge hennen
W x R 8 weken oud.
B. Wunderink, D 126
Telefoon 6735

Te koop: Hetelucht kamer-
kachel, geschikt voor grote
kamer. Inlichtingen bureau
Contact

Weggevlogen: Twee Oud-
Hollandse kroppers.
Wie heeft ze gezien of ge-
vangen ? Gaarne bericht aan
Dick Lakerveld, De Bon-
gerd 28

Te koop: Kar op luchtban-
den; bietensnyder; giervat
500 liter; l hooihark; stal-
mest; bergladder 21 sporten
paardekunstmeststrooier
z.g.a.n.
A. Dimmendaal, D 160,
Vorden

Te koop: 5 R.B. pinken.
B. Koers, Kranenburg

Te koop: Vierdel van een
vlezige stier. B. Rouwen-
horst, Veldwijk C 120, Vor-
den

Te koop: Nuchter vaarskalf
W. Rietman, Zutphensew.
78

Te koop: Biggen.
A. J. Wentink, E 2, Linde

Fa Marlens
Wapen- en Sporthande]

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408
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GERRIT KRUISSELBRINK W
en V
ANNIE DEBBINK

n
geven u, mede namens hun ouders, kennis W
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de y
voltrekking zal plaats vinden D.V. op vrijdag Q
25 november a.s. om 2 uur in het gemeente- j
huis te Vorden.
Kerkelijke bevestiging om 2.30 uur in de Ge-
reformeerde kerk te Vorden door de Weieer-
waarde Heer ds. Th. P. van Belzen.
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H
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X

geven u, namens de ouders, kennis van hun n
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek- ft
king D.V. zal plaats vinden op dinsdag 22 no- W
vember a.s. om 1.30 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Vorden, „Schoolhuis" D 57
Winterswijk, „Geerdes" C 29
november 1966

Toekomstig adres: „Schoolhuis" D 57 Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 4.00 tot 5.30
uur in café-restaurant Schoenaker, Ruurlose-
weg D 136, Kranenburg, Vorden.

f\
X DERK NIJENHUIS
X e n
^ GERRIE GROOT ROESSINK
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X
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Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de Weieerwaarde
Heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, november 1966
D 6 / E 7

Toekomstig adres: E 7, Vorden.

Receptie van 3.15 tot 4.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

X
X

Ned. V

X
K
X
X
X
X
X
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•
Inplaats van kaarten

ERNEST KOERS
en
ANS VAN AKEN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk op vrijdag 25 november a.s. om 9.15
uur ten gemeentehuize te Hengelo '(Gld.)

In de parochiekerk van St. Jan de Doper te
Keyenburg zullen zij elkaar het H. Sacrament
van 't Huwelijk toedienen onder de gezongen
H. Mis van 10.00 uur, die tot hun intentie
zal worden opgedragen.

Kranenburg, D 127 b
Keyenburg, Nyssinckkampstraat 28
november 1966

Toekomstig adres: Molenstraat l, Keyenburg.

Receptie van 5 tot 6 uur in zaal Winkelman,
Keyenburg.

Heden is in Jezus ontslapen onze lieve moeder,
schoonzuster en tante

WDLLEMINA ESKES
weduwe van J. Winkelman

in de ouderdom van 85 jaar.

„De Heer is mijn Herder."

Namens de familie:
G. Hofs-Winkelman
A. J. Klein Ikkink
J. H. Eskes-Zweverink

Vorden, 12 november 1966
„de Wehme"

De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 16 no-
vember op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden behaagde het de Here van ons weg te ne-
men mijn broer, onze oom en oud oom

ROELOF FERDIAND STEENBLIK

in de leeftijd van 72 jaar.

De hoop op een zalig weerzien zij ons tot troost.

W. Steenblik

Neven en nichten

Vorden, 11 november 1966
B 59

De teraardebestelling heeft plaats gehad op dins-
dag 15 november op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Bejaardenkring
op donderdag 24 november om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

SINT NICOLAASFEEST

Buurtvereniging
„De Scheggedijk"

U KOMT TOCH OOK OP ZATER-
DAG 26 NOVEMBER ?

Vermaak voor oud en jong. „Nieuwe attrakties".
In café Veldmaat.

Vele prijzen o.a. krentebroden, gebak, speculaas,
karbonade, haantjes en prima worst voor de boe-
renkool.

Aanvang 6 uur.

Bestuur buurtvereniging
„De Scheggedijk"

Nu 2 stereo langspeelplaten
voor slechts f 9,95

BIJ AANKOOP VAN EEN

PHILIPS PLATENSPELER

Philips platenspelers vanaf ƒ 89,—

met versterker vanaf ƒ 166,—

Philips stereo platenspeler
ƒ 299,—

U KUNT ZE ZIEN EN HOREN

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Nu ga ik ook naar Albers,
't scheelt elke week te veel!
DE LAATSTE WEEK . . .

BIJ ELKE KILO SUIKER,
l FONDSPAK SPECULAAS

CHOCOLADELETTERS

VAN DELFTS TAAI TAAI

PEPERNOTEN

ROOMBORSTPLAAT

CHOCOLADEBEESTJES

DIK SPECULAAS

REKLAME SPECULAAS

HUISHOUDKWALITEIT KERSEJAM
geen 132 et per pot maar

LITERSBLIKKEN AARDBEIEN OP SAP deze week

GROTE CHINESE PINDA'S deze week 2 zak

POTTEN CAPUCIJNERS kant en klaar koopje per pot

DOPERWTEN MIDDELFIJN per literblik

voor

deze week 3 stuks

nu per pak

250 gram

200 gram

200 gram

2 brok

250 gram

89
99
49
55
89
98
79
59

118
139
98
49
89

rijdag en zaterdag

Krijt

200 gram boterhamworst 60
200 gram boterhamworst met uien 60
200 gram hoofdkaas 60
200 gram rolpens 120
500 gram fijne rook worgt 150
500 gram zuurkool 25

Dorpsstraat

aaniofvi:
pantoffels bij

Wullink's Sciioenhandel
Onbetwist da schovnspvcAaüst!

C.H.U. - A.R.P.
U wordt uitgenodigd voor een

ledenvergadering
op maandag 21 november a.s.
's avonds 8 uur in zaal Eskes.

Te behandelen onderwerpen:

1. De taak van de wethouder
door de heer A. J. Lenselink.

2. De taak van het gemeenteraadslid
door de heer G. J. Bannink.

Er is gelegenheid om over de onderwerpen van
gedachten te wisselen.

MOGEN WIJ UW POLITIEKE BE-
LANGSTELLING WAKKER
ROEPEN !

De besturen.

WIJ GAAN DOOR . . .

HOTEL KOFFEE

REKLAME THEE

per pak

elk tweede pak

2 pakjes voor

192

100

100

SNIJWORST

BERLINER LEVERWORST

HAAGSE LEVERWORST

GEBRADEN GEHAKT

150 gram

150 gram

250 gram

150 gram

89
79
79
69

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT . . .

ONZE VOORRAAD IS BEPERKT

BELEGEN VRUCHTENWIJN per fles slecht» 139

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. ALBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Ijsbaan Vorden
Het bestuur van de Ijsvereniging „Vorden" deelt mede,
dat de leden van de Ijsvereniging hun kaarten 1966-1967
kunnen afhalen in de koffiekamer van het Nutsgebouw
op

VRIJDAGAVOND 25 NOVEMBER A.S. VAN 5-9 UUR
ZATERDAGMORGEN 26 NOVEMBER A.S. VAN 10-12.30 UUR

Nieuwe leden kunnen zich dan ook opgeven.

Niet afgehaalde kaarten worden n* 26 november aan-
geboden met ƒ 0,50 incassokosten.

Na 3 december 1966 worden de prijzen van de lidmaat-
schapskaarten verdubbeld.

Voor degenen die nog e-een kennis hebben kunnen nemen
van de tarieven vermelden we deze hieronder.

Ie Ie gezinslid ƒ 5,—

2e Verdere gezinsleden tot 18 jaar ƒ 1,50 per persoon

3e Echtgenotes van gezinsleden, die gebruik maken van de baan, even-
eens ƒ 1,50

4e Alle andere personen van 18 jaar en ouder ƒ 5,— per persoon

5e Gezinskaart (man, vrouw en 3 of meer kinderen beneden de 18 jaar)
ƒ 10,—

6e Dagkaarten voor niet-leden van 18 jaar en ouder ƒ 1,50 per persoon

7e Dagkaarten voor niet-leden tot 18 jaar ƒ 0,75 per persoon

8e Donateurs minimum ƒ 2,50 (geeft alleen recht op vr^je toegang tot het
terrein van de ijsbaan, dus geen gebruik)

Het bestuur

St Nicolaas in aantocht!
ZOEK DAAROM BIJ ONS EEN

praktisch cadeau
UIT ONZE VOORRAAD

rijwielen, bromfietsen of naaimachines
Kom eens geheel vrijblijvend met ons praten

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 — Vorden

VOOR4I. UW

Fa Marlens
Wapen- en Sporthande]
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St Nicolaas
zal

verbaasd zijn!
BIJ HET ZIEN VAN ONZE
KEURKOLLEKTIE

textielgeschenken
VOOR HET HELE GEZIN

L SCHOOLDERMAN

U KOMT TOCH OOK VRIJDAG OF ZATERDAG
A.S. OP DE

gezamelijke feestavonden
VAN DE NED. BOND VAN PLAT-
TELANDSVROUWEN — G.M.V.L.
JONG GELRE

VRIJDAG TONEELSTUK

„In de vergulde Oss"
met een voorprogramma en zaterdag
toneelstuk met een voorprogramma
met medewerking van ,,De Zwervers"

KOMT ALLEN

Een feestelijk cadeau?
dan naar

P. Dekker
VORDEN — TELEFOON 1253

U vindt bij ons een ruime keuze in:

ELEKTRISCHE-,

HUISHOUDELIJKE-

EN LUXE APPARATEN

o.a. mixers, elektrische dekens, brood-
roosters, wasmachines, radio, T.V.,
platenspelers, enz. enz.

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Occasions!
SIMCAJ1800 VAN 1965
SIMCA 1000 VAN 1964
OPEL RECORD VAN 1960

Inruil en financiering mogelijk bij

Automobielbedrijf A. G. Tragter
VORDEN

YERIOVIMOS
RINGEN slagroomtompoe

HORLOGES
WEKKERS

KLOKKENSt Nicolaas
aktie

INPLAATS VAN BONNEN

10 procent korting
OP AL ONZE ARTIKELEN

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

J.WENTINK
Horlogerie — Zutphenseweg 25 — Vorden

Wintersportief
zijn onze

Franse, Noorse en Italiaanse truien
vesten en pullovers in prachtige des-
sins.

Helanca damespantalons en wollen
heuppantalons.

Knickerbockers, corduroy voor
dames en heren.

Nylon jacks, isothermyl gevoerd.

Sportieve warme sjaals, wol en zyd»-,,
nieuwste kleuren.

Nylon en suède skiwanten, water- en
winddicht, warm gevoerd.

Wollen schaats- en scootermutseen,
duivelcaps.

„JANUS" de echte Noorse sokken,
kousen en want.eii

Marlens
Wapen- en Sporthandel

Nutsgebouw
VOKDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 20 NOVEMBER, 8 UUR:

DEREK FLINT
Derek Flint, de geheimagent met de 82 dodelijke
wapenen.

TOEGANG 14 JAAR

School met de Bijbel
Het Hoge 42

feestelijke ouderavond
OP DONDERDAG 17 NOVEMBER
OM HALF ACHT IN HET
NUTSGEBOUW.

Harteüjk welkom.

Verder attenderen wij u op de grote Unie-kollekte
„SCHOOLSLAG" die volgende week gehouden
wordt T.V. en radio vertellen u er meer van

Het bestuur.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelve-
zels koopt u het voordeligst
bij:
FA GEBR. SOEPENBEBG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Vorden
05752-6813

Dat wy konstant enkele goede, ge-
bruikte automobielen in voorraad
hebben.

Dat wy al uw reparatie, plaat- en
spuitwerk kunnen verzorgen.

Dat wij u ook bn al uw sleep- en
takelwerk kunnen helpen en dat u
ons daarvoor 24 uur per dag kunt
bellen.

Industrieweg 5
Telefoon 05752-1649 bjg.g. 1326

Ook voor effectenzaken
staan wij tot uw dienst!

— AAN- EN VERKOOP VAN FONDSEN

— VERZILVERING VAN COUPONS
EN DIVIDENDBEWIJZEN

— BEHANDELING VAN CLAIMS BN
STOCKDFVIDENDEN

— OPEN- EN GESLOTBN
BEWAARNEMING

RAIFFEJSENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Lid van de Bond voor Geld- en Effectenhandel in de Provincie.
Ruurloseweg 21 — Telefoon 05752-1252

Biks fn de trog, kleppen open en... het voeren van do mett-
varkens is gedaanl Zó snel gaat modern voeren - zó gemakke-
lijk en licht is Supervitebiks voeren.
Supervitebiks stuift niet en voorkomt het vermorsen van voer.
Bestel daarom nu Supervitebiks - voor snel en gemakkelijk
voeren.

voort tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

Vrijdag a.s. begint de grote St Nicolaasaktie v.d. Vordense Winkeliersver.
Wees er als de kippen bij, want u maakt kans op prachtige geldprijzen!

Nadere bijzonderheden in St Nicolaaskrant.



St. Nicolaaskrant

Extra editie van 'contact' - Uitgave: drukkerij Weevers v.h. Wolters, Nieuwstad, Vorden, Tel. 05752-1404

Vordenaren
De Vordense winkeliers in het algemeen en het
bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging in
het byzonder, staan onder hoogspanning.
Immers, de drukke en gezellige Sint Nicolaas-
week, met als hoogtepunt het bezoek van de goede
Sint aan ons dorp, staat weer voor de deur.
In de Sint Nlcolaasweek, eind november, begin
december, zullen de winkeletalages een zee van
licht uitstralen over tal van fraaie geschenken.
Het belooft weer een echt gezellige week te wor-
den.

Vooral de nieuwe bewoners van het plan Boonk,
waarvan velen van elders zyn gekomen en die zo-
iets nog niet eerder In Vorden hebben meege-
maakt, wil ik aanraden, niet naar de stad te gaan
voor het doen van hun Sint Nicolaasinkopen,
maar eens te komen kyken naar de weivoorziene
etalages in hun nieuwe woonplaats. Zij zullen dan
ontdekken, dat deze een keur van nuttige ge-
bruiks-, luxe- en ontspanningsartikelen bevatten,
die in grote hoeveelheid en verscheidenheid, zeer
smaakvol zyn uitgestald en dit alles voor prijzen,
die met soortgeiyke zaken in de grote stad kun-
nen concurreren. Waariyk, onze Vordense winke-
liers hebben hun beste beentje voorgezet.
Oude- en nieuwe ingezetenen van Vorden, doet
daarom in groten getale in uw woonplaats uw Sint
Nicolaasinkopen, u steunt daardoor Vordens Ny-
vere Middenstand.

November 1966.

A. E. van Arkel
burgemeester van Vorden

St Nicolaasfeest 1966
Evenals andere jaren zal Sint Nicolaas ook dit
jaar Vorden weer met een bezoek vereren.
Onze Winkeliers Vereniging heeft een zeer ge-
ëerd schryven van Sint Nicolaas reeds ontvangen.
Wanneer wij zo'n bericht krygen, dan komen er
allerlei aktiviteiten om dit weer tot een groots
feest te maken. Zo u ziet worden de winkels weer
gevuld met fraaie Sint Nicolaascadeaus. Zelfs
hebben velen hun zaak er voor verbouwd en veel
is er nog in aanbouw.
Onze Vordense Middenstand kan wat dat betreft
best met zijn tyd meekomen. En u behoeft wat
het assortiment betreft beslist niet ver te gaan
om te kunnen slagen.
Hoe onze aktie werkt en wat voor pryzen er zyn
en hoe het programma is kunt u elders in dit
blad lezen. De Winkeliers Vereniging stelt het
zeer op prijs, dat onze burgemeester Sint Nicolaas
persoonlijk weer in Vorden zal verwelkomen. En
Sint Nicolaas verheugt er zich zeer op, dat in en
om Vorden weer heel veel pryzen zullen vallen.
Deze prijzen liegen er niet om, pryzen variërend
van ƒ l,— tot ƒ 250,— zijn in de Sint Nicolaasak-
tie te winnen.

Wij weten ook, dat natuuriyk niet iedereen een
grote prijs zal krijgen, maar een prys zit er toch
zeker voor ieder in. ^B
Wij wensen u veel succes met uw Sint Nicolaas-
inkopen en menig uurtje prettig winkelen in ons
mooie Vorden.

Het bestuur,

«. Remmers, voorzitter
. Boersma, sekretaris

Hoe werkt In de periode van 18 november t.m. 6 december
worden door de deelnemende winkeliers de Sint
Nicolaasbonnen verstrekt.

By aankoop vanaf ƒ l,— ontvangt u Sint Nico-
laasbonnen. Tussen deze bonnen zitten duizenden
prysbonnen voor kleine en grotere bedragen.

Prysbonnen zult u kennen aan de opdruk van de
gewonnen prys in de binnenzijde vermeld, zowel
in cyfers als in letters.

De winkeliers zullen u gaarne uw gewonnen prys
direkt in kontanten uitbetalen. U ziet gemakkeiy-
ker en eenvoudiger kan het niet ! ! ! Bovendien
zal het bestuur op enkele avonden in de Sint Nico.
laasaktie nog gelegenheid geven prysbonnen te
verzilveren. Plaats en tijd zyn elders in dit blad
vermeld.

Duizenden guldens aan prijzen
in de gro' St Nicolaasaktie van de
Vordense winkeliers vereniging!

Beste jongens en meisjes

Zwarte Piet heeft een mooie tekening gemaakt,
maar hy zou Zwarte Piet niet zyn, als hy weer
niet iets geks gedaan had.
Inplaats van de tekening netjes op te plakken,
heeft hy hem In stukken geknipt en zo maar in
een enveloppe gestopt.

Wie kan deze tekening netjes opplakken, zodat
het geheel duidelijk laat zien wat het voorstelt ?
Puzzle en onderstaand strookje netjes opplakken
op een vel papier en voor 26 november a.s. inzen-
den by de sekretaris van de Vordense Winkeliers
Vereniging:
De heer D. Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden.

Deelname tot 15 Jaar

Naam

Ad ree

Jongen/meisje leeftyd

Sint Nicolaas verloot onder de goede Inzendingen:

2 prtyzen van

8 prtyzen van

4 prflzen van

ƒ 10,—

ƒ «,—

ƒ

Sint en Piet wensen jullie veel succes

WIE K ART
Dorpsstraat - Tel. 1423
Parfumerieën - Toiletartikelen

Winkels
vol

geschenken

WIE K ART
Burg. Galléestr. - Tel. 1750
Banketbakkerij



GARAGE

DRIEKUS GROOT JEBBINK
Wij hebben u veel te bieden:

Vakkundige reparatie en
onderhoud.
Auto-accessoires en winterarti-
kelen zoals Ice-Free anti-cond-
dens chroombeschermer enz.

AUTOVERHUUR ZONDER CHAUFFEUR
AUTO- EN MOTORRIJLESSEN

Nieuwstad 45
b.g.g. 1306

Telefoon 1794

Senior Ideaal A

melkmachines
ROESTVRIJ STAAL

Melkmachines N.V.
Hanzeweg 14 — Deventer
Telefoon 05700-17265

Vertegenwoordiger:

O. J. KAMPERMAN
H. v. Bramerenstraat 17, Vordcn, Tel. 1578

ZEER VERSTANDIG MAN,
WEET WAAR HIJ HET
BESTE SLAGEN KAN !

MEUBEL — TEXTIEL

A.J.A.

POELIERSBEDRIJF

ROVO
Het adres van kwaliteit

haantjes, hazen, fazanten,
kalkoenen, konijnen, kippen

W. KOSNEL, telefoon 1283
H. ROBBERTSEN, telefoon 1214

ATTENTIE
Onze woninginrichter

BERT LAMMERS

wil gaarne uw woning keurig
in orde maken.

Alles op gebied van meubelen, wonlngtex-
tlel en kleinmeubelen.

Keurige afwerking en helemaal
niet duur.

Fa G. W. Luimes-B. Lammers
Vorden — Telefoon 1421

ST NICOLAAS IS IN AANTOCHT

Bovenaan uw verlanglijstje een
paar mooie

kunstschaatsen of naren
kompleet met laars en schoen.

Ook ruime keuze in

pantoffels en lederwaren
A.JANSEN
't Schoenenhuis

Ook leuke

verpakking
VINDT U BIJ DE VAKMAN SLIJTER.

SLIJTERIJ

't Wapen van Korden"
F. P. SMIT — TELEFOON 1391

St. Hicolaas is in aantocht!
7A)RG VOOR BLIJ I) K GEZICHT F, N

KOOP UW CADEAUS BIJ

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIE BITREA r

P. DEKKER
Telefoon 1253

Voor Sinterklaas hebben wfl leuke en goede

cadeaus
als: Autopedjes, driewieler!jos, mandjes. Alle soorten fiets-
tassen, regencapes, bromfietskleding, windschermen, wanten.

Alle soorten zaklantaarns.

Verder: Fietslampen, spiegels, batterjjclaxons, hoorns, enz. enz.

DE SINT KOOPT HEEL VEEL BLJ ONS !
KOMT U OOK EENS KIJKEN

BARINK
RIJWIELHANDEL — NIEUWSTAD

Ruime sortering Sint Nicolaa-sartlkelen

KWALITEITS LEVENSMIDDELEN

Wed. ten Brinke
Zutphenseweg C 63 a — Telefoon 1415

PRIMA KONSUMPTIES EN
HEERLIJKE WARME HAPJES
Tevens voor uw feestavondjes thuis een
enorm grote sortering binnen- en buiten-
landse gedistilleerde wi jnen en likeuren.

E S K E S
Café — SUjtery

Door de afdelingen fietsen, bromfietsen en

automobielen gescheiden te houden, kunnen
wij u in ons modern bedrijf de best mo-
geflke SERVICE bieden.

HOLLANDIA

van de .bovenste plank

fdfSchoolderman
^B^^f^ \i/-\s\r\iirr-ii A s^imr-iiiLiisVOORHEEN A.G.MELL/NK

Sigarenmagazyn — Boek- en kantoorboekhandel

Onze merken:

Rijwielen: Empo en Gazelle. Bromfietsen: S paria, Kreidier en
Honda. Automobielen: Sub-dealer Opel.

.Jan Hassink > »

GARAGE KUYPERS
VORDEN

PÜpen, aanstekers, sigaren- sigarettenRokern, shag- en
tabaksdozen, asbakken.

Dozen luxe post., vulpennen, balpennen, legpuzzels
Jongens- en meisjesboeken, romans «>n pocketbocken,

speelgoederen.
T K I X treinen - metaalbouwdozen . JUMBO spelen

TRANSPORTBEDRIJF

Fa GOSSELINK
Raadhuisstraat 27 — telefoon 1493 — Vorden

houdt zich beleefd aanbevolen voor al uw

Expeditie, meubeltransport, veevervoer,
vervoer van zand, dragline-werk

Café de Zon
ZUTPHENSEWEG

EEN UITSTEKEND ADRES
VOOR AL UW DRANKEN.
GEZELLIG ZAALTJE VOOR
KLEINE PARTIJEN

Nuttige
geschenken zoals:

VENTILATORKACHELS
STRAALKACHELS
THEELICHTJES

J SNELKOKERS
STRIJKIJZERS
BROODROOSTERS ENZ.
TOMADO ARTIKELEN
BRABANTIA ARTIKELEN

KOOPT DE SINT BIJ

|. H. WILTINK
Het Hoge 26 — Telefoon 1656

Voor de Sinterklaas zijn wij ruim

gesorteerd in:

CHOCOLADELETTERS
BORSTPLAAT
DIKKE EN GEVULDE
SPECULAAS
BOTERLETTERS

HET ADRES VOOR AL UW

dranken
Slijterij Bloemendaal

DE SPECIAALZAAK
toch ook uw zaak ?

Sigarenmagazijn

„'T CENTRUM"

G.W.EIJERKAMP
Telefoon 1386

Sint Nicolaas heeft ook dit jaar
niet vergeten ons een kollektie
chocoladefiguren en letters te
bezorgen.

LETTERS VAN:

SPAR
DROSTE
VAN HOUTEN
VERKADE

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

H. J. Remmers
Zutphenseweg 41 - Vorden

Het adres voor:
BANKET, GEVULDE
SPECULAAS EN ALLE
SOORTEN KOEKJES

is natuuriyk:

Brood-, Koek- en Banketbakkerij

Firma Oplaat
Wildenborch — Telefoon 6717

N « M « m t u «M>US proef met onze heerüjke
kruidkoek

EENS GEPROBEERD
ALTIJD BEGEERD



VINDT BIJ ONS EEN RUIME SORTERING VOOR DE HELE

FAMILIE IN:

HERENVE8TEN

TRUIEN

OVERHEMDEN

WEEKENDERS

ZELFBINDERS

SOKKEN
(wol en crepe)

NAPPA'S

JONGENS- EN
MEI8JE8TRUIEN

VESTEN

ONDERGOED
(in leuke stelletjes)

ROKJES

PANTALONS
(in Helanca, wol en
Terlenka)

Jl'MPERS

VESTEN

KOKKEN

BLOUSES

STEUNKOUSEN

NYLONS

SHAWLS

PYAMA'S

NACHTHEMDEN

DUSTERS

SCHORTEN.

COCKTAIL E.A.

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte artikelen zoals:
Zakdoeken, baddoeken, washandjes, tafellakens, lakens met slopen en
leuke kindorzakdookjes.

ONZE KOLLEKTIE HANDWERKEN IS OOK DE MOEITE WAARD
OM TE BEKIJKEN

FA LOOMAN
VORDEN

St Nicolaas koopt zijn cadeaus zoals:

pocket*, boeken, postpapier,
vulpennon, tafelnpelen, «MI/,.

in do speciaalzaak

Fa Hielkrink
Telefoon 1253

Voor goede en snellere
uitvoering van

GROND-,

WATER- EN

WEGENBOUWKUNDIGE
WERKEN

naar

OOSïfll'S
Aannemingsbedrijf

VORDEN

Telefoon 05752-6691

WIE DE NAAM

Schuppers
NOEMT, WEET DAT DAT
HET

van ouds bekende adres
IS VOOR

banket en speculaas
Ook is onze St Nicolaastafel
weer rijk voorzien met
surprises voor groot en klein.

chocoladeletters
al of niet gedecoreerd

Grote keuze

luxe dozen
bonbons en chocolade
DORPSSTRAAT 11 — TELEFOON 1373
BURG. GALLÊESTRAAT 46 — TEL. 1877

Een welkom geschenk voor
St. Nicolaas is toch altyd nog

een goed opgemaakte

fniitmand
of bloembollen en bloemen enz.

van

fa Klumper
Dorpsstraat 17 Vorden

Feestelijke Verrassingen
voor vrije tijd en lange winteravonden

* 4
Televisie! VOOR DE ENTHOUSIASTE

Dan bij u aan huis de beeld-
grootte vergelijken en zien
waar u het toestel het beste

plaatst.

KIES THUIS MET OVERLEG UW T.V.

Philips 48 cm beeld vanaf ƒ 699,—

Philips 59 cm beeld vanaf ƒ 799,—

Philips 59 cm beeld met drukknopafstem-
ming voor 4 UHF-stations

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST
SNELLE SERVICE

G. Emsbroek * Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

GEREEDSCHAP

ERRES OF SKIL
ELEKTRISCHE
BOORMACHINES

Skil boormachines vanaf ƒ 64,60
Bijpassende hulpstukken met handige
snap-look aansluiting
Handcirkelzaag
VlakschuurhulpAtuk
Decoupeerxaag'
Slüp- en polijsthiilp«tuk
Erres Pico boormachine
Pico aanvulsoit

Soldeerbout vanaf
Soldeerrevolver

49,50
49,50
49,50
49,50

78,—
28,—

7,65
23,40

EN NOG EEN HELEBOEL
GEREEDSCHAP VOOR
VAKMAN EN AMATEUR

6. Emsbroek en Zn c v
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

f 350.-

VOOK UW OUD WA8APPARAAT
BIJ AANKOOP VAN DEZE FRAAIE

Marijnen
wasautomaat
Wasvolautomaat
inruil

ƒ 1198,-
„ 350,-

Een werkelijke wasautomaat voor ƒ 848,—
zolang de voorraad «trekt
Erres centrifuge ƒ 159,—
Erres wasautomaat ,, 748,—
Erres Plubo wasmachine vanaf „ 358,—

AEG - ERRES - MARIJNEN
wasapparaten

VRAAG VRIJBLIJVEND
DEMONSTRATIE

G. Emsbroek £ Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Nu 2 stereo langspeelplaten
voor slechts f 9.95

BIJ AANKOOP VAN EEN

Philips platenspeler

Philips platenspelers vanaf ƒ 8»,—

met versterker vanaf „ 166,—

Philips stereo platenspeler
met versterker „ 299,—

U KUNT ZE ZIEN EN
HOREN

G. Emsbroek g Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

En dan nog héél veel keus in Gero, glas- en aardewerk, huishoudelijke- en luxe artikelen
/V\̂ /̂VV\̂ /̂% /̂%/̂ î /̂V^^ î̂ ^^^^^^ î̂ t̂̂ î̂ Aî ^^^^^ î̂ î Miî î A î̂ î̂ AAî

en alles met kans op een deel van de duizenden guldens aan prijzen!



WINKELCENTRUM
Burg. Galleéstraat

Nu feestelijk verlicht
DD CD D n

Alles voor het

heerlijke avondje
OOK VOOR SUIKERPATIËNTEN

SUIKERVRIJ BANKET
KOEKJES
CHOCOLADE
BONBONS
HAGELSLAG

Altijd iets naar uw keus
UIT ONZE LUXE OF HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

ONZE TASSEN OF BYOUTEBIE

ONZE GROTE SORTERING SPEELGOED

Geel goed, jeel textiel
OOK IN DE MEUBELAFDELING

TAL VAN ARTIKELEN DIE UW

INTERIEUjW'ERFRAAIEN

VELOURHOEDEN
BONTMUT4
SJAALS
HANDSCHOENEN

TJUN Voor
VERWARMING
HUISHOUDELIJKE. EN
ELEKTRISCHE ARTIKELEN
SPECIALITEIT IN SCHAATSEN

5 zaken die uw St Nic.Teest maken
Ruime parkeergelegenheid 16 etalages maken St. Nicolaas

tot Hofleverancier.

LUXE LEÜEKWAREN

't mooiste uit het mooiste.

Herenglace's, alle soorten tassen, koffers,
portefeuilles, portemonnaies, rijbewü«etuis.
broekriemen, fietstassen, enz.

Koopt de tassen bij de man,
die ze ook repareren kan.

Fa 6. WAuimes-B. Lammers
Telefoon 1421

VOOR AL UW

metsel- en timmerwerken

fa Rondeel-Venderboscn
Ruurloseweg D 24 — Vorden

Telefoon 1479

DAMESTASSEN

REISTASSEN

PORTEMONNAIE8

KOFFERS

EN ALLE ANDERE

LEDERWAREN

De grootste sortering

Wllllink'S Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 — Telefoon 1342

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruui lost-wri; 21 'IVlefoon 05752-1252 Postgiro 862923

ADMINISTRATIEKANTOOR

S. A. HUIZINGA
Smidsstraat 17, telefoon 1463

BOEKHOUDINGEN
BELASTINGZAKEN
ALLE VERZEKERINGEN
NEDERLANDEN VAN 181 .

vLUG
EILIG
OORDEL1G

Wilt u goed leren autorijden,
doe dan als vele anderen en ga
naar:

AUTORIJSCHOOL

JAN SCHUPPERS
TELEFOON 1373

De theorie-avonden zjjn met de

nieuwste kleurendia's verzorgd

Opgave ook mogelijk:

AUTO BOESVELD, Tel. 1329

ledere dinsdagavond theorie

Café ESKES

Een fototoestel
IS EEN ORIGINEEL
CADEAU.

Vanaf ƒ 20,25 hebben we reed»
een echte Agfa kompleet in
Reschenkdoos.
Ruime keuze in
ALBUMS
STATIEVEN
BELICHTINGSMETERS
PROJECTOREN

ZIE ONZE ETALAGE

FOTO DOLPHUN
VORDEN

Boterletters
Staven
Speculaaa
met en zonder amandelen
Speculaaspoppen

Gevuld Hpeculaaff
Grote sortering marsepein
(eigen fabrikaat)
Chocoladeletters
Droste en Union
Chocoladefiguren enz. enz.

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

H. J. Kerkhoven
Telefoon 1394

^1" naliteit in zwanehalzen
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SINT NICOLAASAKTIE 1966

Op veler verzoek heeft de Vordense Winkeliers
Vereniging gemeend ook dit jaar de Sint Nico-
laasaktie weer te voeren met prflsbonnen.

By aankoop van ƒ l,— ontvangt u een aktiebon,
tussen deze bonnen zitten duizenden prtjsbonnen
naar waarde variërend van ƒ l,— tot ƒ 250,—.

De prysbonnen kunt u kennen aan de opdruk van
de gewonnen prijs in de binnenzijde vermeld, zo-
wel in letters als in cijfers.

De winkeliers zullen u gaarne uw gewonnen prijs
direkt In kontanten uitbetalen. Zoals u ziet ge-
makkeiyker en eenvoudiger kan het niet.

Bovendien is er nog gelegenheid op een viertal
avonden prtjsbonnen te verzilveren. Plaats en tfld
zyn elders in dit blad vermeld.

De Vordense Winkeliers Vereniging wenst u me-
nig prettig uur winkelen In ons Vorden.

Het bestuur

IN DE PERIODE VAN 18 NOVEMBER TOT EN
MET 5 DECEMBER WORDEN DOOR DE
DEELNEMENDE WINKELIERS SINT NIOO-
LAASAKTIEBONNEN VERSTREKT.

ALLE ZEGELKORTINGEN VERVALLEN
TIJDENS DE SINT NICOLAASAKTIE

De deelnemende zaken zijn vanaf 28 november tot
en met 2 december tot 9 uur 's avonds geopend.
De woensdagmiddagsluiting op 30 november ver-
valt.
Op zaterdag 2 december zullen de wtnkel« tot
'N avond» 7 uur geopend rUn-

Op maandag 28 november; woensdag 30 novem-
ber; vrijdag 2 december en woensdag 7 december
's avonds van 8 tot 9 uur Is er gelegenheid in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) prtjsbonnen
te verzilveren.

PROGRAMMA INTOCHT VAN
SINT NICOLAA8 OP 26 NOVEMBER

Om 13.25 uur ariveert de trein, die Sint Nicolaas
en zijn knechten voor hun jaarlflkse bezoek aan
Vorden brengen.
Na verwelkoming door het bestuur van de Winke-
liers Vereniging gaat Sint Nicolaas een rijtoer
door het dorp maken langs de volgende route:

STATIONSSTRAAT — MOLENWEG — BURG.
GALLÊESTRAAT — GEMEENTEHUIS op het
gemeentehuis wordt Sint Nicolaas door de burge-
meester ontvangen, hierna vervolgt Sint Nicolaas
zyn rytoer via RAADHUISSTRAAT — NIEUW-
STAD — MARGRIETSTRAAT — NIEUWSTAD
— HET HOGE — DR. C. LULOFSWEG — DE
KOON K — HET WIEMELINK — DE STEEGE
— DE HAAR — DE BONGERD — DE BOONK
— ZUTPHENSEWEG — DORPSSTRAAT —

NUT8GEBOUW.
In het Nutsgebouw is het feest voor de kinderen
t/m 10 Jaar.
Iedereen ontvangt dan weer een presentje. Ook
zieke kinderen zullen door Sint Nicolaas worden
bedacht, als broertje of zusje een briefje met
naam en adres meeneemt.
Na afloop van het feest in het Nutsgebouw gaat
Sint Nicolaas in de zaal van café Schoenaker de
kleine kinderen van de Kranenburg en omstreken
nog met een bezoek vereren.

StNicolaas is in aantocht
Mia Robó.

Ik behoef het u eigenlijk niet te vertellen, u zult
het zelf wel hebben bemerkt: de verjaardag van
Sinterklaas staat eerdaags weer voor de deur.
Het waren de winkeliers, die het eerst begonnen
ons uiterst behoedzaam wakker te schudden.
Met hun speculaasjes - met en zonder amandelen -
probeerden zy ons te vertellen: mensen, nog een
rukje en dan is het weer zo ver. Het heerlijk
avondje van Sinterklaas is eerder aangebroken
dan u denkt.
Op de speculaasjes volgden de marsepeinen wor-
teltjes en aardappeltjes. Daarna verschenen de
zakjes met gouden tientjes en zilveren rijksdaal-
ders, de chocolade sinterklaasjes en Pieten, de
fondant harten en nog veel meer van dat
fraais.
Toen begonnen de kranten te schreven over de in-
tocht van de geliefde heiligman. De fabrikanten
wierpen hun lokkende advertenties in de
Nu waren wy wel tot de diepste vezels van
lichaam doordrongen van het heuglijke feit,
de Sint zich in Spanje aan het opmaken was
naar ons te komen.
Winkeliers en fabrikanten hebben mfl dit jaar In-
derdaad zo ver gekregen, dat ik eind oktober al
„Hoor de wind waait door de bomen" liep te
neuriën en allerlei cadeautjes begon in te slaan
voor de diverse familieleden. Dit in de ijdele hoop,
helemaal klaar te zyn, als de stormloop op de win-
kels begint. Maar dan zal wel weer blijken, dat ik
voor de één nog dit en voor de ander nog dat no-
dig heb.
Wat echt, helemaal, 100% in orde is, is myn foto-
materiaal. Want de sinterklaastfld vind ik zo'n
geweldige tijd om foto's te maken. En dan niet
alleen op sinterklaasavond. Wel nee! Ik begin al
fotoaktief te worden, wanneer de Sint met zijn
Pieten voet op Nederlandse bodem zet. Plaatjes
schieten van de intocht. De Sint, hoog te paard.
De Pieten, ondeugend buitelend en snoepjes uitde-
lend aan de kinderen. Kinderen, die hun ver-
langende gezichtjes plat drukken voor de etalage-
ruiten in de «tad. Het een vind ik nog fotogenieker

dan het ander.
De meeste foto-aktlviteit ontplooi ik echter thuis.
Als ons kleine hummeltje met veel zorg een ver-
rassing voor het paard klaarmaakt. Als ze zingt
by de haard. AJs ze met nieuwsgierige vingertjes
haar cadeautje uit het schoentje haalt.
Al die huiselijke tafereeltjes flits ik. Nu kun je
flitsen en flitsen. Ik begon destijds de flitser braaf
aan het toestel te bevestigen, de diafragma-ope-
ning te berekenen door het richtgetal te delen
door de afstand tussen my en myn onderwerp.
Dus byvoorbeeld 28 (dat staat op mijn lampjes-
doosje vermeldt) door 8 meter, wordt diafragma
11. Een goede vriend wees mij er op, dat mijn fo-
to's beter zouden uitvallen, de gezichten minder
vlak zouden worden, als ik reflektieflits zou toe-
passen. Gewillig haalde ik de flitser van de came.
ra, richtte hem op het plafond met diafragma-
opening 5.6. Ik moest toegeven, de foto's werden
mooier dan voorheen. Het licht verspreidde zich
zacht over de hoofden van mijn onderwerpen. En
zo bleef ik flitsen, totdat . . . .
Totdat een heuse fotograaf uit het hoge noorden
my vroeg, of Ik werkeiyk niets anders kon dan re-
flektieflits. Hy raadde my aan voor een paar lut-
tele guldens een verlengsnoertje te kopen, zodat
ik naar verlangen het licht van links, van rechts,
van hoog of van laag op myn onderwerp zou kun-
nen laten vallen.
Dat snoer heb ik gekocht: een vervroegd Sinter-
klaascadeautje voor mezelf. En ik ben gaan expe-
rimenteren. Gelukkig bedacht Ik tydig, dat Ik voor
de berekening van de diafragma-opening niet de
afstand moest meten tussen my en myn onder-
werp, doch tussen het onderwerp en de flitslamp.
De resultaten waren beslist verrassend. Prachtige
schaduwwerklngen door zyiicht, vroiyke effekten
door het licht van schuin omhoog te laten vallen.
Ik kan u de aanschaf van zo'n verlengsnoertje
werkelijk aanraden. Noteer wel de eerste keer,
hoe u de opnamen maakt. Het is een kleine moeite
maar de gegevens kunnen van grote waarde zyn
als u de resultaten van uw geëxperlmenteer be-

O, kom er eens kijken...
0Ï

Voor 't heerujk avondje te kust
en te keur bfl VIVO

zelfbediening

A. MEMELINK
Dorpsstraat 16

Limonadesiroop fle» 98 et
Cacao 2 pak 100 gram 3e pak gratis

Kiscuit 2 rol 69 et

Soepballen 2 blik 89 et

Jus d'Orange fles van 195 et voor 98 et

B\j l Htersfles Adel Ros«a (zwarte bessen-
wijn)

Gesorteerde luxe melange 200 gr. 49 ot

Grote taartbodem van 160 et voor 149 ot

Voörmjjrt

^

spaargeld zeir naar aeooerenieenoanK ie mogen
brengen. Kinderen weten ook precies hoeveeier op

hun boekje staat. Ceef uw kinderen iedsr een eigen
spaarboekje en ontdek hoe goed kinderen kunhen

•puren leder geiinslid heeft een spaarboekje nodig. Hebt u
zelf at een spaarboekje bij de Boerenleenbank, mevrouw?

Kranenburg D 127a



Hotel Bakker
VORDEN TELEFOON 1312

Voor de Sint Nicolaasweek

D I V E R S E DRANKEN, L IKEUREN EN
WIJNEN
r. rot o moderne feestzaal beschikbaar voor
recepties, bruiloften, diners en partyen.

UITGEBREIDE KOFFIETAFELS

Kom even naar de tap tijdens de Sint Nicolaasweek

Voor de wielrijder
Hier staan ze, een verrassend
grote keus . . . nu eens echt
originele geschenken, boven-
dien nuttig dus altfld welkom.

Rokzadel, snelbinder, bagagedrager, chroom
mandje, sierbeugel, standaard, bandenrepa-
ratieset, zaklamp, wanten, tassen, kinder-
zitje, bel, lamp met dynamo, snelheidsmeter
enz. enz.

Prima kwaliteit en niet duur btj

Rijwielbedrijf TRAGIEK

VOOR AL, UW SCHILDER.

EN BEHANGWERK

het juiste adres:

SCHILDERSBEDRIJF

vl JAN VAN OER WAL
Het Hoge la -- Telefoon 1208

Ripolin snelverf
Ripolin tractorverf
Ripolin cementverf
Tref ex super lak- en muurverf

Saba lijmen
Vloeibaar metaal
Aiitoplamuur
Verfspulten

enz. enz.

EEN NIEUWE KOLLEKTIE
BEHANG VOORRADIG

Verhandel Boerstoel
Insulindelaan 5 — Telefoon 1567

NAAR HET BOSMANSHUIS

Uw dieren zullen het u zeggen
welk voeder u moet gebruiken . . .

Zij zullen u de weg wijzen
het voer met de vele pluspunten ! !

-|~ laag voederverbrulk

-\- snelle groei

-f- hoge produktie

-f- minder ziektegevallen

-f- concurrerende prijzen

VOOR EEN BOER DIE REKENT,
IS DE KEUS GEMAKKELIJK

V.V.M. VOEDERS

fa H. Kfürs
Vorden — Telefoon 1318

HET JUISTE ADRES VOOR
AL UW

Sint Nicolaasinkopen
zoals

SIERGLAS EN VAZEN
PORSELEIN EN
AARDEWERK
SIERPOTTEN
HET NIEUWSTE SPEEL-
GOED VOOR KINDEREN

De winkel voor al uw geschenken

Fa Sessink
KRANENBURG

LAAT ONS UW ZAAGWERK
VERZORGEN,

KLEINE PARTIJEN KLAAR TERWIJL
l T WACHT

In- en verkoop van alle
soorten inland hout.

Ook voor boards en dakbedek-
king uw adres.

HOUTBEDRIJF
„MEDLER1

Vorden E 101 a Telefoon 05752-6757

Sinterklaas die goede man
Weet, dat hy bij ons slagen kan.
Vergeet het hartelijke niet,
Dat u in onze etalage ziet.

SLAGERIJ

M G. JANSEN
Burg. Galléestraat 42, Vorden

Geef eens iets aparts!
Onze kunstnyverheidsgeschenken z\Jn dit

jaar weer even apart als altijd-
Wij zyn ervan overtuigd, dat u,

Sint Nicolaas, by eenieder weer van
harte welkom bent met een geschenk uit

onze

exclusieve kunstnijverheidsafdeling

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA A. POLMAN

DORPSSTRAAT 22 — VORDEN

TELEFOON (O 57 52)-13 14

HET adres
voor St Nicolaas
is

ZELFBEDIENING

FRANS KRUIP

EN . . . P A L T H E
18 TOCH BETER

Uw aAres Aun voor het stomen
«>n verven van uw kleding en
gordijnen.

Aanbevelend

A. POLMAN
Insulindelaan 8

sigaren-
magazijn

D.BOERSMA
Een fantastisch St Nicolaascadeau

zo'n
M/ltlam
g a s a a n s t e k e r
— Sierlijk van .vorm

— Licht in gewicht

/uinig in gebruik
(grote navultank)

vanaf ƒ 19,05

HUISHOUDELIJKE ART.

HAARDEN EN KACHELS

LAND. EN TUINBOUW.
MACHINES

Aanbevelend:

Smederij Lettink
Vorden

Hebt u het besluit genomen om

rijles
t « «aan nemen. Dan naar

„de Eendracht'
J. H. HILFERINK

Almenseweg 15 Telefoon 1619 b.£.«. l 2.r>«

DRIE GULDEN ONTVANGT U

In de vorm van een gratis eerste Inleg
wanneer U een spaarrekening opent bij de

„STICHTING NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK"
voor Vorden en omstreken

rent: H. v. d. BROEK
'ilhelminalaan 18 - Telefoon 1645

VORDEN

Geopend maandag-, woensdag, en
ijdRRrnorgen van 9 - 11 uur

4 — 41^ — 8

o/
* RENTE bij dit agentschap /O

* TEGOED DAGELIJKS OPVRAAGBAAR
* STIPTE GEHEIMHOUDING
* VOLLEDIG GEGARANDEERD door da

Nederlandsche Middenstandsbank N.V.

K O M T U O O K E E N S A A N ?

BRANDSTOFFEN EN 8TOOKOLIÊN

Voor huisbrand, industrie on
centrale verwarming.

Elektrisch schoorsteen vegen.

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217 — Vorden

LEUKE ST NICOLAASCADEAUS IN

wandverlichtüig
scheerapparaten, strijk-

'̂ IpIPiiic ijzers, theelichtjes,
^""" îjüijBiiBiB- broodroosters, radio,

transistors, televisie, enz.

v ind t u bij:

Firma Slager

MAAK HET U GEMAKKELIJK

al uw groenten

PANKLAAR GESNEDEN

Voor jal uw groenten, fruit en bloemen
natuuVltjk naar

•

Derksen
Zutphenseweg

Voor al uw

LEVENSMDDDELEN EN

SINT NICOLA A S ARTIKELEN

is het juiste adres als van ouds

Levensmiddelenbedryf

ESKES

H.H. ï e e l i o u d e r s
HET TEPELBETRAPP1NGS-
SPOOK UITGEBANNEN.

Wy hebben voor u uiervetten,
merk Brow. Door H.H. vee-
artsen aanbevolen.

Fa G. W. Luimes
Vorden

Veehouders, varkensmester»

dit is ook uw adres !

Steeds de hoogste prijzen.

Altijd stfifl,n wy klaar, dag en
nacht.

D. J. JANSSEN
Vorden, telefoon 1416



U/IE WIL
E/V VEPTP

/i KEI
D A4DJRJE)

J. W. M. GERRITSEN
TELEFOON 1485 — VORDEN

Ud Nederlandse Bond van Makelaren
in onroerende goederen

Varkens klein, varkens groot
WU helpen u,

ook al zit u In nood.

Beleefd aanbevelend,

Herman Voskamp
Telefoon 1503

N.V. Borsteliabriek „HAVO"
Burg. Galléestraat 67 — Vorden (Gld.)
Tel. 05752-1361 - Giro 825106 . Postbus 10

Opgericht 1910

Borstelwerk voor huishouding, ambacht,
industrie en landbouw.
Groothandel in schoonmaakartikelen, enz.

pluimvee- en veevoeder-
fabrieken n. v. boxmeer

A. W. UENK
C.60, Vorden
telefoon 1327

NIET OP DE HOOE

DAKEN MAAR WEL

OP

„Het Hoge"

Frans

Frans Kruip

Kom eerst eens bij ons kijken

DROGISTERIJ

„DE OLDE MEULLE'
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

Laat St Hicolaas uw woning
nog gezeliger maken.

JUIST DIE GEZELLIGE AVONDEN
VORMEN HET HOOGTEPUNT IN ELK
GEZIN.
VERHOOG DAAROM DIE SFEER MET
EEN

vernieuwing in uw meubelen
Onze meubeltoonzalen staan tot uw beschikking met een
prachtige sortering klassieke en moderne

BANKSTELLEN

— SLAAPKAMERS

-̂  HUISKAMERS

— BERGMEUBELEN

— MODERNE FAUTEUILS

— OUD HOLLANDSE FAUTEUILS

SCHOMMELFAUTEUILS

— SALONTAFELS

STAANDE SCHEMERLAMPEN

en vergeet WSoral niet
f onze enormts^orraad

kle inmeubelen
— OUD HOLLANDSE LADEKASTJES

MODERNE LADEKASTJES

RADIO- EN T.V.-TAFELS

— PLANTENBAKKEN

— LECTUURBAKKEN

— MINI-TAFELTJES

'— KAPSTOKKEN

Sint Nicolaas weet even goed als u. dat onze meubelen u die
gezellige sfeer kunnen brengen.

HET ADRES VOOR BETERE
WONINIGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL (05752 )13 14

St Hicolaas-cadeaus
voor de automobilist!

Gevarendriehoeken, uitlaat
sferstuk, asbak, sierringen,
wasborstels, achteruitryiamp,
poetsmiddel, reservelampset,
bloemvaas, pechlamp, sleepka-
bel, tankdop met slot, reserve-
kannen, anticondensdoek, ba-
gragerekjes, coco&matten, en/..

GOEDKOOP BIJ

Autobedrijf Tragter

C
o

(tf

z

Nylon jacks, sportief, met heerujk warme isothennyl tussen voering, voor
dames, heren en tieners.
En daarby passen: Nylon wanten en vlotte damespantalons van soepel
Helanca, in vele kleuren.
Sporttruien, vesten, pullovers, schitterende dessins, modellen en kleuren.
Trainingspakken, schaatsmuts^M, skiwanten, turnpakjes.

Voetballen, in leder of plastic. Voetbalschoenen, Adidas, Honved en Puma,
voor topprestaties.

Steeds boeiende spelen: Stratego, Scrable, Monopoli, MAh Jongg, Tafel-
tennis, Badminton, Puzzels, Speelkaarten, Poker- en dobbelstenen,
liumpeerartikelen: Slaapzakken, deken model, ook met prachtige dessins,
met dons, leacril of draion; opvouwbare kamp-tuinstoelen, tafels en rust-
bedden.

Luchtbuksen en -pistolen, ruime keuze. Grote sortering jacht- en rulter-
sportgeschenken.

WAPEN- EN SPORTHANDEL — VORDEN

VERWEN UW GEZIN MET
ZO'N HEERLIJKE

ROL

voor
kleine mcwscn
met sportieve wensen

Fa Martens
Wapen- en Sporthandel

Voor meer keus ...

voordel ige geschenken
NAAR

A.J.A.H . mg i N K

BINNENSCHILDEREN IS

win le rwerk
HET ADRES HIERVOOR IS

SCHILDERSBEDRIJF

Boerstoel
Insullndelaan 5 — Telefoon 1567

Chocoladeletters
KLEIN EN GROOT ENZ. ENZ.

Het is teveel om allea op te
noemen, daarom gaat de Sint
zrjn inkopen doen bij

REMMERS
NIEUWSTAD 58

BOEKHOUDBUREAU

Klein Lebbink
Dorpsstraat 40 — Vorden
Telefoon 1455

ADMINISTRATIE

BELASTINGZAKEN

VOOR AL UW

levensmiddelen en
St Nicolaas-art.
naar

Wed. Hilferink
Het Hoge 3
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De Sint keek overal in 't mooie Vorden rond
maar 't was op de Nieuwstad

waar hij alles vond.

Dat bracht hem helemaal van de wijs
en hij riep :

Nieuwstad Inkoopparadijs
Komt u eens kijken

hoeveel we hebben in
CHOCOLA DEFIGUREN

CHOCOLADELETTERS

BANKETLETTERS

BANKET8TAAF

ST. NICOLAASTAARTEN

MARSEPEINFIGUREN

ALLES EIGEN WERK

BAKKERIJ

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

specialiteit
in vleeswaren

acliterharn, pekelvlees, geforaden rol-
lade, rosbief, gekookte tong,
kookworst, boterhamworst, lever-
worst, bloedworst
alles bereid in onze eigen slagerij

Elk weekend voordelige
aanbiedingen in

vleeswaren
BIJ UW SLAGER IN HET
WINKELPARADIJS
„DE NIEUWSTAD"

oswehaas, bictstuk, rollade, rib,
fricandeau, karbonade, verse worst,

grove rookworst, fyne rookworst
eigen fabrikaat

IN DE KOUDE WINTERMAANDEN
HEERLIJKE BALKENRRLI

Slagerij Vlogman

Fa J. W. Alhers
NIEUWSTAD 5, 6 en 8 ~ TELEFOON 1232

Sinds 1894 tot uw dienst met

zware troefkaarten

K|jk ook eens verder dan de etalageruiten en u
zult versteld staan

levensmiddelen
van topkwaliteit

Alleen de zon geeft meer warmte dan onze

brandstoffen

Onze veevoeders
zijn wel te evenaren
maar niet te verbeteren

Kunstmeststoffen
met zichtbare resultaten

Een keurkollektie
Sint Nicolaascadeaus
VOOR MOEDER, VADER,
KINDEREN EN VERLOOFDEN

o.a.:
DUSTERS
DAMESPARAPLUIES
DEUX PIEGES
.FAPONNEN
KOKKEN
BLOUSES
BAD8ETS
TAFEL8ET8
BEDSETS
H AN DSCHOENEN
WANTEN
ZAKDOEKEN IN
LEUKE VERPAKKING
SCHORTEN, DUSTEKS
OVERHEMDEN
ZELFBINDERS
SOKKEN
MANCHETKNOPEN
HERENPARAPLUIES
TRUIEN
PULLOVERS
KIN /<) V E EL
MEERDERE
ARTIKELEN

Voor icdor iets persoonlijke
Voor grote of kleine beurs, kunt u
een ruime keus maken

ZIE ETALAGES
KOMT KIJKEN IN DE
ZAAK

NIEUWSTAD WINKELPARADIJS

H. LUTH

Elekir. apparaten
als
Koffiemolens
Theelichtjes
Soheerapparatrn
Mixen
Haardrogers
Stofzuigers
\Viisfliit<>iuHt<-n

Strijkijzers
Centrifuges
l>ekens

Verlichting
Schemerlampen
Kamerlampen
IMafonnier»

Glas- en aardewerk
Serviezen, opbouwsystoem
Tornado-artikelen

Mooie sortering
Kunst- en n\j.
verheids-
artikelen van
I nd i u's koper
Houtsnijwerk

Se

S

En goed drukwerk wordt vervaardigd door drukkerij Weevers, tel 1404
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