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SURSUM CORDA VIERDE 6e LUSTRUM
Onder grote belangstelling heeft de Chr. Mu-
ziekvereniging „Sursum Corda" zaterdagavond
in Irene haar 30-jarig bestaan gevierd.
De vereniging werd op 11 november 1930 opge-
richt. In deze periode was Sursum Corda steeds
paraat als het gold medewerking te verlenen
aan feestelijke gebeurtenissen. Zeer veel dank
is zij verschuldigd aan de belangrijkste oprich-
ter, wijlen de heer K. G. Rouwenhorst, wiens
nagedachtenis steeds in hoge ere gehouden
wordt, aldus de voorzitter.
Hierna was het woord aan de penningmeester
van de Gelderse Bond van Chr. Muziekvereni-
gingen, de heer A. Wentink uit Apeldoorn, die
speciaal gekomen was om een aantal jubilaris-
sen te huldigen. Dit waren de leden H. G. F.
Robbertsen, W. Scholten, J. Brummelman en
M. H. Gotink, welke vanaf de oprichting wer-
kend lid geweest zijn. Hen werd het zilveren
bondsinsigne toegezegd.
De heer Wentink gaf verder een overzicht van
het wel en weer der vereniging in de afgelopen
periode. In 1935 werd het eerste lustrum ge-
vierd met een muziekconcours. In 1955 werd
wederom een dergelijk concours gehouden.
Spr. verzocht de bevolking van Vorden zowel
financieel als moreel achter de vereniging te
staan. Er was nog een jubilaris, nl. de dirigent,
de heer A. M. Garritsen uit Hengelo (G.), die
vanaf de oprichting de dirigeerstok over Sur-
sum Corda heeft gezwaaid. De voorzitter bood
hem een enveloppe met inhoud aan.
Vervolgens werd begonnen aan de afwerking
van het muziekprogramma, bestaande uit een
7-tal nummers, t.w. 4 marsen en 3 ouvertures,
welke een heel goede vertolking kregen. De
ouverture „Aliette" van A. Delbercq en de mars
„Naar d'Efteling" van P. B. Bisselink waren wel
de uitblinkers in dit gevarieerde programma.
Na de pauze werd het blijspel „De verkochte
Bruid" van A. v. d. Lugt opgevoerd door de
jeugdvereniging „Wees een Zegen" uit Lees-
ten. Het is een kostelijke vertoning geworden,
waarom de toeschouwers hartelijk gelachen heb-
ben. Het stuk zat er goed in zodat er vlot spel
vertoond werd. De medewerkers en de regis-
seur, de heer Van der Hagen uit Eefde, hebben
er alle eer mee ingelegd.
De voorzitter bracht de tonelisten hartelijk dank
voor deze mooie opvoering en hoopte nogmaals
op hun medewerking te kunnen rekenen.

Dannes
P̂ L .««ttMAMFA.f

handen
ruw of schraal

GOED GESLAAGDE PROPAGANDA-
FEESTAVONDEN

Vrijdag en zaterdag hielden de G.M.v.L., de
plaatselijke afdelingen van de Bond v. Platte-
landsvrouwen, de B.O.L.H. en de B.O.G. in het

'Nutsgebouw hun jaarlijkse gecombineerde
[feestavond, waarvoor weer grote belangstelling
j bestond. Mevr. Pelgrum-Rietman opende de eer-
• ste avond met een woord van welkom, speciaal
| tot de genodigden. Zij wees er verder op dat er
voor moet worden gewaakt dat de plattelands-
bevolking niet achter raakt in de maatschappe-
lijke samenleving. Zij hoopte dan ook dat de or-
ganisaties, die zich dit tot doel gesteld hebben,
zich in grote mate zullen blijven uitbreiden.
Enkele dames brachten vervolgens voordrach-
ten en zangnummers, welke evenals de éénacter
„Lachgas" zeer in de smaak vielen.
Na de pauze brachten leden van de B.O.L.H. en
B.O.G. het toneelstuk „Achter de wolken schijnt
toch de zon", dat een heel goede vertolking
kreeg. De rollen zaten er goed in, zodat er vlot
spel te genieten viel. Zonder de andere mede-
werkers te kort te doen, mogen we hier wel
noemen de rollen van de dochter Annie en die
van Jasper de Bont, die door goed doorleefd spel
een bijzondere bijdrage gaven tot het succes
van deze opvoering. Getuige het langdurige ap-
plaus werd het gebodene door de aanwezigen
op hoge prijs gesteld. Aan het slot bracht de
voorzitter der G.M.v.L., de heer A. G. Mennink,
de speelsters en spelers dank voor deze mooie
opvoering, evenals de regisseur, de heer E.
Klumper.
Zaterdagavond waren afgevaardigden van zus-
terverenigingen uit de ring aanwezig, welke
door de presidente van de B.O.L.H., mej. M.
Vruggink, werden verwelkomd.
Deze betitelde deze avond als de verjaardag in
het organisatieleven. Onze afdelingen zijn in
het afgelopen jaar in beweging geweest en we
moeten ook in het komende jaar niet stil blij-
ven zitten en alles doen wat in ons vermogen
ligt om do vooruitgang, de ontwikkeling en de
voorlichting op het platteland te bevorderen.

BAMA-
haarsokken

voor warme voeten in

Rubberlaarzen

Natuurlijk bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Dorpsstraat l Vorden, Tel. 1342

KERKDIENSTEN zondag 20 november.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. }. van Zorge, H. Doop.
7.15 uur Ds. F. v.d. Heijden, van Lochem.

Kapel Wüdenborch.
10 uur Vicaris Mej. Th. Barnard.

G ere f. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7, 8.50, 10.50 uur Mis.'s avonds 7.30 u. Lof.
P K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 's avonds
7.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 1 1 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 106 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 4 5 , — tot f 56,— per stuk.
Handel was matig.

Burgelijke stand v. 11 t.m. 17 november.
Geboren: Geen.
Ondertrowd: D Scholten en W.H.Smit .
Gehuwd: H. G. Haarman en W. Heuvelink ;
P. A. Loois en J. H. E Hoornenborg.
Overleden: A. Zwier, v r , 48 jr., echtgenote
van J. Beunk; A. van der Kint, vr., 86 j r . ,
wed. van B. G. Gijsberts.

SPART A-NIEUWS.
In een bestuursvergadering van de gymnas-
tiekvereniging Sparta is het plan geopperd
te komen tot uitbreiding van de lessen met
een kleuterklas, t.w. hinderen van 5 en 6
jaar, en een afdeling ^«n-senioren.
In de eerstkomende ledenvergadering, medio
december, zal hierover een besluit genomen
worden. Voor de op te richten kleuterklas
zal een extra leider worden aangesteld.
Tevens werd in prin^se besloten deel te
nemen aan een in he^p>orjaar '61 te hou-
den driekamp.

BIOSCOOP
A.s. zondagavond gaat de zeer spannende
fi lm Overval in de Duivelspas. Het is een
vlotte intrige met de nodige vuistgevechten,
schietpartijen en achtervolgingen.

BEZIT VOOR IEDEREEN.
Over dit onderwerp hoopt de heer Tj. Z.
de Vries uit Hengelo-O donderdagavond
te spreken in hotel Brandenbarg, op uit-
nodiging van het N.V.V. Zie ook de adver-
tentie in dit blad.

VOETBAL
Vorden II zette zondag haar overwinningsreeks
voort door van de hekkensluiters De Hoven VI
met 6—l te winnen. Het is een vrij gemakkelij-
ke overwinning geworden. Vorden II staat
thans met 6 wedstrijden ongeslagen aan de kop
der ranglijst met 3 punten voorsprong op de
naaste concurrenten.
Vorden III kreeg ook al een zwakke tegenstan-
der tegenover zich, nl. Baakse Boys II. Ook hier
waren de Vordenaren overtuigend sterker. De
uitslag werd hier 5—1.
Vorden b had zaterdagmiddag bezoek van
B.I.C. b uit Brummen en kreeg tegen ,de ver-
wachting in een fikse 5—l nederlaag te slikken.
Vorden I gebruikte de vrije zondag door het
spelen van een vriendschappelijke wedstrijd te-
gen K.D.C. I in Lochem. Er werd hier door de
Vordenaren bijzonder goed gespeeld en van
klasseverschil was geen sprake. Integendeel,
Vorden was zowel op technisch als op taktisch
gebied de meerdere en won dan ook verdiend
met 5—2.
A.s. zondag zijn Vorden I en II vrij.
Vorden III ontvangt op eigen terrein het sterke
Socii I uit Wichmond. Socii heeft ook dit jaar
weer grote plannen en zal deze waarschijnlijk
door Vorden III wel niet laten verstoren.
Vorden IV zal dan eindelijk haar eerste compe-
titie wedstrijd spelen en wel uit tegen Angerlo I.
De ongeoefendheid van dit voormalige A-elftal
kan hier wel eens parten spelen.
Van de junioren speelt alleen Vorden c zater-
dagmiddag thuis tegen Warnsveldse Boys b.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
Voor de onderlinge damcompetitie werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
C. van Ooyen—Wentink 2—0; Lammers—Dal-
stra 2—0; Bello—ter Beest 0—2; Bijzitter—P.
van Ooyen O—2; C. van Ooyen—G. Harmsen
O—2; Wiersma—Wildeboer O—2; Verstoep—Es-
selink 2—0; Klein Bramel—Breuker O—2; Wan-
sink—Roozendaal 2—0; Wijen—Sloetjes 2—0;
Harmsen—Hesselink 2—0; Lede Hesselink O—2;
A. van Ooyen—Roozendaal l—1; Oukes—Breu-
ker 0—2; Ter Beest—Esselink 2—0; Harmsen—
Hiddink 2—0; Bello—Wildeboer 0—2 en Sloet-
jes—C. van Ooyen O—2.

FEESTAVOND COöP. ZUIVELFABRIEK
In hotel Bakker hield de Personeelsvereniging
van de Vordense Coöp. Zuivelfabriek haar jaar-
lijkse feestavond.
De heer de Greef, voorzitter, heette in zijn ope-
ningswoord inzonderheid welkom de toekom-
stige directeur, de heer Groen met zijn echtge-
note, alsmede het Cabaretgezelschap „Favoriet"
uit Apeldoorn.
Voor de pauze bracht het gezelschap met veel
succes enkele schetsjes, accordeonmuziek en
zang.
Tijdens de pauze werden door de heer G. W.
Winkel, voorzitter van het bestuur van de fa-
briek, de prijzen van de schiet- en sjoelwedstrijd
uitgereikt t.w. Ie prijs de heer W. Pardijs uit
Almen, fraaie wisselbeker; 2e pr. ,de heer Hue-
tink.
Het verdere van de avond werd gevuld met het
optreden van het Cabaretgezelschap, wat zeer
goed in de smaak viel. Met een gezellig dansje
werd de avond besloten.

EEN INTERESSANTE NUTSAVOND TE
WACHTEN

Volgende week vrijdag staat de bezoekers aan
de 3e Nutsavond een zeer interessante avond te
wachten. Dan zal Luitenant ter Zee Ie klasse
van Leeuwen uit Den Haag spreken over het
onderwerp „Koude Oorlog".
Het is een zeer actueel onderwerp omdat we
nog midden in de „koude oorlog" zitten. Luite-
nant van Leeuwen, die op dat gebied als een
zeer deskundige spreker bekend staat, zal het
een en ander vertellen over het ontstaan, de be-
doeling, de gevolgen, etc. van de koude oorlog
en de wijze waarop deze gevoerd wordt.
Vooral nu de internationale politiek weer volop
in het teken van de belangstelling staat, zal het
ongetwijfeld leerzaam en interessant zijn om
naar deze boeiende causerie te komen luisteren.

LEDENVERGADERING METAAL-
BEWERKERS

In café de Zon werd door de afd. Vorden van
de Algemene bedrijfsbond in de metaalnijver-
heid de feestelijke ledenvergadering gehouden
welke door de aanwezigheid van de dames werd
opgeluisterd. De heer Koerselman heette in het
bijzonder welkom de oud-leden, de heren Stie-
ding en van der Berg. Uit het Jaarverslag van
de penningmeester, de heer H. Fleming, bleek,
dat de afdeling 118 leden telt. De afdelingskas
is gezond. De aftredende secretaris werd bij
acclamatie herkozen. In de vakature Roozen-
daal werd tot bestuurslid ̂ '̂ozen de heer J.
Hulshof. 4K
Na de pauze, waarin de aanlBzlgen een verver-
sing werd aangeboden, werden de aanwezigen
door de bekende accordeonist-humoiist Geurt
van Geurt enige tijd met een liedje en een
praatje bezig gehouden.

RAADSLEDEN
Woensdagmiddag hebben leden van de raad, het
college van B. & W. en de gemeentesecretaris
o.l.v. de burgemeester en met technische assis-
tentie van de gemeente-architect een excursie
door de gemeente gemaakt. Er werd een bezoek
gebracht aan de nieuwe wegen, die de laatste
tijd In Vorden tot stand zijn gekomen of In aan-
leg zijn; het industrie-terrein; het in aanbouw
zijnde waaggebouw; de aanleg van de riolering
in het z.g. Molenplan, het Molenplan zelf en
enkele andere daarvoor in aanmerking komen-
de objecten.

BEDRIJFSDAMCOMPETITIE GESTART
Donderdagavond zijn in zaal Eskes de eerste
wedstrijden gespeeld in de competitie van de
bedrijfsdamclubs, welke georganiseerd zijn door
de Vordense Damvereniging.
De voorzitter dezer Damvereniging, de heer C.
Hesselink, heette de deelnemers welkom. Dit
bedrijfsdamtoernooi, aldus spr., heeft zich reeds
een vaste plaats verworven in Vorden en het is
verheugend dat de damsport hierdoor steeds
meer aangemoedigd wordt. Het bewijs hiervoor
is wel dat steeds meer bedrijfsdammers lid wor-
den van de Vordense Damclub. Hij hoopte dat
het ook dit jaar weer sportieve wedstrijden zou-
den worden, want het gaat uiteindelijk niet om
de uitslag maar om het spel. Hij deelde verder
nog mede dat de heer Wijen als wedstrijd-leider
zal optreden.
Er werden deze avond door elk der deelnemers
2 partijen gespeeld waarvan de uitslagen zijn:
Empo I—Empo II 8—0; P.T.T.—O.L. School
l—7; Gems—Zuivel II 6—2; Looierij—Zuivel I
4-^4; Empo II—Zuivel I 0—8; P.T.T.—Empo I
3—5; O.L. School—Zuivel II 4—4 en Gems—
Looierij 5—3.

VORDENSE DAMMERS VERSLOEGEN
HENGELO (G.)

De competitie damwedstrijd tussen het eerste
team van Vorden en Hengelo (G.) is in een rui-
me 14—6 overwinning voor de Vordenaren ge-
ëindigd.
De gedetailleerde uitslag is:
J. Oukes (Vorden)—J. W. Heyink (Hengelo G.)
l—1; J. Lammers—B. Mombarg l—1; D. Klein
Bramel—A. Hoetink 2—0; P. van Ooyen—H.
Onstenk 2—0; M. Wijen—J. Boers 1—1; 'J.
Geerken—Luimes 2—0; H. Wansink—B. Kei-
holt 2—0; B. Wentink—B. Heyink 1—1; bene-
vens 2 reglementaire uitslagen l—1.

ZUTPHENSE BILJARTBOND
Voor de competitie van de Zutphense Biljart-
bond werden de volgende wedstrijden gespeeld:
K.O.T. II—Atlanta II 6—2; IJssel III—K.O.T. III
4—4; K.O.T. IV—Voorst III 2—6 en Atlanta I
—K.O.T. I 4—2.

NIEUW TONEELSTUK IN STUDIE
De toneelvereniging „Vordens Toneel" heeft het
dramatisch toneelstuk „De lelijke man" van
P. Morsinkhoff in studie genomen, dat de leden
op 11 januari hopen op te voeren.

KOOP NU

in de mooie collectie en die zeer
uitgebreid is, een

MANTEL of JAPON
en voor de JONGE MEISJES
sportieve
BA en 7/s

JASSEN
in leuke RUITEN en RUIGE
stoffen.

SPECIALE MATEN voor korte
en zwaardere figuren in
JAPON of MANTEL.

HEREN JASSEN
U heeft veel plezier van
FORTEX KLEDING
in tweed, loden, flausch, bonclé.

•
Koopt uw
confectie die U kleedt bij

VISSER - VORDEN
VORDENSE DAMMERS WONNEN VAN

VARSSEVELD
Het eerste tiental van de Vordense damclub was
op bezoek bij V AD AC I (Varsseveld) en wist
deze lastige uitwedstrijd met 8—12 te winnen.
De gedetailleerde uitslagen waren: S. Seinhorst
(Varsseveld)—J. Oukes l—1; H. Vriezen—G.
Harmsen 2—0; H. Bruggink—D. Klein Bramel
l—1; H. ten Broeke—P. van Ooyen l—1; G.
Seinhorst—M. Wijen 0—2; H. Wisselink—Geer-
ken 1—1; Klein Wassink—H. Wansink 1—1; J.
Steenhuis—B. Wentink 1—1; W. Arendsen—B.
Breuker O—2 en niet opgekomen—ter Beest
0—2.

BILJARTEN DE IJSSELKRING
Voor de competitie van De IJsselkring werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Excelsior I
(Sesink-Baak)—De Zon I 4—4; De Etter I—
Kets I 2—6; De Zon II—Groene Jager 5—3;
K.O.T. I (café Krijt)—Java I 6—2.

Moeder Voor heldere
Baby-huidje

TBABYDERM™'1'OLIE - ZEEP

RATTI-NIEUWS
Voor het eerst na lange tijd kon de Ratti-aan-
hang weer eens juichen, want op eigen veld kon
het eerste elftal een verdiende 5—O overwin-
ning behalen op Diepenheim I, dat tot een der
kopploegen behoort.
Ratti begon in hoog tempo, maar het offensief
was aanvankelijk niet erg effectvol. Eerst in
de 28ste minuut kon Ratti de leiding nemen,
toen de middenvoor bij een aanval werd ge-
tackeld en de toegewezen strafschop door Lich-
tenberg uitstekend werd benut. Rutgers kon
even voor de rust op fraaie wijze de stand op
2—O brengen.
Ratti was na de thee verreweg de beste ploeg.
Toen de scheidsrechter bij een 2—O stand voor
Ratti echter de Ratti-spil om een vrij onbedui-
dende overtreding uit het veld zond en de thuis-
club met tien man verder speelde, werd Ratti
eerst recht aktief. Middenvoor en linksbuiten
scoorden (4—0), waarna de arbiter een 2e Ratti-
speler uit het veld zond, weer tot grote verba-
zing van publiek en beide ploegen. Dit deerde
de Rattianen echter niet en Dostal tekende num-
mer 5 aan.
De reserves deden ook zeer verdienstelijk werk
en presteerden het om Angerlo Vooruit I, dat
op bezoek kwam een 4—4 gelijkspel af te dwin-
gen.
A.s. zondag speelt het eerste wederom een
thuiswedstrijd. Marienvelde I, dat verleden jaar
promoveerde, behoort evenals Ratti tot de zwak-
ke zusjes der afdeling. Het eerste zal moeten
trachten zich iets van de onderste plaats naar
boven te werken door zeker een gelijkspel te
behalen.
Het tweede is vrij. Ratti a speelt thuis tegen
Keyenborgse Boys b, wat een zege voor de
Ratti-jongens kan worden. Ratti b en c zijn
eveneens vrij.

K.A.B. VERGADERING
Met grote meerderheid van stemmen werd de
heer Th. Bijen, als opvolger van de heer v. Lan-
gen, benoemd tot voorzitter van de K.A.B., af-
deling Vorden. Het bestuur onderging ook een
uitbreiding met de heren B. Besselink en J.
Gunnewick, terwijl de scheidende voorzitter het
vice-voorzitterschap zal bekleden.
Als blijk van waardering ontving de heer Van
Langen een afscheidscadeau. De scheidende
functionaris dankte voor de hartelijke woorden
en het geschenk en memoreerde, hoe hij steeds
prettig met bestuur en leden had gewerkt.
Er kwam een wijziging in de propaganda-com-
missie voor Herwonnen Levenskracht. De heer
B. Bekker, die gedurende meer dan 13 jaar
plaatselijk propagandist was, zag zich genood-
zaakt dit werk neer te leggen. Hiervoor werd
benoemd de heer H. Steenbreker.
Aan de heer Bekker werd hartelijk dank ge-
bracht.



Extra Voordeel aanbiedingen
Grote ontbijtkoek KI. A.
Groot blik gestoomd gehakt
2 jampotten appelmoes
l fl vruchtenwijn
Reclame speculaas 250 gr.
Nootspeculaas 250 gr.
Amandelspeculaas 250 gr.
Gevuld speculaas 250 gr.
Grote banketstaaf
Chocolade menagerie 150 gr.
Fondant borstplaat 200 gr.

39 et.
79 et.
55 et
98 et.
39 et.
49 et.
65 et.
75 et.
49 et.
69 et.
39 et.

1 fl. heerlijke Landwijn
2 flessen

195 et
360 et.

Maxwell poederkoffie 155 et.
Voor ieder & klant
200 gr. snijworst 60 et.
Om uan te delen!
Extra lange rookworsten A. Hunink 109 et.

Pardijs het voor U!

De Sint is in aantocht!!

Bezoek onze toonzaal
Voorlichting en een bezoek ver-
plichten U tot niets.

Wat U er kunt zien?
EMPO - rijwielen
EMPO - wasmachines
EMPO - centrifuges
EMPO - stofzuigers
EMPO - naaimachines
RONDO - wasmachines en
centrifuges
RUTON - centrifuges
ELECTRISCHE SCHEERAPPA-
RATEN, Zwitsers fabrikaat
(juweeltjes!)

Levering via Uw handelaar

Dit alles k u n t U zien in de TOON-
ZAAL van de

EMPO RIJWIELFABRIEK

1001
diverse soorten tassen

Geweldig, wat een keus!

U beleefd tot een bezoek uitnodigend

Fa. 6. W. Luimes - Lammers
VORDEN Telef. 1421

De grootste sortering

Pantoffels
in alle prijsklassen

Natuurlijk bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

Wij hebben voor U in voorraad:

Div. soorten oude en jonge genever

o a.

Hartevelt Meder

Dirkzwager Bokxna

Duys Boomsma

Hotel Brandenbarg

Echt iets voor St. Nicolaas

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12 Telef M64

Iets lekkers voor de zondag!
Mokka slagroompunten 25 er.

vandaag 5 voor f l,—

Slagroomtompoesen 25 et.
vandaag 5 voor f Ij—

Neemt proef met ons heerlijk verse
krentebrood.

Bakker Schurink
Telefoon l 384

Ver, voer Veilig Verkeer, VorJen

Leden vergadering
op DINSDAG 22 NOVEMBER as.
' s avonds 8 u u c a f é Eskes.

1. Huishoudeli jk gedeelte.
2. Pauze m. gratis verloting.
3. Verkeers-allerlei, w. o een

ve

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie lac. Miedema Deventer

Zondag 20 november, 8 uur
de super-western

(in schitterende k leu ren)

Overval in de Duivelspas
met: Gene Ivans - Phil Carey

Martha Heyer
Schokkend avontuur onder de bandieten
van het \Vesten, die voor afvalligen

geen genade kenden.

C Toegang 14 jaar
^

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. mbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. l 373.

V.A.M.C. „De Graafschaprijders1

H E D E N A V O N D

-.engte rit voor auto s, motoren i 30 km.;
voor bromfietsen i 20 km.
nschrijving en start vanaf 7 uur bij Hotel Bakker.

f ets bijzonders!
Zeer geschikt voor beginners.

Gelijke kansen!

Doe het zelf!

Wij hebben weer voorradig:
bussen verf in prachtige tin-
ten
beits in de klassieke kleuren
lijm voor papier en plastic
kwasten, plamuur- en stop-
znessen
Alle soorten behang en rand
Afwasbare muurverf

Kom en kijk
H. W E U S T E N E N K
't Hoge 31 - Telefoon 1377

Speculaas en
Banket

oven vers!
ALLEEN BIJ UW BAKKER.

De Vordense Bakkers!

Denkt U aan de

NUTSAVOND
op a.s. vrijdag 25 november

Dit wordt een zeer interessante avond
waar Luitenant te|^kee 1e klasse van
Leeuwen uit Den vmag komt spreken
over het onderwerp

„KOUDE O O R L O G 1 1

Aanvang 8 uur Toegang voor leden grat's
niet-leden f 1. —.

H. & W.
Woninginrichting Manufacturen

Het adres waar St. Nicolaas bij voorkeur
koopt, wegens:

• Enorme keus
• 1e klas kwaliteit
• De laagste prijzen

Ongekend grote keus o a. in
Vesten, pullovers, damespantalons,
rokken, handschoenen, shawls, zak-
doeken, kousen en sokken enz.

Ruime keus in Herenmode-artikelen

Groot assortiment in
Tafelkleden, divankleden, schoor-
steen- en dressoirlopers etc.

Bupro-ias
Het gas voor iedereen
3rijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 75

Groot Roessink's
Timmerivinkel

Telefoon 1527

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof! l , Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Voor uw oliehaard
ESSO

Petroleum
Met ESSO bent u
beter uit.

A. de Jonge
Ruurloseweg 37
Telefoon 1346

t*bete* VIT

Homoeopatische
Aambeiendruppel?
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

A. Siemerink
v. h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

n kl(i(ir staat.

Ziekenfondsleverancier
Z. f. leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Te koop nieuw cirkel-
zaagbankje met ver-
stelbaar bovenblad en
z g a.n. % p. k. lichtnet-
motor, f 120, — .
Brieven letter B

bureau Contact

Te koop dr. VAARS
M.R.IJ.. a.d. telling.
H.Robbertsen, Delden

Een toom BIGGEN te
koo;> en r b. STIER-
KALF. J. H. Nijenhuis
Kranenburg D 119.

A. s. dinsdag
wegens sterfgeval de

gehele dag

gesloten

R. J. Koerselman
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe !

Rupax laarzen
Werklaarzen
Luxe- en

Kuitlaarzen
Kinder kaplaarsjes

•
Voor warme voeten :
Vilten laarssloffen
Noorse „Janus"
sokken en kousen

Fa. Martens
sport- en wapenhandel

Ook vandaag wordt weer bewezen,

CONTACT wordt uan A tot Z gelezen.

Grote Opruiming!!
houden wij niet,

niet wegens opheffing, of oude restanten

Wij zijn altijd goedkoop.

Koop bij Keune, 't spaart contanten

Keune heeft voor U tegen concurrerende prijzen
speelgoederen, luxe en huishoudelijke artikelen,
Pas-aan serviezen, keukenuitzetten,
centrifuges, wasmachines, stofzuigers, strijkijzers

Nico Keune - Stationsweg 1

Sint Nicolaas voelt zich belabberd,

zonder z'n door Accuraat gerein'gde

tabberd

RETEXTURINGBEDRIJF

Depot voor Vorden: H. LUTH, Nieuwstad 4,Telef. 1396

- DRYMASTERN - VERVEN • ONZICHTBAAR STOPPEN

Zojuist ontvangen

De nieuwe

Philips stofzuigers
in alle uitvoeringen

Uit voorraad leverbaar

Electr. Techn. Bureau

P. DEKKER

Ook het adres voor een radio of televisie



Verloofd:
INA HARING

ec
CHR. BRUINS

26 november 1960
Vorden, „Buitenzorg"
Deventer. Gen. Gib-
sonstraat 37

Mede namens weder-
zijdse ouders betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele bewijzen
van belangstelling bij
ons huwelijk onder-
vonden.

P. A. Loois
J. H. E. Loois-

Hoornenborg

Gorssel, nov. 1960
Hoofdstraat 32

Langs deze weg betuig
ik, mede namens mijn
vrouw, allen die mijn
40-jarig jubileum als
jachtopzichter op het
landgoed Hackfort tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, mijn
hartelijke dank.

H. J. ROTHMAN Sr.
Vorden, C 2.

Voor de vele blijken
van belangstelling, on-
dervonden bij het over-
lijden van onze lieve
man en vader, de heer

H. G. POESSE
zeggen wij u hartelijk
dank.

Uit aller naam:
H. G. C. Poesse-
Westerbeek v. Eerten

Vorden, „'t Elshof".

Ondergetekende houdt
zich aanbevolen voor
het verrichten van alle

huisslachtingen
H. J. OLTHOF

Vierakkerseweg 27
Vierakker

Telefoon 06754-325

Gratis af te halen
moesappels G. J Eijer-
kamp, Delden

KINDERWAGEN te
koop. Dr. C. Lulofs-
weg 18.

2 drag. VARKENS
te koop, l dec. a.d. teil.
G. W. Momberg

Linde E 16

Te koop 2 beste r.b.
drag.VAARZEN, ad.
teil. eind nov. H, Gos-
selink, Wichmond.

Te koop 2 nuchtere
r. b. stierkatveren
H. M. A. Helmink
E 79, Vorden

Heden overleed zacht en kalm onze
lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

Arendina Johanna Derksen
weduwe van J. M. Harmsen

in de ouderdom van ruim 81 jaar.

Uit aller naam:
J. F. van Ark

MEPPEL, 12 november 1960.
Heinsiusstraat 218

De teraardebestelling heeft plaats
gehad woensdag 16 november op
de Algemene Oude Begraafplaats te
Zutphen.

Ver, voor Veilig Verkeer, Vorden
Achterspatborden-

verf-aktie
voor fietsen, brommers en
bakfietsen

op donderdag 24 nov. a.s.

GELEGENHEID HIERTOE:
Marktplein 10.30—12.15 uur
School Wildenborch 13.30-13.50 uur
School Medler 14.10-14 30 uur
School Kranenburg 14.40—15.30 uur
Marktplein 15.45—16.45 uur

X O p en in gx
X
K
X

Op woensdag 23 november a.s.

des namiddags 3 uur

hopen wij onze nieuw gevestigde

• t

X

S P E C I A A L Z A A K IN N A A I M A C H I N E S
onderdelen en aanverwante artikeUn,
tevens vakkundige reparatie-inrichting
te openen.

Wij nodigen U hartelijk uit
voor een bezoek.

Fa. B. A. Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden
Telefoon (06752) 1385

Cc/i/ ic/« voor CJ/. iticolaas

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12 Telef. 1364

Feestavond
van de

Chr. Jongeliedenvereniging
op ZATERDAG 26 NOVEMBER
in Irene. Aanvang 7.45 uur.

Entree f 1,25 (bel. inbegr.)

Opening: Vicaris Mej. Th. Barnard

Spreker: De HeerW.de Bruyn over
een jeugdprobleem:

Hou de moed maar in!

Daarna Comedie door
H. van de Hoek

PA U L SPEELT HET KLAAR

Verder zang, muziek en schetsjes.
Muzikale omlijsting: Karel Wolters.

* 't Wordt knal voor jong en oud *

Voorverkoop van kaarten in
Sigarenmagaztjn Hassink

FEESTCOMMISS IE LINDE

Dropping
woensdag 23 november

Samenkomst bij café van Asselt
om 7.15 uur.

Het beste
vuur met

Haardbrandolle
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-

lijke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

aardbrandolle

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN

School m/d Bijbel Het Hoge 42

Feestelijke Ouderavond
op DONDERDAG 24 NOVEMBER
in Irene. Aanvang half acht precies.

De kinderen verzorgen het programma.

Ze brengen u o.a.
Zang
Volksdansjes
AU Ben Hassan

Ouders, leden en belangstellenden hartelijk
welkom.

Voor de laatste keer in dit jaar hebben wij
weer op verzoek een bowlpakket samengesteld
Niemand mag deze aanbieding missen!!

l grote pot abrikozen op sap
l grote pot meikersen op sap
l blik ananas op sap
l blik aardbeien op sap
Dit samen voor 325 et., nu voor slechts 295 et. en
nog een potje frambozen gratis.

Nieuwe oogst appelmoes van goudreinetten
litersblik 49 et.

grote pot 35 et.

Eet nu honing! lekker en gezond, grote pot 98 rt.

Een greep uit onze grote sortering koekjes en biscuits
Bij 3 gulden boodschappen 250 gram heerlijke
speculaas voor 25 et.
Reerugjes, buitengewoon lekker 250 gram 59 et.
Kreyenbroeks speculaas 250 gram 59 et.
Paula speculaas 250 gram 49 et.
Nougatines 250 gram 59 et.
Schuimkoekjes 150 gram 51 et.
Zandtaartjes 7 stuks 42 et.
Amandelkoeken, zeer lekker 8 stuks 49 et.
Bij elk pondspak AHO speculaas a 98 et, l grote
taaipop van 20 et. gratis.

Ontvangen!
Strooigoed 1960, pracht sortering

250 gram 59 et.
Rozijnencakes 10 stuks 89 et.

Bij elke 100 gram Hotel Goud thee a 79 et. het
tweede ons voor het halve geld.

Wist U dat vijgen erg gezond zijn, 250 gram 25 et.

Het vleeswarenhoekjel
Bacon, lekker en voordelig 100 gram
Plockworst 150 gram

62 et.
64 et.

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

[oor

Nuttige St. Nicolaas Geschenken
tegen ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

naar

Zie^etalage Zie etalage

A.s. zondag

Ratti l - Mariënvelde l
Terrein Ratti

Er is maar één

CONTACT!
Aanvang 2 uur.

Een nuttig doelmatig

St. Nicolaasgeschenk
voor uw vrouw of verloofde is
een

Busch Breimachine
Geheel compleet met auto-

matisch draadgeleide r f 198,-

Gratis les aan huis

Montóarg - Kranenburg
Telefoon 6679

8ELANGKUK!

H.H. LANDBOUWERS.

De winst van kuikens van C P.I.-afstamming
was in Putten belangrijk hoger dan het ge-

middelde van niet-C.P.I.-bedrijven.

Neem een wijs besluit, neem
C.P.I. KUIKENS.

Deze worden u geleverd met certificaat door
H. BURKINK - WICHMOND

Telefoon (06752) 1233

Volksonderwijs
Afdeling Vorden - Linde

DENKT U AAN DE

Ledenvergadering
op maandag 21 november a.s.

's avonds om 8 uur in de koffiekamer
van het Nutsgebouw.

TROUWE OPKOMST GEWENST

Heerlijk Krentebrood
ovenvers,
Alleen bij Uw bakker

Van Asselt, Linde

G. TEN LOHUIS
van Heeckerenstraat 14
VORDEN

Alle verzekeringen en
Hypotheken

Kledingatelier ORCON
vraagt voor haar atelier te HENGELO (GLD), Wichmondseweg 2

* NAAISTERS
* LEERLING NAAISTERS

Aanmelden, dagelijks aan ons atelier van 9-12 en 1-5 uur, Telef.: 06753-268

Diegenen, voor wie het bezwaarlijk is, zich persoonlijk aan het bedrijf te
melden, worden na opgave van adres thuis bezocht. In dat geval, kan
onderstaande strook worden ingevuld en gezonden aan:

Kledingatelier ORCON, Wichmondseweg 2, Hengelo (Gld)

hierlangs afknippen

ondergetekende (naam):

leeftijd: adres:

woonplaats:

heeft interesse voor de werkzaamheden bij Uw bedrijf en wenst hierover
nadere inlichtingen. Bij voorkeur bezoek dag tussen en uur.

handtekening,



WENKEN VOOR GESCHENKEN

TOMADO
Jampothouder 1,75
Onderzetters 2,25
Patates frites-snijder 2,40
Theecomfoor 2,50
Schotelhouder 3,90
Glazendrager 3,90
Afdruiprek 5,25
Eierrekje 2,25
Pocketboekenrek 9,75
Wand-blikopener 10,50
Mengbeker 9,50
Strijkplank 39,—
Snelkookpan, speciale aanbieding
NIEUW!
Boekenrek met tafelblad 32,50

BRABANTIA
Koffie, thee- en suikerbus 4,95
Ontbijtkoektrommel 5,90
Broodtrommel 8,95
Mouwplank 6,90
Dassenhanger 3,(55
Spaartrommel 4,40
Kammenbakje l, '5
Wasknijperbakje 2,70

Pedaalemmer
17,90

Keukenkruk je
1:5.90

PLASTIC
Wasinvochter 0,55
Suikerautomaat 1,20
Botervloot 0,90
Broodmandje 1,50
Maatbeker 0,95
Roomklopper 2,70
Garneerspuit 1,45
Eiersnijder 1,45
Uiensnijder 4,95
Jampotjes 2,~-
Peper- en zoutstel 2,,—
Pedaalemmer 12,50

GLAS- EN AARDEWERK
Bier- en limonadeglazen 0,20
Bowlglazen 0,30
Borrelglaasjes 0,45
Kop en schotel, porcelein 0,75
Nesten schalen 2,25
Melkstellen 6,95
Puddingvormen 1,05
Soepkoppen 0,70
Vuurvaste schotels 4,60
Melitta kofflekannen 5,75
Thee-, eet- en onbijtserviezen

DOOR EN DOOR

LUXE ARTIKELEN
Siervazen en -pullen
Kristallen vaasjes
Asbakken, kristal
Delfts wit
Koek-, Bonbonschalen
Sieraardewerk
Eierstellen
Haardketels
Chroom-waterketels

Daalderop tin
Koperwerk en oud tin

Luxe houtwaren

1,50
2,50
2,75
2.25
1,95
1,55
5,95

10,80

ALLERLEI
Eierkokers 5,25
Wonderpannen 9,45
Fluit-melkkokers 8,90
Frituurpannen 7,75
Kookwekker 11,40
Broodmessen 3,,—
Tafel- en dessertmessen

per zes stuks 8.12
Huishoudweegschaal 6,25
Geldkistje, met inzet 12,30
Zakmessen 3,50

GEREEDSCHAPPEN
Schroefsleutels 2,40
Booromslag 6,35
Handboor 4,30
Handslijpmachine 5,75
Waterpassen 1,20
Soldeerbout (elektr.) 5,15
Blokschaven 3,75
Handzaag-combinatie 3,20
Surform vijlen 7,—
Set ringsleutels 4,19
Set steeksleutels 9,75
Combinatietangen 3,35

ELEKTR. APPARATEN
Strijkijzers 13,75
Koffiemolens 15,50
Theelichtjes 10,—
Broodroosters 18,90
Handmixers 47,50
Haardrogers 28,50
Scheerapparaten 44,50
Verwarmingskussens 24,75
Wafelijzers 29,95
Snelkokers 34,50
Stofzuigers 119,—
Centrifuges 189,—
Wasmachines en Elektr. kachels

VERLICHTINGSARTIKELEN
Wandlampje 3,75
Staande lamp 6,75
Vloerschemerlamp 9,75
Boekleeslampje 5,95
Keukenlamp 10,95
Ganglamp 9,65
Kamerlamp 19,75
Plafonniers 9,,—

Wij nodigen u uit deze en nog vele andere geschenken
in onze zaak te komen bezichtigen.

Zutphenseweg 5 G. EMSBROEK & Zn. c.v. VORDEN — Telefoon 1491

Boek- en Kantoorboekhandel

JAN HASSINK99.

Rijwiellampen vanaf f8,65

Zaklantaarns, batterijen

Buiten- en Binnenbanden
in alle maten

Leren handschoenen enz.

Beleefd aanbevelend,

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Extra Reklame

500 gram rookworst 170 et
2ÜO gram ontb i j t spek 45 et.

2( O gram boterhamwor^t 50 et
200 gram sni j worst 90 et

500 gram <,je«molten vet 45 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tof 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Gezelli en:
Monopolie, Scrabble

of Scampio. Tafe l t enn i s . Kraaien-
schietspel, Dan.- en Schaakspelen
(ook in zakformaat ) Autobridge,
diverse Kaartspelen.

Verschillende soorten Puzzels o.a.
Metalen en houten geduld puzzels
Doolhof- en dambord puzzels,
enz., enz. vindt u b i j :

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

U

speurt

zoekt

zucht.

Galaar Reune
geslaagd ...

opgelucht

Algemene Ned. Bouwbedrijfsbond
deelt mede:

Het adres van de afdelings penning-
meester en plaatselijk vertegenwoor-
diger van het Bouwbedrijf is thans:

G. J. VOORHORST
Berend van Hackfortweg 22. Vorden

ROMIK0 pantoffels .altijd welkom

A. JANSEN
't Schoenenhuis

VORDEN - HENGELO (GLD.)

iets voor C)/. /Licolaas

,Y|||>'tASSEnE%

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12 Telef. 1364

DUBBEL ZEGELS
is
20% KORTING

! pak speculaas 100 et. i 40 z.
l pak thee 90 et. + 36 z.
200 gr. luxe melange 72 et. + 28 z.
\ fles levertraan 145 et. + 58 z.
l fles levertraan caps. 225 et. + 90 z.
l blik haring in torn. saus 74 et. + 30 z.
l blik spinazie 64 et. + 26 z.
3 stuk toiletzeep 92 et. + 36 z.
l blik bouillonsoep 95 et. + 38 z.
200 gr. boterhamworst 50 et. -f 20 z.

3 chocolade-letters 89 et.

Leuensmiddelenbedrijf

REMMERS
Cc/it iets voor Ót* /Licolaas

KEUKENOARNITUUR

R. J. Koerselman
Burg Galléestraat 12 Telef. 1364

\^cn verstandige
koopt z i jn GESCHENKEN bij

M o m b a r g K r a n e n b u r g
Telefoon 6679

CADEAU'S VOOR: Dames
Kinderen Oma's Opa's Ooms

Door een misverstand is deze advertentie
niet in de St. Nicolaas-courant opgenomen.

Heren
Tantes

Ontwikkelingsavond N.V.V.

te houden op
donderdag 24 november

's avonds 8 uur in hotel Brandenbarg.

SPREKER: de heer Tj. Z. de Vries
uit Hengelo-O. over het onderwerp:

Bezit voor iedereen
P.S Eventueel vergeten kinderen voor
het Sint Nicolaasfeest van het N. V. V.
op 3 december, kunnen zich nog op-
geven a.h. adres: B. v. Hackfortw. 22


