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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 24 NOVEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. Sterringa uit Z u t p h e n

1 0.1 f) uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld
19.00 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warusveld

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

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

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, ,,'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00 — 15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00 — 18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

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

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Robertus Johannes Gerardus, zoon van J. G.
Mullink en G. M. Reintjes; Gerritdina Jeannette, dochter
van J. W. Temmink en J. Roeterdink; Marianne, dochter
van J. P. Rougoor en A. Kuiper; Gerritdina Jenny, doch-
ter van H. J. Jimmink en J. J. A. Memelink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: W. Rijneveld en H. J. Wiltink.
Overleden: Hendrik Jan Klein Haneveld, 7!) jaar, we-
duwnaar van R. J. Eskes.

WERKTITIGENVERENIGING ,ONS ALLER BELANG'
De coöp. werktuigenvereniging ,Ons aller belang' te Mos.
sel/Wildenborch heeft in de halfjaarlijkse periode 1968
gunstige resultaten geboekt t.a.v. de omzetten in het
gebruik van de beschikbare machines/werktuigen. Er
werd een omzet bereikt van ƒ 11.180,—. Dit kon de ad-
ministrateur, de heer D. Klein Bleumink de vergadering
mededelen.
Wegens verhindering van de voorzitter en de vice-voor-
zitter werd de vergadering gepresideerd door de heer J.
Braakhekke, die in zijn openingswoord de uitstekende
gang van zaken naar voren bracht.
De administrateur bracht hierna verslag uit van de stand
van zaken t.a.v. de werktuigenexploitatie en het finan-
cieel resultaat over de periode l mei tot 11 november.
Na de pauze werd door de heer J. Prinsen, hoofdassi-
stent van het rijkszuivelkonsulentschap te Zutphen een
aktuele inleiding gehouden over de nieuwe regeling in
verband met de betaling van de melk naar kwaliteit.
Spreker wees er op dat de boer m.i.v. 5 januari 1969
met deze ingrijpende nieuwe regeling zal worden gekon.
fronteerd. Hij memoreerde eerst de ontwikkeling t.a.v.
de melkverbetering in vroeger jaren en hoe in 1964 de
zgn. kommissie Wellen tot taak kreeg om de kwaliteits-
verbetering van de melk te onderzoeken.
Spreker wees er op dat een fabriek die veel derde klas
melk levert, een algehele druk krijgt op de uitbetaling.
De heer Prinsen konkludeerde tot slot dat het zeer be-
langrijk is te letten op goede kwaliteit.
Nadat nog diverse vragen tot tevredenheid waren be-
antwoord, dankte de waarnemend voorzitter de heer
Prinsen voor zijn duidelijke uiteenzettingen en bood hem
een attentie aan.

ANTIEK IN ONZE WONING
Over bovengenoemd onderwerp sprak de heer G. Schuur-
huis uit Anloo in het Nutsgebouw voor de dames van
de afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen.
Na een kort welkomstwoord door de presidente, mevr.
Klein Brink e, ve r t e lde de heer Schuurhuis in een vlot
betoog dat er momenteel veel antiek in de woningen
voorkwam. Echt antiek is van vóór 1840, alles daarna
is ouderwets. Geen enkel stuk antiek lijkt op elkaar,
daar alles niet de hand gemaakt werd. Van de houtsoor-
ten vertelde spreker over de kussenkasten, de kabinet-
ten, die meestal net niet antiek waren. Wel de kruis-
pootkabinetten en de buikkabinetten. Verder werd nog
besproken de hoekkast, het ladenkastje, de broodkast
en de sekretaire.
Na de pauze stapte spreker over op koper, tin, aarde-
werk, porcelein en glas. Alle kenmerken werden aan de
dames uit de doeken gedaan. Er waren nog wel veras-
singen, dat men dacht een gewoon voorwerp mee te heb-
ben gebracht en dat bloek iets waardevols te zijn.
Aan het slot werd de spreker door de presidente heel
hartelijk dank gebracht voor deze goede avond.

,DE GRAAFSCHAPRIJDERS' HIELDEN WILDRIT
Zaterdagavond werd de jaarlijkse wildrit gehouden van
de VAMC ,De Graafschaprijders' uit Vorden. De rit, die
een lengte had van plm. 45 kilometer voerde de deel-
nemers door de omgeving van Vorden. De heren A.
Wolsheimer en H. Klein Brinke hadden wederom het
uitzetten van de rit voor hun rekening genomen.

De start was om half acht 's avonds bij café Schoenaker
terwijl de finish was gepland bij café-rest. ,'t Wapen
van Vorden'. Er werd gereden in een A en B klasse.
Voor deze laatste kategorie was een, wat eenvoudiger
route uitgezet. De prijzen, die na afloop werden uitge-
reikt door de heer W. Bielderman, bestonden uit diverse
soorten wild.
De uitslag in de A-klasse was: 1. W. H. Rouwenhorst,
Zutphen; 2. D. van Schoten, Harfsen; 3. G. J. Nagen-
gast, Hengelo (O.); 4. C. H. Kerkziek, Almelo; de poe-
delprijs werd met 215 strafpunten gewonnen door de
heer R. Koerselman uit Vorden.
B-klasse: 1. A. L. Nijland, Doetinchem; 2. D. J. A. Klein
Geltink, Vorden; 3. F. Lichtenberg, Vorden; 4. G. te
Veldhuis, Vorden; de poedelprijs met 90 strafpunten
was voor de heer F. Rothman uit Vorden.

maakte feestelijke intocht in Vorden
Vele kinderen en ouders waren zaterdagmiddag bij het
station aanwezig om aldaar Sint Nicolaas met zijn Pie-
ten te kunnen begroeten voor hun jaarlijkse bezoek aan
het Achtkastelendorp.
Nadat de goedheiligman was welkom geheten door het
bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging, nam hij
plaats in een open rijtuig om vervolgens een rijtoer te
maken door het dorp. De beide plaatselijke muziekver-
enigingen luisterden deze rondgang door het dorp op.
De rondgang werd onderbroken bij het gemeentehuis
waar de Sint werd welkom geheten door loco-burge-
meester, de heer A. J. Lenselink. Deze sprak er zijn
voldoening over uit dat de Sint Vorden niet had verge-
ten. Dat wij u ook niet vergeten kunt u konstateren
wanneer u door de winkelstraten rijdt. Al wekenlang
heef t , men zich ingespannen u feestelijk te ontvangen en
wij zullen er op uw verjaardag dan ook een gezellig

feest van maken, aldus besloot de loco-burgemeester zijn
korte toespraak. De Sint bedankte hem voor zijn wel-
komstwoorden.

Hierna werd de rondgang door het dorp voortgezet. Ook
bracht de Sint een bezoek aan het bejaardencentrum ,De
Wehme'; ,De Decanije'; de verpleeginrichtingen ,Het
Enzerinck' en ,Nuova'.

Voor de kinderen t/m 10 jaar was er een speciaal Sint
Nicolaasfeest in het Nutsgebouw. De kinderen zongen
naar hartelust verschillende liedjes, waaraan medewer-
king werd verleend door het Jeugdkoor. Het feest werd
pas echt toen de Sint arriveerde. Voor alle kinderen
had de goedheiligman een presentje bij zich, terwijl de
zieke kinderen thuis evenmin door hem werden vergeten.
Toen het feest in het Nutsgebouw was afgelopen ver-
trok de Sint naar de Kranenburg om daar de kinderen
ook met een bezoek te vereren.

G E P L A V E I D E E I K E N L A A N IN DE KRANENBURG
Kranenburg is men nunncnteel brxig niet hH ver.

hankm van de KiKenl. .-

Hoewel men het toejuicht dat de weg wordt verhard, is
er toch een bittere bijsmaak ^Ikral voor degenen die in
het zgn. .achterland' wonen. ̂ P&tijds lag het nl. in het
voornemen de gehele weg te verharden over een lengte
van plm. 1900 meter van de rijksweg tot aan de weg bij
het Onstein, maar de direkteur van de Planologische
Dienst stak er een stokje voor. Voor het gehele stuk
was nl. door Kuituur Technische Dienst reeds subsidie
toegekend.
Vanwege het feit dat het landschappelijk karakter niet
zou zijn gediend werd door de rijks Planologische Dienst
voor het gedeelte over de spoorlijn geen toestemming
gegeven, hoewel Gedeputeerde Staten indertijd akkoord
gingen met het raamontsluitingsplan.

De weg wordt nu verhard vanaf de rijksweg tot aan de
spoorwegovergang over een afstand van totaal 823 me-
ter. De inrit van de Eikenlaan is nu verlegd in verband
met een beter overzicht op het verkeer op de drukke
rijksweg komt de nieuwe inrit nu bij de vroegere Kerk-
hot'laan. Het eerste gedeelte zal een verhardingsbreedte
krijgen van 5 meter (302 meter lang) tot aan de in-
gang van het Ratti-sportveld. Aan de rechterzijde komt
een trottoir, erwijl voor dit gedeelte ook een riolering
is gelegd. Het tweede gedeelte van de Eikenlaan vanaf
de ingang van het sportveld tot aan de spoorwegover-
gang krijgt een breedte van 3 meter.

;ehele werk wordt uitgevoerd door het aannemers-
en wegenbouwbedrijf van de firma Dostal te Vorden.
De Eikenlaan zal niet worden geasfalteerd maar wordt
met betonkinkers geplaveid. Dit werk is door de firma
Dostal weer uitbesteed aan het stratenmakersbedrijf
van de firma Haverkamp uit Almelo.

OUDERS OP BE/OEK BIJ RATTI-JEUGD
In zaal Schoenaker werd een druk bezochte ouderavond
gehouden, uitgaande van de jeugdkommissie van de
sportvereniging Ratti. Jeugdleider broeder Canutus
Schilder was verheugd over de grote belangstelling en
begroette o.m. het bestuur van Ratti.
Hierna werd door de jeugd enkele liedjes en schetsjes
gezongen en opgevoerd, welke in goede aarde vielen.
Tussen de bedrijven door werd het bingospel beoefend.
De jeugdleider dankte na afloop de ouders voor hun
bezoek en hun steun aan het jeugdwerk.

Pastoor Van Berkel ofm sprak een slotwoord en. had
grote waardering voor de samenwerking en de inzet
van de jeugdkommissie. Hij dankte in het bijzonder de
jeugdleider broeder Canutus die veel tijd aan de voorbe-
reiding had gegeven.

GESLAAGDE BEATAVOND
,Faghm' uit Hengelo (O.) was jl. zaterdagavond te gast
bij beatclub ,Turn' in zaal Schoenaker. Het werd een
beatshow waar vele jongeren uit de omgeving enthou-
siast over waren.
Zij speelden diverse eigen songs, bluesmuziek, soul en
popmuziek, benevens jazz.

U kunt geld verdienen
door uw inkopen ie doen
in Vorden, waar u bij uw
boodschappen gratis Sint
hicolaasbonnetjes krijgt,
met kans op geldprijzen!

SINT NICOLAAS IN DE KRANENBURG
'liddag arriveerde. Sint Nicolaa.s, voor zijn be-

zoek aan de kinderen van de Kranenburg en omgeving.
Namens de Kranenburgse middenstand sprak de heer
A. Mombarg een welkomstwoord. Waarna door de jeugd
enkele Sint Nicolaasliedjej^^n gehore werd gebracht.
De heer Remmers, voorziOTr van de winkeliersvereni-
ging, bracht dank voor de ontvangst. Hij hoopte dat het
bezoek. van de Sint niet vergeefs zou zijn geweest.
Hierna werden de kinderen voorzien van een traktatie
zodat allen voldaan huiswaarts keerden.

FEESTELIJKE OUDERAVOND SCHOOL HET HOGE
De voorzitter van het bestuur, ds. J. H. Jansen, opende
deze avond en heette de aanwezigen welkom.
Onder leiding van de heer De Vries zongen de leerlin-
gen van de zesde klas, die deze avond verzorgden, enkele
aardige liedjes, waarbij het gezongene tevens werd uit-
gebeeld. Het stuk ,Rover Jan' werd vlot gespeeld en
vond veel waardering.

Na de pauze was het toneel omgetoverd in een markt
voor ,De hoed van Kokieko'. Volksdansjes waren hierbij
ingelast en mede daardoor werd het geheel tot een fleu-
rig tafereel.
Het hoofd der school dankte de kinderen en het perso-
neel die gezamenlijk zo'n prachtige prestatie hebben ge-
leverd.
Mejuffrouw Kuhlmeier bood mevrouw Zeevalkink bloe-
men aan als dank voor de verzorging van de kleding.
Toen bleek, gezien het groot aantal kinderen, want al-
len speelden mee, dat er niet voldoende in de kasten
aanwezig was, maakte zij er meerdere kostuums bij met
een bijzonder fraai resultaat.
De school kan op een geslaagde avond terugzien.

GESLAAGDE BAZAR VAN SPORTKOMBINATIE
MEDLER
De groots opgezette bazar die zaterdagavond in café-
restaurant ,'t Wapen van 't Medler' werd gehouden ten
bate van de nog jonge damesvolleybalclub in 't Medici
is uitstekend geslaagd.
Tot half twaalf waren de poorten van de bazar geo-
pend. Sportkombinatievoorzitter J. Knoef en mejuffrouw
G. Knoef, voorzitster van de damesvolleybalafdeling,
waren tevreden over het resultaat, dat de verwachtingen
overtrof. De opzet van deze bazar was om de dames
wat meer financiële armslag te geven om voorzie-
ningen,, sportkleding, ballen, netten etc. aan te schaffen.

KOLLEKTE VOOR LANDELIJKE NATIONALE
JEUGDZORG
In de loop van deze week zal in onze gemeente in het
kader van de landelijke aktie, een kollekte worden ge
houden ten bate van de Nationale Jeugdzorg. Dit is
goedgekeurd door ministerieel besluit en eveneens door
de gemeente. De opbrengst is bedoeld voor jeugd- en
sportverenigingen, padvinderij, jongens- en meisjesver-
enigingen e.a. jeugdverenigingen van alle gezindten!.
De jeugdige kollektanten hopen dat men de aangeboden
bussen goed zal gedenken, temeer omdat een gedeelte
van de opbrengst ten goede zal komen aan de plaatse-
lijke jeugdverenigingen.

SPORT. EN SPELAVOND JONG GELRE

Ter voorbereiding van de Ringwedstrijddag die op 10
december in de Exelse Molen wordt gehouden, kwamen
de heren van de afdeling Vorden dezer dagen in café-
restaurant ,'t Wapen van Vorden' bijeen om zich enigs-
zins op deze wedstrijddag voor te bereiden.
In onderling verband bekampten de leden elkaar bij o.a.
tafeltennissen, schieten etc. De belangstelling voor deze
avond was niet bijster groot zodat wordt overwogen bin-
nenkort opnieuw een avond te beleggen, waarvoor naar
het bestuur hoopt, meer belangstelling zal bestaan.

ORANJEKALENDER

De Oranjekalender van Pro Juventute is er weer. U doet
er u zelf een plezier mee. Het zijn prachtige exklusieve
foto's van onze koninklijke familie. U doet er de ver-
eniging Pro Juventute, die zo veel goed werk doet, een
financieel plezier mee. De kalender kost ƒ 3,90. U kunt
hem bestellen bij de meisjes van de huishoudschool, die
er nu al ruim 400 verkocht hebben. U kunt hem bestel-
len bij de pastorie van ds. Jansen tel. 1226. De kalender
wordt bij u aan huis bezorgd.

DEKENALE AKTIE 1968

,Het bijzondere onderwijs heeft ook in deze dynamische
tijd met zijn vele veranderingen en onzekerheden nog
waarde.' Dit was de slotkonklusie van drs H. J. v. d.
Berg, historicus en doctorandus in de paedagogie aan
de universiteit te Groningen tijdens een bijeenkomst die
in het kader van de Dekenale aktie 1968 in café-rest.
,'t Wapen van Vorden' werd belegd.

Deze avond, die door velen uit de parochie Vorden en
omliggende parochies werd bezocht, werd geopend door
rector P. Pans ofm die het woord gaf aan drs v. d. Berg
welke het buitengewoon onderwijs onder de loupe nam.
Aan het slot van zijn boeiend betoog, welke met grote
aandacht werd gevolgd, legde spreker er de nadruk op
dat de beslissing naar welke school men zijn kinderen
wil sturen, voornamelijk binnen de eigen verantwoorde-
lijkheid van de ouders ligt.
Na de pauze werden nog verschillende vragen gesteld
en ontspon zich een levendige diskussie.
Rector Pans dankte drs v. d. Berg voor zjjn kundige uit-
eenzettingen die zeer verhelderend hadden gewerkt.

VOETBALVERENIGING VORDEN ORGANISEERDE
OLIEBOLLENAKTIE

Ten bate van de nieuwe kleedgelegenheid hield de voet-
balvereniging Vorden zaterdag een oliebollenaktie.
Verschillende leden hadden hiervoor belangeloos hun
auto beschikbaar gesteld. Een aantal junioren zorgden
ervoor dat de oliebollen aan de man werden gebracht.
Ondanks de vrij ongunstige tijd van het jaar (het a.s.
Sint Nicolaasfeest, verschillende kollektes die worden
gehouden etc.) bleek, toen de balans was opgemaakt,
dat de vereniging ƒ 600, rijker was geworden.

JULIANALAAN HIELD FEESTAVOND
De buurtvereniging Julianalaan hield vrijdagavond in
café-restaurant ,'t Wapen van Vorden' haar jaarlijkse
feestavond. De voorzitter, de heer Wolsing, sprak een
kort welkomstwoord. Na een kopje koffie ging men
over tot het maken van een dansje zodat de stemming
al spoedig was bereikt.
Verschillende leden zetten aan het feest extra luister bij.
Zo werden de aanwezigen o.a. verrast door solozang
van mevrouw Wolsink (de tekst was door haar zelf ge-
maakt) waarbij uit volle borst werd meegezongen. De
balonnendans van de heer Burger viel eveneens goed
in de smaak. Zo werd er door iedereen meegewerkt om
het feest zo gezellig mogelijk te maken zodat de avond
nog ongemerkt voorbij was.

Attentie
Doordat er de laatste tijd geregeld advertenties
en ingezonden s t u k k e n binnenkomen waarbij de
naam van de afzender niet bekend is, delen wij u
mode dat wij geen ingezonden s tukken meer opne-
men of de volledige naam en adres moet vermeld
worden in de, krant.

Diegene die graag een ingezonden stuk willen
schrijven moet ook zijn naam openlijk durven
te vermelden, anders moeten wij dit absoluut wei-
geren op te nemen.

Voor advertenties behoeft alleen de naam aan de
redaktie bekend te zijn, de advertentie verschijnt
dan onder nummer .

Wij hopen dat onze lezers dit zullen begrypen, wij
willen ons blad gaarne zo openlijk en neutraal
mogelijk houden en niet te bekrompen zodat ieder
er tevreden mee is.

Redaktie.

MOOI SUKSES
Naar ons door het bestuur van de afdeling Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen werd medege-
deeld, werden door mevrouw G. Wagenvoort-Memelink
op de regionale najaarsvergadering van genoemde bond
te Doetinchem twee prijzen behaald t.w. in de wedstrijd
van droogboeketten een eerste prijs in de serie .grote
droogboeketten en een tweede prijs in de serie .kleine
droogboeketten'. Een mooi sukses.

TWEEDE PLAATS VOOR W. PARDIJS
De Vordenaar W. Pardijs is er tijdens de oostelijke bil-
jartkampioenschappen (driebanden) in geslaagd om de
tweede plaats voor zich op te eisen achter de kampioen
G. A. ter Horst van de Poorte.

BENOEMD
Onze plaatsgenoot de heer A. Tangenberg, onderwijzer
aan de openbare dorpsschool, is benoemd tot leraar
AVO aan de technische school te Hoogeveen.

PERSOONLIJKE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN
IN VORDEN
In de week van 25 t/m 29 november zullen in het club-
oafé van de Vordense biljartvereniging KOT (Klein
Hekkelder) de finalepartijen worden gespeeld om het
persoonlijk kampioenschap van het distrikt Zutphen van
de KNBB 4e klas.
In totaal zullen aan deze kampioenschappen zeven spe-
lers meedoen t.w. S. J. Wisseborn (Poorte); H. Freriks
(Poorte); A. Ney (Poorte); A. Bruggink (Voorst); W.
Beskes (Pelikaan); M. J. Zeegers (de Kroon) en W.
Straatman (Carambole). Het aantal te maken caram-
boles bedraagt 75. De organisatie is in handen van de
sekretaris van KOT, de heer A. J. Boers.



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!

Hamburgers 3 stuks 98
Magere speklappen soo gram 168

met klein beentje 500 gram 198
Heerlijk gekruide

Boerenbraadworst 500 gram 248
Magere runderlappen 500 gram

Denk aan uw diepvries!

Voor- en achterbouten nog dezelfde prijs

Gebraden gehakt 150 gr. 69 et Hamworst 150 gr. 76 et

Snijworst 150 gr. 79 et Fijne botertamworst 150 gr. 69 et

1 heerlijke rookworst 98 cent - Elke 2e voor 49 cent

Uit onze groente afdeling
Voor zaterdag:

Kogelharde spruiten 500 gram

Geschrapte worteltjes met peterselie 500 gram

Bananen heel kilo
Jonathans 1% kg
Voor dinsdag bij uw hachévlees:

500 gram gesneden uien 39

Bij f5,- aan boodschappen

l literblik ananas voor 99

KOFFI M K

van Houten superreep chocolade
van 90 voor 69

Fijn gekruide spekulaas 500 grams pak 98
Kreyenbroek spekulaas per zak 79
Theekransen 14 stuks slechts 89
Chocoladerepen 7 stuks 98

• Golden Wonder chips
••

Reuxe pak van 1.30 voor 98 *

Uit de diepvries:
4 grote visfrikandellen 98
Pingo haantjes 1000 gram 349
Nasi Goreng 350 gram 79

Toilet verfrisser nu slechts 198
Thee 250 gram nu 119
Vruchtengries 2 zakjes 1O9
Goudkoffie per pak 19O

elk 2e pak 125
J L JL JL J C

Cherry brandy wijn
bereid met kersen brandewijn

per fles
JL JL JE JL JL

Vecht bij honing per pot 119
Unoxtomatensoep tijdelijk 89
Zoute pinda's per zak 89
Peren literblik 115
Wiltho up drank 2 nessen 89
Appelmoes 2 3I4 literpotten 119

Bestel vroegtijdig uw banketletter voor 2.49

LIMONADE GAZEUSE
3 flessen slechts



Onze hartelijke dank voor
het medeleven ons betoond
bij de ziekte en het overlij-
den van onze geliefde vader
groot, en overgrootvader

W. BOUWMEESTER
Fam. Bouwmeester

Vorden, november 1968
„Klein Windenberg"

NUTSKLORALIA
de volgende prijzen op on-
derstaande lotnummers zijn
nog niet opgehaald. Dit is
nog .mogelijk tot l decem-
ber bij mevrouw Hesselink,
Molenweg 15.
40; 49; 103; 147; 196; 445;
716; 818; 888; 978; 1024;
1043; 10»»; U i l ; 1139; 1148
1183; l'«8; l 234 ; l £88.

Uit voorraad leverbaar
BRUYNZEELKASTEN

w.o. hangkasten,
legkasten
(verschil lom U' m a t e n )

Doe-het-zell centrum
Harmsen

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor hele dagen.
Fa Pongers, Nieuwstad
Vorden

Te koop: Een paar jongens-
schaatsen, hoge noren.
H. Smallegoor, Almenscweg
58, telefoon 1723

Te koop: Toom /-ware big-
gen. G. J. Eijerkamp, B 35
Vorden

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

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

SIMCA 1501

AUTOBEDRIJF

Tragter

Grote kollektie
Bloementafeltjes
Bijzettafels
v.a. f 5,50 per si u k

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop: Een goed onder-
houden Opel 1700 4-deurs
11X55 met radio. M. G. Jan-
sen, Burg. Galléestraat 42,
Vorden, telefoon 05752-1451

Te koop: G.o.h. hnishoud-
kachel. J. G. Bosman
„'t Vaarwerk"

Te koop: Biggen. Joh. Wes-
selink, Kranenburg

OI'BERGKASTJES
voor speelgoed e.d.
slechts ƒ 23,65

Doo-bet-zelf cent rum
Harmsen

Verhuur
van geiegenheidskleding
voor heren, bont voor da
mes.

GEBK. WILLEM8
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

WOUTER KRONEMAN
en
I ÜANCINE BORDEAUX

n u kenn is van hun voorgenomen huwe-

l i j k , waarvan de voltrekkin ; ; i t sv inden
op l i i b e r om H .00 uur ten

te Vorden.

Ke • / •n in i ; - om 14.30 uur in de
Hervormde 'kerk te Vorden door de \\
waarde lieer ds. J. J. van Zorge.

i M * r 1968
•:> / H . K. van Crl rowyg 8

Toe, adree: De Haar 12, Vorden.

Receptie in cat'é-reslaurant ,'t Wapen van
Vorden' (F. P. Smit) van 20.00 tot. 22.00 uur.

i t t > > i , i > •
'i"t i i' i i "i i . t

JAN VAN KKCKHOVKN
en
A M A L I A KI/PA NIEUWENHI IS

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voornemen
i , t i In t huweli jk te treden op vrijdag 29 nov.
a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

K e r k e l i j k i 1 in/egoning om 14.30 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
h e r , - ds. J. H. Jansen.

Zutphen, W. H. Vliegensl raat .'V!
Vorden, Ruurloseweg 23

Toekomstig adres: Roerdompstraat 42, Velp.

Op woensdag 27 november hopen onz
liefde ouders

J. KRIMP
en
J. H. K R I M P - K R A N E N

hun 25-jarig huwelijk te herdenken..

Dat /.ij nog lang gespaard mogen blijven, is
d e wen.-: v a n h u n < i

Willy en Jan
Annie en Herman

Vorden, november
•ngerd l (i

Ge legenhe id tot feliciteren aan huis.

l\

St Nicolaas is in aantocht!

ZORG VOOR BLIJDE
GEZICHTEN

KOOPT UW CADEAUS BIJ

P. Dekker
Telefoon 1253

Elektro Technisch
Installatie Bureau

Heden is door een noodlottig ongeval, nog plot-
seling van ons heengegaan, onze lieve vader,
groot, en overgrootvader

HENDRIK JAN KLEIN HANEVELD
. : lina. . l o l i u n n a Es!

in do ouderdom van 79 .

Terwolde: M. Ph. Eijerkamp-Klein Ha;

Ruurlo: F. Lusink-Klein Hanovold
G. W. Lusink

Zutphen: W. K l e i n H a n e v r N I
C. A. Klein Haneve.ld-Furman

G.; l >. .1. r.cs.selink-Klein Hanoveld
A. Th. Besselink

Vorden: R. H. Weustenenk-Klein Hanevrld
D. J. Weustenipnk

> achterWetnktnderen

;>•!! , 18 novein))( ' i - 1968

,,'t Enzerink"

'
De h c i j r a f c n i s /al plaatshebben donderdag 21 nov.
om 13.00 uur op de Alg. Begraafplaats te Vorden.
(. 'oudoleaiK e-adres: Molenweg 21, Vorden.

Heden overleed plotseling <>n /e :;eliet'de broer,
en oom

HENDRIK JAN KLEIN HANEVELD
weduwnaar van Rcindina Johanna Eske.s

i n de ouderdom van 79 jaar.

Fam. L. Klein Haneve'd

Fam. J. Eskes

Fam. M. Eskes

Kam. G. Bargeman

Vorden, 18 november 19G8

i

t

Ook met
Sint Nicolaas

VOOR HEEL DE BURGERIJ

'Jan Hassinks'
rookgerei

Aan>:t<kkors, asbakken, kukors,
tabakszakken, onx, enz.

. lelt u prijs op een kxvnlitoils-
produkt ? O

.
3. V i n d t u goede servioe belang-

rijk ? O

4. W;i t u op uw gemak kiezen uit
een groot assortiment, in vele
prijsklassen ? O

Nee
O

< >

( •

HEEFT U AL DE/E VRAGEN MET

JA BEANTWOORD, DAN IS VOOR-

TAAN l'W ADRES

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

1 1. Houdt u van goede, leuke, maar Ja

vooral modieuze schoenen ? O

UW ADVERTENTIE
geplaatst in het plaatselijke blad

Contact
wordt yclczen van A tot Z en geheel Vorden is
abonnee, ook in de buitenwijken, zelfs bewoners
uit de aangrenzende gemeenten zijn geabonneerd
op Contact.

Dus adverteer regelmatig in het meest
gelezen blad voor Vorden & omstreken!

, . ,. . .,.

SPAREN VOC .GEN HUIS via
:;JKS-POSTSPAARBANK, safe en

5% rente.

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

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

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

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds
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NOVEMBER 1968 — 80 NOVEMBER

Grote
bazar
ten bate van het welfarewerk voor
de patiënten van verpleeginrichting

huize het Enzerinck
haar afde l ih

IN HET NUTSGEBOUW

/AAL OPEN 9.30 UUR.

NOVEMBER 1908 - 30 NOVEMBER

1 !>68
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1968

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrydag aan de
markt en elke dag vers
aan huis verkrijgbaar

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l, tel. 1283

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Geef vreugde en gezelligheid!

STEEDS BOEIENDE SPELEN VOOR PRETTIGE
AVONDEN

Slratego, Scrable, Monopoli, tafeltennis, puzzl<*s, roulette
dam. en schaakspelen, kaartspelen, poker- en dobbel-
stenen.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Wij treffen de roos In heel Nederland niet te koop voor deze prijzen Dit is een reis waard

Kinderwagens
sportieve modellen van

219,50 voor

139,95

Kinderstoelen
met tafelblad

van 12,50 voor 29,95

met zware buisuitvot'ring

van 51,50 nu 39,95

Wandelwagens
met j-Tote wielen van

89,50 voor 59,95

van 109,50, omzetbaar
van en naar de moeder

nu 89,50

Ledikantjes
met mooi det'or en prima
kwaliteit van 89,50

Bij ons 54,50

Commodes
met lade en 2 deurtjes
van 119,50

voor 89.5O
materiaal hoeft moer ge-
kost

Babybad
wasbak is nog duurder
van 12,95

nu 6,95

Kinderboxen
opklapbare vloer on vor-

boogd van 89,95

nu 29,95
en niet telraam

Voetzakken
geheel gevoerd mot po-
lyesther van 9,95

nu 4,98
weert uw kleine tegon de
kou

/ojuist ontvangen van een der groot ste tabrh'ken in Nodorland

de nieuwste modellen kinderwagens
van 229,r>o on 219,50 n u vanaf 199,5O

niet l of ;i stuks maar volop keuze. Alles wordt met do volle 100% garantie

verkocht

ZIE ONZE SORTERING

kinderwagens wandelwagens commode's
ledikantjes kinderstoelen en boxen

ALS KLAP OP DE VI l KPIJL

BABYSITTER met draagriemen van 29,95 nu 17,95

Boxdekken
van 8,95 n U 5.95

Top Cat boxdokken hot
gevraagde Amerikaanso
dessin van 14,95 voor

12,95

Reiswiegen
ruitdossin

van 89,95 voor

29.95

Nergens zoveel keus Nergens zo voordelig Nergens zoveel service Kom en overtuig u zelf

WIE WIL VERDIENEN KOMT NAAK

BABYHUIS Eckhardt-Smit NI El U STA D 10 —- VORDEN

H KUNT ER VEEL MEE VERDIENEN

ALLES WORDT GRATIS THUISBEZORGD

ELKE VRIJDAGAVOND KOOPAVOND



natuurlijk
naar

OPKLAPBARE
WERKBANK

nu ƒ 69,—
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
BKPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, VorJen
SET HANDZAGEN
5-delig

slechts ƒ 3,60
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Zoekt u voor uw geld «en
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63^% RENTE

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

i KOELKASTEN
vanaf 195.-
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash A carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

l RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

l
GASHAARDEN

vanaf 295.-
cash & carry prijs

GASCQMFOREN
vanaf 125.-
o*sh A wury prj»

huishoud ruilbeurs
zutphenssss^

BOORMACHINES
Skil, Indola,
Black & Dekker

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

GROOT JEBBEVK
Staringstraat 9

Voor alle soorten RTJW-
VOEDERS als hooi, stro,
bierbostel, aardappelvezels,
enz. bellen naar:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

CadeauVwaar St Nicolaas
K i

zijn mijter voor afzet!

Speelgoederen
van 'Jan Hassmk'

HET HOOGST GEPREZEN
HET LAAGST GEPRIJSD

Kom vooral eens kijken naar de:

TRIX-trelnen en metowboawdozen
KIBRI-plust ie modelhouu doy.en
LINCOLN-uulobanen
GEZELSCHAPSSPELEN

LEGPUZZLES tot 2506 stukjes,
voor groot en klein

en meteen
u

warmte.,

i Profiteer!!
20 - 27 november 1968

> Krentenbrood
P
2p» met spijs, per stuk 119

Choc. kikkers en muizen
3 stuks 25 i

l
I

S Capucijners ï
literblik 55*

Koffiemelk
Candida, literfles 139

Kop en schotels

i
l

3 stuks in doosje 425 i

i i i i d: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

DE IDEALE MANIER VAN KOKEN IS

elektrisch!
0 Snel en schoon

• Geen reuk

• Gemakkelijk in onderhoud

Laat u door ons voorlichten.

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

LOGISCH, WANT ILTHJIICTI
DOET GEEN VLOEISTOF (b.v.olie)
IN ZIJN ELEKTRISCHE
PANEEL-RADIATOREN!
Zulke radiatoren bestaan wel,
maar Inventum begint er niet aan.
Inventum elektrische radiatoren
geven hun warmte direkt aan de
lucht af. Zodat u ook metéén die
warmte voelt. En daar gaat het
u toch om? Als de gewenste
temperatuur is bereikt, schakelt de
thermostaat de radiator uit. Hij
schakelt hem automatisch weer in,
zodra dat nodig is. Zo bereikt u,
dat in een vertrek altijd de door u
gewenste temperatuur heerst. Ver-
rijdbare elektrische radiatoren zijn
ideaal voor hoofdverwarming in
voor- en naseizoen en voor bij-
verwarming in de winter. Maar let
er wél op, dat u vraagt naar de
echte, vloeistofloze Inventum
radiatoren!

> GRATIS VIVO-ZEGELS: DIE LOPEN LEKKER OP!
VIVO-KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

.

(Ook verkrijgbaar
zonder thermostaat of

met losse Inventum
snoerthermostaat.)

Fietsen en bromiietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM
BILTHOVEN

Inventum paneel - radiatoren zijn verkrijgbaar bij

VORDEN GEMS
Zutphenseweg/Raadhuisstr., tel. 1546

VORDEN G. PONGERS & CO
Nieuwstad 7, tel. 1474

SHELL INTRODUCEERD:

KUYPERS
presenteert:

VOOR ELK WAT WILS

opera _ cenae \v:ils<-ii . dixieland . country and
\v«'s1ern . y.uidamerikaaiis - kinderliedjes _ sprook-
jes enz.

STEREO .. STEREO - STEREO . STEREO

Langspeelplaten voor... l U^

Koop in feestelijk verlicht Vorden
en u hebt kans op grote geldprijzen!
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Suêde dames
gevoerde laarsjes

i ' i bruin CM

LDELIGE
PRIJS

WULLINK'S
schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Voi

Merk antivries
l d T M K S I ' . I , 1 K VU!:., ' A K K l N C ',

Dieselolie
I 'K! l 1000 LITER

f2,-

14,5 et per liter

G. WEIHEN KRANENBARG
ENK1

W K K R VOOR DE RADIO
In het radioprogramma Noord-Oost in ivcrsurn III zal
de heer - . J . K l o r i j n d insdagmiddag 2(5 november t'
6.30 en 7.:»0 uur weer mei. /ij n / innende /.a:i,L; te beluis-
teren x. i jn .

c a
«PORTffircuuw

ZONDAGVOETBAL
VORDEN I — AALTEN I 0—1
De in degradatiezorgen verkerende Vordenaren hebben
zondag in de thuiswedstrijd tegen Aalten, goede tegen-
stand geboden maar konden toch niet verhinderen dat
de qua voetbal beter spelende bezoekers verdiend met
O—l aan het langste eind trokken.
De bezoekers startten met een offensief en kwamen ge-
vaarlijk dicht voor het doel van Berkelder. Na acht mi-
nuten spelen gaf de Vordense defensie de technisch zeer
goede Aaltense aanvalsleider Hendriks alle gelegenheid
zich vrij te spelen om deze vervolgens keihard raak te
laten schieten O—1. Even later moest doelman Berkel-
der zich wegens een sleutelbeenblessure laten vervan-
gen door H. Oost. Deze invallerdoelman deed het overi-
gons meer dan uitstekend want met snelle reakties wist
hij enige zeker schijnende doelpunten te voorkomen. Na

veer 20 minuten wist de thuisclub het spel te ver-
plaatsen, maar veel moeilijk werk kreeg de Aaltense
keeper niet op te knappen. Wegens natrappen werd in
die periode de A altenspeler Berendsen uit het veld ge-
zonden. Ondanks deze nummeriekc meerderheid slaag-
den de Vordenaren er echter niet in aanvallend een vuist
te maken.
In de tweede helft oefende Aalten de eerste 20 minuten
een grote druk uit op het Vordendoel. Mede dankzij het
goede werk van doelman Oost en laatste man Klein
Zessink kwamen de bezoekers echter niet verder dan 2
buitenspeldoelpunten, die overigens terecht door de
leiding werden afgekeurd. Het laatste kwartier trok de
thuisclub met man en macht ten. aanval om toch nog
tenminste een gelijkspel uit het vuur te slepen. Door te
lang wachten liet Renzen een goede kans verloren gaan
terwijl linksbuiten Jansen pech had toen hij met een
hard schot de lat trof. Erg moeilijk werd het de Aalten-
keeper echter niet gemaakt, zodat de zege van Aaien
beslist verdiend is. Bij Vorden speelden de nieuwelingen
Renzen en v.d. Logt een goede wedstri jd.

VORDEN WON VAN SOCIÏ
De eerste e l l t a l l en van Vorden en Sociï hebben de vrije
/ond;i.g gebruikt voor hst spelen van een vriendschap-
pelijke wedstrijd, l >e/,e wedstrijd trok weinig belan
ling. Aan het vertoonde spel was duidelijk te zien dat
hier twee ploegen aan hot werk waren die allebei in hun
afdeling in de onderste regionen vertoeven.
De minst slechte ploeg, in dit geval Vorden, won de
wedstrijd met 2—1. Zowel voor als na de rust waren de

Avarten meer in de aanval. Na een kwartier werd
de doorgebroken linksbuiten Jansen binnen het straf-
schop» eb ied vastgehouden, hetgeen Vorden een penalty
opleverde. Deze werd beheerst door invaller Hengeveld
in een doelpunt omgezet. Bij een der Sociï-aanvallen
ontstond er een scrimmage voor het doel van Vorden,
waaruit de gelijkmaker werd geboren.
In de tweede h e l f t opnieuw een iets sterker Vorden. Bij
de tegenaanvallen van Sociï vormde doelman Oost di-
verse1 keren een onoverkomelijk struikelblok. De geel-
/.warten hadden geluk dat het de scheidsrechter ont-
ging dat doelman Oost een der Sociï-spelers vasthield,
zodat de thuisclub een penalty werd onthouden. Jansen
had pech toen hij met een goed schot de lat trof. Hen-

'd zorgde er tenslotte voor dat de bezoekers met
de vol le winst huiswaarts konden gaan.

EI BERGSE BOYS V — RATTI 2—4
Ratti bleef zondag in de running door in Eibergen een
fraaie 2—4 overwinning te behalen op het vijfde elftal
van de Boys.
De groenwitten hadden hun voorhoede enigszins gewij-
zigd en verschenen nu in het veld miet J. Vreman als
rechtsbuiten, terwijl A. Lichtenberg de rechtsbinnen-
plaats bezette. Al na twee minuten kon Ratti de leiding
nemen toen Overbeek vanaf de linkervleugel voorzette
naar Bijen die prachtig in de hoek kopte 0 -1 . Ratti
bleef sterker en, kon nog verschillende malen gevaarlijk
worden. Tien minuten voor rust ontstond er in de Ei-
nergse achterhoede verwarring bij een hoge voorzet, de
keeper liep uit maar kwam met de midhalf in botsing,
Lichtenberg wist met een beheerst schot de stand op
O—2 te brengen.
Na de thee werd de strijd wat harder. J. Bijen bracht
de voorsprong voor de Rattianen op O—3, door een pass
van Overbeek vanaf 6 meter in te knallen. Ratti leidde
vele aanvallen over links en een kwartier voor tijd toen
wederom een hoge bal vanaf de vleugel net voor het
Boysdoel belandde schoot een der verdedigers In eigen
doel O—4. De gasten deden het wat kalmer aan. De Boys
profiteerden van een misverstand in de Ratti-defensie
en reduceerden met een kopbal de achterstand tot l—4
waarna vlak voor het einde doelman Huitink een twee-
de bal achter zich in het net zag verdwijnen die de eind-
stand op 2—4 bepaalde.

ZATERDAGVOETBAL
RATTI I — SKVVV III 2—4
Het eerste elftal van Ratti zaterdag verloor thuis jam-
merlijk met 2—4 van het bezoekende SKVW III uit
Winterswijk.
Ratti was weliswaar voor de rust sterk in de aanval,
maar de individuele kombinaties duurden te lang zo-
dat het verrassingselement ontbrak waardoor de Win-
terswijkse defensie steeds tijdig in kon grijpen. Welis-
waar wist J. Dijkman na 4 minuten Ratti de leiding te
geven met een diagonaal schot in de hoek, maar daar-
mee was het kruit voorlopig verschoten bij de Rattianen
alhoewel zich nog enkele niet te missen kansen voor-
deden. Winterswijk doorzag het spel tijdig en met korte
snelle kombinaties trokken zij op naar de vesting van
doelman Boss. Deze bleek een off-day te hebben want
hij verkeek zich radikaal op een hoge inzet l—1. Even
later was het de Winterswijkmidvoor die fel doorzette
en er l—2 van maakte. Ratti werd wakker geschud en
probeerde met verwoede aanvallen een doelpunt te for-
ceren. Bij een aanval over rechts werd Klootwijk onder-
uit gehaald. De toegekende strafschop werd echter te
zacht door Tenten ingeschoten waardoor de Winters-
wijkse doelman met de voet redding kon brengen. Toch
zou het via Reindsen nog gelijk worden maar enkele mi.
nuten voor rust tastte doelman Boss mis en dit beteken-
de 2—3.
Na de rust was het Ratti-elftal gewijzigd, op de rechts-
buitenplaats maakte nu Te Lindert zijn rentree. In de
eerste helft van de tweede speelperiode liep Ratti storm
op de het Winterswijkse doel, doch de lijn in het spel
ontbrak. Midvoor Reindsen liet zich vervangen door J.
Lichtenberg en langzamerhand kwam de Winterswijkse
overmacht aan het licht die nog resulteerde in een doel-
punt dat in eerste instantie door back Wesselink op de
doellijn gestopt werd maar het volgende schot ging via
het been van doelman Boss in de touwen. Met nog tien
minuten te spelen bleef Winterswijk het spel beheersen
en aan de zegereeks van Ratti was een verdiend einde
gekomen.

RATTI II — DZC III 4—8
••serves van de Ratti zaUadagafdeling doen het uit-

stekend. Ook hun derde ko^M:titiewcdstrijd, welke zij
op een hardbevroren Rattivwd speelden, werd in een
overwinning omgezet. Het bezoekende DZC III uit Doe-
t i n e h e m beet goed van zich af maar de puntjes gingen
nog net naar de thuisclub 4- :;.
Al in de zevende minuut wist rechtbinnen J. Arendseni
Rat l i de leiding te geven, to^^zijn schot via een speler
in het net verdween l—0. R^B^bleef in de aanval en in
de 25e minuut wist midvoor^H. Kappert uit een goed
genomen vrije trap van B. te Lindert de stand op 2 O
te brengen. Een keiharde bal van de voet der Doetin-
chemse midvoor uit een scherpe pass van links, bleek
voor Ratti-goalie Klein Geltink te machtig en het was
2 l waarmee de rust inging.
Na de thee ging het gelijk op. Bij een gevaarlijke situatie
voor het DZC-doel kon Ratti's linksbuiten J. Lichtenberg
tussen een wirwar van spelers door de stand op 3—l
brengen. De tegenpartij kwam hierna opzetten. Bij een
aanval over de rechtervleugel liep een der Ratti-verde-
digers juist in de baan van het schot en knalde in eigen
doel 3—2. Onmiddellijk daarop werd het 4—2 toen een
der DZC spelers bij een onoverzichtelijke situatie even-
eens in eigen doel schoot. Een kwartier voor tijd bracht
de linksbuiten der gasten met een vliegend schot de eind.
stand op 4—3. Ratti trachtte nog verder uit te lopen.,
maar de Doetinchemse defensie bleek onvermurwbaar.

VOETBALPROGKAMMA
Het programma voor a.s. weekend van de v.v. Vorden:
Ratuin I—Vorden I; Vorden II—WVC III; Vorden III
—Zutphen IV; Hoven V—Vorden IV; Oeken III—Vor-
den VI; Brammen VI—Vorden VII; Steenderen BI—
Vorden BI; Vorden B2—Be Quick B2; Brummen Cl—
Vorden Cl; Vorden C2—Dierenöe Boys C2.
Het programma voor a.s. weekend van de s.v. Ratti:
zaterdagafdeling: Ratti I—Zelos IV; SKVW IV—Ratti
II; Baakse Boys Al—Ratti Al; Sp. Brummen C2—Ratti
Cl. Afdeling zondag: Ratti I Markelo III; Keyenborg-
se Boys IV—Ratti II; Ratti III—H & K V.

DAMMEN
NEDERLAAG VOOR DCV II TEGEN ZDV

In een zeer spannende wedstrijd heeft het tweede tiental
van de Vordense damclub DCV in Zutphen met 11—9
verloren van ZDV I uit Zutphen. Beide ploegen zijn de
naaste belagers van koploper Denk & Zet uit Dinxperlo.
In een gelijkopgaande partij kwamen J. J. van Dijk en
Lammers aan bord een remise overeen. B. Wentink had
tegen Van Ernst sr een moeilijk begin maar kreeg wel-
dra een iets betere stand maar verder dan remise kwam

HIJ KOMT . . . HIJ KOMT

Geen dorp of stad in ons land, of de goede Sint
vereert de bewoners met een bezoek. Per boot, au-
to of zelfs per helikopter komt de Goed-heilig-
man aan. In veel -wallen wacht het wi t te paard
als toppunt van romantiek. Zwarte pieten be-
den de .stoet . Kle in t jes rekken zich uit op hun te
nen, als /.ij t e n m i n s t e n i e t op vaders schouders zi t-
ten, OfTfl e l k e ^ l i m p van de/e legendarische bis-
schop te / ien . Hoe oud men ook vve/cn mag, aan
de stoer van dit grootste a l le r winterfees ten, kan
geen mens zich o n t f , V.-r !,, ons allen leeft im-
mer:; hè: k ind , mei zij.i v i /v/achting voort ?

Mocht ook bij u de Sint zijn opwachting maken,
neem uw camera mee. En fotografeer dan niet
a l l e e n de bisschop van Myra, maar neem ook een
pren t van uw kleintje of van een van de vele
kleintjes aan de kant. Hun gezichtjes zijn kapi-
talen waard. Kapitalen voor later. Later als al de
k le in t j e s groter /ijn en op hun beurt aan de kant

t, met hun M i e n t j e of Keesje. Koto's onthou-
den nu eenmaal . . . wat mensen vergeten.

l'.S. Cebru ik voor onze grauwe winterdagen even
een f i lm van 21 DIN, dan hebt u wat reserve als
het zonnetje verstek laat gaan. Komt de Sint bij
u thuis ? Dan is het nog eenvoudiger want de
f l i t s l amp levert u een, zee van ingeblikt zonlicht.
Flits bij voorkeur met een film van 21 DIN, de
beste afstand is 2Va meter.

Wentink toch niet. Aan bord drie speelde W. Wassink
tegen oud-hoofdklasser De Vries een goede partij en.
kwam tot een welverdiende remise. H. Wansink kwam
in het eindspel tegen Van Beem door een mooie slagzet
voor te staan, maar door op een verkeerde plaats dam
te maken liet hij de winst glippen en werd het remise.
G. Dimmendaal, die uitkwam tegen H. Meurs, kreeg het
n ie t moeilijk en kon gemakkelijk tot winst komen. Aan
bord zes kwam H. W. Esselink uit tegen F. Duvigneau.
De Zutphenaar maakte een verkeerde afruil, kwam vast
te staan en was gedwongen op te geven. Dat Vorden in
f e i t e de wedstrijd met 11—9 verloor kwam in feite door
Hulshof. In zijn partij tegen Van Ernst jr kwam de
Vordenaar nl. op gegeven ogenblik drie schijven voor
te staan, maar door een verkeerde voortzetting werd
het toch nog remise.
J. Hoenink kon het tegen de ervaren Slorm niet bol-
werken en verloor kansloos. Aan bord negen gaf de
jeugdige B. Rietman zijn tegenstander W. Walgaard kra-
nig partij maar moest door gebrek aan ervaring toch
met lege handen huiswaarts. J. Roozendaal kwam tegen
Jager bij een stand van 5 om 5 zo vast te staan dat hij
moest offeren, en daarna zijn partij verloor. Al met al
kan men zeggen dat de gelukkigste ploe- in e ft gewon-
nen.

KAMPIOENSKANS VOOR DCV II VERKEKEN
Door maandagavond in Dinxperlo met 13—7 van Denk
& Zet I te verliezen is de kans op het kampioenschap
voor de reserves van DCV uit Vorden definitief verke-
ken. Wat niet wegneemt dat het tweede tiental van
DCV (dat vori» seizoen r^ is gepromoveerd naar de
eerste klas) zich tot dusv^^n de nieuwe omgeving uit-
stekend heeft geweerd. H^rkampioenschap zal in deze
klasse nu worden uitgevochten tussen Denk & Zi
.Dinxperlo en ZDV uit Zutphen.

In de ontmoeting tegen Denk & Zet slaagde er voor
DCV alleen G. Hulshof in de volle winst te boeken. Hij
behaalde deze overwinnin^^ankzij een schijf winst in
het middenspel. Aan horigen kon J. J. van Dijk het
tegen H. Luimes niet bolwerken evenals B. Wentink aan
bord twee die zijn meerdere moest erkennen in J. Lam-
mers. W. Wassink en J. Rexwinkel speelden een goede
partij met remise als resultaat. Aan bord vier werd H.
Wansink teger, H. Eykelkamp door een damzet verrast
wat een schijf achterstand betekende en de Vordenaar
uiteindelijk de partij kostte. W. Heuvink en G. Lenkhof
kwamen na een spannende partij remise overeen.
Aan bord zes gaf G. Dimmendaal in het begin reeds 2
schijven ,weg' en deze snelle achterstand kon hij tegen
K. Walter niet meer goed maken. Na een boeiende par-
tij lukte het H. W. Esselink tegen A. Plukker nog juist
tot remise te komen. De partijen aan bord negen en ien
tussen resp. J. Hoenink en J. Geven en tussen H. W.
Offereins en J. Heideman eindigden eveneens in remise
zodat de eindstand 13-7 in het voordeel van Dinxperlo
werd.
De eerstvolgende wedstrijd van DCV II wordt gespeeld
op maandagavond 2 december in Sinderen tegen DSO.

ONDERLINGE DAMKOMFETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden
vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld: Dimmendaal—Offereins 2—0; Nijenhuis—Leunk
l—1; Hulstijn—Roozendaal 2—-0; Hulshof -Wansink l
—1; A. Wassink—Van Dijk 2—0; Wiersma—Geerken
0—2; Breuker—Ter Beest 0—2; W. Wassink—Klein
Kranenbarg O—2; Wesselink—Van Dorsten 2—0.

VOORRONDEN JEl (JDDAMKAMTIOENSOHAT
DISTRIKT OOST
In de strijd om het persoonlijk jeugddamkampioenschap
van distrikt Oost (voorronden) werd dit weekend in
Vorden slechts één wedstrijd gespeeld. Van de Beemt
en H. Meurs speelden remise.
Met alleen nog de wedstrijd B. Rie tman H. Meurs die
waarschijnlijk op 25 november wordt gespeeld, voor de
boeg ziet de stand er als volgt uit:
1. W. Wassink, Vorden 6-9; 2. B. Rietman, Vorden, 5-8;
3. J. Leunk, Vorden 6-8; 4. Van de Beemt, Brummen
617; 5. H. Meurs, Zutphen 5-6; 6. Postma, Warnsveld
6-2; 7. mejuffrouw Bargeman, Warnsveld 6-0.

De drie groepswinnaars in Vorden, Eibergen en Doe-
t i n e h e m spelen de ifnalepartijen tijdens het persoonlijk
jeugddamkampioenschap van Gelderland dat volgende
maand in Arnhem zal beginnen. De drie nummers twee
spelen om de vierde finaleplaats. A.s. zaterdagmiddag
23 november zal de eerste wedstrijd gespeeld worden in
zaal Eskes te Vorden tussen de nummers twee van Ei-
bergen en Doetinchem.

BILJARTEN

VERDIENSTELIJKE ZEGE VAN KOT
Het eerste drietal van KOT is er in de uitwedstrijd te-
gen Voorst I in geslaagd een verdiende 2—5 zege te
behalen, waardoor de Vordenaren weer een plaatsje op
de ranglijst zijn gestegen.
J >e individuele uitslagen waren: W. Bruggink 108 (96)
—J. Klein Hekkelder 279 (279); H. J. van Eist 101 (61)

H. Zieverink 114 (114); H. Hendriksen 88 (88) H.
Meyerman 95 (68).
Hei tweede drietal van KOT verloor thuis met 5 2 van
de Pauw uit Warnsveld. Hier waren de uitslagen: W.
Pardijs 220 (220)—J. Baanders 227 (199); J. Wijnber-
gen 121 (102) K. de Groot 147 (147); W. Remmers 87
(95)--J. Nagtegaal 121 (121).

In klasse C3 verloor KOT III met 9—0 van Poorte II.
De gedetailleerde uitslagen van deze wedstrijd waren:
J. Vermeer 92 (92) B. Seesink 85 (62); J Klaassen
85 (85)—G. Helle wegen 85 (79; J. Koenen 77 (77)—S.
Huizinga 85 (78); G. Verbeek 77 (77) W. Zuurveld
77 (56).
KOT IV kon het thuis niet bolwerken en verloor even-
eens met 9—O van DLS III. De gedetailleerde uitsla-
gen waren,; B. v. d. Straaten 77 ( f > 7 ) Piepers 77 (77);
W. Seesink 69 (60)—Arbel 62 (62); G. van Hunen 62
( • ! ( ) ) Hendriks 62 (62 ) ; H. Eggink < > 2 < r > 2 ) J. Bane-
man 62 (62).
KOT V handhaafde zich fraai op de bovenste plaats door
met 7—2 van Poorte IV te winnen. De persoonlijke uit-
slagen waren: M. H. Geerlings 53 (53)—Joh. Stapper
62 (61); A. Kalf 53 (33)—A. J. Boers 53 (53); H. Wis-
seborn 44 (43)—G. Sleuring 44 (44) ; J. Nijveld 44 (38)

.Ion. Vriezekolk 44 (44) .

Welk bedrijf
of vereniging
moet veel adresseren?

Door aanschaf van een elektrische
adresseermachinc hebben wij aan te
bieden een zeer goede

handmachine
waar u automatisch uw adressen mee
kunt maken, ongeacht het aantal
adressen.

Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 1404

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 32

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: Ie) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Wanneer hee t t xe de machts-
wellust en de gewetenloosheid van de politici vlammend aan de
kaak gesteld V .la, ik weet dat er naamloxe enkelingen xijn, priesters
en dominee's, die een/aam in de concentratiekampen verrotten !
Maar de Kerk als i n s t i t uu t hee f t voor mij afgedaan . . ."
M a r t i n had v lug gesproken, een onverhoedse stortvloed van woor-
den, onredelijk en onbeheerst, een ware uitbarsting,
De priester, die klein en gebogcnhoofds vóór M a r t i n xat, scheen

aanvankeli jk onder dexe beledigende tirade te groeien tot een xuil
van ver/et, x'n ogen vlamden ! Toen hoop; hij xuehtend het hoofd.
Met een bijna toonlo/e stem xei h i j : „.Ia, als de Kerk in eigen
kracht en met Hst en geweld de /akun recht wil xetten, en de leer
zuiver wil houden, /onder de l iefde en de zachtmoedigheid van haar
Heer, - ja dan is xe wel bij de duivel te biecht gegaan. Tot dat in-
xicht xijn wij gekomen - en komen wij, op on/e lange en moeilijke
weg. Dat xal ook maken dat het ver t rouwen xich herstelt, dat is al
be/ig te gebeuren, b l i jkbaar ook bij u mijn xoon, die vr i jwi l l ig bent
gekomen, - s terker nog, die uw komen hebt doorgexet ondanks dat
u sterk werd gehinderd ! Wij wi l len nu verder niet twisten, maar
we willen ons oor te luisteren leggen en st i l xi jn. Kn met val len en
opstaan verder gaan in de navolging van ( ' h r i s tus . Nu dan. spreek
het uit . . ."

l l i j keek Mar t in aan, hij wacht te of dexe nu datgene xou doen wat
van een biechteling mag worden verwacht .
Maar Martin had xichxelf xo vaak wi j sgemaakt er geen behoefte aan
te hebben x'n schuld te bekennen, dat hij er nu, op het gegeven
moment, niet toe kon komen: een beklemmend ogenblik. Mij dacht:
,,Zo is 't met mij gesteld. Ik vocht altijd beter tegen anderen dan

tegen mexell ," - hij bedacht dat hij de hele oorlog door nog nooit
gewond was geweest. „Ook h e e f t n iemand mi jn l i c h a m e l i j k e integri-
tei t aangetast , - xe l f s Kubixek niet, maar dut kun veranderen. Ik
ben echter geestelijk verwilderd, dat is het. Ik erken het, maar ik
heb me van (iloede's invloed bevrijd, ik ben los ook van die hele
troep."
Plotseling werd hij er xich sterk van bewust dat er van dat ogen-
bl ik af, waarop hij had besloten xich van (iloede's banden te be-
vrijden, niets dan stilte in hem was geweest, „een stilte waarin ik
me/elf heb teruggevonden, waarin de persoonl i jkheid is ge-
intregeerd. l Ia ! Ik xal hun l i jdend voorwerp niet meer x i j n . Ik xal
optreden als handelend onderwerp, xoals mijn vuiler xei, dat ik
moest doen. Ik xal de boeien van het autori taire regime, dat alle
bronnen van het v :> lk vergift igt , verbreken. Kn de cirkel, die m'n
vader is begonnen, xal ik voleindigen. Kn wat ook m'n lot mag xijn,
(Joel van m'n vader, wees ook mijn C J o d , al ben ik xclts niet ge
rechtigd Uw Naam aan te roepen".
Nu was de b l i k , die hij op de priester r icht te , niet die van een
hulpe loxe , a f k e r i g e , maar van iemand die vol ver t rouwen is.

(wordt vervolgd)



lange
cadeaulijst heeft
St Nicolaas nodig

Voor dames en meisjes
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DCT8TER8

SCHORTENDUSTEIIS

KOKKEN

BLOUSES

JAPONNEN

DEUX-PIfcCES

VESTEN

PULLOVERS
TRUIEN

SJAALS

HANDSCHOENEN

WANTEN

NYLONS

I'ANTYNYLONS

srOUTKOUSEN

I'AKAPLUIES lang

PARAPLUIES vouwbaur

BORDUURWERK
op allerlei gebied

ZAKDOEKEN in iloos

ZAKDOEKEN met letter

BADDOEKEN in luxe doos

KEUKENDOEKKN
in luxe doos

W A S H A N D J E S in 1ux«> doos

l» Y A M A'S

NACHTHEMDEN

SCHOKTEN hele en halve

Voor heren en jongens
OVERHEMDEN

WEEKENDERS

ZELKB1NDEKS

SOKKEN

SJAALS

VESTEN

TRUIEN

IM'LLOVEHS

BBBTEL8
ZAKDOEKEN in doos

ZAKDOEKEN niet letter

BADDOEKEN in luxe doos

PARAPLUIES lang

PARAPLUIES vouvvbaar

HANDSCHOENEN

WANTEN

MANCHETKNOPEN

DASSENHOUDERS

PYAMA'S

SPORTKOUSEN

Voor het hele gezin
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*ft
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*
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WOLLEN DEKENS

ACRYL DEKENS

(JESTIKTE DEKENS

BEDSETS

TAFELLAKENS

OMBIJTLAKENS

FLANELLEN LAKENS

in effen en gedessineerd

SPREIEN

SLAAPKAMERKLEEDJES

POLYETEK MATRASSEN

in één- en tweepersoons

BOXEN

COMMODES

KINDERSTOELEN

KINDERDEKENS

LEDIKANTJES

SIKRKLEEDJES

H.LUTH

Het enige lichtpunt
op de Nieuwstad!

Gemeente Vorden
Wegens herslraatwerk zal het eersle .mulen l te van

„de Boonk" vanaf heden, •gedurende | ) lm. .'! weken

zijn afgesloten voor a l l e ve rkee r .

Omleiding geschiedt via de I ) e e j i n i j e \ veg en l i e t

Jebbdnk.

Vorden , -H) n o v e i n b i ï r 11)68.

Burgemeester en. Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
Van Ar kei.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Bama-sokken
in uw rubberlaarzen

ALS SINT NICOLAAS(;i<]S(".fENK

i'.l . l /ONDER W K I . K O M

Prijs v.a. f 3,50

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Het geschenkenhuis bij uitstek

Alle soorten merkartikelen
in speelgoed huishoudelijk en luxe!

M A R K L I N treinen
W I L D E 11 K A S poppen
F A L L ER huisjes en/..
A L B E R T rolschaatsen
C A R II E R A autobanen
P O P P E N W A (i E N S
L I N C O L N autobanen
P O P P E N W I E (J E N
B l L L E R mechaniek
F O R N D I S J E S
D I N K Y T O Y S auto's
J 'V M B O spellen
M A T C H B O X auto's
T O M T E auto's

K l i N S 'l N IJ V E R H E I D
S O L \ tatVIgerei
S l' E N 7 O opbou\vservi«"/,en
L K K K I) A M jrhiswerk
I) M l) R l E H O E K pot te rie
M E L I T T A voor het koltïey.etten
L E D E R W A R E N
B O L D O O T eau de cologii"', a f ier shave enz.
B Y O U X
M E T A W A tin en chroom
I N V E N T U M huishoudelijk elektrisch
II II X B A N T I A home steel
T O M A D O huishoudhulpen

't is KOERSELMAN
waar u slagen kan

W I N K E L C E N T R U M B U R G . GALLfcESTRAAT — TELEFOON l . ' tK!

Luxor ^gsautomaat
* f 398,-

VRAAGT INLICHTINGEN

G. WEULEN KRANENBARG
VORDEN

A.S. /ATEIÏDACJ 2« NOVEMBER

•

Kroneman-Jörissen
Burg. Gallóestraat

Waardevolle geschenken geven vreugde!
Rijbroeken van Ohatelain*', y.itten als gegoten, vanaf f 19,50. Ruitercaps, y.vveepjes,
sporen, rijlaarzcn.

Manchetknopen, dasspclden, sleutelhangers, sjaals en hoofddoeken niet mooie paarde-,
ruiter- of jachtinotieven.

Ruime ken/e in boeken en romans voor jagers, ruiters en natunrvrienden.
Drinkservics, glazen met gekleurde oi' ingeslepen \vi ldmoticvcn.
Luchtbuksen en -pistolen in de betere merken.

Echte jagerskijkers, kontraslrijk, helder beeld. Hard coated lenzen. Water- en stofdicht.
Merk: CARTON, is iets bijzonders. Met lederen tas en l jaar schriftelijke fabrieksga-
rantie, vergr. 8 x 30 ƒ 75,—.

Tiroler loden jagersjassen voor dames en heren.

l )tv,c e.n velo andere sportieve' sescheriiken vindt u hij:

Martens
Wapen- en sporthandel . Vorden . Zutphenseweg 15 a - Telefoon 05752-1272

St Nicolaas cadeau's
VOOR GROOT EN KLEIN

Boeken, pockets, kantoorartikelen,
Iröbelartikelen, spelen, Sint Nicolaas.
papier enz.

Het adres

Fa Hietbrink
Telefoon 1258

Blaupunkt
Philips
radio
en televisie

P. Dekker
Telefoon 1253

Elektro Technisch
Installatie Bureau

( iKEK MET DE A.S.
SINT NICOLAAS

een paar
schaatsen!

Wij y.ijn ruim gesorteerd in noren,
friey.en en prachtige sclinnnrijd<Ts
en/,.

,lolli;eiislloivii vanaf J Ü8,.r>0

Door aanschaf van een, s l i j i > a | i p a i a a i
xijn wij in slaat ook a l l e m e r k e n
V A K K U N D I G TE S L M P K N

KOM EENS EEN KIJK.l E NEMEN
BIJ

6EBR.BARENDSENVORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER 500 gram 178

DINSDAG

GEHAKT 500 gram 198

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram 168

PRIMA KOFFIE 250 gram 135

MARGARINE 3 pak 84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RIB-, HAAS. EN

SCHOUDERKARB. f>00 gram 325

DOORREGEN

RUNDVLEES 500 gram 275

VERSE WORST 500 gram 235

GEHAKT 500 gram 198

HAMKAAS 200 gram HO

SNIJVVORST 200 gram 1OO

BOTERHAMWORST ... 200 gram 60

KALFSPATEE 200 gram HO

HEIDEHONING 25O

BLOEMHONING 175

ZUURKOOL 500 gram | ._

FUNK ROOKWORST . 250 gram

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Cadeau'
waar St Nicolaas
zijn mijter voor afzet!

Setterlaine
PI LLOVEKS EN VESTEN

Hollandia
NACHTHEMDEN, PVAMA'S
EN O N D E R J l i R K E N

Koala
TRICOT PYAMA'S

Jorzolino
TAFELSETS, BEDSETS EN
I5ADSETS

EN/. EN/. EN/.

/IE ETALAGES

RAADHUISSTR.. VORDEN



Sinterklaas-aanbiedingen
Huishoudelijke artikelen
BROODTROMMEL geheel roestvrij staal Sintprijs

TELEVISIEKAN zwaar verchroomde thermoskan, inhoud 1 liter Sintprijs

TELEVISIEKAN roestvrij staal, inhoud 1 liter Sintprijs

HAARDKETEL .Daalderop' koper verchroomd ƒ 20,50 Sintprijs

PERSONENWEEGSCHAAL volledige garantie Sintprijs

BLOEMVAAS zwaar verzilverd Sintprijs

ROLVEGER .Leifheit' pikt alle kruimels weg Sintprijs

DEKSCHAAL roestvrij staal met deksel 14 cm Sintprijs
IDEM 16 cm f 11,25 en 20 cm ƒ 16,45

MEDICIJNKAST met spiegel .Carver' plastic Sintprijs

KOELKASTDOOS stapelbaar, helder plastic Sintprijs

SCHOTELWARMER of theelicht met waxine Sintprijs

NOTENKRAKER fraaie houten, met schroef Sintprijs

KLEERHANGER luxe overtrokken Sintprijs

Voor de keuken
KOOKSET ,B.K' superaluminium bestaande uit 4 kookpannen 16, 18, 20 en
22 cm, 2 steelpannen 14 en 16 cm, koekepan met teflon bekleding
GRATIS kookpan 24 cm a ƒ 22,50

SNELKOOKPAN .Tornado' nu op alle snelkoopannen f 15, — reduktie
bv. snelkookpan 5 liter ƒ 55,75 Sintprijs

FLUITKETEL Jhekla' koper verchroomd, inhoud 2 liter Sintprijs

STEELPAN roestvrij staal, 1 liter inhoud Sintprijs

BROOD- EN VLEESSNIJMACHINE met formica blad f 23,95 Sintprijs

TRAPKRUK stalen buis, inklapbaar, handig om gauw overal bij te kunnen Sintprijs

PEDAALEMMER roestvrij staal, royale inhoud, plastic binnenemmer Sintprijs

PEDAALEMMER .Gerda' plastic Sintprijs

KOOKWEKKER .Stella' f 12,95 Sintprijs

WANDBLIKOPENER voor snel blikken openen Sintprijs

LEPELREK ,Kabé' roestvrij staal met wandhanger Sintprijs

PANLAPSET driedelig, schortje, panlap en ovenwant Sintprijs

FLESSENDRAGER voor 6 flessen Sintprijs

27.95

2O,75

29,95

14.95

12.95

9.50

9.45

8.95

5.95

1,95

1.85

1,75

1.25

Sintprijs 106. 5O

4O.75

12,95

11.95

18. 5O

17,95

15.95

6.5O

9.95

7.90

14.9O

4.5O

2.75

Spoelen-Schoon
KOEKEPAN .Schultina' 26 cm, bekleed met krasvaste laag,
water en vet afstotend

EIERBAKPAN .Schultina' met krasvaste teflonlaag

STEELPAN ,Schultina1 met krasvaste teflonlaag, inhoud 1,5 liter

STEELPAN .Schultina' koken, spoelen, schoon, inhoud 1 liter

Glas en aardewerk
KOFFIESERVIES .Melitta' 9-delig

PYROFLAME KOOKPAN uit de koelkast zo op het vuur, inh. 1,2 l ƒ 19,50

KOFFIEKAN .Melitta' heldere vuurvaste glazen kan kompl. met opzetfilter

KOP EN SCHOTELS porcelein met fris decor, per zes stuks

ETAGESCHAAL met vergulde drager ƒ 9,90

VUURVASTE SCHOTEL .Jenaer' met roosdecor ƒ 9,50

PINDASTEL .Leerdam' glas ƒ 8,75

SHERRYGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BOURGOGNEGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BORRELGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

PORTGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

WIJNGLAZEN .Leerdam' 6 stuks

BIERGLAS op voet per stuk

COGNACGLAS per stuk

Sintprijs

Sint

Sintprijs

Gereedschap
STALEN GEREEDSCHAPKIST, DRIEDELIG, 53 CM LANG met een royale
inhoud, bestaande uit: handzaag 18"; hamer 250 gram; nijptang 18 cm;
combinatietang 7"; cetaflex lijm; fretboor; schroevendraaier; metaalzaag Jr;
potlood; duimstok; zijsnijtang; buigtang; spijkers

STALEN GEREEDSCHAPKIST, 35 CM LANG met de volgende inhoud:
hamer 250 gram; nijptang 18 cm; duimstok; combinatietang 7"; schroeven-
draaier; fretboor; davidschaaf; metaalzaag; beugel Jr en spijkers

STEL a 6 STUKS ,GEDORE' STEEKSLEUTELS van 6 tot en met 17 mm;
Gedore schroefsleutel 8"; kruiskopschroevendraaier; buigtang 5" en een
stel ringsleutels 10-15 mm

RINGSLEUTELSET glanzend vernikkeld. 6 st. maten 8 t.m. 19 mm ƒ 12,50

RINGSLEUTELSET 3 stuks maten 10 t.m. 15 mm ƒ 4,50

BOOROMSLAG met ratel

GEREEDSCHAPKIST staal, blauw gelakt, met draagbeugel f 8,50

WATERPAS zakformaat, lengte 225 mm f 4,85

SETS METAAL SPIRAALBOREN sneldraaistaal uitvoering. In plastic
cassette, inhoud 9 boren van 1,0-5,0 mm met 0,5 mm oplopend
Set in metalen doos, inhoud 11 moren van 1,0-6,0 mm met 0,5 mm oplopend

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Hobbysets
SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINE 8 MM inklusief poetsvacht; lappen-
schijf; staaldraadborstel; messenslijphulpstuk; slijpsteen; schuurschijven;
rubber steunschijf met as en bevestigingsas. Alles in een sterke koffer Sintprijs
Bovendien extra horizontale boorstandaard waarde f 15,— GRATIS

SKIL ELEKTRISCHE BOORMACHINES vanaf

15.75

9.75

11,25

9,95

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

21,50
15,50
7,95
7,95
7,50
6,95
5,95
5,95
5,95
4,95
4,95
4.95

9O
7O

Sintprijs 29,75

Sintprijs 19,95

17,50
9,85
3,90
6,95
5,50
4,15

4,95
12,1O

95,-

64,50

Autobenodigdheden
PECHKOFFER lang 50 cm. Een handige koffer voor het opbergen van
gevarendriehoek, sleepkabel, gereedschap enz. f 8,15

AUTOWASBORSTEL

KRUISSLEUTEL 17 en 19 mm ƒ 7.30

TECTYL .Valma' in spuitbus ƒ 4,95

ICE FREE .Valma' in spuitbus met ruitenkrabber ƒ 4,25

RUITSCHOON .Valma' anti-vries voor ruitensproeiers ƒ 3,80

WASH AND SHINE .Valma1 f 3.75

Radio-Televisie
DRAAGBARE RADIO .Philips' met 2 luidsprekers in draagtas f 109,—

DRAAGBARE RADIO .Philips' met F.M. kompleet met draagtas ƒ 149,—

DRAAGBARE RADIO .Philips' miniatuurtechniek met F.M. band, lange- en
middengolf, kompleet f 169,—

RADIO voor lichtnet .Philips' met 2 luidsprekers in houten kast f 399,—

RADIO voor lichtnet .Telefunken' met F.M. al vanaf

GRAMMOFOON .Philips' met krachtige versterker, voor 45 en 33 toeren-
platen f 169,=>

BANDRECORDER .Philips' tweesporen techniek, automatische opname-
sterkteregeling. Kompleet met mikrofoon, geluidsband en aansluitsnoeren
ƒ 299 —

CASSETTOFOON .Philips
met tijdelijk 3 musicassettes waarde f 22,50 voor ƒ 10,—

TELEVISIE zwart-wit .Philips' ,Erres' .Telefunken' met aantrekkelijke inruil-
mogelijkheden. Prijzen zonder inruil al vanaf
Vraag naar onze inruilaanbieding

KLEURENTELEVISIE .Philips' geschikt voor ontvangst van de Nederlandse
en Duitse kleuren en zwart-wit televisieprogramma's. Alle dagen demon-
stratie aan de zaak of bij u thuis. Prijs zonder inruil
Hoge inruilmogelijkheid

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

6,50
5,90
4,75
4,45
3,75
3,40
3,25

Sintprijs 69,75

Sintprijs 129,*

Sintprijs 149,-

Sintprijs 299,-

198,-

Sintprijs 139,-

Sintprijs 239,-

99,-

620,-

2095,-

Elektrische apparaten
STOFZUIGER .Philips' draaitop

STOFZUIGER^rres' Jumbo f 182,—

VERWARMINom)EKEN .Erres' 1-persoons onderdeken

STOOMSTRIJKER .Philips' f 59.95

STRIJKIJZER .Rowenta' lichtgewicht ƒ 34,50

HAARDROOGJ^P .Philips' van f 49,95 voor ƒ 39.95
bijpassend vlARtatief f 18,25

HAARDROOGKAP .Ismet' met tafelstatief

HAARDROGER .Erres' Rosetta f 69,50

COFFEE MAKER .Daalderop' roestvrij stalen kan voor automatisch koffie
zetten van 12 koppen koffie f 78,50

BROODROOSTER automatisch

BROODROOSTER .Kalorick'

VENTILATORKACHEL met thermostaat en aangemonteerd snoer

WEKKER «General Electric' elektrische wekkerklok

TAFELVENTILATOR .Erres1 f 22.50

SCHEERAPPARAAT .Remington' Selectric ƒ 98,50

SCHEERAPPARAAT .Remington' Selectric 300 f 119,—

ELEKTRISCH FORNUIS 4-plaats waarvan 1 snelkookplaat, oven met
thermostaat ƒ 375,—

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

139.-
159,-
65.-

52.45
25.-

32,50

39,75
33.-

69,75
37,50
16,95
39,50
19,95

18,-
73,50
89,-

Sintprijs 325,-

Afwasautomaten
DE AFWAS WORDT VOOR U GEDAAN

AFWASAUTOMAAT .Philips' een bovenlader voor 8 standaardcouverts.
Gemakkelijk verplaatsbaar op wieltjes. Drie afwasprogramma's
met waterontharder ƒ 999,— Sintprijs 895, •

AFWASAUTOMAAT .Philips' royale voorlader, kapaciteit 12 standaardcou-
verts. Drie afwasprogramma's, met waterontharder ƒ 1549,—

Wasautomaten
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE .Philips volautomaat cc 1000.
De enige volautomaat die werkelijk goed centrifugeert ƒ 1599,—

ERRES WASAUTOMATEN met inruil al vanaf

MARIJNEN WASAUTOMAAT 4 kg met centrifugegang f 799,—

DROOGAUTOMAAT uit de centrifuge uw was strijk- of kurkdroog maken
in de wasdroger voor 2,5 kg was

Sintprijs 1349,-

Sintprijs

Sintprijs

Sintprijs

1199.-
698,-
499,-

295,-

Koelkasten-Diepvries
KOELKAST 170 liter, kastmodel ƒ 478,^-

KOELKAST .Marijnen' 155 liter, tafelmodel f 349,

DIEPVRIESKIST .Sigma' en ,Esta' vanaf

Sintprijs 350,-

Sintprijs 279,-

485,-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46
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Een groot assortiment
pocketboeken, geïllu-
streerde bladen, da-
me»- en modebladen
vindt u bij

Sigarenmag. D. Boersma
Dorpsstraat 6

T/m 5 december:
GEREED8CHAPKISTEN

j 5,50 per stuk
Doe.-het-y.ell' centrum
Iliirmsen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vajkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon

'JAN HASSINK'
biedt u een uitnemende sortering

St Nicolaas-geschenken
waaronder

FOTO-AL1H IV1S, 1,1 XK l'OST
V D L I ' K N N U N , It ALPEN N EN
BOEKEN voor jong en oud
KCIIRMFMAPPEN. 7AKA<iEM)A'S
l »«!), VEUFDO/EN

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAOTER

EEN MOOIE EN
DKUKLIJKE PIJ l'

is een gewaardeerd
St. Nicolaascadeau
grote keuze vindt u
bij

Sigarenmag. D. Boersma
Dorpsstraat 6

TWEEDELIG
BOEKENREK

met teakhouten
schapen slechts
ƒ 21,50

I>oe-het-y,elt' centrum
Hanuflèn

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEÜLEN
KRANENBURG

fl-.iurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lüftogt,
L . van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldw^k

KEUKENKASTEN
keuze uit meer dan 20
soorteni, vanaf ƒ 20,-

Doe-het-zelf-centrum
Harmseii

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

Wapen u
tegen koude nachten!

Koop een veilige
elektrische deken
Keuze uit VERSCHILLENDE
merken, zowel l- : i l s 'J-per, nous

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

Suêde hoge schoenen
MET WARME VOERING N H VOOR
LEUKE

cadeauprijs
24/29 ƒ «,!).r>
30/35 ƒ 7,«)r)
36/39 ƒ «.$>.">
40/46 ƒ !>,!>")

WULLINK's
SCHOENHANDEL

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zeLf centrum
llarmsen

Altijd vuur bij de hand
met een

<; ASAANSTEKER
van

Sigarenniag. D. Boersmu
Dorpsstraat 6

Retexturingsbedrflf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand rok-
ken, vesten, jumpers en
truien chem. reinigen, van
ƒ 3,— voor ƒ 2,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dykman, Lochemse-
weg 52 a

Wij helpen u uit de zorg
door u te adviseren

BIJ DE KLUZE VAN EEN BLIJVEND SINT NICOLAASGESCHENK

Onze geheel vernieuwde etalage geeft u een goed overzicht van de
eenvoudige tot meest verfijnde cadeaus in goud, zilver en uurwerken.

Bovendien ontvangt u een kostbare folder met afbeeldingen en prijzen
van een assortiment waarin u zeker kunt slagen.

JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN SIEMERINK ZUTPHENSEWEG 15 TELEFOON 1505

Agenda

Onbetwist de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 . Vorden

Peugeot
bromfietsenS P E C I A A L Z A A K

een pracht
Sint Nicolaascadeau

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

Vorden 2 - <merl
WVC 3

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Kikt; vrijdagmorgen weekmarkt

22 nov. Feestavond GMvL, Bond van Plat-
telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

23 nov. Feestavond CJV Leesten-Warken in
de ontspanningszaal Groot Graffel

23 nov. Feestavond GMvL, Bond van Plat-
telandsvrouwen en Jong Gelre (afd.
Vorden)

22 nov. Propagandafeestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw

23 nov. Propagandafeestavond Jong Gelre in
het Nutsgebouw

28 nov. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
28 nov. Bejaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.
30 nov. iMvstavond ABTD 50-jari»' beslaan

in zaal Schoenaker
Herv. Vrouwengroep Linde

Rode Kruisavond in hotel Bakker
Jong' Gelre sport - xpel Kxelse molen
Nutsavond
Hrjaardenkrin»- 14.15 u. Nut.s; ; i ' |>.
Volksdansen .long Gelre
Balavond v.v. Vorden in café-rest.
,'t Wapen van Vorden'
Kerstzang in de Herv. kerk
Kerstavond hengelspoi-tver. de
Snoekbaars (,'t Wapen van Vorden')
Kerstfeest Jong Gelre
Kerstnachtdienst voor iedereen, in de
Herv. k e i - U , 23.00 uur
Dansen Nutsgebouw

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

Dames-cosy muiltjes
LKUK OM TK GEVEN
PRETTIGE ST. NICOLAASPRIJS

vanaf f 2,45

WULIINK'S
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

MAAKT l 1KDKRK SPORTMAN OF -VROUW MET

Trainingspakken in hcianca of katoen, ook in clubkleuren. Turn. of ballelpakjes, voet-
balbroeken. Voiley. en voetbalkleding, elubkousen, scheeiibesehermers. ADIDAS voet-
lialsehoenen. Lederen en plastic voetballen. Voethalpompeii. i;Hitersport{;esclienken in

sortering.

SPORTLEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS
Marten

steeds doeltreffend!

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Vele soorten
TOCHTBAND
aluminium tochtstrips
dorpelstrips enz. enz.

Doe-het-zeLf centrum
Harmsen

ook vooro

DONDERDAG

;{ HAMBURGERS

.'i ( iELI)Ki: .SK SCIIMVEN

VRIJDAG EN /ATER1)A(»

3 HAMBURGERS

KUNDERLAPPKN 500 Krain

VNRSK WORST f.00 Kriiiu

VOOIt I)K ItOTKKHAM

PEKELVLEES lf>0

ROLPENS 150 gram

SU KJE KOOKWORST 2'JO Kram

KOKRENMKTWOKST 150 Kr:ii«

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

99
99

99
240
245

87
89
69
83

HOEFIJZER B. G. VLOGMAN
Nieuwstad Telefoon 05752-1321

dat u onbeperkt mee kunt doen voor de vele prij/eii ,
welke worden verdeeld voor (|e extra prijzen !

Bij iedere 50 nieten ontvangt u een pu///: elormulier en dit doel u in een
hlanko enveloppe en deponert die bij siKarenmaj;a/.ijn Boersma ol café
Schoenaker.

4 pak spar-margarine 159 - 10 procent
l p. Yorker knakworst van 1 1 2 cl voor «)8 et -- 10%

l p. café noir van !)« cl voor 8!) et — 10%

l hl. sper/.iebonen . . ._ . 79 et — 10%

4 p. 7.o-klaar pudding 1 4 9 cl — |<>%

150 grum snijvvorst 89 cl

l vacuüm rookworst 99 cl

3 taa.ipoppen 19 cl

150 K ram borstplaat r>9 cl

l kilo bananen voor 98 cent

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Gems Metaalwerken N.V.
ZUTPHENSEWEG 1-12

heeft plaats voor:

VOHDEN

assistent magazijnmeester
leeft i jd n i ' . - i hoven 120 j aa r .

Moet bereid zijn z i rh verder te ontwikkelen in d « - rich
h n i n i s t r a t i e en h

H i - d e n k u n n e n xich aanint^.dcn . .unluo; ou
bovengenoemd adres of h M e f o n i s e l i



St. Nicolaaskrant

Extra editie van 'Contact' - Uitgave: drukkerij Weevers v.h. Wolters - Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Hoe werkt de
Sint Nicolaasaktie

1968 P

In de periode van 15 nov. t.m. 5 dec.
1968 worden door de deelnemende
winkeliers gratis Sint Nicolaasaktie-
bonnen verstrekt. De deelnemende
winkeliers zijn kenbaar aan een
raambiljet.
Bij uw aankopen ontvangt u gratis
Sint Nicolaasaktiebonnen. Tussen
deze bonnen zijn prijsbonnen ge-
voegd in waarde variërend van
ƒ 1,— tot ƒ 100,—.

Prijsbonnen zult u kennen aan de opdruk van de gewonnen prijs in de
binnenzijde vermeld, zowel in cijfers als in letters.
Om de gewonnen prijs in ontvangst te kunnen nemen hebt u een puzzle-
formulier no. 1 nodig. Dit formulier is bij alle deelnemende winkeliers
eveneens gratis verkrijgbaar. De hierop vermelde puzzle dient juist in-
gevuld te worden en voorzien van naam en adres op de hieronder ver-
melde data bij het bestuur ingeleverd te worden. Als een deskundige
jury de puzzle-oplossing als juist heeft beoordeeld, kunt u uw gewonnen
prijs in ontvangst nemen.

Op vrijdag 22 november, vrijdag 29 november en dinsdag 3 december
kunt u prijsbonnen ter verzilvering aanbieden in café-restaurant ,'t Wa-
pen van Vorden' (F. P. Smit) van 20.00 tot 22.00 uur. Op deze avonden
kunt u daar ook uw enveloppen voor de nevenaktie inleveren.
De laatste uitbetaling vindt plaats op vrijdag 13 december 1968 vanaf
19.30 uur in het Nutsgebouw.

De deelnemende winkeliers hebben de zaken geopend tot 21.00 uur in
de periode van 2 tot en met 4 december. De woensdagmiddags'^iting
vervalt in deze week, 30 november is normale zaterdagsluiting.
Bij de sekretaris van de Winkeliersvereniging, de heer D. Boersma,
Dorpsstraat 6, zijn steeds verkrijgbaar de benodigde puzzleformulieren.

Hier kunt u ook alle nodige inlichtingen krijgen over deze Sint Nicolaas-
aktie (telefoon 1553).
Alle andere zegelverstrekkingen vervallen tijdens de St. Nicolaasaktie.

Als altijd, doch vooral in de Sint Nicolaastijd, zijn in Vorden de vele en
moderne winkels weer gevuld met duizenden artikelen die in deze tijd
weer te koop zijn.
De Vordense winkelier weet dat hij op ieder terrein met zijn tijd is
meegegaan. Daarom kan men daar ook een ruime keuze en een goede
service bieden.

Het kopen in Vorden betekent dan ook gezellig en probleemloos kopen.
Voor de automobilist zijn er voldoende parkeerterreinen vanwaar men
in een goed gecentreerd winkelcentrum alle inkopen kan doen. Vele
straten hebben nog een speciale verlichting, ook zijn er prima eethuizen
en gezellige bars.

In Vorden behoeft men dan ook nergens vergeefs naar te zoeken. Vor-
den is dan ook altijd een bezoek waard. D.

Nog enkele dagen!

Het zal nog slechts enkele dagen duren, dat Sint Ni-
colaas met zijn gevolg weer in Vorden zal arriveren.
Het bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging
heeft van hem vernomen, dat hij dit jaar door drie
knechten geassisteerd zal worden. Dit in verband met
het feit, dat Vorden zich het afgelopen jaar zo heeft
uitgebreid, dat de nachtelijke klauterpartij voor twee
Pieten ondoenlijk zou zijn.

Dit houdt tevens in, dat, om alle Vordense kinderen
tevreden te stellen, Sint verplicht is nog meer dan in
voorafgaande jaren, in Vorden zijn inkopen te doen.
De Vordense middenstand heeft hiermede rekening
gehouden. U kunt het zelf konstateren. De etalages
van de zaken vertonen, ieder in zijn eigen branche,
een fraaie en ruime sortering. De prijzen van de ver-
schillende artikelen zullen voor de ,Sint' beslist geen
probleem behoeven te zijn.

Daarom: koop in Vorden. Tevens dingt u hierbij mee
naar de prachtige prijzen, die dit jaar door de Vor-
dense Winkeliersvereniging beschikbaar worden ge-
steld.

Wij wensen u prettig winkelen toe in verlicht Vorden
en voor 5 december: een plezierig Sint Nicolaasfeest.

Het bestuur.

De televisie, de radio, de berichten en advertenties in de couranten,
de winkeletalages, allen verkondigen weer de komst van de kinder-
vriend bij uitstek, Sint Nicolaas. Alom in den lande maakt men zich op,
de Sint een waardige ontvangst te bereiden.

Zo ook in ons dorp, waar de aktieve winkeliers, achter de schermen
alweer druk bezig zijn maatregelen te treffen om hun etalages ruim
gesorteerd te krijgen, opdat de Sint tijdig voor jong en oud een nuttig
of aangenaam geschenk kan kopen, om daarmede op de dag van zijn
verjaardag in ieder huisgezin vreugde te kunnen brengen.

Ik hoop dan ook, dat het tijdens de Sint Nicolaasaktie 1968 weer ge-
zellig druk zal zijn in ons dorp en dat er blijdschap zal zijn, niet alleen
in de harten van degenen, die met een geschenk worden verblijd, doch
ook in de harten van de winkeliers, die door het maken van een mooie
omzet, de tijd en moeite die zij zich ongetwijfeld getroost hebben, zullen
zien beloond.

Het zij de Vordense Winkeliersvereniging van harte gegund, dat zij aan
het einde van de Sint Nicolaasaktie, deze zullen kunnen bestempelen
als .volkomen geslaagd'.

A. E. van Arkel,
burgemeester van Vorden.

Vorden, november 1968.

tlet goed op.
Ja let goed op, want de komende
Sint Nicolaasaktie van Vorden zal
opnieuw een rekord aan prijzen te
zien geven!

*
Zelfs op de 'nieten1

kunt u grote geldbedragen winnen
Grijp uw kans, doe uw inkopen in Vorden!

U W S A L A R I S V I A D E B O E R E N L E E N B A N K !

veilig

W Gemakkelijk

* zonder kosten

Open ook een Gezinsrekening IMJ de

\\ n

\ v

en. ..\een rer>te van

T

D 132 - Kranenburg

980 VESTIGINGEN

U kunt

er alle kanten
mee op!

Inderdaad, met ons drukwerk kunt u alle kanten op !

Wij vervaardigen nl. niet alleen Sint Nicolaaskranten, doch

ook ALLE voorkomende drukwerken voor handel, industrie

en privé.

En de prijzen?

Vraag gerust eens prijsopgave en u zult zien, dat ook wij

konkurreren kunnen !

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 — Vorden — Telefoon 05752 -1404



Doot net as veur 50 jaor terugge.
Gao veur al oe spul weer nao

GetSchuppers
Dorpsstraote 15 in Wichgem.

Speculaaskoekjes, -dik, -gevuld, -poppen
Banketstaven en -letters

Borstplaat uit eigen bakkerij

Chocoladeletters Droste en Van Houten
en alles voor de

Specialiteit:
Zwaanhalzen - Krui

VOOR AL UW

dranken
HET BOSMANSHUIS

J. RIETMA
Telefoon 1488

Speciaal voor de sint
Een echte kleinbeeldcamera met 2,8 lens 125
sluiter, geschikt voor dia's ƒ 45,—. Daarbij ook
een echte Zeiss projektor met quarts lamp voor
f 119,— en u hebt een mooie

dia uitrusting
voor de feestdagen en voor de
vakantie.

Verder hebben wij alles op
* FOTOGEBIED EN
+ FILMAPPARATEN

Vergroters, belmeters, telele/i^en
en Vieuw Master artikelen

fata
Vorden centrum - Telefoon 1313

DOE-HET-ZELF ARTIKELEN
EN BOUWMATERIALEN

oe-het-zelf Centrum
HARMSEN . Schoolstraat 6 . Vorden

VORDEN WICHMOND

Voor een goede en verantwoorde rijopleiding
met het modernste materiaal gaat u naar:

Cv
Erkende VW rijschool y V- •

J H. SCHIPPERS
Het Wiemelink 59, Vorden
telefoon 1913

Plaatselijke theorielessen met kleurendia's in:
Vorden, dinsdagavonds bij café cekes
Wichmond, donderdagavonds bij caf\Krijj

Opgave ook mogelijk bij Auto Boesv
Enkweg 7, Vorden, telefoon 132J

De winter
is een dure tijd!

U kunt echter geld verdiener» door
tussen 2 deceVnber en 7 rneart uw
binnenschilder- an behar>qwerk te
laten uitvoeren, want:

\t
deze winter op bimieHschilderwerk

i premi(
per man per week
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Schilders- en behangersbedrijf - Verfhandel

J. M. BOERSTOEL
Vorden - Insulindelaan 5 - Telefoon 05752-1567

Het juiste adres voor al uw

levensmiddelen en
St Nicolaasartikelen
is als vanoi

Levensmiddelenbedrijf

Eskes /-r

WAARDEVOLLE GESCHENKEN
GEVEN VREUGDE

Rijbroeken van Chatelaine, zitten als gegoten,
vanaf ƒ 49,50. Ruitercaps, zweepjes, sporen, rij-
laarzen. Manchetknopen, dasspelden, sleutel-
hangers, sjaals en hoofddoeken met mooie paar-
de-, ruiter- of jachtmotieven. Ruime keuze in
boeken en romans voor jagers, ruiters en na-
tuurvrienden. Drinkservies, glazen met gekleur-
de of ingeslepen wildmotieven. Luchtbuksen en
-pistolen in de betere merken. Echte jagerskij-
kers, kpntrastrijk, heldenbeeld. Hard coated len-
zen. Wfeiter- en stof dicht Merk: CARTON, is iets
bijzonders. Met leder/n tas en 1 jaar schrift, fa-
brieksgarèntie, verg/ 8 x 30 ƒ 75,—. Tiroler lo-
den jagersjè^ssen v/oor dames en heren. Deze en
vele andere\po/tieve geschenken vindt u bij:

Wapen- en sororViandel

Martens
'lueltreffendl

Zutphenseweg 15 a - Vorden - Tel. 05752-1272

Sint Nicolaascadeau's
voor jong en oud:

boeken, pockets, paperbacks, kan-
toorgarnituren, vulpennen, ballpoints
tafelspelen en f<(öbelartikelen
uw adres:

FA HIETBRIN lefoon 1253

SINTERKLAAS KAP
GOOI IETS MOOIS

Komt kijken naar onze uitgebreide
kollektie

Ook vooV vaders en rpóeders grote
en kleinexieschen

Ook/dit jaa\ weer onze extra
inoérichte sp\elgoedkamer.

Fa Sessink

De Sint weet het wel!

Voor mooie geschenken op gebied
van

toiletartikelen,
irfumerieën enz.

naar i L v

Da-rnes- en lierenkapsalon

HEERSKNK
Zutphenseweg - Telefoon 1215

Vodr 5 december
HEERLIJKE SPEKULAAS

DIKKE EN GEVULDE SPEKULAAS

ROOMBOTERBANKET

LUXE LEDERWAREN

't mooiste uit het mooiste.

Herenglacé's, alle soorten tassen, koffers -y
portefeuilles, portemonnaies, rijbewijsetui
broekriemen, fietst

man,
eren kan.

Fa G. W.
Telefoon

St Nicolaas is in aantocht
ZORG VOOR BLIJDE GEZICHTEN
KOOP UW CADEAUS BIJ

Elektro technisch installatieburèaii /

P. DEKKER /\.T
Telefoon 1253

Voor
geslaagde inkopen

op het gebied van

Speelgoed
Glas- en aardeWerk
Luxe- en kutfkuiverheidsartikeJén
Huishoudelijl^artikelen
Elektrische apparaten

gaat de SintNrfaar:

Prachtige chocolade letters
eerlijke banketletters

al leeni i t de besjgrondstoffen bereid

Burg. Galléestraat

SPEKULAAS ALTIJD LEKKER
SPEKULAAS ALTIJD VERS

Nuttige
geschenken zoals:

ILATORKACHELS
AALKACHELS

EELICHTJES
SNELKOKERS
STRIJKIJZERS

BROODROOSTERS ENZ.
TOMADO ARTIKELEN
BRABANTIA ARTIKELEN

LOODGIETERSBEDRIJF

Wïltink
Telefoon 1656

Wilt u een geslaagd
Sint Nicolaasfeest,
dan moet er een fijne

ckocolacleletter
bij,
ook fondant en kleingoed

G. Rem
Nieuwstad

Voor de St Nicolaas \

Bak
Telefoon

Boterletters
Boterstaven
Dik en gevuld spekulaas
Spekulaaspoppen
Sint Nicolaastaarten

Ruime sortering marsepein
alles eigen fabrijfaat

S
ChocoladeleUérs en -figuren

Specialiteit
in zwanehalzen

(lies in eigen bakkerij ver-
vaardigd

erij Kerkhpven
1394

Daar parfumeriën en toilet-
artikelen onze specialiteit zijn

hebben we een bijzonder
fraaie kollektie voor de a.s.
Sint Nicolaas samengesteld.

Parfumerie

i&tzart
Dorpsstraat 30 - Vorden

Ernstige waarschuwing!
De winter staat voor de deur.

Laat uw kostbare auto een goede
winterbeurtxjeven. Dit kunt u ons
rustig toedoe rtrou wen.

OOJK de sint
weet dat hij bij ons terecht kan
vcror

(ACCESSOIRES EN
ONDERHOUDSARTIKELEN

Uw\adres voor nieuwe en
gebruikte auto's

GarageDriekusGrootJebbink
Nieuwstad - Vorden

tiet adres
VOOR
SINT NICÓbAAS
IS

Zelfbediening

Frap« Kruip 1420

\
VOOR EEN PASSEND

icolaascadeau
het gebied van

^AUTO-ACCE13BOIRES

OMFIETSEN EN FIETSEN

naar
y\

Automobiel- en rijwielbedrijf

A. Gyfragter
,/Zutphenseweg 95 - Telefoon 1256
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