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VERKIEZING
„IK BEN EEN NEGER"
KERKDIENSTEN zondag 24 november. Deze toneelstukjes werden door de medespelende leerlingen op buitengewone wijze vertolkt,
AMBTSDRAGERS HERVORMDE KERK
De bekende toneel- en televisiespeler Otto SterHervormde kerk.
wat zeer zeker van goede voorbereiding getuigman, heeft de tweede Nutsavond verzorgd en Tot ouderlingen in de Herv. Kerk alhier werden
de. Tussen de diverse bedrijven door gaven ande goed bezette zaal heeft hiervan wel bijzonder gekozen in de vacatures H. S. J. Albers en W. 10 uur Ds. J. H. Jansen.
dere leerlingen blijken van hun voordrachtsH. Ruiterkamp, de heren D. Luichies en G. Oort- 7.15 uur Ds. J. Langstraat.
genoten.
kunst. Ook aan de kleding van de meisjes die
Onder de titel „Ik ben een neger" bracht hij giesen.
Medlerschool.
enige volksdansjes uitvoerden, was alle aanvoor de pauze proza van het meer ernstiger Tot ouderling-kerkvoogden de heren J. Bielder- 10 uur Ds. J. Langstraat.
dacht besteed, wat eveneens van de grime kan
genre, waaronder in het bijzonder de twee man en G. H. Kornegoor, E. no. l en tot diaken
worden gezegd.
Geref. Kerk
negerpreken „De verloren zoon" en „Adam en in de vacature D. Norde (Wenneker) de heer
In de pauze werden alle aanwezigen op koffie,
Eva", de toehoorders door de uitstekende voor- W. Klein Bramel, C112.
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
thee, met een koekje, getrakteerd. Aangezien
dracht ontroerden.
BEGIN VAN BRAND
R.K. Kerk
het sluitingsuur reeds was overschreden bleef
Na de pauze werd het een meer humoristisch
programma van sprookjes en legenden, die Toen een van de kinderen van de landbouwer 7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof. het slotwoord achterwege en sloot de heer Zeevaak op kostelijke wijze werden voorgedragen. R. uit de buurtschap Delden alhier bezig was R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof valkink deze in alle opzichten geslaagde ouderr
avond met dankgebed.
Het geheel stempelde Otto Sterman als een be- op de zoldering een voorwerp te zoeken, waarbij
genadigd voordrachtkunstenaar, wiens optreden het kind lucifers gebruikte, viel een brandende
Zondagsdienst Doktoren
BENOEMING NAAR FORMOSA
dan ook beloond werd met een langdurig en lucifer in een aldaar staande kist met houtwol
(alleen voor spoedgevallen)
die
dadelijk
vlam
vatte.
De
landbouwer,
die
iNaar
wij
vernemen is als missionaris naar het
hartelijk applaus.
Voor de aanvang deelde de heer Wesselink nog juist de deel op kwam keek in de vlammen, be- Van zaterdag 23 nov. van 5 uur tot en met eiland Formosa (Nat. China) benoemd de Z.E.
Pater Claudianus van Veldhuizen O.F.M., thans
mede dat deze avond tot stand was gekomen dacht zich geen ogenblik en greep de brand- zondag 24 nov. Dr.de Vries. Tel. 288.
vicarius in het Franciscanerklooster op de Kramet medewerking van de stichting culturele blusser die in de boerderij aanwezig was. Hij Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
nenburg, alhier. Hij is de eerste Nederlandse
samenwerking tussen Suriname, de Nederland- slaagde erin hiermede de vlammen te doven.
Zondagsdienst dierenartsen.
missionaris van de Franciscanen, die als zoose Antillen en Nederland. Verder deed het hem Een gelukkige omstandigheid mag worden ge-genoegen dat het Nut 21 nieuwe leden geboekt noemd dat zich in de kist enig glaswerk bevond Zondag 24 nov. Reichman, tel. 06755-266 danig voor Formosa werd benoemd.
Vermoedelijk zal pater van Veldhuizen nog in
had en 6 gastleden. Hij wekte de leden nogr zodat de vlammen hierdoor enigszins werden en Van Soest, tel. 06753-420.
december a.s. naar zijn nieuwe missiegebied,
maals op om elk een nieuw lid aan te brengen, getemperd.
dat
zoals bekend onder bewind staat van
opdat men nog meer verzorgde programma's
Brand
melden:
oo.
5
4
1
.
CURSUS-AVOND N.V.V.
Generaal Tsjang Kai Tsjek, vertrekken.
kan geven in de toekomst.
Op initiatief van de Besturenbond N.V.V. afd.
Wtektnarkt.
Verder kunnen de gebruikers van de Nutsbiblio- Vorden werd in de Nutskoffiekamer de eerste
10 JARIG BESTAAN ST. MICHAELSGROEP
theek een lijstje indienen met boeken, waarmee cursusavond in het winterseizoen 1957/'58 ge- Op de* vrijdag gehouden weekmarkt waren Voor
10 jaar geleden werd in Vorden—Kranenmen gaarne de bibliotheek aangevuld zag. De houden.
aangevoerd 97 biggen, waarvan de prijzen
een afdeling van de Verkennersbeweging
volgende Nutsavond zal gehouden worden op In zijn openingswoord heette de voorzitter van varieerden van f 30.'— tot f 38.— per stuk. burg
opgericht, de St. Michaëlsgroep.
19 december en geheel staan in het teken van de Besturenbond, de heer G. Koerselman, in het
Nadat
de afdeling zoals zoveel verenigingen de
Handel
was
tamelijk
vlug.
de kerstwijding. Onder leiding van Ds. Lang- bijzonder de heer H. Volbeda uit Doetinchem
was ontgroeid, zocht men naar
straat zal er dan een kerstspel opgevoerd wor- welkom. Deze behandelde het onderwerp „Taak Burgelijke stand v. 15 nov. t.m. 21 nov. kinderschoenen
een
eigen
clubhuis,
wat uiteindelijk gevonden
den. In zijn welkomstwoord heette de voorzitter en plaats der Vakbeweging in deze tijd". '
op de Kranenburg waar de intrek werd
nog speciaal welkom mevr. van Lunzen, de Spr. wees er op dat ten tijde van de vormgeving Geboren : z. van A. Enzerink en M. Weenk; werd
in het voormalige koetshuis, dat inechtgenote van wijlen de heer van Lunzen, die der vakbeweging slechts een kleine groep hier- d. van W. Leunk en J. H. Klein Wassink; genomen
middels
geheel
gerestaureerd werd en geheel
vele jaren secretaris-penningmeester van het aan deelnam. In die tijd kon men spreken van d. van W. de Vries en E. de Vries.
past in de sfeer van het Verkennersleven. De
Nut is geweest.
een strijdbare vakbeweging en heerste er een Ondertrouwd : Geen.
afdeling is thans uitgegroeid tot een groep ensterke saamhorigheid. In onze tijd is er vaak Gehuwd: G. J. F. Pots en H. M. Sessink. thousiaste jongelui uit Vorden, Kranenburg,
NIEUWE STIER AANGEKOCHT
Ruurlo e.a., die onder bekwame leiding het verTer bezichtiging van de nieuw aangekochte een lauwheid en slapheid te constateren voor de Overleden: Geen.
kennersspel
beleven en trachten het voorbeeld
stier werd zaterdagmiddag door de Fokvereni- zaak van de vakbeweging, zodat er velen zijn,
VOETBAL
ging „'t Kiefskamp", onder leiding van de heer die bovengenoemd onderwerp maar weinig Voor Vorden I staan voorlopig geen wedstrijden van Baden Powell na te volgen.
gelegenheid van dit tweede lustrum werd
W. A. v. d. Wall Bake in café Van Asselt in de meer zegt.
op het programma. Ook dj^olgende week zon- Ter
zondagavond j.l. in zaal Schoenaker een feestebuurtschap Linde een ledenvergadering belegd. Zeer veel is er dank^i de vakbeweging tot dag heeft Vorden I vrija^B
Met de aankoop van „Olga's Bertus" welke in stand gekomen, b.v. ^•kinderbijslag, ouder- Vorden II speelt a.s. zonO^ thuis tegen KDC lijke herdenking georganiseerd voor welpen,
het N.S. is opgenomen met B van de heer H. J. domsvoorziening, wed«l*en- en wezenverzor- II. Nu het eerste geen wedstrijd heelt, kan het oud-welpen, verkenners, oud-verkenners en been genodigden. De zaal was tot
Brouwer uit Terwolde, waren de leden ten zeer- ging, enz. De vakbeweging drukt haar stempel
^cie op volle sterkte verschijnen en mis- langstellenden
de
laatste
plaats
toenTle voorzitter van
ste voldaan. De nieuwe stier zal worden ge- op bijna geheel ons maatschappelijk leven.
schien iets beter resultaat bereiken dan voor- Het Groepscomité,bc/et
de
heer
A. Dolphijn, allen
stationeerd bij de heer B. H. Koning tegen een Na beantwoording van enkele vragen sloot de heen,
^f
voorzitter met dank aaj^e spreker deze matig
van harte welkom heette.
vergoeding van ƒ 1025,— per jaar
Vorden
III
ontvangt
i^^fti
morgenuren
De
bezochte cursusavond.
wees op de slechte financiële positie der
Hoven IV, een oude beke^Fuit de kampioens- Spr.
DAMMEN
afdeling en hoopte dat allen hun medewerking
competitie van vorig jaar.
De Vordense Damclub heeft de thuiswedstrijd
zouden geven om deze avond te doen slagen.
Vorden B ontvangt zaterdagmiddag Markelo B. De welpen van de St. Michaëlsgroep kwamen
tegen Laren met de royale cijfers 14—6 ge»wonnen. De uitslagen zijn:
hierna voor het voetlicht met het openingsnumLEDENVERGADERING B.O.G.
J. F. Geerken—B. J. Stegink O—2; J. Lammers
mer, waarin de opening der horde werd weerOnder voorzitterschap van de heer H. Pelgrum gegeven. Aalmoezenier pater Ruigt gaf van een
—H. J. Beltman l—1; J. Oukes—H. van GeenKANARIETENTOONSTELLING
hield de afd. Vorden van de B.O.G. in hotel en ander een korte uitleg om dit voor de aanhuizen 2—0; D. Klein Bramel—G. Slagman 2-0;
MET -WEDSTRIJD
D. Breuker—G. J. G. Wesseldijk 2—0; F. Hoe- Zaterdag en zondag werd in zaal Bakker op Brandenbarg een ledenvergadering.
wezigen begrijpelijk te maken. Na enkele aarvers—Joh. Haytink l—1; M. Wijen—G. J. Hek- initiatief van de Kanarievereniging „De Vogel- Medegedeeld werd dat in samenwerking met de dige nummers, waarin o.a. het wel en wee der
kelman 2—0; H. Wassink—B. J. Haytink 0—2; vriend" Vorden e.o. een nationale tentoonstel- B.O.L.H. een kerstwijdingssamenkomst zal wor- vereniging gedurende de afgelopen tien jaar
J. Groene—Joh. Visser 2—0; A. Wentink—B. ling met -wedstrijd gehouden. Het aantal in- den gehouden op 16 december. Op de jaarlijkse werd gememoreerd, maakten „De Wicadilly's"
propaganda-feestavond in samenwerking met de uit Westervoort onder grote hilariteit hun enSchot 2—0.
zendingen bedroeg 331 kooien. De jury werd
De Vordense Damclub doet het dit seizoen op- gevormd door de bondskeursmeesters, de heren andere standsorganisaties zal worden opge- tree. Tot aan de pauze wisten zij de aanwezigen
merkelijk goed. Tot op heden werden er nog D. van Ginkel te Amersfoort en J. Blankensteyn voerd het toneelstuk „Het was in mei".
op kostelijke wijze te amuseren en ontvingen
Op 30 november zal in het Woodbrookershuis dan ook een warm applaus voor hun amateurisgeen nederlagen geïncasseerd, zodat er dit te Veenendaal.
seizoen voor D.C.V. zich kampioenskansen gaan De volgende Vordenaren behaalden e-en prijs: te Barchem een bespreking worden gehouden tisch optreden.
over de Achterhoekse gebruiken bij boeren- Nadat in de pauze allen op milde wijze bijdroeaftekenen.
Rood-Agaat I. G. Sloot, Nat. 5e pr. en onderl- bruiloften. Kosten deelname ƒ 2,—.
gen tot het in stand houden van de St. Michaëls2e prijs.
WILDRIT
Vervolgens besprak de heer H. Bouwmeester groep, werd het programma voortgezet door de
Zilver-Isabel.
H.
Wuestenenk,
lle
ereprijs.
De Vordense auto- en motorclub heeft zaterdaghet plan van de hoofdbesturen van de B.O.L.H. „Wicadilly's", die als amateurs hun beste beenavond een z.g.n. wildrit georganiseerd, waar.- Oranje Rood Isabel I. W. J. Vreeman, onderl. en de B.O.G. om gezamenlijk te komen tot het tjes
voor zetten en tot verbluffende staaltjes in
voor zich 33 deelnemers aanmeldden. De route 3e prijs.
aanstellen van een vormingsleider voor het plat. staat bleken. Het geheel was een keurig en belag ditmaal geheel binnen de grenzen der ge- Rood Isabel I. A. J. te Loo, Nat. 2e pr. (kamp. telands jongerenwerk. De vergadering ging in schaafd programma, dat met veel vaart' werd
onderling).
meente Vorden. De uitslagen zijn:
principe met deze aanstelling akkoord.
gespeeld.
Auto's: 1. W. van Striep, Zutphen, 225 strpt.; l vogel eigenteelt 1957:
Op de algemene najaarsvergadering op 27 nov. De Aalmoezenier bracht tot slot een hartelijk
Zilver Agaat. W. J. Vreeman, 2e ereprijs.
2. W. Oeks, Doetinchem.
zal deze aangelegenheid nader besproken wortot allen, de ouders voor hun aanMotoren: 1. J. Bakker, Zutphen, 37 strpt.; 2. J. Rood Agaat I. A. J. te Loo, Nat. 7e prijs en 4e den. Tot afgevaardigden naar deze Najaarsver- dankwoord
wezigheid,
de
welpen en leidsters voor hun voorTop, Deventer, 81 strpt.; 3. P. Bergsma, Almen, onderl. prijs; W. J. Vreeman, Nat. 4e prijs en gadering werd benoemd de heer Meenink. Tot bereidende werk,
evenals het actieve Groeps*Ie onderl. prijs (Kampioen onderling).
115 strpt.
afgevaardigden naar de Ringvergadering te comité, dat bergen werk had verzet en zeker
Rood,
Agaat
N.I.
W.
J.
Vreeman,
Nat.
12e
prijs
De prijswinnaars ontvingen elk een stuk wild
Arnhem werden benoemd de heren Weustenenk, niet op de laatste plaats aan „De Wicadilly's",
en de overige deelnemers een pakje sigaretten. en 2e onderlinge prijs.
Wagenvoort en Eskes.
Rood Oranje Isabel I. W. Bijenhof, 12e ereprijs. Na de pauze werd het verdere gedeelte van de die voor een genotvolle avond hadden gezorgd.
305 WITTE SPATBORDEN
Rood Oranje Isabel N.I. G. Sloot, Nat. 9e prijs, avond gevuld met hersengymnastiek.
Er was zaterdagmiddag nogal animo bij de 3e onderl. prijs plus Ie ereprijs.
ONTWIKKELINGSAVOND
Vordenaren om het achterspatbord van hun rij- Is. Moz. Gep. A. J. te Loo, 5e onderl. prijs.
R.K. BOERINNENBOND
FEESTELIJKE OUDERAVOND
wielen wit te laten verven. Enkele bestuurs- Vrije klasse:
Woensdagavond werd in „Irene" de feestelijke De r.k. Boerinnenbond hield bij Schoenaker
leden van Veilig Verkeer en enkele helpers had- Rood-Oranje. G. Sloot, 2e onderl. prijs V.K.
Ouderavond van de bijzondere lagere school in haar maandelijkse ontwikkelingsavond, die
den de handen vol met dit karwei, waarbij niet Kampioen Onderling met Rood Agaat, 47—91 het dorp gehouden.
wegens verhindering van de voorzitster, mevr.
minder dan 305 rijwielen onderhanden genomen punten, W. J. Vreeman.
Ds. Jansen, voorzitter van het schoolbestuur, Gr. Mokking-Seesing, werd gepresideerd door
werden. Gezien de animo zal er waarschijnlijk Kampioen Stam 2 vogels Onderling. Kooi 180 sprak er in zijn kort openingswoord zijn vreug- mevr. Schoenaker-Smit. Deze heette allen welbinnenkort nogmaals1 hiertoe gratis de gelegen- punten, A. J. te Loo.
de over uit dat de zaal zo afgeladen vol was, kom en deed eerst enkele mededelingen.
heid worden opengesteld.
wel een bewijs van de goede verstandhouding Vervolgens werd het woord verleend aan mej.
BENOEMD
tussen ouders, bestuur en personeel van de Harbers uit Beltrum die een lezing hield over
BILJARTEN
Met
ingang
van
l
februari is tot hoofd van de school. Na het zingen van Ps. 138 : l en gebed de nieuwste methode van inmaken „Het diepDe Vordense biljarters doen het in de Zutphense
kleuterschool te Eefde benoemd mej. W. Wesse- droeg spreker de leiding over aan het hoofd der vriezen". Spreekster zette uiteen, hoe actueel
Biljartbond dit seizoen lang niet slecht.
link,
Kranenburg, leidster aan de Nuts kleuter- school, de heer A. J. Zeejvalkink. Deze deelde thans dit onderwerp is en dat het diepvriezen
K.O.T. I won in de hoofdklasse de thuiswedschool
alhier.
mede dat het programma geheel door de leer- een ideale conserveringsmethode is met ongestrijd tegen het lang niet zwakke Voorst met
lingen (75 in getal) van de hoogste klassen zou kende mogelijkheden en voordelen. Het geeft
6—2.
AANGEHOUDEN
worden verzorgd, waaronder zang, volksdansjes meer voedingswaarde, vrijwel niets gaat verK.O.T. III won in de tweede afdeling van Berloren; de ingevroren produkten behouden
kelbrug II met 6—4 en Kets I van T.O.G. III Een tweetal jongelui van omstreeks 16 en 17 en toneelstukjes.
jaar wilden wat meer van de vrije wereld zien. De zesde klas zong onder leiding van de onder- smaak ,kleur, aroma en uiterlijk en bederf is
met niet minder dan 10—0.
K.O.T. IV tenslotte moest in de 3e afdeling Ze verlieten daartoe de ouderlijke woning te wijzers Berenpas en Radstake enige mooie uitgesloten. Het geeft veel minder werk dan
Schalkhaar. Erg ver kwamen ze evenwel niet, liederen die zeer in de smaak vielen.
wecken, pekelen, inmaken en drogen.
tegen de Hoven I het loodje leggen met 8—2.
want woensdagavond j.l. werden ze door de Van de toneelstukjes willen we noemen: 1. „De Een en ander werd toegelicht met lichtbeelden,
Rijkspolitie alhier aangehouden. De jonge avon- man die niet dichten kan",; 2. „Dorussie heeft waarna de tweede voorzitster dank bracht aan
Ook vandaag wordt weer bewezen:
turiers werden wederom naar Schalkhaar op werk"; 3. „Professor Spuitman" en 4. „De kleer- Mej. Harbers voor haar deskundige uiteenCONTACT wordt van A tot Z gelezen/ transport gesteld.
maker en de kabouters".
zetting.

Handen en Lippen

ruw?

INZET

Woensdagmiddag vond in de zaal van het Hotel
„Het Wapen van Vorden" ten overstaan van
notaris Rombach alhier de inzet plaats van de
fabriek van de Fa. Raat, alsmede het dubbele
woonhuis van genoemde firma. De fabriek werd
voor ƒ 23.000,— ingezet door de heer F. Smit,
alhier terwijl het dubbele woonhuis door de heer
K. Reuvekamp werd ingezet voor een bedrag
van ƒ 18.555,—.
OPBRENGST COLLECTE

De opbrengst van de in deze gemeente gehouden
collecte ten bate van de NOVIB (Nederlandse
Organisatie voor Internationale Bijstand) bedroeg ƒ 480,70. Dit bedrag zal worden bestemd
voor hulpverlening aan de minder ontwikkelde
gebieden.
TENTOONSTELLINGS-SUCCES

Onze plaatsgenoot, de heer H. Doornink, C144,
behaalde op de te Eibergen gehouden provinciale tentoonstelling met zijn inzending Patrijs
Leghorn Ned. Type met Haan Jong l ZZG en
met 2 hanen Jong 2 ZG 4 ereprijzen.
RATTI-NIEUWS

In verband met de interlandwedstrijd Nederland
—België waren alle senioren elftallen verleden
week vrij. Wel speelden de B-junioren op eigen
terrein tegen Be Quik F uit Zutphen. Helaas
moest de Kranenburgse jeugd met O—7 het on
derspit delven. De ontmoeting Ratti A—Steenderen A werd afgelast.
Voor deze week is alleen voor Ratti II een wedstrijd vastgesteld en wel in Hengelo G., waar de
Ratti-reserves een bezoek brengen aan Pax III
en zullen zij met een gelijkspel dubbel en dwars
tevreden mogen zijn. De Junioren zijn evenals
Ratti I vrij.
TAFELTENNIS

Het eerste herenteam was verleden week vrij,
doch de reserves kwamen in ,de 3e klas C uit
te Deventer tegen Actief II. Deze ontmoeting
was voor de Vordenaren verre van gemakkelijk, maar toch slaagden zij er in om een 5—5
gelijkspel uit het vuur te slepen.
In Lochem speelde NTTC III tegen de Toekomst VII. De Lochemers bleken een niet te
onderschatten tegenstander en wonnen met
liefst 9—1.
De jeugd van NTTC A was weer uitstekend op
dreef en voldeed geheel aan de verwachtingen
door de Toekomst C, uit Lochem, met 9—l te
slaan.
BIOSCOOP.

Vanavond is het een avonturenfilm, die de
aandacht vraagt. „Wapensmokkel in Honduras" is het verhaal van een man met een
geheime opdracht. Van het welslagen hangt
de vrijheid van zijn land af. Een wild avontuur van zeeroverij op de woeste zee en
van hitte en storm in de angstaanjagende
wildernis. De hitte, de groeiende haat en
de aanwezigheid van één vrouw veranderde
de mannen in beesten, gevaarlijker dan de
wildernis ooit heeft gekend. Het is een film
in prachtige kleuren.

De Sint heeft
reeds keus gemaakt.

U ook?

*

Kom dan nu, wij zijn ruim gesorteerd in bromfietslaarzen,
ook voor jongens»
Warme vachtlaarsjes en pantoffels in alle kleuren en
prijzen.
Ook voor weinig geld koopt U
bij ons een nuttig en aardig geschenk.
Kijkt u eens bij

A. JANSEN

Ivoopt
noopt
^
^
^
^
^
^
^
^
^
•

oij

(^rootenboer, clan

IL net

voordeligst!

250 gr. cocosknappertjes, heerlijk
koekje, 59 et.
250 gr. gracia's, prima koekje, 52 et.
500 gr. prima capucijners, 39 et.
500 gr. Holl. bruine bonen, 43 et.
250 gr. prima pepernoten, 45 et
100 gr. choc. beestjes, 49 et.
Ruime sortering chocolade letters en
chocoladefigurenenz.
Bestel vroegtijdig uw
nieuwjaarsrollen!
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
^

Zutphenseweg

—

Telefoon 415

St. Nicolaas-aktie
van 23 nov. tot 4 dec. met 80 prijzen.
Grijpt uw kans.

Onze zaterdag reklame
200 gram ham 88 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gr. tongenworst 55 et
200 gram leverkaas 75 et
200 gram Berliner 75 et
500 gr. spek 90 et
500 gram rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat

VAN ASSELT

-

Linde

^ Regelink voor uw Rijbewijs -k

Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234

Fa. HIETBRINK - TEL. 253
Autorijschool „Correct".
Als U een prettige vakantie wilt hebben
zorg dan dat U een rijbewijs hebt.
Begin daar nu reeds mee!
Wij maken het U zeer gemakkelijk,
want wij halen U van huis op en
brengen U ook weer terug.
Theorieles in Vorden.
Scooterles f 5.— per uur.
Autoles f 7.— per uur.
Scooterrijbewijs is ook geldig voor motor
motor met zijspan, en sommige soorten auto's
Geeft u op bij rijschool correct,
want die leert het u direct.
Rijschool „Correct", Deventerweg 79
Epse (gem. Gorssel)
Tel. 06759-475

bij

J. Knol, Wichmond
Lankhorsterstraat

luxe dozen zeep en eau de
Cologne o.a. „4711", Boldoot,

Dorpsstraat 11

Maja,

Uw bezoek wordt zeer op prijs
gesteld.
Hoogachtend,

Wed. Besselink
Ruurloseweg D 18 a, Vorden

„Acosy"

en

andere

toilet artikelen.

Uitnodiging

*

A. Beerning
Raadhuisstraat

Gezaagd brandhout
te koop. Allerhande a f 12.50 per m 3 ; eiken
en beuken a f 17.50 per m3, Bij afname
van 3 m3 franco thuisbezorgd.

fa. H. J. Eggink, Medler-Vorden
VOLKSONDERWIJS
afd.

Vorden - Linde

Ledenvergadering
op woensdaj 27 november a.s.
's avonds 8 uur in de koffiekamer
van het Nutsgebouw.

Voor olie- of kolenhaard
of kachel:

R. J. KOERSELMAN

KronemanJörissen

fa» G» W» Luimes
Vorden, Telefoon 421
Steek ook een

PIJP
op, het staat zo
gezellig!
Grote sortering
in diverse prijzen en
modellen.
Sigarenmagazijn

Olthuys
(D. Boersma)
Voor al uw

Familie drukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Vorden

Melk Waarde
voor de opfok
van uw kalveren,
14 et per liter.

A. W. Denk
Zutphenseweg
Telefoon 327

Rietmatten
uit voorraad
leverbaar.

A. W. Uenk
Zutphenseweg
Telefoon 237
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeyleraaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
Voor al uw rijbewijzen
Vrachtwagen en Bus,
Personenauto of Motor, naar de
F.N.O.P.-instructeur.
Opgaven Molenweg
85, Hoven, Zutphen.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

HENK VAN ARK

Weulen Kranenbarg

Hij staat bij eventuele reparatie ook in
voor WO pCt. vakwerk!

„De Reiger"

Antiek te koop gevraagd.
Voor dameshoe
den en sjaals

Zo juist ontvangen :
Luxe dames- en herenHandschoenen
Glacé's
Pracht St. Nic. cadeaus

Nieuwstad

oor de St. Nico*
laas vindt u bij
ons een ruime sorering in

J. H. Schuppers

10 uur v.m.

NICO KEUHE

om krentenbrood, taarten^enz.

Schuppers in de Dorpsstraat.
Ons gebak is steeds van Ie kwaliteit.
In luxe dozen bonbons zijn wij ruim
ges<^fcerd zoals Droste, Lindt, Momset, ^^igers enz.
Letters van Droste en Mousset ook
gedecoreerd.
Een pracht sortering trommels met
bisgfl^^n hopjes*
En ^B>r kinderen mooie figuren.

De opening zal plaats vinden

kleiner winkel,
groter keus!

Sjoelen, Schieten en Balgooien

men bij

Op heden zaterdag hopen
wij onze gemoderniseerde
zaak in huishoudelijke art»
glas- en aardewerk, gereedschappen en tuinartikelen te heropenen*

a, net is heus*

Dinsdagavond 26 nov. a.s.
vanaf 6 uur

Vergeet vooral niet een kijkje te ne-

Donderdag 28 november

om krentenbrood en
gebak.

Boeken, Vulpennen,
Postpapier, Agenda's,
Tafelspelen, Prentenboeken, enz.
En ook voor St. Nicolaasinpakpapier en labels
NAAR

St. Nicolaas is weer in aantocht,

't Schoenenhuis

Sjoelen, Balgooien en
Schieten

Voor St. Nicolaas inkopen
zoals:

Ronde tafels, kabinetten, hoekkastjes, bureau's klokken, stoelen, ladenkastjes, tin- en
koperwerk, kristal, lampen, porselein, glazenkasten, kisten, tegels, gouden en zilveren
voorwerpen, theestoven enz.

Th. MIGCHELBRINK
Schoolstraat 13, Zevenaar
Tel. 08360-3208

voor autorijlessen.
Gooi C 74,
Hengelo-Gld.
Tijd. Telefoon 344.
Elke dinsdagavond
9.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen,^ die blijken
van belangstelling gaven bij ons 40-jarig
huwelijksfeest.

Voor Moeder of Verloofde

Remington Super 60 Shaver
a f 98.50.

Fam. Decanije
Vorden, nov. '57.
Galgengoor.
Biedt zich aan een
MEISJE, voor d. en n.
bekend met huishoudelijk werk en koken,
met l deo. vrij. Voorzien van uitstekende
inlichtingen van tegenwoordige betrekking.
Aldaar 2 jaar geweest.
Br. let. K. M. Adv.
Bureau te Slaa Vorden.
Mevr. Hoogkamp, Insulindelaan 18, vraagt
NAAIWERK thuis.

Bij inlevering van elk oud apparaat (ook defect) f20.— terug.
Verras hem met dit prachtige droogscheer-apparaat en
profiteer van die f 20.— voordeel.

Verder de Remington Four-Most a f 59*75,
Braun^combi f 60,70, Braun Ladyshaver f 46.50
Inlichtingen bij

Drogisterij „DE OLDE MEULLE"

CENTRA
is sterk in het goede merk en
billijke prijzen, met een spaarsysteem, dat overal in de lande
een groot succes is, en grote
voordelen geeft. Wie f 10.— gespaard heeft of meer, ontvangt
25% extra terug of meerwaarde
artikelen.
Koffie Admiraal roodmerk, 250 gr. 1.87
„
„ paarsmerk, 250 gr. 1.51
Boerenjongens per pot 3/4 liter 2.65
Advocaat per fles 2.95
Rode bieten per literspot 0.65
Bruine bonen, 500 gr. 0.45
Havermout, 500 gr. 0.32
Maizena per pakje 0.21
Vijgen, 250 gr. 0.25
Manderijntjes op sap, per blikje 0.92
Droptoffee's, 150 gr. 0.35
Speculaas, % kilo pak 0.98
Chocolade letters, suikerwerken, chocolade beestjes enz.
Bij tenminste f 5.— boodschappen een
blikje Keurko leverpastei voor 40 et.

Wie heeft mijn
KLOOFBEITELS geleend. Gaarne terug
bezorgen bij Sckepers,
Insulindclaan 30.
ALLE maten
sjoelbakken
Damborden met

stenen
R. J. Koerselman

T. van der Lee - f Hoge 56

Te koop BROMFIETS (snelbrommer
Avada H.M.W. '56)
i.g.st.Ruurlosew.D 24

Voor ( h . s . St.
Nicolaas zijn wij
ruim gesorteerd in
speelgoederen,
luxe-en huishoudelijke artikelen. Zeer lage prijzen.
Beleefd aanbevelend

15 BIGGEN te koop.
G. W. Winkel „Gazoor"
Alle soorten
Jumbo spellen
Monopoly
Board Script
Elektro, enz.
R. J. Koerselman
Te koop de HELFT
van een vette pink.
W. Nieuwenhuis,
't Hoge 15.
Te koop 2 VARKENS,
geschikt voor huisslachting. H. J. Berenpas, „Gr. Veldkamp".
Te koop 50 jonge
HENNEN. H. G. Albers, Dorpsstraat 15
Vorden.

R. J. Koerselman

*"" Nutsgebouw
Telefoon 500
YORDEN

Speciale St. Nicolaas
aanbieding:
Heren Zakdoeken
3 stuks verpakt 1.15
Kinder Zakdoeken
3 stuks verpakt 0.80
Wollen Herenshwals 3.95
Wollen Herenhandschoenen 4.1O
Nylon Kousen vanaf 1.95
Setter-Set Nylons vanaf 2.95
Damesnachthemden 5.95
Heren Pyama's 10.75
Profiteer nu!
Zeer voordelige aanbieding
Wollen Meisjesv^ten 6.95-9.50
Wollen MeisjessjKrtftruien 6.90-12.50

Zie onze^talage voor een
keurkollektie St. Nicolaasgeschenken!

Schoolden»

Vorden

Te koop toom BIGGEN bij H. Decanije,
Galgengoor.
BIGGEN te koop bij
H. Bargeman, C 93
Vorden.
BIGGEN te koop.
G. Wuestenenk,
Weideman.
Te koop zware BIGGEN. G. J. Eijerkamp
B 35.
Te koop een toom
zware BIGGEN.
J. W. Weenk, „Vosheuvel" Linde.
Te koop een toom
zware BIGGEN.
G. J. Weenk, B 47.
Te koop een toom
BIGGEN. Wed.
Schotsman, C 103.
NU is het tijd voor

Bedkruiken

Zondag l dec., 8 uur
de vrolijke en spannende film
in kleuren

De Zigeunerbaron
met: Paul Hörbigcr, Gerhard Riedmann,
Margit Saad, Oskar Sitna.
Vervaardigd naar de beroemde operette van Johan Strauss.
Een lust voor oog en oor.
Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f O 60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
). H. Schappers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Warmwaterzakken
R. J. Koerselman
Wegens huwelijksfeest
is

a.s. donderdag
onze zaak

de gehele dag

gesloten.

Bakker Schmink

Kijk voor uw
St. Nicolaasaankopen eerst hij

Plastic doek
inplaats van glas
voor kippenhokken,
schuren, volières, enz.

^ Beltman
Boslaan 13 Warnsveld
Telef. 06750-3592

Wullink's Schoenhandel

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

c

Toom beste BIGGEN
te koop. B. Rouwenhorst, „Den Kerkhof.
Te koop een toom
mooie BIGGEN bij
J. H. Nijenhuis, D 91
Kranegoor.

Pb. J. Sessink, Kranenburg

R. J. Koerselman

Te koop een volb. zw.
bonte VAARS, bijna
a.d. telling. Goede
melklijsten, t.b.c. en
abortus-vrij.
G. W. Weenk, op
Weenk Linde. N.o.z.

en

Grote sortering
Dinky Toys
Mecano's

Te koop z.ga.n. HUISHOUDKACHEL
Pr. Bernardweg 8.

J. M. vl Wal - Beslist uw Drogist

Telefoon 420

Te koop een mooie
KAMERKACHEL.
Henk van Ark.
KIPPENHOK te
koop, 2 x 2 V 2 . Te bevragen. Zutphenseweg 71.

11.95

Kleuren: Borcitaut,
Groen, Z w a r t
matun 3 5 / 4 2

VERLOREN polshorloge, met zwart
bandje, van Vorden
naar meubelfabriek fa.
Groot Bramel. Gaarne
bericht bij B.H. Groot
Bramel.

Te koop: l BERK
en l KASTANJEBOOM (in één koop)
pi m. 25 jaar oud.
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Houten Speelgoed
„Nooitgedagt"
Holland
R. J. Koerselman

Een praktisch St+ Nicolaas-geschcnk
is een

De grootste keus in pantoffels en vachtlaarzen.

Ontzettende voorraad
tassen
portemonnaies
portefeuilles
aktemappen
leren jassen
motorhandschoenen
enz., enz.

fa* G* W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Bezoekt zaterdag 30 nov. a.s.

de grote Contactavond
van de Herv. en Geref. Jeugdver. in
Irene. Aanvang 7.30 uur.

Denkt u HEDENAVOND aan de

DROPPING
van de feestcommissie Linde.
Samenkomst bij Van Asselt om 7 uur.

Aantrekkelijk programma o.a.:
„De vrolijke Zwervers", de Robots
„Robert en Bertram", verder: Zang,
Muziek, declamatie en landenwedstrijd enz. enz.
Jongelui denkt om de datum en komt
allen. Toegang urij.

Zaterdag 30 november

DANSEN
in zaal Winkelman op de
Keijenburg.

BIJZONDER VOORDELIGE KOOPJES
Wollen jersey Damesblouses en -truitjes met aangeknipte lange
en 34 mouw, maten 36-48.

9.9O • 12.9O- 15.9O - 18.9O
Een passende rok 9.9O - 12.9O -15.9O

VISSER - VORDEN
veiling
1 Belangrijke
dump*goederen

JEE3EIEEE3G

Door omstandigheden verhinderd mede te doen aan
de St. Nicolaas-aktie der
Vordense Winkeliersver,
hebben wij wat anders
bedacht en wel:

Wie Raadt Die Wint.
Van 23 nov. t.e.m. 5 dec. staat er in onze zaak een
bepaalde fles gevuld met dubbelzoute drop. Wie het
juiste aantal raadt of het dichtst er bij is heeft de
eerste prijs en zo vervolgens tot in totaal 10 prijzen.^

Pluimveehandel
Vorden, Telefoon 283
Retexturingbedrijf
,, Accuraat" Ol den zaal
Uw adres voor beter
Chem. Reinigen, Tricoleren, Drijmastern,
Verven, onz. Stoppen
en Plisseren.

H. Lulh, Nieuwstad

Bij ons is het te
vinden.

„'t Groenedal"
Telef. 358 - Vorden

Seesing

voor rijlessen

De Bilt seint:
nog geen schaatsenrijden
Maar voor St. Nic.~
cadeau een paar
Schaatsen . ..
een pracht cadeau l
Wij hebben ze in voorraad

Zie etalage

R. J„ Koerselman
Burg. Galléestraat 12, Vorden

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

De Bilt voorspelt!
Rijwielen en
onderdelen,
zaklantaarns en
batterijen,

Het kan vriezen of dooien.
Dat weet ook Sint Nicolaas. Hij weet
tevens waar hij zijn

schaatsen
koopt, want een ruime sortering vindt

l J. M. v.d. Wal - Beslist uw Drogist iï

ir

/go

Voor Sint Nicolaas hebben wij
vele mooie cadeaux, zoals:

lichte emaillebeschadiging,
Stofzuigers, wasmachines, centrifuges, snelkokers, strijkijzers, theelichgloednieuw met garanten, verwarmingskussens en -dekens,
tie f 145.—; centrifuges
scheerapparaten, wand-en schemerf 150.—•; langzaamlichten, elektr. kachels en radiatoren.
wassers f 259.—.
Radio, Televisie,
Bandrecorders,
Desgewenst afbetaling.
Pick-ups, enz.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279 Wij voeren steeds de beste merkartikelen.

CONTACT

W. Rossel

Het jjpakt niets uit
voor wie St. Nicolaas
iets zoekt!

Zie etalage

Drogisterij „De Olde Meulle"

hét blad voor Vorden

Wij betalen een hoge
prijs voor kippen en
hanen! Vraagt prijs.

Depot Vorden:

Tevens vanaf woensdag 27 nov. weer de
traditionele grabbelmand voor de de jeugd.

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

J. B. Kok, veilinghouder in machineriën te Apeldoorn,
op woensdag 27 november e.k. 's morgens van 10-12
en 's middags van 2-5 uur in Hotel Bakker te Vorden
van Deurw. H. Roza, Zutphen, publiek bij opbod
verkopen: div. goederen w.o.:
grote partij hout- en slotschroeven, mach. bouten, zelfaanlopende lichtnetmotoren, krachtmotoren, bankschroeven,
grond- en gummikabel, licht- en zw. cirkelzaagassen, hand-,
trek- en cirkelzagen, gr. partij lijmklemmen, gummioverschoenen, licht- en krachtmeters, dozen dop-, steek- en ringsleutels, elektr. materialen, schakelkasten, stopkontakten,
schakelaars, elektr. slijpmachines 0,5 P.K. 220 V., borstboor- en slijpmachines, booromslagen, sets hout- en ijzerboren,
waterslang, drijfriemen, ijz. en houten schaven, slijpstenen.
sets houtbeitels, div. tangen, gereedschapkisten, mestgrepen,
hamers, grote partij kop. klinknagels voor remvoering,
gummi-lichtkabel, gehakt machines enz.

Binnen drie dagen terug.

De uitslag zal bekend gemaakt worden in
Contact van zaterdag 7 dec. a.s.

3EE3E3EEH

W.
zal
uur
t.o.

Bezichtiging één uur vot^de verkoop.

Ie prijs Elektr. Droogscheerapparaat
Remington Speed-Contour
ter waarde van f 62.—
2e prijs Philips Ladyshaver t.w.v. f36.5
3e prijs Grote flacon Mascota Eau de
Cologne ter waarde van f 14.80
4e prijs Plastic doos gevuld met „4711"
2 fl. Eau de Cologne en stuk
zeep Jean Ruimond f 12.50
5e prijs Luxe Toiletset „Spa" t.w.v. t 10.85
6e prijs
„ fles Eau de Cologne ,,4711"
ter waarde van f 6.50
7e prijs Luxe Baby set „Zwitsal" t.w.v. f 5.95
8e prijs „ Haarborstel „Spa" t.w.v. f 5.75
9e prijs GiletteScheerapparaatt.w.v. f 4.50
10e prijs Doos Zeep met Eau de Cologne
Valdelis ter waarde van f 3*90

rA

Wij geven hoge prijzen voor alle soorten
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
zolderopruimingen .antiek, ouderwetse mahoniemeubels, kabinetten, enz. Roemerman,
Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

Jl

P. Dekker, Tel. 253

HENK VAN ARK
Ook voor slijpen en reparaties het allerbeste adres!

Toegegeven . . .
De grootste ruimte hebben wij
niet, maar onze sortering

speelgoed, Buxe- en
huishoudelijke artikelen mag er zijn en . .

kinderdriewielers en autopeds

zijn duurzame St.
Nicolaas-cadeaux.

A. G. Tragter
Telefoon 256.
A.s. zondag 2 uur

Vorden II - K.D.C. II

stukken goedkoper.

NICO KEUNE
Stationsweg l

Ing fl.N.Ml
op vrijdag 29 november
lovembera.s.
a.s.in café

Bloemendaal.

Komt allen. Dames meebrengen.

