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GEEN BERICHTEN
VAN DE KRANENBURG.

Daar onze correspondent van de Kranen-
burg de berichten uit deze buurtschap te
laat inleverde, konden we die deze week
helaas niet meer opnemen. Alleen voor Ratti
kunnen we nog een uitzondering maken.

Redactie Contact.

RATTI NIEUWS.
Voor de zondag staat er weer 'n bijzondere
krachtmeting te wachten voor het eerste
elftal, dat dan bezoek ontvangt van Socii I
uit Vierakker. Beide clubs hebben kans op
de titel, zodat hen er alles aan gelegen zal
zijn deze ontmoeting te winnen. Ratti kan
zeker revanche nemen op de destijds geleden
nederlaag.
Het 2e elftal gaat naar Doesburg, waar
men tegen RKDVV 3 een schijnbaar re-
delijke kans krijgt om de puntjes mee huis-
waarts te nemen.
Ratti 3 speelt thuis tegen de Hoven 6 en
kan met een beetje geluk wel winnen.
Van de junioren is het b-team vrij, terwijl
Ratti a zaterdagmiddag in staat moet worden
geacht tegen het bezoekende Zutphenaeen
overwinning te behalen.

SUCCES VOOR WOLTERING
Onze plaatsgenoot de heer J. Woltering is er zater-
dagmiddag in geslaagd de beslissingswedstrijd te-
gen Bruinsma uit Brummen te winnen. Deze wed-
strijd was noodzakelijk omdat beide spelers tijdens
de voorronden van het jeugdkampioenschap van
Gelderland met een gelijk aantal punten waren ge-
ciudigd.
Samen met de heer Hermelink uit Ulft mag Wol-
tering nu deelnemen aan de finales welke in Arn-
hem gehouden zullen worden.

GEMEENTEAVOND HERV. KERK
Onder leiding van Ds. Van Zorge hield de Herv.
Kerk in Irene een gemeenteavond die goed was be-
zocht.
Op deze avond werd bij stemming uitgemaakt op
welke wijze in de eerstvolgende 6 jaar de kerkeraad
dient gekozen te worden. Algemeen was men van
mening dat de ambtsdragers uit een dubbeltal, dooi-
de kerkeraad gesteld, dienen te worden gekozen uit
door de gemeente opgegeven personen die daarvoor
naar haar mening in aanmerking komen.
De heer Houthuizen uit Arnhem, werkzaam voor'»
de Bejaardenzorge uitgaande van de Herv. Kerk,
sprak vervolgens over het werk voor bejaarden.
Na een algemene toelichting liet spr. aan de hand
van een aantal dia's zien hoe het vroeger was en
hoe door de bouw van bejaardentehuizen en wat
hiermede samengaat veel voor de ouden van dagen
en hulpbehoevenden kan worden gedaan. Deze te-
huizen voorzien in een grote behoefte, want de sta-
tistiek wijst uit dat 10% der Nederlanders de 65
jaar is gepasseerd.

Bromfietslaarzen

Bontlaar s j es

Pantoffels

faado's bij uitstek

die u natuurlijk koopt

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

KERKDIENSTEN zondag 2 december.

Herv. Kerk.
9.50 uur Wika J. Lans, Hardenberg.
Jeugddienst,
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Ei), Tel. 06753-1420.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 62 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40,^^ tot f 50,— per stuk.
Handel was kalm. ^^

Burgeliike stand v. 21 nov. t.e.m. 27 nov.
Geboren.• 7.v. B. de Bruijn en G F. Scholren;
z. van B G. J. Lichtenberg en J.C. Scholte
van Mast.
Ondertrouwd: H. B |̂dsen en H B.Wagen-
voort. ^^9
Gehuwd: H. B. Rutgers en A.W.M. Boer-
kamp.
Overleden: R. A. Goossens, vr., 64 jr., echt-
genote van A. J. Scholten; J. B. Notten, m..
87 jr., weduwnaar van J. M. Scholten.

VOETBAL
Vanwege de slechte gesteldheid der terreinen wer-
den afgelopen week-end alle wedstrijden van de
Gelderse Voetbal Bond afgelast. Het gehele pro-
gramma zal nu naar een nader te bepalen datum
worden verschoven.
Zondag a.s. heeft Vorden I opnieuw vrijaf, hetgeen
niet bepaald bevorderlijk is voor de conditie der
spelers.
Vorden II komt zondagmiddag op eigen veld in
actie tegen Be Quick IV. Gezien de goede resul-
taten van de Zutphenaren tot nu toe in de compe-
titie (zy bezetten nl. de tweede plaats op de rang-
lijst) zouden we een puntenverdeling al een mooie
prestatie van de Vordense reserves vinden. .
Vorden III kan haar goede vorm van de laatste twee
wedstrijden onderstrepen door, eveneens thuis,
Socii II te kloppen.
Voor de junioren staan de volgende wedstrijden
op het programma: Vorden A—Markelo A; AZC
C—Vorden B en Be Quick F—Vorden D.

OPEN HEI1 DORP
De T.V. Marathon „Open het dorp", waarop alle
Nederlanders spontaan hebben gereageerd, heeft
in Vorden wat betreft de „luciferdoosjes", de som-
ma opgebracht van ƒ 975,23.

STIERENVERENIGING
De ledenvergadering van de Stierenvereniging uit
de buurtschap Delden, welke onder leiding van de
heer J. Eggink in het café „'t Zwaantje" werd ge-
houden was matig bezocht.
Na een kort welkomstwoord tot de leden te hebben
gesproken stelde de voorzitter de bestuursverkie-
zing aan de orde. Hierby werd het aftredende be-
stuurslid de heer A. J. Maalderink herkozen. Tot
leden van de financiële commissie werden benoemd
de heren G. Wentink en H. F. Robbertsen.
Besloten werd het dekgeld van koeien van niet-le-
den vast te stellen op ƒ 10.—, terwyl voor dekking
van een stamboekkoe ƒ 1.— meer dient te worden
betaald.
De stier van de vereniging werd voor ƒ 3,60 per dag
bij de heer B. Lebbink ondergebracht.
Medegedeeld werd dat de stier in alle opzichten
aan de gestelde eisen voldoet.

JAARVERGADERING M.E.D.O.
De coöperatieve werktuigenvereniging M.E.D.O.
hield in café van Asselt haar algemene jaarverga-
dering onder leiding van de heer A. F. J. Waarle.
Bij de bestuursverkiezing werden in plaats van de
aftredende bestuursleden, de heren G. J. Sloetjes en
H. Knoef welke zich niet herkiesbaar stelden, ge-
kozen de heren E. Gotink en J. H. Voskamp. Het
aftredend lid de heer J. W. Weenk werd herkozen.
In plaats van de aftredende commissaris de heer
E. Gotink werd gekozen de heer D. Meijerink, buurt-
schap Brandenborch.
Het uit- en intreegeld werd vastgesteld op ƒ 25.—
per hectare cultuurgrond. In verband met een hoge
afschrijving der machines sloot het afgelopen boek-
jaar met een klein nadelig saldo. Dit zal op de de-
finitieve afrekening op de uurlonen worden door-
berekend.
De hierna volgende personen kwamen in aanmer-
king voor gratis een kwart uur dorsen t.w. J. Vos-
kamp, H. Fokkink, W. Goorl, Joh. Kettelarij, H.
Knoef, A. Bouwmeester, A. Helmink, H. Boers-
broek, Chr. Vliem en B. Voskamp.
De leden werd er op gewezen bij het gebruik der
werktuigen de zgn. werkbon af te tekenen.
De voorzitter bracht de scheidende bestuursleden
dank voor alles wat zij in het belang der vereniging
hadden gedaan. De heer Knoef welke sinds de op:

richting een bestuursfunctie had bekleed, werd tot
ere-lid benoemd. De vereniging beschikt thans over
18 werktuigen met op l mei j.l. een boekwaarde van
ƒ 33.826,—. De totale huuropbrengst der werktui-
gen bedroeg ƒ 3.358,58.

A.s. zondag 2 december

JEUGDDIENST
Voorganger:

Wika J. Lans, Hardenberg

Onderwerp van de preek:
„God misMA1'

Aanvang samenzang om 9.50 uur.

PROPAGANDA FEESTAVONDEN
De Bond van Plattelandsvj^wen, B.O.L.H., Geld.
Mij. v. L. en B.O.G. afdelin^Brden hielden vrijdag-
en zaterdagavond in een goernbezette Nutszaal hun
goed geslaagde propaganda feestavonden.
De eerste avond werd geopend door de heer A. G.
Mennink die in het bijzonder welkom heette de oud-
voorzitter der G.M.v.L., de heer H. J Gotink als-
mede afgevaardigden van diverse verenigingen.
Spr. wees erop dat de boer en id|iddenstander thans
leven in een moeilijke periode. Hij achtte het van
groot belang lid te zijn van een hecht en sterk or-
gaan. Het doel dezer avonden is de onderlinge band
te versterken en ontspanning te brengen.

Organisatie, ontwikkeling en ontspanning zijn de
drie pijlers waardoor een gezond en leefbaar plat-
teland wordt opgebouwd. Daarom moete» allen er-
aan meewerken dit ideaal te bereiken, hetgeen al-
leen tot stand kan worden gebracht door een één-
drachtige samenwerking, aldus de heer Mennink.
Het verdere gedeelte van de avond werd verzorgd
door leden der jongerenorganisaties. Er werd o.a.
gezongen, gedeclameerd en gedanst. Hierna werd
opgevoerd het toneelstuk „Het leven gaat door" van
Martin Spaandonck. Dit stuk levensgeschiedenis
met zijn donkere en lichte zijden werd op uitste-
kende wijze vertolkt, zodat het geheel goed tot zijn
recht kwam. Het decor en grimering waren goed
verzorgd.
Aan het slot bracht mej. Meinen, presidente der
B. v. Pl.vr., allen die hadden meegewerkt tot het
doen slagen van deze avond hartelijk dank.
De regie van het toneelstuk was in handen van de
de heer E. Klumper en de grimering bij de heer
Roebers uit Zutphen.
De tweede avond sprak mej. M. Vruggink, presi-
dente der B.O.L.H, een kort openingswoord waarby
zij de nog niet lid zijnde aanwezige jongeren op-
wekte als lid der jongerenorganisatie toe te treden.
De heer J. Wuestenenk sprak het slotwoord en bood
de heren Klumper, Roebers en Koop een blijk van
waardering aan voor hun welwillende medewer-
king.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
Voor de onderlinge damcompetitie van D.C.V. wer-
den deze week de volgende wedstrijden gespeeld:
Brinkman—Roozendaal l—1; v. Dyk—Esselink
l—1; Harmsen—Wiersma 2—0; Memelink—Wil-
deboer O—2; Derks—Dalstra O—2; De Boer—Lede
l—1; Breuker—Nijenhuis O—2; A. van Ooyen—
ter Beest 2—0; Klein Brinke—Hulshof O—2; Geer-
ken—Lammers 2—0; Klein Bramel—Wansink
2—0; Norde—Wentink O—2 en P. v. Ooyen—Breu-
ker 2—0.
Maandagavond gaat DCV I op bezoek bij A.D.C. II
in Aalten, terwijl het tweede tiental van DCV in
Sinderen de strijd gaat aanbinden met D.S.O.

Uw jas
bij windkracht 8

Ja heus een FORTEX-jas kan

er tegen.

Een echte winterjas in ver-

schillende dessins, waar u

zich behaaglijk in voelt.

Voor iets fijns

Een loden

gedessineerd

Vederlicht en toch warm

KIJK en PAS

BEDRIJFSDAMCOMPETITIE
Op donderdag 29 november zal de bedrij f sdamcom-
petitie weer een aanvang nemen. Evenals voor-
gaande jaren zal ook nu weer gespeeld worden vol-
gens reglement van de Nederlandse Dambond.
Het bedrijf dat het hoogst aantal punten behaalt
kan de wisselzuil, die momenteel in het bezit is van
het onderwijzend personeel van openbare lagere
school dorp, voor één jaar in bezit krijgen of defi-
nitief door 3 x achtereen of in totaal 5 x te winnen.
Een kleine beker vergezelt de wisselzuil als her-
innering. De 2e prijswinnaar ontvangt een medail-
le (ploegprijs) evenals de derde prijswinnaar.
Om deze competitie een vlot verloop te doen hebben
dienen de deelnemende tientallen zich aan de vol-
gende bepalingen te houden:
a. Bij het niet opkomen van een spdcc wordt zyn
party verloren verklaard; spelers van het eerste
viertal mogen niet worden opgesteld in het tweede
viertal na de eerste wedstrijdavond. De eerste
avond is men vrij zyn ploegen te formeren. Leden
van een damclub mogen deelnemen indien zij voor
hun verenigingen niet spelen in de Ie klas van de
Nederlandse Dambond. (De tien eerste bordspelers
van DCV mogen dus niet deelnemen).
De wedstrijdduur bedraagt 6 kwartier per partij.
Indien afgebroken partyen niet meteen door de
wedstrijdleider kunnen worden beoordeeld, zullen
deze partyen door een commissie, bestaande uit de
heren Lammers en Geerken gearbitreerd worden.
In alle eventuele geschillen beslist de wedstrijdlei-
der.
Het wedstrijd rooster voor deze competitie ziet er
als volgt uit: donderdag 29 november van 19.15 uur
—20.45 uur zal worden gespeeld Empo—Looier;
BOG—Zuivel I en O.L.S.—Zuivel II. Van 21.00 uur
tot 22.30 uur zullen gespeeld worden Zuivel II—
Looier; Zuivel I—Empo en O.L.S.—BOG.
Op donderdag 6 december worden de volgende wed-
strijden gespeeld: van 19.15 uur tot 20.45 uur BOG
—Zuivel II; Empo—O.L.S. en Looier—Zuivel I
Hierna van 21.00 uur tot 22.30 uur Zuivel I—Zui-
vel II; OLS—Looier en BOG—Empo.
Op donderdag 13 december worden dan de slot-
partijen gespeeld en wel van 19.15 uur tot 20.45
uur Empo—Zuivel; Looier—BOG en Zuivel I—
O.L.S. Om 21.00 worden dan eventuele beslissings-
wedstrijden gespeeld en volgt de prijsuitreiking.

Doet u ook mee aan de

St.Nicolaas-Polioaklie?
DAN : 10 bonnen in de envelop

De REBUSOPLOSSING uit de
St. Nicolaascourant links op de
envelop.

NAAM en ADRES rechts op
de envelop.

Dus peen rijmpje
Bestuur

WINKELIERSVERENIGING
P.s. Woensdag 5 december zijn de winkels
tot 6 uur geopend.



WEEKEND-AANBIEDING

Heren glacé's

NU
f 5.50

Plat jeager

Heren ondergoed

f 1.00 reductie

Duet nylons

met
bekende filmsterren

Stalen stoelen
voor

keuken of slaapkamer
deze week f 12.50

MANUFACTUREN A. J. A. H E L M l N K WONINGINRICHTING

OPEN HET DORP!
Ter ondersteuning van deze aktie zijn vanaf heden grondcertifficaten a f 2.5O

bij onze bank verkrijgbaar.

COöP. BOERENLEENBANK, VORDEN
Raiffeisenbank - Rüurloseweg 21

KOOPJES van de week
Witte tricot nylon Damesblouses

maten 36—44 nu slechts 9.75

No-lron Herenweekendshirts
mooie dessins nu slechts 6.95

Effen flanellen lakens
150/220 4.75

(met kleine vlekjes)
175/230 5.5O

Witte tafellakens, pracht kwaliteit
grote maat 150x180 normale prijs 12.75

nu slechts 8.75

Herenzakdoeken 3 stuks-verpakking 98 et

Kinderzakdoeken 3 stuks-verpakking 59 et

Heren stretch wollen handschoenen
nu slechts 3.95

Baddoek met bijpassend washandje
pracht kwaliteit 2.95

Kinderpyama's
2-4 jaar 3.95

gebloemd jasje, effen broek
6-10 jaar 4.95

Deze aanbiedingen gelden t.e.m. 5 december.

Doe uw voordeel, bij bezoek aan de zaak
klantenboekje meebrengen.

L. SCHOOLDERMAN • VORDEH

Zaterdag 1 dec.
traditiegetrouw

St. Nicolaas

BAL
in het Nutsgebouw. Aanvang 7.30 uur.

Dansorkest: „Willy Lengwener"

Shell Petroleum P.K.
Wilt u gezellige warmte

in uw kamer

geeft graag
0

iets moois - iets nuttigs
iets goeds

DAARVOOR NAAR

SIEMERINK's
HORLOGERIE • OPTIEK

Zutphenseweg 15 - Telefoon 1505

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
29 nov. t./m. 5 dec

Bonuto-koffiel^LQ
P e r p a k . . . . ^^
met ALT IJ D 30 wapentjes

Stook dan Shell petroleum

De beste en de zuinigste olie.

Het juiste en bekendste adres:

Gebr. Barendsen

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et
200 gram plockworst 100 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram boterhamworst 55 et
500 gram balkenbrij 50 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Posthoorn
Pils

6 pullen Locarno
koffiemelk
Per fles
met A L TIJD 15 wapen tjps

met 100 wapent j es

Speculaas
250 gram . - .
met 5 wapent jes

CHOCOLADE
BEESTJES
(Melk of puur)

met 20 wapent j es

Cacao
l pak a 250 gram .
met 10 wapent j es

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes

SPAR- Zelf bedieningsbedrijf
REMMERS

Nieuwstad 58
Telefoon 1379

Vorden Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

voordeel
1 pak amandel speculaas 61 15
200 gram choc. beestjes 44 5
200 gram fondant borstplaat 45 5
3 schoenletters 88 10
Spar chocolade letters 59 6
250 gram kleutertaai 41 4
200 gram kruidnootjes 41 4
Volop Verkade letters
1 fles vruchtenwijn 120 30

voordeel
1 fles Mistella 220 55
1 blik knakworst 104 26
100 gr. snij- of cervel.worst 35 9
Gelderse rookworst 68 17
2 blikjes sardines 86 10
1 pakje toast van 25 1 5 2
1 pak macaroni 32 4
3 blikjes Ital. tomatenpuree 42 5
1 potje poederkoffie v, 188 145

VIVO kruideniers:
óteeds „«de,.r KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg. FRANS KRUIP,'t Hoge

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Dus: hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

De
grootste

keus

in ALLES voor uw voeten bij

WüLLIHK's Schoenbandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist''



Met grote dank aan
God, geven wij U ken-
nis van de geboorte
van onze dochter

Heintina Johanna
(Heleen)

A. G. H.Potman-
Schouten

H. Potman

Utrecht, 25 nov. 1962.
Bolksbeekstraat 48bis.
Tijdelijk adres:
„Huize Ooievaar"
J. W. Frisostraat 14-16,
Utrecht. Bezoekuren van 4-5
en 6.30-7.30 uur.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling die
wij mochten ondervin-
den bij ons 40-jarig
huwelijksfeest.

G. J. Wunderink
en echtgenote

Vorden, nov. 1962.
„'t Nijarve".

A.s. zaterdag 1 dec.

gesloten
Kroneman-Jörissen

AUTOSTALLING
aangeboden, aparte
boxen, eigen sleutel.
Raadhuisstraat 26.

Tel. 1417.

Te koop een
Ford Prefect '56

in pr. st. H. Besselink
D 112, Mossel.

Te koop g.o.h. l pers.
OPKLAPBED, met
ombouw. Julianal. 32.

Vorden.

Te koop ca. 800 m.
puntdraad, weidepos-
ten en weidepomp,
Alles in prima staat.
G. Dijkman,
Zutphenseweg C 67c.

RODE WORTELS
te koop en een slacht-
stiertje, 11 maand.
W. Steenblik, Delden.

Beste zware BIGGEN
te koop. H. ). Maal-
derink, Vordensew. 11
Warnsveld.

4 tomen BIGGEN te
koop. M. A. Helmink
B 105.

12 BIGGEN te koop.
R. Brunsveld, Wilden-
borch.

Te koop 2 drag. B.B.
ZEUGEN, a.d. teil.
J. W. Wagenvoort
B 92, Delden.

Enige en Algemene kennisgeving.

Heden ging van ons heen onze lieve
man, vader, groot- en overgrootvader

Wilhelm Julius Thate

in de ouderdom van ruim 85 jaar.

Vorden:
S. Thate-Crol

Zaandam:
S. Keg-Thate
C. Keg Czn.

Den Haag:
H. Thate
T. Thate-Hirschig

Warnsveld:
I. B. Thate
L. Thate-Reich

Gorssel:
J. O. Thate
C. Thate-de Marez Oyens

klein-en achterkleinkinderen

Vorden, 27 november 1962.
Huize ,,Den Bramel"

De begrafenis zal op uitdrukkelijk ver-
zoek van de overledene in alle stilte

plaats vinden.

Volstrekt geen bezoek en bloemen.

Heden overleed onze geachte patroon
de heer

W. J. Thate

Zijn nagedachtenis en zijn vriendelijk
karakter zullen bij ons in dankbare her-
innering blijven.

Fam. Nijland
Fam. Menkhorst
Fam. de Groot
Fam. Olthof
Willy

Vorden, 27 november 1962.

Heden overleed onze geachte landheer

de heer W. J. Thate

Wij zullen hem dankbaar
blijven gedenken.

De gezamenlijke pachters

Vorden, 27 november 1962.

Met ingang van heden heb ik mijn

petroleumhandel overgedragen
aan de fa. G. Weulen Kranenbarg

Ruurloseweg 45.

U dankend voor het genoten ver-
trouwen en mijn opvolger warm bij
u aanbevelend,

Petroleumhandel A. de Jonge

De petroleumhandel van de heer
A. de Jonge wordt door mij voort-
gezet. Hopende door correcte bediening
uw vertrouwen te winnen.

Beleefd aanbevelend,
G. WEULEN KRANENBARG
Telef. 1217.

Mooie en

nuttige geschenken

met vakkundige voorlichting, betreffende alle

elektrische huishoudelijke apparaten
vindt en krijgt u bij:

ELEKTRO TECH. INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER - Tel. 1253

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

f 7.65 per fles

KEUNE

voor
kleine mensen
met sportieve wensen

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Ook St. Nicolaas weet, dat

ALBERS ZELFBEDIENING
het voordeligste is!

Wij kochten een enorme partij erwten met wortelen, wij gaan deze ruimen voor
zeer lage prijzen: n.l. per litersblik 59 et, elk tweede blik 49 et

KORFF'S CACAO, van oudsher bekend, alleen deze week per 500 gram 139 et,
wacht niet te lang, wij hebben maar 500 pakken.

Voor de liefhebbers:
Wij hebben een kleine partij litersblikken peren op sap slechts 98 et

LET OP l LET OP! LET OP l LET OP!
Deze aanbieding mag niemand missen! Wij kochten liefst 5000 pakjes gemengde
wafels a 200 gram, ze gaan weg voor: per pakje 49 et, 2 pakjes 89 et, 3 pakjes
119 et, 4 pakjes 139 et.

Nog zo'n koop je l
Kent U ze nog? Echte Boterballetjes, 500 gr. 89 et, Wintermelange, 500 gr. 89 et

Jampotten Appelmoes van Goudreinetten, liefst 2 potten voor 79 et
5 gebraden Gehaktballen in jus slechts per blik 79 et
2 blik soepballen 89 et

KOUD, GUUR WEER?
Erwtensoep met 10 schijven worst, litersblik slechts 89 et
Knakworst, eet ze eens bij de zuurkool, per pot van 8 stuks 89 et
Boterhamworst, ook dikke plakken om te bakken, 250 gram 49 et

Ananas, Aardbeien en Slagroom . . . . om van te watertanden, deze week extra
voordelig: blik Ananas 58 et, blik Aardbeien 69 et, blik Slagroom 89 et
samen 216 et, deze week voor slechts 189 et.
Litersblikken Californische Perziken slechts 129 et

Soepgroenten nu 3 blikjes voor 59 et

Voor de laatste keer, wegens enorm succes 10 pakken lucifers, slechts 179 et

Grote rollen eierbeschuit, 2 rol voor 55 et
Volledig gevitamineerde Margarine 3 pakjes 79 et

Prachtige geschenkdozen met 3 stuk Friesche Toiletzeep of Seringcnzeep
Malgré Tout Toiletzeep, de zeep voor verwende huid, nu bij 2 stukjes l flesje
Malgré Tout Lotion gratis.

Volop St. Nicolaasfiguren, Speculaas, Taai-taai,

Borstplaat, Droflte letters, reclame letters 3 voor 79 et

Pracht Strooigoea, Kruidnoten enz. enz.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Bejaardenkring
Vrijdag 30 nov. 's middags 2.15 uur,

in de koffiekamer van het Nut.

Bezoek van St. Nicolaas.

In Zwolle stapte de Sint uit een helicopter
Er waren 50 zwarte PIETEN BIJ ... en
het opstijgen van de SINT die te paard
verder wou werd een vertoning vol proble-
men die de kleintjes onder de kinderen tot
ernstig nadenken stemde. En wij vragen :
was dat nu wel de echte SINT?
Wij weten het niet. Maar U zult het we-
ten wie de SINT is en . . HOOFDZAAK
is, voor een leuke keuze in St. geschenken
kunt u fantastisch slagen bij A. G. TRAG-
TER in RIJWIELEN.

G rote Paardenmarkt
(ST. NICOLAASMARKT)

op
WOENSDAG

5 december

te Hengelo (G.)
Aankoop levende have voor de

VERLOTING

De Marktvereniging.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

A.s Zondag 2 december

RATT11 - SOCIÏ1
Terrein Kranenburg Aanvang: 2 uur

Wij maken het
St. Nicolaas gemakkelijk

met onze

enorme keuze
in

schoenen, pantoffels,
bontlaarzen,
lederwaren,
bromfietslaarzen enz*

Daarom naar . . . .

A. JANSEN - 't Sclioeiieiilinis



MEISJE, 14 jaar,
zoekt werk v. dinsdag-
middag en zaterdag.
Inlichtingen bur. van
dit blad.

Halfwas KONIJNEN
te koop. Haverkamp,
Ruurloseweg D 21

BIGGEN te koop.
P. Winterman, C 97 a
Veldwijk.

BIGGEN te koop bij
B. Klumpenhouwer,

D 56, Wildenborch

Te koop 2 neurende
M.R.IJ. VAARZEN,
m. beste melkl., bijna
a.d. teil. G. van Ark
Wildenborch, tel. 6651

Te koop nog enkele
nieuwe overjarige kin-
derrijwielen, voor
leeftijd van 7 tot 10
jaar. Rij wiel handel

E. J. Lettink

Te koop 2 tomen zwa-
re biggen. G. J. Harm-
sen, „Esselenbroek,

Noordink.

2 toom BIGGEN te
koop en een st ierkalf .
Pelgrum, Delden.

Te koop z.g.a.n. rol-
schaatsen, 't Hoge 14.

Te koop een guste
KOE en l Y2 jarige
PINK. A. de Greef,
DennendijkS.Warnsv.

Te koop 2 dekrijpe
B.B. ZEUGJES, moe-
der sterzeug, tevens
gratis PUIN verkrijg-
baar. H. J. Memelink
Linde E 8

Voor prima

jonge jenever
naar

Café Lettink
Sinds 1912

DIRKZWAGER
jonge jenever

Figuurzagers.
Kleine plaatjes triplex

SPOTGOEDKOOP.

Beltman.
Boslaan 13,

Warnsveld.

Groot en klein
grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

VOORAL UW

Fa. M arte n s Wl.- » „̂ji
wapen- en sporthandel

BIOSCOOP
Eindelijk eens weer een film waarmee men zich
kostelijk kan vermaken. Brian Rix speelt in de
film „De Snertsoldaat" een dubbelrol, en wel als
de dappere kolonel Blenkinsop en als de domme
recruut Atwood. Het hoeft geen betoog dat het
gelacht niet van de lucht zal zijn!

INDIENSTSTELLING
AUTOMATISCHE

HALVE-OVERWEGBOMEN

In de spoorlijn Zutphen-Winterswijk
bij km 3.487 zal de overweg in de

KAPPERALLEE
te GORSSEL

op DINSDAG 4 DECEMBER 1962
om 10.00 UUR

voorzien worden van automatische
halve-overwegbomen.

Wanneer een trein in aantocht is, worden
tijdig tevoren wisselende rode lichten
getoond, zowel rechts van de weg als
op de bomen. Even na het ontsteken van
de rode lichten dalen de normaal omhoog
staande bomen en sluiten de rechter

weghelft af.

ROOD KNIPPERLICHT BETEKENT
VOOR DE WEGGEBRUIKER

EEN ABSOLUUT STOPGEBOD.

Deze overweg was tot nu toe voorzien
van

bediende afsluitbomen.

FEESTELIJKE INTOCHT ST. NICOLAAS
Opgewacht door vele kinderen arriveerde hier za-
terdagmiddag met de trein van 14.26 uur St. Nico-
laas met zijn knechten. Nadat de Sint aan het
station was verwelkomd door het bestuur van de
Winkeliersvereniging maakte hij met medewerking
van de beide plaatselijke muziekkorpsen een feeste-
lijke rondgang door het dorp. Bij het Gemeentehuis
werd de Sint ontvangen door de Edelachtbare Heer
Burgemeester A. E. van Arkel.

De heer van Arkel wees erop dat de Sint dit jaar
een enigszins andere route heeft moeten nemen.
„Dat komt, omdat de gemeente druk bezig is met
het leggen van riolering door de wegen in de kom
van het dorp. Daardoor zijn alle wegen niet be-
gaanbaar, hetgeen voor de betrokkenen niet aan-
genaam is, maar een noodzakelijk kwaad. Men moet
maar denken aan het spreekwoord „Na lijden, komt
verblijden", aldus de heer v. Arkel, want als de
riolering gelegd is, worden de wegen opnieuw her-
straat en van trottoirs en plantsoen voorzien, het-
geen t.z.t. voor het winkelend publiek een grote
vooruitgang zal betekenen. De burgemeester maak-
te de Sint er verder opmerkzaam op dat de winkel-
zaken hun etalages ook dit jaar weer tip-top in orde
hebben en dat er weer enkele panden geheel zijn
vernieuwd.
Bovendien is de straatverlichting van tal van
wegen in het dorp aanmerkelijk verbeterd en is
praktisch het gehele dorp dit jaar aangesloten op
de waterleiding. De burgemeester maakte de Sint
opmerkzaam op de nieuwe Nutskleuterschool die
eveneens dit jaar tot stand is gekomen, zodat men
kan zien dat het gemeentebestuur en de gehele ge-
meente, hand in hand samenwerken om Vorden te
moderniseren en vooruit te brengen. Hiermede ver-
klaarde de burgemeester de Sint-Nicolaasweek voor
geopend.
Hierna sprak de voorzitter van de Winkeliers-
vereniging, de heer G. Remmers. Deze vestigde er
de aandacht op dat het de Sint wel zal zijn opge-
vallen dat de Vordense middenstand dit jaar niet
heeft stil gezeten en dat er weer veel is gemoderni-
seerd. Door deze verbeteringen kunnen we zeer ze-
ker gelijke tred houden met andere zaken in onze
naaste omgeving, aldus de heer Remmers. Hij deel-
de voorts mede dat de Winkeliersvereniging dit jaar
samen werkt met het Prinses Beatrix Poliofonds,
zodat hier tevens een goede zaak wordt gediend te-
genover onze medemens terwijl er weer vele mooie
prijzen te winnen zijn. Spreker bracht het Gemeen-
tebestuur hartelijk dank voor de samenwerking met
de Winkeliersvereniging.
De Sint toonde zich zeer erkentelijk over de ont-
vangst die hem in Vorden ten deel was gevallen.
„Wanneer ik des zomers op warme dagen in mijn
prieeltje onder de sinaasappelboom zit te dutten,
denk ik vaak terug aan de hartverwarmende dagen
in Vorden en al|̂ c dan als trouw lezer van „Con-
tact" deze kran^B.n A tot Z heb doorgelezen dan
weet ik wat hier "letterlijk en figuurlijk te koop is,"
aldus Sint Nicolaas.
De Goedheiligm^j'maakte de Burgemeester een
compliment voo^ftt succes dat deze gehad heeft
met zijn 8-kastelentochten. „Onder Uw bezielende
leiding wordt het aantal deelnemers steeds groter
en gaat deze tocht een zekere vermaardheid kry-
gen, getuige de verslagen in dag- en weekbladen".
Verder maakte de Sint het gemeentebestuur zijn
compliment met de drastische verbeteringen die het
in Vorden doorvoert. Wat de riolering betreft sprak
de Sint de wens uit dat zij spoedig in gebruik kan
worden genomen.
Het volgend jaar hoopte de Sint zijn intocht te
kunnen maken over een gloednieuwe en watervrije
Dorpsstraat. Hij is er zeker van dat het geheel ver-
nieuwd zwembad dan reeds zijn diensten bewezen
zal hebben en dat het zich in een overstelpende be-
langstelling mag verheugen. Verder vond hij dat
de Vordense middenstand met haar ty'd meegaat,
getuige de vele oude zakenpanden die in moderne
winkels zijn omgetoverd.
Het was de Sint opgevallen dat Vorden behalve
dat het rijk is aan natuurschoon ook rij k is aan
rijke mensen. Dit blijkt wel uit het feit dat de
hoofdprijs van de Marktverloting, een koe ter waar-
de van ƒ 600,—, nog steeds niet is afgehaald.
Over één ding toonde de Sint zich bezorgd nl. de
aktiviteiten van de muziekverenigingen. Zal de Sint
in de toekomst zijn intocht moeten maken zonder
muzikale begeleiding? Hij deed een beroep op alle
leden, oud-leden en adspirant muzikanten om hun
instrumenten te pakken en „op te trekken" naar de
repetitieavonden.
Na dit officiële gedeelte op het gemeentehuis
vervolgde de Sint zy'n rijtoer door het dorp. Tot
slot bracht hij een bezoek aan het Nutsgebouw waar
hij door de Vordense jeugd enthousiast werd ont-
vangen. Hierbij onderhield hy zich een poosje met
de jongelui. Natuurlijk had de Sint voor ieder kind
wat meegebracht. De zieke kinderen thuis werden
evenmin vergeten.

BILJARTEN
In de biljartcompetitie van het District „Doetin-
chem & Omstreken" hadden de teams van de bil-
jartver. K.O.T. deze week allen vrijaf. Momenteel
is er ook nog niet bekend of er deze week gespeeld
zal worden.
In de biljartcomp. van de „IJsselkring" speelde vry-
dagavond De Zon II een thuiswedstrijd tegen
Drempt II. De Vordenaren stelden erg teleur door
met 8—O te verliezen.
De individuele uitslagen waren: D. Nijenhuis 20
(40)—Theunissen 50(50); Hofmeyer 32(55)—Tan-
king 45(45); Bruggink 29(40)—KI. Reesink 46
(46) en H. Takkenkamp 36(40)—Lefering 49(49).
De heer Theunissen produceerde hier een hoogste
serie van 10 caramboles.
Deze week speelt De Zon I thuis tegen Drempt I,
terwijl De Zon II op bezoek gaat bij K.O.T.

C.J.B.T.B.
In de zaal van de heer Eykelkamp in Het Medler
hield de Afd. Vorden van de C.J.B.T.B. onder lei-
ding van de heer A. J. Oltvoort Jr. een matig be-
zochte ledenvergadering.
In zijn welkomstwoord werd in het bijzonder be-
trokken de heer H. Pardy's, assistent R.L.V.D.
Aan de leden werd vervolgens gratis een schets-
boekje ter hand gesteld, als handleiding voor een
te houden inleiding.
Wegens het heersende mond- en klauwzeer was de
besproken excursie afgelast. Door het bestuur zal
worden getracht alsnog in de maand december een
winterexcursie te oi'ganiseren.
De heer Pardy's sprak hierna over „De inkuilmetho-
des, de plantenziekten alsmede de onkruidbestrij-
ding".
Spr. begon met te zeggen dat het inkuilen populair
is geworden. Was vroeger de ronde of putmodel-
silo in trek, thans wordt veel gebruik gemaakt van
het langwerpige sleuf model. Spr. zou dan liefst een
breedte zien van S1/^ tot 4 meter aangezien deze
met de trekker goed vast gereden kan worden. Bij
gebrek hieraan kan ook het paard de kuil vasttrap-
pen. Bij een goed aangereden of aangetrapte kuil
is afdekken van plastic en een grondbelasting van
30 tot 40 cm voldoende. Inkuilen by droog weer
verdient aanbeveling. Het liefst zou spr. goed voor-
gedroogd inkuilen. Verder besprak spr. de onkruid-
bestrijding en de verschillende plantenziekten o.a.
de aaltjesziekte, de z.g. wilde haver of oot, de distel,
brandnetel enz.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

RUNDVEE- EN VARKENSVOEDING
Op initiatief van het bestuur van de Coöp. „De
Eendracht" werd in café Het Zwaantje voor leden
uit Delden en omgeving een voorlichtingsavond ge-
houden over de rundvee- en varkensvoeding.
Nadat de heer Klein Brinke het doel van deze voor-
lichting uiteen had gezet, verleende hij het woord
aan de heer J. Brandenburg, die een korte inleiding
hield over de rundveevoeding. Spreker behandelde
in grote trekken de verzorging en voeding van een
drachtige koe. Hij vestigde er o.m. de aandacht op
dat men vooral in de laatste stalmaanden ervoor
moet zorgen dat de koe extra mineralen krijgt toe-
gediend. De heer Brandenburg doelde daarbij op
een tekort aan vitamine A, hetgeen trage groei by
pasgeboren kalveren ten gevolge kan hebben.
Spreker schonk verder aandacht aan bv. de slepende
melkziekte en wat daarvan de consequenties zyn.
Over de voeding van pasgeboren kalveren deelde
hij mede dat men deze kalveren vooral niet meer
melk moest geven A 10% van hun gewicht. Ook
moet men deze jongWReren geen overmatig kracht-
voer geven. Na nog op de noodzakelijkheid van kuil-
voeding te hebben gewezen besloot de heer Bran-
denburg zijn causerie.

Hierna sprak de lA ,). Olthaar over de varkens-
voeding. Blijkens eJVe feiten uit het jaarverslag
van de veevoedings- en varkenskern meende de heer

Ithaar te mogen constateren dat de varkenshou-
derij in deze tijd nog zeer zeker van betekenis is
Natuurlijk spelen er bij de rentabiliteit van de var-
kenshouderij diverse factoren een rol van betekenis
Zo o.m. de voeding van het fokmateriaal. Men moet
ervoor zorgen dat de dieren voldoende volumineus
voedsel krygen.
De georganiseerde varkensziektebestryding (o a
spoelworm en schurftbestryding) achtte spreker
eveneens van zeer groot belang. Hy deelde mede
dat m deze omgeving reeds enkele bedrijven zyn
die een gezondheidscertificaat hebben ontvangen.
Wat de voeding van jonge varkens betreft moet
men vooral niet te royaal zijn, aldus spreker.
Tot slot behandelde de heer Olthaar de bloedarmoe-
de, aangezien dit verschijnsel veel voorkomt bii
biggen.

en handen ruw?

Profiteer van de lage advertentieprijz
en hoge reclamewaarde van CONTACT

LEDENVERGADERING MOTORCLUB

Onder voorzitterschap van de heer B. Pardij s hield
de Vordense auto- en motorclub „de Graafschap-
rijders" in hotel Het Wapen van Vorden de jaar-
vergadering. Mede door het feit, dat de heer R.
Kreunen uit Hengelo Gld. dia's en een film zou
vertonen over de laatste terreinwedstrijden in di-
verse plaatsen van ons land en over de modderrit-
ten in Hengelo Gld. en Vorden was een groot aantal
leden ter vergadering gekomen. Velen hadden de
echtgenote c.q. verloofde meegebracht. Het stemde
de voorzitter dan ook tot voldoening, dat hy een
goed gevulde zaal kon verwelkomen. Uit de jaar-
verslagen van de secretaris en de penningmeester
bleek dat het in alle opzichten een goed jaar voor
de vereniging is geweest. Het ledental bedraagt
142, de deelnemers aan de toto 166, de deelname
aan de ritten is altijd groot geweest, het lid W. H.
Rouwenhorst werd kampioen in de klasse solo bij
de P.C.C, ritten en de kas heeft een batig saldo.
De heren D. J. Rouwenhorst en B. Pardy's werden
als bestuurslid herkozen.
In samenwerking met Veilig Verkeer zullen er in
het winterseizoen enkele filmavonden worden gege-
ven. De Pannekoekrit zal worden gehouden op 16
december a.s. en de feestavond op 2 februari 1963.
Voor het seizoen 1963 zy'n de volgende ritten ge-
planned: 25 maart, 21 april, 23 mei, 8 juni (nacht-
rit), 13 oktober, 10 september wildrit, 24 november
modderrit. De Toertocht zal worden gehouden op
7 juli 1963.

GEMEENTEVERGADERING GEREF. KERK
De gemeentevergadering van de Geref. kerk welke
onder presidium stond van Ds. J. D. te Winkel en
in het gebouw Irene werd gehouden, was zeer goed
bezocht vooral ook door jeugdige personen.
Als spreker trad op kapitein Tibben, waarnemend
hoofd van de afdeling tuchtzaken by het Departe-
ment van Defensie met het onderwerp „Het werk
van Pro Rege".
Spr. begon met te zeggen dat wy schepselen zy'n
met een opdracht. Vanaf 1955 tot 1960 werden in
de verschillende landen circa 74 oorlogen gevoerd
(Korea, Marokko, Israël, enz.) en spr. vroeg waar-
om wij eigenlyk een leger hebben. Het leger was
volgens spr. een concrete realiteit. Bestond zo on-
geveer 20 jaar terug een onzekerheid onder de
jeugd over verschillende problemen, thans is dit
echter niet meer het geval. De jeugd van 13 tot 14
jaar geldt thans wel voor 18 jaar. Hierdoor ont-
staan soms zeer veel delicten vooral in het kader
van de aanpassing. Voor een 20 jaar terug kwamen
ongeveer 400 delicten op de tafel van de krijgsraad
en thans meer dan 2000. Als een van de grootste
oorzaken noemde spr. de verhouding in het huwe-
lijksleven. Aan de lopende band vinden momenteel
echtscheidingen plaats, waarvan de kinderen de
slachtoffers zy'n. Met een groot aantal voorbeelden
uit zy'n eigen praktyk maakte spr. een en ander
duidelijk.
Na de pauze werd een groot aantal gestelde vragen
op uitvoerige wijze beantwoord.

LEDENVERGADERING N.V.V.
Onder voorzitterschap van de heer Koerselman
hield de bestuurdersbond van het N.V.V. afd. Vor-
den een gedelegeerden vergadering in café Eskes.
Besloten werd om gezien het aantal Sinterklaas-
feesten, die er telkenjare voor de jeugd gehouden
worden, dit jaar voor het laatst het N.V.V. Sinter-
klaasfeest te organiseren. In plaats daarvan zal elk
voorjaar een kinderfeest gehouden worden met
diverse attracties.
Inzake het punt dorpshuis werd uitvoerig gediscus-
sieerd. Wanneer de plannen een definitieve vorm
hebben aangenomen en de stichtingsvorm bekend
is, zal met het hoofdbestuur in overleg getreden
worden, daar het hoofdbestuur toch de eindbeslis-
sing heeft over het al of niet deelnemen hierin.
De werkersby eenkomst op 5 januari te Lochem zal
in groepsverband bezocht worden. Gezien de grote
deelname zal getracht worden een bus te charteren.
In verband met de beschikbare ruimte werden de
deelnemers verzocht zich ten spoedigste met de
heer Voorhorst in verbinding te stellen.
Verder werd besloten dit jaar te trachten een goed
gezelschap naar Vorden te krygen voor een geza-
menlijke feestavond. Met de afd. Vara zal nader
overleg gepleegd worden.

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven,

wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!

Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed

Ook kleurendrukwerk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 1404



Ruime geschenkenkeus

BRABANTIA
Trapkrukje
Keukenkruk
Poetskruk
Strijkplanken vanaf
Mouwplankje
Dassenhanger voor heren
Pedaalemmer
Broodtrommel
Voorraadbus
Ontbijtkoektrommel
Poetsmiddelendoos
Medicijnkastje
Spaardoos
Cactusgieter
Handdoekrek
Kammenbakje

2975
13.90
17.50
29.50
690
3.65

17.90
9.40
1.60
5.90
6.45

10.50
4.50
1.90
1.80
175

TOMADO
Afdruiprekken vanaf
Droogrekken vanaf
Eierrekjes
Eiertang (nieuw)
Flessendrager
Schoenenrek
Jampothouder
Pocketboekenrek
Ruim Boekenrek
Blikopeners vanaf
Schotelhouders vanaf
Patatesnijder vanaf
Theelichtje vanaf
Bordenrek
Snelkookpan vanaf
Strijkplank

5.25
3.75
2.25
075
2.95
5.75
1.75
9.75

23.50
3.75
3.90
240
250
3.50

47.50
39.-

VERLICHTING
Wandlampje
Nachtkastlampje
Boekleeslampje
Schemerlamp
Keuken verlichting
Huiskamerverlichting
Slaapkamerplaffonniers
Kogelballon
Kerstboom verlichting

340
2.95
5.25
6.75

13.15
24.75
9.95
2.—
7.25

HUISH. ALLERLEI
Wonderbakpan 9.45
Huishoudweegschaal 8.75
Kookwekker 10.85
Frituurpan 8.75
Fluitketel l Y2 liter 1.95
Eierkoker 5.25
Fluitmelkkoker 8.90
Personenweegschaal 17.95
Vlees- en broodsnij machine 31.50
6 tafelmessen 13.60
Broodmes 3.75
Edet keukenrol m. houder 2.70
Douche- en W.C. matten 3 75
Rolveger 13.75
Groentemolen 3.75
Dienblad 3.25

itt

PLASTIC
6 eierlepeljes 0.25
Slabak met couvert 1.10
Botervloot 0.70
Pindastel 2.25
Beslagkom 1.95
Garneerspuit 1.45
Citroenspers 0.65
Babybad 9.95
Papiermand 1.95
Gieter 1.20
Roomklopper 4.65
Pedaalemmer 8.75
Zandloper 0.65
Uiensnijder 4.50
6 eierdopjes m. lepeltjes 1.75
Maatbeker O 75
Invochter 0.55
Eiersnijder 0.95

Glas, Porselein en Aardewerk
Kop en Schotel
Nest Schalen
Losse Beker
Puddingvorm
Ovenschotel
Kinderkroesje
Melkstel
Thee-, Eet- en Ontbijtser vies
Sierpotten

0.68
3.—
0.35
1.65
4.75
0.55
6.95

Limonadeglas 0.20
Bierbeker op voet 1.20
Borrelglaasje 0.30
Compötestel 3.95
Vuurvaste schotel 4.40
Glasservies 30-delig 24.75
Koekjesschaal 2.60
Cakeschaal 3.—
12 onderzetters in doos 7.25

Gero Zilmeta
Gero Zilduro

Lepelrek no. l 20.85
6 Gebakvorkjes 6.15
6 Theelepels 5.10
6 Likeurlepels 4.65
Thee- en Suikerschep 3.60
Jamlepel 2.70
Gebakschep 4.80
Kindercouvert 4.35
Kinderbeker 8.40

Elektrische apparaten

Stofzuiger sleemodel 142.50
Stofzuiger handsteel 98.—
Straalkachel 17.90
Heteluchtkachel 2000 w. 47.80
Ventilatorkachel 67.—
Badkamerkachel 41.—
Raamventilator 59.90
Tafclventilator 29.75
Babyzuigfles-warmer 2475
Scheerapparaten vanaf 39.50
Philips tondeuze passend
voor Philips Scheerapparaat 7.50
Remington inruilactie voor
uw oud scheergerei
10.— of 15.— terug
Infraphil 37.50
Hoogtezon Philips 154.—

Gereedschappen

Waterpasje 1.25
Set Ringsleutels 5.05
Set Steeksleutels 6.20
Schroefsleutel 4.90
Bromfietsset 2.85
Blokschaaf 2.95
Surform Vijlen 7.35
Handboormachine elektr. 132.—
Zaagzettang 3.25
Duimstok 1.05
Kruishout 5.25
Nijptang 2.45
Hamer 2.40
Handboormachientje 8.65
Handslijpmachientje 5.75
Tafelbankschroef 5.10
Zaklantaarn compleet 1.55
Geldkist met inzet 10.35

Luxe Artikelen
Siervazen en -pullen
Koekjesschalen
Bonbonschaaltje
Siervoorwerpen
Bloemenhangers
Fruitschalen
Delfts Wit aardewerk

. 50

3.25
3.25
5.95
3.60
3.25

Kristal
Asbakken 2.75
Vazen 4.75
Kandelaars 4.25
Daalderop Tinnen Voorwerpen-

Verchroomde Artikelen
Koffiekannen 15.75
Theepotten 10.—
Haardketeltje 9.75
Waterketel 21.45
Suikerautomaat 5.55
Fluitketel 14.75

Elektrische apparaten

Snelstrijkers Philips van 34.50 voor
Stoomstrijker Philips van 57.50 voor
Strijkijzer Inventum van 34.50 voor
Strijkijzer A.E.G. van 34.50 voor
Haardrogers tijdelijk van 49.50 voor

27.-
45.—
27.—
26.50
36.—

Tornado Haardroger in geschenkverpakking 24.60
Handmixers sterk verlaagd 28.—

Koffiemolens
Tornado 15.50

Theelichtje 8.25
Warmhoudplaat 24.75
Bakoven 27.50
Wafelijzer 32.50
Waterkoker

Daalderop 28.75
Melkkoker 31.50

Dompelaar
(2250 watt) 32.—

Verwarmingsdeken
Erres 64.50

Verwarmings-
kussen 24.75

Kookplaat
A.E.G. 27.50

Broodrooster 19.80

Wasmachines

Wascombinaties

Centrifuges

Wringers

Koelkasten

Diepvriezers Sigma

Heetwatertoestel len

Elektrische Kookplaten en
Fornuizen

Gascomforen, Gasfornuizen,
Gasgeisers, Gaskachels

TELEVISIE
RADIO

Draagbare Radio Transistor

Pionier Radio bouwdoos no. l 13.75

Aanvullingsdoos IA 16.50

Pionier bouwdoos II 27.50

Snelle service - Vlot geplaatst

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



WAT EEN

Sint Nicolaas

verrassingen

Speciale Sint Nicolaas aanbiedingen:

Piqué flanellen
Damespyama's

alle maten 9.75

Flanellen Nachthemden
leuke garneringen, grote maten

5.95

Washandjes
3 stuks, in plasticdoos verpakt

1.75

Mohair Dames Sjaals
3.95

Heren Overhemden
(wit) 9*75

Heren Pyama's
keper flanel 9.75

Exclusieve St. Nicolaas cadeaux
voor heel het gezin!

Komt zelf zien!

H. LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

Wij betalen de hoogste prijzen
voor uw KIPPEN en ze worden
vakkundig uitgezocht.

Verder betalen wij de hoogste prijzen voor
alle soorten WILD en TAMME KONIJNEN.

A. Bruggeman
Telefoon 1316 - VORDEN

Zoekt u een praktisch
en waardevol geschenk?

Geef een

Empo

(Zwitsers fabrikaat)

Part. f 16.50

's Werelds beste rijwiellamp!

Levering via uw handelaar.

EMPO Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK NV. - VORDEN

Voor mooie geschenken natuurlijk
naar:

Boek- en Kantoorboekhandel

„Jan Hassink"
Boeken voor jong en
oud,
Luxe post,
Vulpennen,
Balpennen,
Bureau-artikelen.
Zakagenda's 1963

Inkopen kan de Sint overal * . *

Voor GESLAAGDE INKOPEN echter naar
Fa. G. PONGERS & Co.

BROODROOSTERS
Inventum 23.50

29.50

STRAALKACHELS
in iedere uitvoering.

Inventum 21.50 29.5O
Kalorik zonnekachel1' 25.— ^
Ventilator kachel 52.—

Mixers
Philips, Asec, Tornado, Rotel, vanaf 24.5O

Koffiemolens
Inventum, Tornado en Philips, vanaf 19*50

Verder een ruime keuze in gebakstellen, kop en schotels,
sierpotten, in elke prijs.

Centrifuges
uitzonderlijk laag in prijs, v.a. 114.5O

Voor elk bedrag een geschikt cadeau!

Fa. G. Pongers & Co. - Vorden

Het adres voor sanitair, geisers,
elektrische en waterleidinginstallaties

ER IS
maar één Contact

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
l Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 2 december, 8 uur

De snertsoldaat
met: Brian Rix - Cecil Parker

Hattie Jacques

Brian Rix, houder van het Britse
lachrecord, zal u laten gieren

van het lachen!

Toegang alle leeftijden

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

50 stuks met enveloppen vanaf f 4.20

100 stuks met enveloppen vanaf f 6.75

Drukkerij WOLTERS - Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 1404

Bent u van plan

Uw boerderij
met of zonder grond te VERKOPEN?

Laat U dan thans inschrijven; de over-
dracht kan dan direct na januari '63
plaats vinden.

Speciaal voor boerderijen:

Makelaar HUISMAN
Nieuwstad 33, Zutphen,
Tel. 5910 ('s avonds 4790)

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

„Het Binnenhuis91

Woninginrichting - Fa. A. POLMAN
Vorden - telefoon 1314

et Ót. Cïlicolaasgeschenk

bij uitstek is een

kleinmeubel

Bijzettafels Rond en Rechthoekig
in: Kersenhout, Teakhout,
Palissander, Formica

Mimisets

Kapstokken

Naaiboxen
Haardfauteuls

vanaf f 39.50
Schilderijen
Spiegels
Wandtoiletten

Palissander, Teakhout

Boekenkasten

Rookfauteuils

Kloostertafels

Wand-
systemen

Pilastro

RUIME KEUS
Tafelkleden vanaf i 12,95
Divankleden
Dessauxkleedjes, -lopers

ZIE ETALAGE

Waar U ott: loopt

Weet,

dat u bij Keune

voordeliger koopt

Sint en Piet

kopen subiet

bij Keune

merkartikelen

LAGERE PRIJZEN

Keune
Merkartikelen

Lagere prijzen

Speelgoederen

Luxe artikelen

Mepal serviezen

Pasaan serviezen

Complete keukenuitzetten

Theemutsen, vazen enz* Schemerlampen

Centrifuges

Wasmachines

Koffiemolens

Diepvrieskisten

Stofzuigers

Strijkijzers enz*



Hoe komen we in de
Burg. Galléestraat i

In samenwerking met Gemeentewerken en de Uitvoerder-rioolwerken is de Burg. Galléestraat

uitstekend voor wandelaar en fietser klaar gemaakt (auto's moeten nog via de Molenweg).

Komt U gerust via de Dorpsstraat naar de Burg. Galléestraat. 's Avonds is er extra verlichting aangebracht.

VOOR LAARZEN VOL GESCHENKEN:

KOERSELMAN Burg. Galléestraat VISSER

WINKELCENTRUM
Voor cadeau's alles onder één dak.

Voor St. Nicolaas-inkopen zoals:
Kinderboeken, Romans, Detective- en

Pocketboeken, Vulpenoen, Postpapier,

Agenda's.Tafelspelen, Prentenboeken enz.

en ook voor

St. Nicolaas-inpakpapier en labels

NAAR

Fa. HIETBRINK - Tel. 1253

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

St. Nicolaas
vindt bij ons een ruime

sortering, voor de hele

familie, in:

Japonnen
Rokken
Vesten
Jumpers
Blouses

Steunkousen
Nylons
Maillots
Hoofddoeken
Shawls

Wollen kousen Pyama's

Handschoenen
Wanten
Schorten
Handwerk art.
Baby art.
Sokken

Colberts - Pantalons - Herenvesten - Truien - Over-
hemden - Zelfbinders

Wollen- en Gestikte Dekens, Bedspreien, Tafelkleden

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte artikelen
zoals:

Zakdoeken, Baddoeken, Washandjes, Tafellakens,
Foppakjes enz. teveel om op te noemen!!

Looman - Vorden

St. Nicolaasfeest O.L. Dorpsschool
Ook dit jaar viert St. Nicolaas zijn verjaar-
dag temidden van de leerlingen van onze
school.
De leerlingen van de klassen l t e.m. 3 zijn
derhalve woensdag 5 december om kwart
voor negen bij school. Ook de nieuwelingen
voor 1963 worden dan bij school verwacht.
Om half tien hopen we dan St. Nicolaas in
het Nutsgebouw te kunnen begroeten.
De overige klassen komen 's middags aan
de beurt.

Tips van Sint en Piet
voor praktische

en nuttige cadeaus

Zie onze etalages

•̂ •v
L M D

Kijkt u even uw lotnummer na?

Misschien bent u de gelukkige winnaar
van de slaapkamer!

Ook met St. Nicolaas
voor heel de burgerij

Jan Hassink's"
rookgerei:
Aanstekers, Asbakken,
Kokers, Tabakszakken,
Pijpen enz. enz.

St. Nicolaas
Heeft U al gezien dat wij ook
dit jaar weer vele, leuke en
practische cadeaux, in de vorm
van Kunstnijverheidsartikelen,
zowel voor dames als voor heren,
in onze winkel uitgestald hebben?

Het zal U heus geen moeite kosten, hier uit
een keus te maken.

Voor dames hebben wij enige zeer aparte
HOUTEN HALSSNOEREN (lang en kort)
HOUTEN ARMBANDEN
HOUTEN OORKNOPPEN enz. enz.

Van de bekende Marjanne Meijerink bezitten wij ook en»ge
leuke lange en korte halssnoeren. Origineel handwerk.

Voor jonge meisjes leuke
HOUTEN MANCHETKNOPEN en
HOUTEN HANGERS

Ook voor Heren enkele practische geschenken.
Wij willen U nog even noemen enkele van onze
vele andere artikelen, o.a.
Handbedrukte Kleedjes, Broodplanken, Borstel-
garnituren, leuke Tassen en Mandjes, Wand-
lampjes, Rookverdrijvers, Gebruiksvoorwerpen,

enfin kijkt U zonder enige verplichting rustig rond bij

„Het Binnenhuis"
Fa. A. Polman, Dorpsstr. 22, Vorden, Tel. 1314

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Eet nu goedkoop
KIPPEN - HANEN

Geen diepvries

W. Rossel, Tel 1283

Voor St. Nicolaas:

Kinderrijwielen
Autopeds
Lampen
Tassen en
Zaklantaarns

RIJWIELHANDEL

E. J. Lettink
Adverteer regelmatig

in "
CONTACT

Kijk, en vergelijk

U koopt bij

K E U N E

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

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



Gezinsactie!
Het hele gezin kan meewerken om voldoende zegels (en daarmee de prijzen!!) in
de wacht te slepen!

TOPPRIJS: HOOFDPRIJZEN:
C611 FORD COïtTINA ^ dagen Mallorca of een reis naar keuze

ter waarde van f 5555.-
van f 1000,—, een ruime gezinskoelkast, een
elektr. zig-zag naaimachine.

VERDER DUIZENDEN PRIJZEN!

Vraag zegels bij' de deelnemende Zutphense zaken!
De prijzen zijn geëtaleerd in de showroom van de Ford-garage, Nieuwstad 59.

Dagelijks geopend van 15.00,—18.00 uur en op koopavonden van 19.00—20.00 uur.

sparen?
Voor elk doel kunt u sparen, Voor
de inrichting van uw woning. Voor
de opvoeding van uw kinderen.
Voor een gezonde vakantie. Voor
uw eigen huis, Voor een eigen zaak.
u legt gulden» bij gulden. Wij tellen
rente bij rente. Dat maakt het u
mogelijk bergen te zien (op vacan-
tie) en bergen te verzetten (op uw
reis naar welvaart),

Speel-
goederen
van:

„Jan Hassink"
Het hoogst geprezen,

het laagst geprijsd l

GROTE SORTERING:
Legpuzzles, Gezelschapspelen,
Bouwdozen, Poppen enz.

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN' •

Buurtvereniging Delden

INSTUIFAVOND
op zaterdag 8 december

om half acht bij café „'t Zwaantje".

Raiffeisenbank Ruurloseweg 21
AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT

U KOMT TOCH? Het Bestuur.

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

Weulen Kronenberg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Attentie Attentie
Pluimveehouders,
wij betalen hoge prij-
zen voor
KIPPEN en HANEN
en tevens tamme ko-
nijnen gevraagd.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

U slaagt
als u bij

Keune
alles vraagt voor uw

KEUKEN

N.V.V. St. Nicolaasfeest
zaterdag 1 december a.s,
om 2 uur

in het Nutsgebouw

S.u.p. beker meebrengen.

Het Bestuur.

Overalls
Manchester kleding

Witte vakkleding
Stofjassen

Kinderoveralls

l/oor CM. rLicolaasgeschenken

naar drogisterij „De Olde Meulle"
(EEN KLEINE GREEP UIT ONZE ENORME KOLLEKTIE)

Boldoot - Maja - VinoliaTabac Original
Eau de Cologne
After-shave
Pre-shave
Zeep-oil-talc
en de

Mochelange-serie

Old Spice
Eau de Cologne
After-shave
Pré-shave
Zeep

Acosy-Tabaco
Eau de Cologne
After-shave
Pré-shave
Zeep enz.

4711
Eau de Cologne
Tosca
Reingold
Suchten
Parfum

Eau de Cologne
Parfums

Zepen

De gehele
Hamol-serie

(schoonheid uit Zwitserland)

Jnree floivers
Milk of Cumcumber - Skin-Tonic - Astrigent Huidlotion
Vitaline Dag- en nachtcrême - Fluid Make-up

DIVERSE HAARLAKKEN
TOILETTASJES

MAKE-UP-TASJES
LIPSTICKS

Elektrische scheerapparaten
Scheerspiegels - Kwasten en zepen

Rubber warmwaterzakken
(met 12 maanden schriftelijke garantie)

Wij hebben de alleenverkoop van de Asp-Holmblad kaarsen
uit DENEMARKEN

DEZE KAARSEN ZIJN VEEL HARDER en daardoor veel LANGERE
BRANDUREN en door hun prachtige vormen en verpakking bij uitstek
geschikt voor ST. NICOLAASGESCHENK.

Beleefd aanbevelend

J. M. VAN DER WAL Gediplomeerd drogist

.H. Jagers
Wij ontvangen weer
alle soorten WILD.
W. Rossel, Tel. 1283

H. Robbertsen,
Tel. 1214

Geld
kunt u maar

één keer uitgeven.

BIJ Keune
koopt u meer

voor minder geld.
Speelgoed Luxe cadeau's

Kranenbarg t
voor Kolen, Olie en Gas •

Kolen

Olie:

Gas:

de grootste sortering, de beste kwaliteiten.

Super Haardbrandolie Flamazur,
Huisbrandolie Petroleum, Tractor petroleum

Buprogas. Statiegeld slechts f 5 . — per fles

Gascomforen en gasgeisers.

Verhuur van Gasgeisers, tegen speciale prijzen.

Beleefd aanbevelend,
G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47. Tel. 1217

Sint Nicolaas kwam ...
en was weg van de prijzen.

Volg zijn voorbeeld en U zult
zeer zeker slagen.

Enkele Sint Nicolaas cadeau's

gekleurde Noorse sokken, Mohair sjaals, Handschoenen,
Maillots, Schorten, Ontbijtlakens bedrukt met oud-
hollands landschap, doosjes Zakdoeken, verpakte

Baddoeken enz. enz.

MOMBARG - Kranenburg
Telefoon 6679


