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INTOCHT SINT NICOLAAS
Met de trein van half drie uit Zutphen arriveerde zaterdagmiddag Sint-Nicolaas met twee van
zijn zwarte knechten in Varden. Na op het perr
ron door het bestuur van de winkeliersvereniging te zijn begroet, maakte de Sint in een open
landauer, begeleid door Concordia, een tocht
door het dorp. Onderweg strooiden de beide
Pieten met kwistige hand.
In de koffiekamer van het Nutsgebouw werd
Sint Nicolaas officieel ontvangen door burgemeester Van Arkel. In zijn welkomstwoord wees
deze op de vernieuwingen die in het dorp Vorden
in het afgelopen jaar zijn tot stand gekomen,
o.m. het bijna voltooide gemeentehuis, nat
nieuwe politiebureau, het gymnastiekgebouw en
de nieuwe woningen. In het bijzonder wees de
burgemeester Sint Nicolaas op het bouwplan
van 70 woningen. Ook de nijvere middenstand,
aldus spreker, gaat met haar tijd mee. Dit blijk
wel uit de modernisering van vele winkels. Met
de wens, dat de Sint Nicolaas-actie van de Vordense winkeliersvereniging een succes mag worden, verklaarde burgemeester Van Arkel de St.Nicolaasweek voor geopend.
Vervolgens werd de Heilig man toegesproken
door de voorzitter van de winkeliersvereniging,
de heer Schurink. Deze wees Sint er op, dat de
Vordense winkeliers hun prijzen scherp hebben
gesteld, wat ook Sint uiteindelijk voordelig uitkomt. Spreker dankte het gemeentebestuur voor
de spontane medewerking om de Sint-Nicolaasactie te kunnen organiseren, alsmede de plaatselijke politie voor de voortreffelijke verkeersregeling bij de intocht.
Sint Nicolaas dankte voor de gezellige
vangst. Hij wees er op, dat het er voor zijn zwarte Pieten in Vorden niet makkelijker op wordt,
als er 70 woningen bijgebouwd worden. Maar
dit is een teken dat Vorden vooruitgaat. Na zich
tot de kinderen te hebben gericht, ging Sii
naar de grote Nutszaal, waar hij enige tijd verbleef temidden van enkele honderden kinderen,
die hem toezongen en allen werden getrakteerd.
Naar wij vernemen zal Sint heden, zaterdag nogmaals een rijtoer door Vorden maken.
SUCCESVOLLE ST.-NICOLAASACTIE
De actie, welke de winkeliersvereniging neeft
opgezet om het publiek te animeren zijn inkopen
voor Sint-Nicolaas in Vorden te doen, blijkt weer
een groot succes te worden.
Drie personen kunnen zich reeds de gelukkige
eigenaar noemen van een stalen slaapkamerameublement.
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling er vier
beschikbaar te stellen, maar nu de verkoopactie
zo schitterend verloopt, heeft men er nog meerdere ameublementen bij aangekocht. Het blijft
dus nog aantrekkelijk om in Vorden te kopen.
Verschillende mensen hebben ook reeds het geluk gehad een waardebon van ƒ10.— of ƒ5.—
te winnen. Het totaal bedrag aan geldprijzen
gaat ver uit boven de ƒ3000.—. Men verwacht
dat volgende week de drukte nog zal toenemen,
temeer daar de winkels dan ook 's avonds geopend zijn en er muziek wordt gemaakt. Vorden
doet het dit jaar weer best!
VOETBAL
Vorden II dat tegen K.D.C. II met een vrij sterk
elftal in het veld verscheen, heeft zowaar de
eerste overwinning in de 2e klas mogen boeken.
De Vordenaren wonnen zeer verdiend deze wedr
strijd met slechts 1—0. Afgemeten naar de kansen, die de reserves gehad hebben, had de score
veel hoger moeten zijn. De aanvallen werden
ditmaal vlug genoeg opgezet, doch het schot
was hopeloos zoek, ook al door gebrek aan beheersing bij het schieten. Tientallen malen werd
de bal over of naast het doel geschoten en de
schoten, die op het doel waren gericht, werden
allen door de uitstekende keeper gestopt. Een
back van KDC moest zelfs in eigen doel schieten
om Vorden de zege te brengen. Overigens scheelde het maar weinig of het was nog op een gelijk
spel uitgedraaid toen uit een corner de bal in
het door de keeper verlaten doel werd geplaatst.
Een der Vordense backs wist de bal nog net bijtijds uit de doelmond te koppen. Jammer dat na
een kwartier spelen de rechtshalf C. K. door een
valpartij in deze overigens zeer fair gespeelde
wedstrijd, een enkelbeentje brak, zodat hij in
het ziekenhuis moest worden opgenomen.
Vorden III speelde vooraf een wedstrijd tegen
de Hoven IV, welke door de Hovenaren met 3—l
werd gewonnen.
De wedstrijd Vorden B—Markelo B, welke zaterdagmiddag gespeeld werd, eindigde liefst in een
14—O overwinning voor de Vordenaren.
Voor a.s. zondag staat op het programma
Eibergse Boys III—Vorden II waarin voor de
Vordenaren, mits zij beter schieten dan j.l. zondag, wel een kans op een puntje«zit. Vorden III
speelt zondagmorgen in Eefde tegen Eefde II,
terwijl Vorden A zondagmiddag haar concurrent
Pax B op eigen veld ontmoet.
In verband met de grote toevloed van junioren
zal de actieve jeugdcommissie per l december
nog een jeugdelftal, nml. Vorden C aan de competitie laten deelnemen, waardoor het totaal aantal elftallen is gestegen tot 6.
DANSSHOW
Onze plaatsgenoot de heer Th. Houtman organiseerde in het St.-Jozefgebouw te Zutphen een
zeer geslaagde voorlichtingsavond over „goede
en verkeerde dansvormen". De heer A. Kok uit
Sittard hield eerst een inleiding over het dansprobleem en daarna gaf hij met zijn assistente
een demonstratie van oude en moderne dansen.
Ook werd aangetoond hoe door een verkeerde
manier van dansen de waarde van de dans wordt
neergehaald.
Het was een zeer interessante avond, waarvan
men veel kon leren. Waarschijnlijk zal deze show
ook binnenkort in Vorden worden gehouden.

CONTACTAVOND FA. KISTEMAKER
AVONDDROPPING
KERKDIENSTEN zondag l december.
Door de fa. Kistemaker werd vrijdag 22 nov.
Door de heer D. Norde was op verzoek van de
Hervormde kerk.
een contactavond georganiseerd in zaal Bakker.
feestcommissie Linde een avonddropping georMen had gebroken met de gewone gang van 10 uur Ds. W. Goedhardt, van Veenendaal. ganiseerd. Hieraan namen 67 personen deel. De
Jeugddienst.
zaken en er deze keer een cabaretprogramma
deelnemers, 30 groepen, werden gedropt in een
van gemaakt dat er zijn mocht. Het gebodene 7.15 uur Ds. J. Langstraat.
terrein achter het landgoed De Kamphuizen en
stond op een goed peil. Nu en dan werden door
moesten vandaar via de kortste weg naar café
Kapel Wildenborch.
middel van een grapje of verloting van een arvan Asselt in Linde. Listig opgestelde controles
tikel de aanwezigen er aan herinnerd bij de fa. 10 uur Ds. J. Langstraat.
speelden vele deelnemers parten.
Kistemaker te gast te zijn. Er werd koffie geDe uitslag was: 1. J. van Asselt en W. ZweveGeref. Kerk
schonken en in de pauze kon men kennismaken 9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.
rink; 2. dames G. en R. Knoef en H. Visscher;
met een lekker wijntje.
3. dames Heersink en G. Groot Roessink; 4. H.
van Asselt en A. Memelink; 5. A. Lebbink en
De zaal was tot de laatste plaats bezet. De heer
R.K. Kerk
Kistemaker dankte het cabaretgezelschap voor 7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof. mej. G. Weenk; 6. combinatie Snelling; 7. H.
hun optreden en de fabrikanten voor de moeite
Pelgrum en W. Bielderman; 8. H. J. Antink; B.
w$lke zij zich getroost hadden om deze avond zo R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof Winkel en P. Vliem; 9. J. Weenk en A. Walgemoet; 10. K. Lubbers en mej. Mombarg; 11.
goed te doen slagen.
Zondagsdienst Doktoren
Groot Roessink en Lenselink.
DE MENS IN HET ZOEKLICHT
(alleen voor spoedgevallen)
ELDERS BENOEMD
In de Nutskoffiekamer hielden de Plattelands- Van zaterdag 30 nov. van 5 uur tot en m.
De
heer
Knoef,
onderwijzer aan de O.L. Dorpsvrouwen onder leiding van Mevr. Klein Brinke- zondag l dec. Dr. Lulofs, telef. 255.
school, is per l februari a.s. benoemd tot onderGotink een bijeenkomst. In haar openingswoord
Bij geen gehoor dokters telefoon 236. wijzer aan een O.L. School te Borculo.
sprak de Presidente een speciaal woord van
welkom tot Ds. Langstraat, die een lezing hield
BEROEPEN
Zondagsdienst dierenartsen.
getiteld: „De Mens in het zoeklicht".
Naar we vernemen heeft Ds. Duursema, prediHet zoeklicht van Ds. Langstraat viel het eerst Zondag l dec. Van Soest, Tel. 06753-420 kant van de Geref. Gemeente alhier, een beroep
op de Mens levend in de 13e eeuw. Deze eeuw en Wechgelaer, Tel. 06752-566.
ontvangen naar de Geref. Kerk van Hellendoorn.
was de rumoerige tijd van de ridders, die ten
Brand
melden:
no.
5
4
1
.
strijde trokken en grote bedevaarttochten ondernamen. In die tijd en daarna viel ook een
Weekmarkt.
bloei in het godsdienstig leven waar te nemen.
Zo heet het Doktersboek met alle raad voor
Uit die tijd stammen vele Maria-legenden en bal- Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm
laden. De heersers uit die tijd waren ware des- aangevoerd 114 biggen, waarvan de prijzen
Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie
poten.
zeep - shampoo, è f 5.90. Weten is gerust zijn.
varieerden
van
f
33.—
tot
f
42.—
per
stuk.
De Renaissance werd vervolgens in het licht geffl
Handel
was
redelijk.
zet. Dit was een tijd van grote bloei op allerlei
gebied. Vondel, Bredero, Revius en Hooft waren
Burgelijke stand v. 22 nov. t.m. 28 nov.
RATTI-NIEUWS
enkele grote dichters uit die periode.
De Romantiek was een streven naar verjonging Geboren: d. van B. Gr. Jebbink en J. Haaring. J.l. zondag waren alleen de Ratti-reserves in
en vrijheid in de letterkunde. Ds. Langstraat Ondertrouwd: H. J. B. Veldkamp en A. G. touw. Zij gingen naar Hengelo (G.), waar een
stond ook stil bij de Tachtigers, die zich groe- S. Bonke.
ontmoeting werd gespeeld tegen Pax III. Het
peerden om de „Nieuwe Gids" en streefden naar Gehuwd: J. W. Rietman en H. Willems.
ging de Rattianen niet voor de wind, want zij
verjonging van oude kunstwaarden, die verloren Overleden: G. Oortgiesen, vr. echtg. van moesten met een kleine O—l nederlaag genoegen
(
dreigden te gaan.
nemen. In de eerste helft kwam Ratti tot diverse
In 1900 viel er weer een wending waar te ne- G. J. Haneveld, 56 jr.; H. G. Gosselink, vr., krachtige aanvallen, terwijl ook de tegenpartij
wed.
van
B.
Nijenhuis,
79
jr.
men; de levensbeschouwing ging meer in maatfel voor de Ratti-veste opereerde. Het bleef
schappelijke richting.
,
VRIJHEID EN SLAVERNIJ
evenwel voor rust nog O—0. In de tweede helft
Van de laatste tijd noemde Ds. Langstraat de Op uitnodiging van de A. R. kiesvereniging kwam Pax fel opzetten en moest Ratti alle
dichter Okke Jager en droeg van hem een ge„Nederland en Oranje" alhier, sprak de heer A. zeilen bijzetten. Het lukte de Pax-mannen om
dicht voor.
WHdeman
uit Winterswijk in „Irene" over het enigste en winnende doelpunt te scoren
Na de pauze werden schitterende platen van
„waar
vrijheid
en slavernij elkaar ontmoeten". d.m.v. de middenvoor. Het ontbrak de Rattianen
oude schilderijen getoond o.a. van Italiaanse
Nadat
de
voorzitter,
dé heer A. J. Lenselink, een aan doorzettingsvermogen om een tegenpunt te
meesters, van Rogier van der Wijde en van zijn
gedeelte
uit
Lucas
21
had gelezen en in gebed maken, waardoor Pax de puntjes in de wacht
bekendste leerling Bouts.
was
voorgegaan,
bepaalde
de heer Wildeman sleepte.
De Presidente dankte namens alle leden Ds.
zijn
gehoor
tot
't
plaatsje
Eisleben,
dat nu ach- De B-Junioren waren in Zutphen te gast bij de
Langstraat en noejn.de het een goede en leerter
het
Uzeren
GordM^h'gt
en
waar
Luther ge- Hoven D en behaalden een eervolle 3—2 zege
zame middag.
boren en gestorven j^ptet plaatsje van hervor- op de Zutphenaren.
ming, dat nu geregeerd wordt door atheïsten. Komende zondag speelt het eerste in Keyenborg
Juist daar plaatsten de Russen het standbeeld tegen Keyenborgse Boys I. De Boys, die dit jaar
van Lenin in 1945. Vervolgens richtte hij de blik in prima vorm zijn en een geducht woordje meeKomt U zondag ook naar de
naar Berlijn, efens de trots van iedere Duitser, spreken in de kopgroep, zullen de Rattianen o.i.
thans de dwaaste stad van de wereld. Bij de weinig kans geven om hen de puntjes afhandig
Brandenburgerpoort ^fc£ de scheiding tussen te maken. Een overwinning voor Ratti zou dan
democratie en dictat^p De stad bloedt nog uit ook een grote verrassing zijn.
Ratti II krijgt bezoek van de Steenderen-reserves
Om 10 uur spreekt Ds. W. Goedhardt
alle wonden.
In Oost-Berlijn is de jeugdopvoeding wars van waar misschien een kleine zege voor de thuisvan Veenendaal, over het onderwerp:
alle godsdienst. Daarentegen wordt er grote club in zit.
„Obadja, de mens in het Compromis"
parades gehouden, gericht op het nationale, met
ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B.
als einddoel de klasseloze staat. Wat moet EuroDinsdagavond j.l. hield de Kath. Arb. Beweging
pa,
aldus
spr.,
van
zulk
een
jeugd
verwachten,
*
waar de heldenverering hoogtij viert? Ook de haar maandelijkse ontwikkelingsavond in zaal
strijd, die er momenteel heerst tussen kerk en Schoenaker, waarbij een goede opkomst was.
De samenzang begint om 9.50 uur.
De voorzitter, de heer J. C. van Langen, sprak
staat werd door spr. behandeld.
Tenslotte behandelde hij het vluchtelingenpro- vooraf een kort welkomstwoord. Vervolgens
bleem, dat een vraagstuk voor het gehele westen hield Pater Ruigt, de Geestelijk Adviseur, een
GECOMBINEERDE
is. Men dient medelijden te hebben met de Oost- inleiding over het onderwerp „Vernieuwing in
VROUWENVERGADERING
Berlijner, doch bewondering voor die van West- de Kerk". Spr. behandelde hierbij, hoe de Kerk,
Donderdagavond sprak voor de Herv. en Geref. Berlijn. Eén ding geeft nog hoop voor de toe- daartoe genoodzaakt, zich enigszins heeft aangeVrouwenvereniging mevr. Amelink uit Velp komst, zo besloot spr. zijn rede, n.l. „het willen past aan de veranderde levens- en maatschappelijke omstandigheden, zonder daarbij de geloofsover het onderwerp „Andere landen, andere van ware, vrije mensen".
zeden". Zij nam haar toehoorders mee naar een De voorzitter deelde nog mede, dat het bestuur waarheden aan te tasten. O.a. werden besproken,
klein dorpje in Zwitserland. In dit dorpje is van de kiesvereniging een schrijven van prof. de moderne verlichting in kerkgebouwen, de verslechts één winkel, waar alle levensmiddelen dr. Diepenhorst heeft ontvangen, waarin deze anderde vasten- en onthoudingswet, het uitzenenz. te koop zijn. Er is alleen 's winters school mededeelde, dat hij bereid was op 3 maart 1958 den van leken naar de Missies, etc.
De voorzitter dankte hem na afloop voor zijn
van l nov.—l mei en de-ze wordt gehouden in een spreekbeurt in Vorden te vervullen.
mooie en duidelijke uiteenzettingen en overhaneen kamer. Voor de rest van het jaar zijn de
digde hem als blijk van waardering het Bondsr
kinderen vrij. De onderwijzer ontvangt maar
MEESTER ZIJDERVELD OVERLEDEN
een half jaar salaris en moet in de andere helft Naar we vernemen overleed zaterdag j.l. te insigne en een doosje sigaren. Tot slot spoorde
van het jaar uit werken gaan om zijn gezin te Utrecht in de ouderdom van 81 jaar de heer hij alle leden aan trouw de maandelijkse bijeenkunnen onderhouden. Mevr. Amelink vertelde A. C. Zijderveld, oud-hoofd van de bijzondere komsten te bezoeken en er voor te zorgen, dat
op boeiende wijze nog tal van andere bijzonder- lagere school in het dorp alhier. De overledene men van hetgeen er in de bond gebeurt op de
heden over dit typisch dorpje en over Zwitser- was hier gedurende een aantal jaren werkzaam hoogte is.
land als geheel. Ook gaf zij enige indrukken en mede door zijn prettige omgang en warme
ST. CAECILIAFEEST R.K. ZANGKOOR
over het kerkelijk leven aldaar. ,Na de pauze liefde voor het christelijk onderwijs wist hij Het R.K. Zangkoor „Cantemus Domino" heeft
bestond er gelegenheid tot het stellen van vra- zich spoedig veel vrienden te verwerven. Velen het jaarlijkse feest van haar patrones St. Caecigen. Aan het begin van d.e avond, die door mevr. zullen zich zijn persoon en werk nog wel voor lia weer gevierd. Zondagmorgen werd de PlechJansen op de gebruikelijke wijze geopend werd, de geest kunnen halen. Van Vorden vertrok de tige Hoogmis opgedragen, waarbij de 4-stemsprak deze een kort woord over de Advendstijd, thans overledene naar Utrecht waar hij benoemd mige Mis van Christiaansen werd vertolkt,
die a.s. zondag weer zal ingaan.
werd tot leraar aan de Jan van Nassau Kweek- 's Avonds verenigden de heren zangers en hun
school aldaar.
echtgenoten zich in zaal Schoenaker, waar een
Woensdag j.l. vond de teraardebestelling plaats feestelijke bijeenkomst werd gehouden, waarbij
JAARVERGADERING VOLKSONDERWIJS
De jaarvergadering van Volksonderwijs, afd. op de begraafplaats „Den en Rust" te Bilthoven. het goed verzorgde diner alle eer werd aangedaan. Pastoor Pensioen bracht in een toespraak
Vorden-Linde, was zoals gewoonlijk maar matig
dank aan de heren zangers voor de voortreffeVERGADERING VEEVOEDERKERN
bezocht. Er v/as een schrijven binnengekomen
van het hoofdbestuur betreffende verhoogde af- Onder voorzitterschap van de heer G. J. lijke wijze, waarop zij steeds de kerkelijke plechdracht, waardoor contributieverhoging nood- Wuestenenk vergaderde in het café „De Zon" tigheden opluisterden. Ook bracht hij dank aan
de dirigent, de heer ten Have, en de eret-voorzakelijk is, wil de afdeling Vorden—Linde haar de Veevoederkern „Vorden en Omstreken".
activiteit voortzetten. Naar aanleiding van de Sprekejr verwelkomde in het bijzonder de heren zitter de heer H. F. Helmink, voor hun uitsteverzonden circulaire bleken de leden uit Linde Ir. Van Nieuwenhuizen, Rijkslandbouwconsulent kende leiding. Hij hoopte altijd op de leden te
kunnen blijven rekenen.
hun medewerking spontaan te zullen geven voor en Ir. Ketelaars, Adj. Rijksveeteeltconsulent.
de gedachte „Steunfonds" voor de school.
De heer Ketelaars wees er op dat de snelle Nadat de penningmeester, de heer Hartman,
Ook met de oudercommissie van de o.l. school groei van de veevoederkerns wel een bewijs nog een overzicht gaf van de stand der kas,
in het dorp zal nader contact worden opge- was dat dit werk op hoge prijs wordt gesteld. werd de avond verder doorgebracht met voornomen betreffende dit onderwerp.
In een tijd van drie jaar zijn het aantal vereni- drachten etc. terwijl ook nog enkele zangnumDe voorzitter, de heer Vedders, bracht de secre- gingen van drie tot acht en twintig uitgegroeid. mers ten beste werden gegeven.
taris, de heer Joh. van Dijk, dank voor zijn De voorgeschreven voedernormen via het veeBIOSCOOP
keurig jaarverslag, waaruit bleek dat de af- voederbureau moet men als richtlijnen beschouZondagavond
viert
de operette weer hoogtij in
deling ruim 200 leden telt. Er bleek voorts uit wen, aldus spr.
het financieel overzicht van de penningmeester, De heer Ir. Van Nieuwenhuizen vertoonde na het Nutsgebouw. De zigeunerbaron is gemaakt
de heer G. Vogtlander, dat er een klein batig de pauze enige lantaarnplaatjes over Spanje, naar de operette van Joh. Strauss, de grote
walskoning. Er komen zigeunerfeesten in voor,
saldo was.
welk land deze zomer door hem was bezocht.
De aftredende bestuursleden, de heren Joh. van Aan het slot bracht de voorzitter beide sprekers smokkelaarsscènes, prachtige melodieën en balletten van het beroemde Nationaal Theater te
Dijk en A. Brandenbarg werden herkozen. De dank voor hun leerzame avond.
Belgrado. Het is een prachtige kleurenfilm.
feestavonden in dit seizoen zullen weer nader
geregeld worden in overleg met de oudercommisie, daar ook dit jaar de leerlingen weer een
operette zullen opvoeren.

In blijde Verwachting
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Heren

^Pantoffels?

Een mooie
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Wullink's
SchoeÉandel

U verrast ze er geweldig mee.

Grote keuze in lang, middel en opvouwbare modellen.

LOOMAN
VORDEN

St. Nicolaas-geschenken !
Koop nu een goed merkhorloge in
een speciaalzaak voor uurwerken,
VERLOVIHQS Enorme keuze in: Certina's, Evita,
Schok- en Waterproof, 17- en 21RIMGEN
steens Anker en vele andere goede
HORLOGES merken.
Pracht Jungibans Pendules, KoekoekWEKKERS klokken,
elektr. klokken enz.
KLOKKEN Goud-, Zilver- en Doublé-armbanden, Colliers met hanger, Verlovingsringen enz, enz. Alles tegen
uiterst lage prijzen.
Zie etalage/

Beleefd aanbevelend,

Fa. B. WËNTINK & ZN.
Horlogerie. —

Vorden

„Onbetwist,
de Schoenenspecialist"

H. Luth, Nieuwstad 4, Vorden

J

Heden zaterdag

Heren . . .

St. Nicolaas-

Kom hiervoor naar

Wat dacht u van een

BAL

Knittax-breimachine

in het Nutsgeb. Orkest „The Moodchers".

r

L

Te koop gevr.:
Omgeving Vorden,
Lochem, Barchem of
Ruurlo een solide
WONING of LANDHUISJE, bev. 6-8
kamers, voorz. elektr.
en event. waterl.
Br. m. prijs opg. Chr.
Eggink, makelaar,
Vorden, Tel. 489.

Natuurlijk

als St. Nicolaascadeau?

nuttige St. Nicolaas-cadeaux.

Te koop salamander
KACHEL met tegelplaat. Voskamp „Voskuil".

Nutsgebouw™1

als Sint Nicolaas-cadeau.
Een stuk voor haar leven, en
alle dagen genot er van.

Telefoon 500
VORDEN

Komt u eens praten met de
Knittax-dealer:

ploitatie Jac. Miedema - Deventer

H. LUTH

Zaterdag 7 dec*, 8 uur

Telef. 396, Vorden

De fel-spannende en realistische
oorlogsfilm

Echt iets voor uw man
of verloofde.

HELDEN ZONDER MOED
met; Mickey Rooney, Wendell Corey
Don Taylor.

Ook voorradig
in jongensmaten 30-40.

Tijdens de laatste wereldoorlog maakte het oorlogsgeweld van jongens . . .
mannen, van een meisje een vrouw.

c

Toegang 14 jaar

sigaren-assortimenten
luxe dozen sigaren
pijpen
aanstekers
NAAR
Sigaren magazijn

Oithuys
(D. Boersma)
Honderden kochten
reeds een

Wanneer St. Nioolaas
een bromfiets gaat kopen wordt
het vast een

Solex.
Hij wil veilig en betrouwbaar rijden.

Solex service station

A. G. Tragter

leren jas

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schappers, Dorpsstr 11, Telef. 373

en allemaal tevreden.
Hennen
Kuikens
Voor U hebben we
er ook nog wel wat.
Prijs f 125.— en een
paar leren wanten wij kunnen leveren 2-daags kuikens van
cadeau.
zeer goede afstamming en kwaliteit.
fa* G« W» Luimes
Op 5 dec. nog leverbaar 600 Reds
en 300 W.L x R.I.R. kuikens, verVorden, Telefoon 421
der iedere week.
Sigarenmagazijn
Tevens leveren wij jonge hennen op be-

Oithuys
(D. Boersma)

Hofleverancier van
St. Nicolaas.
Voor alle rookartikelen.
Volgens A.N.P. nadert de eerste Spoetnick met griezelige
vaart de aarde.
Houdt u gedekt, koopt
een

stelling, alle leeftijden.

A. J. Denkers
Pluimveebedrijf, Warnsveld
Telef. K 6750-2467

Voor de St. Nico*
laas vindt u bij
ons een ruime sortering in

Fa. G. W. Luimes
Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Te koop 5 BIGGEN
bij J. Koerselman,
't Joostink.

luxe dozen zeep en eau de
Cologne o.a. „4711", Boldoot,
Ma ja, „Acosy" en andere
toilet artikelen.

A. Beerning
Raadhuisstraat

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Voor een geschenk van blijvende waarde
slaagt U bij ons!

Zutphenseweg, Tel. 334

Prisma, Zentra, Olma, Porta, Spera, Mielka horloges
in chroom, doublé en goud.
Onze horlogebanden kollektie is enorm.
Trouw- en Verlovingsringen H.D.Z., Gouden, Zilveren en Pleet sieraden en gebruiksart.
Pendules, Wandklokken, luxe klokjes, Wekkers in de
meest verfijnde uitvoering.
Moderne byoux, Ronson aanstekers, Tafelzilver in
Keltum - „Voorschoten".

gaat Sint naar

Fa. MARTENS
de zaak voor het beste geschenk.

Gebr. Barendsen
Reeds vanaf f 6.60.
Zie etalage.

St. Nicolaas-aktie
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

Inschrijvingen weer mogelijk voor
„snel-privé". Dansonderwijs aan huis.

Te koop vers gedorst

ROGGESTRO,
in balen geperst.
H. Eggink, Hackfort.
Te koop blauwe
KEES, 2 jaar oud.
Adres te bevr. Bur.
Contact.
Te koop zware BIGGEN. G. J. Makkink,
C 21 Hackfort.
Toom BIGGEN te
koop. H. Steenblik,
Hackfort.

R. J. Koerselman
Tel. 364
BIGGEN te koop bij
G. Oortgiesen, D 157

Seesing

voor rijlessen

„'t Groenedal"
Telef. 358 - Vorden
Retexturingbedrijf
„Accuraat" Oldenzaal
Uw adres voor beter
Chem. Reinigen,TricO'
leren, Drijmastern,
Verven, onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen drie dagen terug.

Depot Vorden:

Zie onze prijzen l

H. Luth, Nieuwstad

250 gr. cocosknappertjes, 59 et.
Wij betalen een hoge
250 gr. pepernoten, 45 et.
prijs voor kippen en
l grote banketstaaf, 52 et.
lianen t Vraagt prijs.
rollen eiercake, 49 et.
500 gr. Honig's vermecelli, 39 et.
• 500 gr. capucijners, 39 et.
Pluimveehandel
l gr. blik haring in tomatensaus, 65 et.
choc letters en choc. figuren.
Vorden, Telefoon 283
100 gr. allerfijnste ham, 49 et.
200 gr. prima bloedworst, 35 et.
Wij geven hoge prijzen voor alle soorten
+ LEVENSM1DDELENBEDRIJF
MEUBELS. Hele of
gedeeltelijke inboedels,
t GROOTENBOER
zolderopruimingen ,an:iek, ouderwetse maZutphenseweg
Telefoon 415 loniemeubels, kabinetProfiteer van de lage advertentieprijzen en, enz. Roemerman,
en hoge reclamewaarde van CONTACT Polsbroek 45, Zutphen
Tel. 3701.

W. Rossel

het gezonde gebaar:

RDTER5EPT
beschermt Uw mond en keel

Dansschool Houtman

Te koop ROGGE- en
HAVERSTRO, in
balen geperst. D.J.Jansen, Wildenborch.
N.O.Z.

zijn altijd welkom l

Fa. J. Derksen & Zn.

schaatsen

Te koop vers gedorst
ROGGESTO.
B. Rossel, B 33.

Sola-artikelen

Bloemenmagazijn „de Witte Anjer"

Beleefd aanbevelend

valhelm.
Vorden, Telefoon 421

Geef Moeder als St. Nicolaas-j
cadeau eens een aardig cactusbakje of zo'n mooi plantenschaaltje, beiden zeer lang
houdbaar.
Ook met een bloeiende cyclame of begonia zal Moeder erg blij zijn.

VOOR

Te koop'een halve
ha. KNOLLEN.
G. KI. Lebbink, Brandenborch.

Te koop een z.g.a.n.
MELKREK voor 5
bussen en een r.b.
nuchter VAARSKALF. J. Wagenvoort
achter Buitenzorg.

m

Voor

Gevraagd een stuk
KNOLLEN. T. Brummelman, Medler.

85 cent

„De Reiger"

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

Jongelui van 16 tot 80 jaar denkt aan de grote Contact-bijeenkomst van de Herv. en Gerel
.
^
Jeugdver. hedenavond om 7.30 uur in Irene.
^

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden bij ons Gouden
huwelijksfeest.
H. F. Helmink
H. B. HelminkTibben
Vorden, Kranenburg
D 124.
Voor de vele bewijzen
van deelneming, ons
betoond bij het overlijden van onze lieve
en zorgvolle moeder,
behuwd-, groot- en
overgrootmoeder
Johanna Rijkenbarg
Wed. van G. Lindenschot
betuigen wij U hiermede onze hartelijke
dank.
Uit aller naam:
W. Lindenschot
Vorden, nov. '57.
Een Opbouwservies
is een prachtig Sint
Nicolaas-cadeau!
R. J. Koerselman
Telefoon 364
Te koop een z.g.a.n.
GUITAAR. J. Nieuwenhuis, „Herstellingsoord". Tussen 6
en 7 uur 's avonds.
Te koop Erres RADIO, Type K 4566,
één jaar oud.
Dr. Staringstraat 11.
Te koop B.S.A. 500 cc.
voorteleskoop, goed
onderhouden, zeer billijke prijs. G. Muytstege, B 40 a Vorden.
Te koop MEISJESFIETS, 10 - 12 jaar.
Almenseweg C 134.
,n Praktisch cadeau
voor Moeder
Tornado elektr.
koffiemolens
f 23.50.
R. J. Koerselman
Telefoon 364
Te koop g.o.h. KINDERWAGEN, merk
„Museart". Adres te
bevragen Bur. Contact.
Te koop: 4 dec. 1dags Redshaantjes en
2e helft van december
nog kuikens voor verlaagde prijs. Weenk's
Broederij, Vorden Tel.
559.
Gevraagd KNOLLENPLUKKERS.
J. Korenblek, Hackfort
C 5.
Ik ben een donkerrode meisjesfiets kwijt.
Tegen beloning terug
te bezorgen bij Klaas
Bakker, Hotel Bakker.
'n Leuk cadeau voor
Vader, een
wandelstok.
R. J. Koerselman
Telefoon 364
Mooie tafel- en divankleden, wanddoeken,
Oud-Hollandse doeken, sierkussens, naaiboxen, haardfauteuils.
Prachtige cadeaux voor
St. Nicolaas,

fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421

Zo de Heer wil en zij leven, hopen
op zaterdag 7 december onze geliefde
ouders
D. Nijenhuis
en
G. W. Nijenhuis-Stegerman
de dag te herdenken waarop zij voor
25 jaar in het huwelijk zijn verbonden. Hopende dat de Heer hun nog
vele jaren voor elkaar en voor ons
moge sparen, is de wens van hun
dankbare kinderen.
Vorden, november '57.
Mossel D 6 (bij 't zwembad).
W Gelegenheid tot feliciteren van 4—5 W
Q uurinzaalLettink, Almenseweg, Vorden u

Heden nam de Here, na een langdurig geduldig gedragen lijden tot Zich,
onze lieve vrouw, moeder, behuwden grootmoeder

inplaats van glas
voorkippenhokken,
schuren, volières, enz.

Beltman
Boslaan 13 Warnsveld
Telef. 06750-3592

D. Pardijs
J. G. Pardijs-Wuestenenk
Hendrik
Annie
Vorden, 28 november '57,
„Nieuw Meulenbrugge".
De teraardebestelling zal plaats vinden
op dinsdag 3 december a.s. om 13 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden

Zijn trouwe vriendschap zal bij ons in
dankbare herinnering blijven voortleven.

Gerritjen Oortgiesen

echtgenote van G. J. Haneveld
in de ouderdom van 56 jaar.
Joh. 11 : 25-26.
Vorden: G. J. Haneveld
Vorden: G. J. Haneveld
G. G. Antink
Vorden: J. A. Haneveld
H. Hennink
Wolfheze: G. Lenselink-Haneveld
H. J. Lenselink
Vorden: G. J. Haneveld
en kleinkind

Herman Bosch
Tonnie Bosch
Dick Pardijs
Vorden, 28 november 1957.

Veel minder geld behoeft U te besteden aan een prima dames- of kinderjapon, door onze sterk verlaagde prijzen,

H. LUTH

Ter ere van de Sint
extra lagen prijzen.

Voor St. Nicolaas geschenken
voor jong en oud slaagt u altijd bij

1|4 Edam, kaas 40 plus 99 et.
3 pak margarine voor 96 et»
2 rol beschuit voor 34 et.
150 gr. sappige ham 74 et*
Liters blik tomatensoep
met rijst en gehakt 88 et*
Weder voorradig de bekende

De teraardebestelling heeft plaats gehad op vrijdag 29 november op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed zacht en kalm, na een
ziekte van slechts enkele dagen, onze
geliefde moeder
Hendrika Gerdina Gosselinl^k
weduwe van B. Nijenhuis ^^
in de gezegende ouderdom van 79 jaar.

Nieuwjaarsrollen.
Koop ze nu, u ontvangt dan dej^
waardevolle Vorwi-bonnen.
^P

3|4 L* boerenjongens op sap L72
3|4 L» abrikozen op sap 1*99

Haar diep bedroefde kinderen:
WILLEM e
^
Vorden, 23 november 1957.
De begrafenis heeft plaats gehad donderdag 28 november om 13.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Smit, Zutphenseweï*
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 281.

Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis te Zutpen, onze inniggeliefde
vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder
Gerritje Groot Obbink
echtgenote van G. Gr. Roessink
in de ouderdom van 52 jaar.

„Het Binnenhuis"
Meubileerinrichting
Vorden - Tel 314

Fa. A. Polman

Dat haar heengaan vrede was
zij ons tot troost.

Ruurlo:
G. Gr. Roessink
Warnsveld :
G. de Graaf-Gr. Roessink
R. de Graaf
Ruurlo:
H. Gr. Roessink
D. Gr. Roessink-Willems
en kleinkinderen
Ruurlo, 26 november '57.
I 8.
De teraardebestelling zal plaats hebben op zaterdag 30 november n m.
2.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Ruurlo.

De meest
* geschikte Sint Nicolaascadeaux.
Ook het adres voor het betere werk.
Koopt bij vakmensen; u wordt dan
met kennis van zaken bediend.
En toch niet duurder.

SPEELGOED

R. J. Koerselman
Zie etalage

op donderdag 5 dec. a.s. om 9.30
uur in het Nutsgebouw.
De, leerlingen, die 't volgende jaar op
school hopen te komen worden om 9 uur
bij school verwacht.

Telefoon 364

Zaterdag 7 december

DANSEN in „Concordia"
Hengelo-G. Aanvang 7 uur.

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

Orkest „Les Nomades"

L/Ut1 St

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 253

^ Ook voor St. Nicolaas-papier, labels enz. it

St. Nicolaas zegt:
deze prijzen zijn
ongehoord laag!
Zware Graslinnen lakens van 1ste
klas fabrikaat
180 x 240, normale prijs 10.65
nu slechts 6.95

150 x 240, normale prijs 8.95
nu slechts 5.75
Slopen, hotelsluiting, normale prijs
2.40, nu slechts 1.75
Flanellen lakens ongebleekt', de
beste die gemaakt worden
175 x 24O normale prijs 11.nu slechts 8.95
Baddoeken pracht dessins: ffabrieksrestant, normale prijs variërend

3.50 tot 3.95, nu slechts 2.50
P.S. Al deze artikelen zijn met een klein vlekje of minimale weeffoutjes.

Profiteert hiervan, beperkte
voorraad.

L. Schoolderman

Enorme sortering

St. Nicolaasfeest O.L.S Dorp

O

Ontbijtlakens ass. kleuren 4.25
2 Keukenbaddoeken in set verpakt 2.90
3 grote prima theedoeken
in set verpakt 4.7O
Dames trainingsbroeken
(ook grote maten) 5.5O
Keper flanellen Heren Pyama's 1O.50
Popeline Heren overhemden 8.75

Nieuwstad, Vorden

Vorden, 25 november 1957.

* Wi

Speciale Sint Nicolaas
aanbieding met
bijzondere koopjes!

Dat hij in vrede is heengegaan
zij ons tot troost in dit zo zware verlies.

Heden overleed onze beste vriend
Jan Pardijs

Regelink voor uw Rijbewijs

Plastic doek

Heden nam de Here tot zich na een
langdurig en geduldig gedragen lijden,
onze inniggeliefde zoon en broer
Aric Jan Pardijs
op de nog jeugdige leeftijd van 21 jaar.

VORDEN
Nuttige geschenken!
Autoped op luchtbanden vanaf f 26.50
Kinder Driewieler
f 20.50
Elektrische Rijwiellamp
f 10.80
Dubbele Dragertas
f 7.50
Kettingen
f 1.80
Buitenbanden
f 4.50
Binnnenbanden
f 1.95

VOETPOMP MET OOORSLAGVENTIEL, geschikt voor alle luchtbanden van
autoped tot tractor f 12.50.
Fa. K. SIERSMA - Overwelving 3, Zutphen, Tel 2824

Uw kachel of haard
is
'f

£ƒ £C/O

(ge|dt tevens als rijbewijs voor motorrijwielen)

naar AUTORIJSCHOOL REGELINK, Varsselseweg, Hengelo-Gld,
Vraagt vrijblijvend inlichtingen of bel even 06753-234.

Shell olie
waard.

Gebr. Barendsen

Wegens het grote succes met de St. Nicolaas-aktie, geeft de Winkeliersvereniging nog meer prijzen in de bonnen en er komen nog meer stalen slaapkamers
bij.

DOET UW INKOPEN IN VORDEN.

Sint Nicolaas gaat zoals altijd voor zijn
geschenken op

Elektrisch gebied
van de grootste koelkast tot de kleinste
lamp naar

Tech. Bur. P. DEKKER
Telefoon 253
Ook voor radio, televisie enz.

De Sint heeft reeds keus
gemaakt.
U ook?
*
Kom dan nu, wij zijn ruim gesorteerd in

bromfietslaarzen,
ook voor jongens.
Warme uachtlaarsjes en pantoffels
kleuren en prijzen.

in alle

In portemonnaies, tasjes en andere lederwaren
hebben we een grote sortering.
Voor weinig geld koopt U bij ons een nuttig en
aardig geschenk.
Kijkt u eens

Sport staalt spieren.
Dit weet St. Nicolaas, dus maakt
hij graag gebruik van onze ruime
keus in deze artikelen.

Enkele wenken
Nylon damesKom
onderjurken
eens
iets aparts
kijken
f 8.95

Sport-en Jachtkleding, Gym.schoenen, Basketballschoenen, Padvindeishoeclen, Welpenpetjes, Verkennerskousen, Trainingspakken, „Janus" Noorse sokken, kousen
en wanten vanaf 2.65, Luchtbuksen van f 15.— tot
f 175.—, Padvindersmessen, -fluiten, -riemen. Bowiemessen van f 5.80 tot f f 16.50, Scharen „Fr. Herder"
Nagel-, Borduur-, Linnen- en Kleermakersscharen,
Lantarenhulzen vanaf f 0.60 tot f 13.50, onverwoestbare ballen vanaf f 1.40 tot f 17.50.
Wij hebben teveel om op te noemen, komt u vrijblijvend onze sportafd. eens bezichtigen en u slaagt
zeker.

Fa. MARTENS
voor sport en spel.

te veel

Herenvesten
grote sortering
vanaf f 19.85

Handschoenen
dames en heren
wol en nylon
nappa's f 9.95

om

op te
noemen

Wanten en
sjaals
Bontpetjesf 3.95

Een „warm" geschenk
voor iedere vrouw.

Wullink'
s
Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 342

Natuurlijk . . . .

bij:

A. Jansen, 't Schoenenhuis

Gevoerde Nappa's

A. WOLSING

Luxe Dames handschoenen

f 8*50

Luxe Heren handschoenen

f 11*25

Spotprijzen.

Vordert

Visitekaartjes nodig?
DAN NAAR DRUKKERIJ

Vordense Winkeliersvereniging

Fa. G. W. Luimes - Tel. 421

WOLTERS.

•

ent m

•
•

l
•
•
•
•
•
•
•

t Het maakt niets uit voor wie St. Nicolaas iets zoekt!
J Bij ons is het te vinden.

l KOERSELMAN

Burg. Galléestraat

Galanteriën en Speelgoederen

Manufacturen, Meubelen en Confectie +

Geschenken welke van pas komen!
Overhemden, effen met ingeweven motief f 12.95
„
No-iron strijken overbodig
„
wit-crème-grijs f 12.75
„
diverse kleuren poplin f 8.50
Werkhemden, petrol-raf-grijs-lever f 8.80—f 9.90
kleur- en wasecht.
Ruithemden vele dessins f 8.25—f 9.40~-f 9.75
Lange manchester jongensbroeken vanaf leeft. 6 jr.
f 12.95-f 15.26.
Manchester plusfours vanaf leeftijd 6 jaar
werkbroeken vanaf f 15.50, versterkt
met klinknagels.
„
sportbroeken diverse kleuren met ledervinyl afgewerkt.
Diverse modellen witte Dames jassen
Overalls vanaf leeftijd 2 jaar
Werksokken f 4.25, nooit weer stoppen
Werkjasjes diverse kleuren
Bretels - Riemen - Petten - Rode Zakdoeken

Fa. K. BODDE &

VISSER

ZN.

Bedrijfskledinghuis
Grocnmarkt 1 — ZUTPHEN ~ Tel. 2595 K 6750

Een advertentie in Contact

Geloven
hoeft U het
niet!

wordt in ruim 1200 Vordense gezinnen gelezen,
Adverteerders, dat zegt n genoeg!

Kom in onze winkel en
U kunt zien dat U bij
ons beter slaagt en
stukken goedkoper!

N. J. Keune, Stationsweg 1

Grote Paarden-, Veeen Varkensmarkten
WOENSDAG
4

dec.

(St. Nicolaasmarkt)
(Verloting)

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

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

al

u tv koopjes

vlug en voordelig

hij S^Cloers en profiteer
9

jfl

van de iveelz-

l

reniame s!

Haring in tomatensaus, 3 blikken voor 1.10
Kwart E dammer Kaas, zoete en komijn 0.99
Korstloze Leidse Kaas, 500 gr. 1.10
Margarine 3 pakjes voor 0.89
Beschuit, 2 rollen voor 0.30
Grote blikken ananas, 20 halve schijven
van 1.50 voor 1.29
Zure Haring, potten van 0.60 en 1.05
Jam, alle smaken, per pot 0.59

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad, Vorden

