Donderdag l december 1966
28e jaargang no. 36
Uitgave drukkerij Weevers
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
^rankering bij abonnement, postkantoor Vorden

V

Televisie
Hord Mende - Telefunken
NU SUPERONTVANGER

l /Hu,"

FA BREDEVELD

Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813
DE TAAK VAN WETHOUDER EN
RAADSLID

PvdA VERGADERDE

Onder voorzitterschap van de heer Koerselman
hield de PvdA afdeling Vorden haar najaarsvergadering welke zich in een goede belangstelling
mocht verheugen.
ZONDAG 4 DECEMBER
Bij de bestuursverkiezingen meende de aftredende penningmeester, de heer Wahl, dat het gezien
Ne d. Her v. K e r k
zijn leeftijd, nu de tijd was om zijn funktie aan
een jongere te moeten overdragen. Voorzitter, de
9.00 uur ds. J. H. Jansen
heer Koerselman, dankte de heer Wahl voor de
10.20 uur ds. Bannink van Zutphen, Jeugddienst
onovertreffelijke wijze waarop hij de afdeling Vorden gediend had. In zijn plaats werd gekozen
Geref. Kerk
mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg, terwijl de heer
's Morgens 10 uur ds. D. C. Firet van Eefde
Koerselman herkozen werd.
's middags 3 uur ds. Th. P. van Belzen
De heer Sikkens, welke als afgevaardigde het
Buitengewoon Congres bijwoonde, gaf zijn opgeR.K. k e r k D o r p
dane indrukken weer en lichtte een aantal punten
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur uit het „Socialistisch Bestek '67" welke op het
Congres sterk in de belangstelling stonden, nader toe.
R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur De heer Koerselman jr bepleitte het oprichten van
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
een jongerengroep in Vorden waardoor de jeugd
onderling van gedachten kan wisselen over de vele problemen die er zijn en daar haar visie kan
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
geven in de leden- en bestuursvergaderingen.
(alleen spoedgevallen)
Het bestuur zal hieraan gaarne zijn medewerking
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur verlenen en hoopt dat het plan spoedig verwzenar. .uulofs, telefoon (05752) 1255
lijkt kan worden.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogeiyk Bij de rondvraag werden de diverse vragen door
tussen half tien en tien uur 's morgens.
wethouder Wuestenenk en raadslid Koerselman
uitvoerig beantwoord.

EEN HORLOGE KOPEN ?

Prisma
Certina
Stipto
de Zwitserse merken van vertrouwen, een toonbeeld van
precisie en duurzaamheid.
Het ideale en meest praktische
geschenk.
Komt u brijblijvend onze kollekiti»
eens zien.

Siemerink's horlogerie

WEEKEND-DEENST WIJKVERPLEEGSTERS

van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)
SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER

Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
Over bovengenoemd onderwerp spraken in een telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
daartoe gezamenlijk belegde vergadering van de v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.
CHU en AR Kiesverenigingen in zaal Eskes de
heren A. J. Lenselink, wethouder en G. J. Bannink, lid van de raad dezer gemeente.
WEEKEND- EN NACHTDIENST
De leiding was bij de heer Geerken in goede hanDIERENARTSEN
den.
Na lezing van een gedeelte uit het Johannes van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
evangelie en een kort welkomstwoord tot de aan- 7 uur en van 's avonds 7 uur tot 's ochtends 7 uur
wezigen werd allereerst het woord verleend aan A. Harmsma, telefoon 05752-1277
de her G. J. Bannink om te spreken over het onderwerp: „De taak van het raadslid".
DIENSTREGElLraG APOTHEEK
Spreker behandelde in duidelijke bewoordingen de De apotheek is elke <;^^H^opend van 8-18.30 uur.
taak van het lid van de raad vanaf zijn geloofsbrief tot aan zijn beëindiging na een vierjaarlijkse Op zon- en feestdagenTén vanaf 's avonds 18.30
periode. Vervolgens over zijn onschendbaarheid tot 8 uur 's morgens ver vroege men zich aan Mogedurende de raadsvergadering. Het raadslid lenweg 19, telefoon 1898
heeft een zelfstandige taak (verordeningen te maBRAND MELDEN : no. 1 5 4 1 .
ken en regelingen te treffen, alsmede een verplichtende taak b.v. wetshandhaving). Spreker Bij geen gehoor: Tel.^^30 (Bur. Rijkspolitie).
sprak uitvoerig over het totstandkomen van diverse straf verordeningen (algemene politieverordening, bouwverordeningen, belastingverordeningen e.d.). Ook wijdde spreker veel aandacht aan
do gemeentebegrotingen.
De heer Lenselink besprak vervolgens de taak
van de wethouder waarin deze duidelijk naar voren liet komen de verantwoordelijke taak van de
wethouder in het gemeentelijk bestel. Spreker be- Geboren: Hendrik Johan, zoon van T. J. Dietz en
sprak uitvoerig de taak om de genomen raadsbe- A. Lijftogt.
sluiten tot uitvoering te brengen als z.g. „dienst- Ondertrouwd: G. te Velthuis en J. H. Weekhout;
knecht" van de raad. De taak van de wethouder J. Terwel en G. Aalderink.
is in de laatste jaren zeer verzwaard door de in- Gehuwd: G. D. Nijenhuis en . Groot Roessink;
voering van allerlei nieuwe sociale wetten o.a. de G. J. B. Kruisselbrink en J. B. Debbink;
Algemene Bijstandswet, waarvan de uitvoering in T. Stronks en J. W. Harmelink.
handen van B & W is gelegd. Spreker was een Overleden: Aaltjen Wassink, 80 jaar, weduwe van
voorstander tot invoering van een taakverdeling J. A. Berenpas.
in het college van B & W. De moeilijkste taak
vond spreker het oplegging van belastingen aan
de bevolking (rioalbelasting, straatbelasting, baat.
NED. HERV. KERK
belasting e.d.) en deze zo eerlijk mogelijk te
verdelen.
Zondag 4 december 1966
Na de pauze werden veel vragen aan de beide
sprekers voorgelegd welke alle op bevredigende
JEUGDDIENST
wijze werden beantwoord.
De sekretaris der AR kiesvereniging, de heer
ds. Bannink van Zutphen.
Brummelman, gaf aan het slot een vergelijkend
overzicht van de toenadering van de A.R. en de
Aanvang samenzang 10.20 uur.
CHU in den lande waarna deze voorging in dankgebed.

In de St Nicolaas-aktie prijs van f 250,-!

Heropening
Hylkema's
pluim veebedrij f
n.v., Warnsveld

Vorige week vrijdag werd bij N.V. Hylkema's
Pluim veebedrijf het nieuwe bedrijfspand in gebruik genomen t.w. een grote eiersorteerhal en
een prachtige kantoorruimte.

Een rij van sprekers volgden hierna o.a. de burgemeester van Warnsveld, de heer Pak, sekretaris van het N.O.P., de heer dr. Roepke, direkteur
gezondheidsdienst, de heer Klein Brinke, direkteur
coöp. „Eendracht" Vorden, de heer van Drie,
Vele genodigden waren hierbij vertegenwoordigd. kuikenbroeder uit Nijkerk.
De Weieerwaarde Heer ds. O. T. Hylkema (vader
van de direkteur) verrichtte de officiële opening Onder de vele bezoekers bemerkten we ook vele
welke zeer origineel geschiedde. Voor de ingang Duitsers en Amerikanen, dit in verband met de
van het gebouw stond een groot papieren ei op- export naar deze landen.
gesteld, met een vrachtauto werd hier dwars doorheen gereden. Hierna werd het bedrijf bezichtigd De Weleerw. Heer ds. O. T. Hylkema dankte alle
sprekers waarna een kippenbarbacue werd aangeonder leiding van de heer Brands.
boden.
De direkeur B. S. Hylkema hield een toespraak,
waarna hij het woord gaf aan aan de president- Wij wensen de heer Hylkema veel sukses met zfln
kommissaris, de Weleerw. Heer ds. O. T. Hylke- enorm groeiend bedrijf.
ma. Deze memoreerde het verloop en de ekonomische groei van het bedryf.

WEHME-NIEUWS

Kunstschaatsen
en noorse renschaatsen
kompleet met schoenen.
U KIEST GEMAKKELIJK
UIT EEN RIJKE
KOLLEKTIE BIJ

In de Sint Nicolaas-aktie van de Vordense Winkeliersvereniging is een
eerste daverende prijs van f 250,- gevallen, U ziet het moment waarop
de winnaars (fam. J. Wolsink, Julianalaan, Vorden) uit handen van de
heren van Asselt en Boersma de prijs in ontvangst nemen.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Op vrijdag 18 november jl. hadden de bewoners
van de Wehme een prettige avond en wel een
aovnd van het Prinses Irenefonds.
Een gezelschap uit Arnhem, de Amusanto's, trad
op met een paar eenakters, getiteld .Jodocus op
glad ijs' en .Mijnheer logeert bij zijn vrouw', blijspelen, die het vooral van van de voordracht moeten hebben en hier zo'n goede vertolking kregen,
dat niet alleen met volle aandacht werd geluisterd, maar ook meer dan eens een vrolijk gelach
opklonk bij al die geestigheden.
Bovendien werden aan 't begin van de avond en
in de pauze door een viertal leden van het gezelschap enige muzieknummers ten gehore gebracht,
die mede zeer in de smaak vielen.
Geen wonder dus, dat na afloop van het gebodene,
toen door een lid van de huisraad een hartelijk
woord van waardering en dank was gesproken en
door hem de vraag werd gesteld, of deze zaal met
zyn woorden instemde, een daverend applau»
daarop het antwoord was.

WIEKART
Dorpsstraat - Tel. 1423
Parfumerieën - Toiletartikelen

WIEKART

Winkels
vol
geschenken

Burg. Galléestr. - Tel. 1750
Banketbakkerij

Sint Nicolaas
VINDT BIJ ONS EEN RUIME SORTERING VOOR DE HELE
FAMILIE IN:

JUMPERS

HERENVESTEN

VESTEN

TRUIEN

ROKKEN

OVERHEMDEN

BLOUSES

WEEKENDERS

STEUNKOUSEN

ZELFBINDERS

NYLONS

SOKKEN

SHAWLS
PYAMA'S

JONGENS- EN
MEISJESTRUIEN
VESTEN
ONDERGOED

(in leuke stelletjes)
ROKJES
PANTALONS

(wol en crepe)

(in Helanca, wol en
Terlenka)

NAPPA'S

MAILLOTS
NACHTHEMDEN
WANTEN
DUSTERS
BABYARTIKELEN
SCHORTENCOCKTAIL E.A.

Daar is de beloning!...

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte artikelen zoals:
Zakdoeken, baddoeken, washandjes, tafellakens, lakens met slopen en
leuke kinderzakdoekjes.

Foto's maken... een gezellige hobby. En de beloning voor
het poseren komt, als moeder de koffie binnen brengt.
Douwe Egberts koffie, zelf gemalen en vers gezet, dat is
lekkere koffie! Het fijnste van de plantages, op speciale
manier gebrand en,door de grote vraag, altijd vers bij uw
winkelier, verkrijgbaar.
FIJNE DESSERT 250 g 2.14
ROOD MERK 250 g 1.92
PAARS MERK 250 g 1.68

ONZE KOLLEKTIE HANDWERKEN IS OOK DE MOEITE WAARD
OM TE BEKIJKEN

FA LQOMAN

VORDEN

„JAN HASSINK'
biedt u een uitnemende sortering

St Nicolaas-geschenken
waaronder:

in onze ,,relax"-kollektie: herenvesten met loden
voorpanden, uni of geruit, in de kleuren van dit
najaar. Wollen sportpullovers in vele variaties!
Kom, nu de kollektie nog kompleet is!

FOTO-ALBUMS, LUXE POST,
VULPENNEN, BALPENNEN,
BOEKEN voor oud en jong
SCHRIJFMAPPEN, ZAKAGENDA'S
1967, VERFDOZEN

OOK U RAAKT IN
VERVOERING!
Ja, SHELL Super motorolie maakt vakmensen
en automobilisten grenzeloos enthousiast. De
meeste veelzijdige motorolie C10W/40) voor
alle seizoenen voor alle typen auto's, voor
alle rijstijlen voor alle rlj-omstandigheden. Eén
olie voor het moderne auto-verkeer van vandaag en morgen. Ga over op deze unieke olie
en laat verversen bij:
Aufo- Motor- en Bromf/efsbedri/Ven
Shell Tankstations

Kuypers

Tragter

Vorden

Een kombinatie van elegance en
schoonheid zijn onze

zilveren sieraden!
HANGERS
COLLIERS
BROCHES
ARMBANDEN
MANCHETKNOPEN
IN GOUD EN ZILVER

^
ALS HUN
JONG GELUK. \I5ZO'flK.IN6-VAN

Gouden ringen

Speelgoederen
van „Jan Hassink"
HET HOOGST GEPREZEN
HET LAAGST GEPRJSD

Kom vooral eens kflken naar de:
TRIX-treinen en metaalbouwdozen
KIBRI-plastic modelbouwdozen
LINCOLN-autobanen
GEZELSCHAPSSPELEN
LEGPUZZLES tot 2500 stukjes,
voor groot en klein

onze grote specialiteit. In een overweldigende keus aan maten en
modellen.

Verlovingsringen
in klassiek en bewerkt (met gratis
gravure) in alle maten voorradig.

Cultiöé parelsnoeren
zeer mooi en voordelig.
Komt u onze etalages eens bezichtigen?

Siemerink's
goud en zilver

Feestelijke verrassingen
als het heerlijk avondje is gekomen!
Gereedschap
voor de heren!

Elektrische apparaten uoor iedereen!
Broodroosters
Broodrooster automatisch
Snelkoker
Melkkoker
Theelicht
Oublieijzer
Stoomstrijkijzer
Bakoven
Handmixer
Kookplaat
Koffiemolen
Coffeemaker
Haardroger
Haardroogkap
Haarkrultang
Haarkrulset
Hoogtezon
Infraphil

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

24,75
39,75
37,50
37,50
21,—
39,—
48,—
69,50
44,95
27,50
15,50
74,50
24,50
59,75
14,95
69,50
99,—
41,75

Voetenstoof
Straalkachel
Ventilatorkachel
Radiatorkachel
Badkamerkachel
Raamventilator
Tafelventilator
Zuigfleswarmhouder
Gasaansteker
Elektro Grillspit
Messenslijper
Dompelaar
Grilleerautomaat
Aardappelschrapmachine
Vlees- en groentesnijder
Rechaud
Scheerapparaat (batterij)
Scheerapparaat

ƒ 80,—
ƒ 24,75
ƒ 51,50
ƒ 52,50
ƒ 46,50
ƒ 59,50
ƒ 22,50
ƒ 24,95
ƒ 3,95
ƒ 59,—
ƒ 21,—
ƒ 32,—
ƒ 299,—
ƒ 79,75
ƒ 69,50
ƒ 26,—
ƒ 39,95
ƒ 49,50

Haarknipapparaat
Scheerspiegel

ƒ 29,95
ƒ 17,50

Aanbieding
ƒ 15,— inruil voor elk oud
Scheerapparaat bij aankoop van
een Remington Selectric
ƒ 98,
ƒ 15,— NU ƒ 83,—
Keukenklok
Wekker
Gongschel
Babyphoon
Stofzuiger
Centrifuge
Wasmachine
Wasautomaat

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

29,75
24,95
8,—
37,50
69,—
ƒ 159,—
ƒ 358,—
ƒ 748 —

Elektrisch handgereedschap
SKIL boormachines
Bijpassende handcirkelzaag
Bijpas, slijp- en polijsthulpst.
Decoupeerzaag
Zaagtafel
Vlakschuurhulpstuk
EKRES Pico boormachine
Pico aanvulset
Soldeerbouten vanaf

Tornado betekent
leuke geschenkj es voor weinig geld!

Warm slapen ?
een elektrisch verwarmde deken
TIJDELIJKE AANBIEDING
ERRES éénpersoons bovendeken met automatische regelaar van ƒ 125,—

nu voor f 98,-

Handgereedschap

huiskamer, en wandverlichting
schemerlampen

Erres éénpersoons vanaf
ƒ
Erres tweepersoons
ƒ
Erres tweepersoons met persoonlijke temperatuurreg.
ƒ
Philips éénpersoons
ƒ
Philips tweepersoons
ƒ

kerstboomverlichting

69,50
99,50

1,80
4,40
4,60
1,50
1,85
5,15
3,95
9,15
4,95
5,75
10,75
ƒ 4,25
ƒ 1,75
ƒ 6,40
ƒ 22,—
7,50
3,75
1,75
3,75

popsleutelset
Set ringsleutels
Set steeksleutels
Rolduimstok
Waterpas
Handzaag
Stanley snij mes
Gereedschapkist
Schuifmaat
Blokschaaf
Booromslag
Set houtboren
Set metaalboren
Slijpmachine
Bankschroef
Autowasborstel
Zakmes
Figuurzaag
Schroevendraaiset

Ruime
keus
in

Onderdekens

64,50
49,50
49,50
49,50
32,50
49,50
78,—
28,—
7,65

119,50
84,—
105,—

Voor de lange winteravonden!

Bovendekens
Erres éénpersoons
ni
Erres tweepersoons
Philips éénpersoons
Philips tweepersoons
Philips tweepersoons met
persoonlijke regeling

Nu 2 stereo langspeelplaten voor ƒ 9,95 by aankoop van een Philips platenspeler

ƒ 98,—
ƒ 99,50
ƒ 109,—
ƒ 132,—

Philips platenspeler vanaf
Met versterker vanaf
Stereo platenspeler met versterker

ƒ 152,—

Transistorradio
Bandrecorder
Cassette-recorder
Recorderbandjes
Radio voor lichtnet met F.M.

Brabantia artikelen
met veel nieuws voor Sint Nicolaas!

ƒ 89,—
ƒ 169,—
ƒ 299,—
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

69,—
379,—
899,—
4,75
199,—

Huisho udelijl ce artikelen uo>or de dames !
Papierbak
Jampothouder

Allerlei
Weegschaal
Personenweger
Kookwckker
Spaardoos
Wandblikopener
Koffiekan chroom
Snelkookpan
Eierkoker
Frituurpan
Koekjestrommel
Set voorraadbussen
Thermoskan
Fritesnijder
Afdruiprek

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,50
19,50
10,40
5,90
10,50
23,80
54,50
5,40
9,75
1,75
4,95
12,50
7,—
4,50

ƒ 3,95
ƒ 1,80

Bakkvn zonder iwt
in een
TEFAL koekepan
TEFAL steelpan
Thermometer
Notenkraker
Fluitmelkkoker

ƒ 15,90
ƒ 14,50
f 1,45
f l'l5
, y.ou
_'

Plastics
Gieter

ƒ

1,50

Kinderjeuner
Beslagkom
Set koelkastdozen
Hagelslagpot
Eierlepels
Sorbetlepels
Maatbeker
Hapjesprikkers
Roomspuit
Zandl
°Per
Onderzetters
Pedaalemmer
Shaker
Peper- en zoutstel
Uiensnijder
Taartstolp

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2,50
1,50
3,60
1,95
1—
1,65
0,75
1,95
1,95
1,35
1,60
9,95
1,50
2,25
4,50
3,95

G. EMSBROEK 8 Zn c.v,

Vanaf dinsdag t.m. vrijdag geopend van 's morgens 8 uur
tot 's avonds 9 uur. Zaterdag tot 7 uur.

Televisie
Philips 48 cm beeld
Philips 59 cm beeld

ƒ 699,
ƒ 799,

59 cm beeld met drukknopafstemming voor UHF voorkeuze.
staions
ƒ 928,VLOT GEPLAATST
SNELLE SERVICE

En dan nog heel veel keus in Gero, glas
en aardewerk, huishoudelijke- en
luxe artikelen!

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

Garage Driekus Groot Jebbink
Nieuwstad — Vorden — Instrukteur G. Bultman
Hiermede hebben wij de eer u uit te nodigen voor enige
avonden theorie vanwege de per l januari 1967 ingaande
nieuwe verkeersvoorschriften. Omreden er nogal het een
en ander verandert, stellen wij u in de gelegenheid, deze
veranderingen by te leren.
Tegen een vergoeding van ƒ 7,50 per persoon, kunt u
deze 3 of 4 avonden bewonen, waarbij u een konsumptie
zal worden aangeboden. Iedereen is welkom.
Opgave bij
GARAGE GROOT JEBBINK
Vorden — Telefoon 05752-1794 b.g.g. 1306

Voor
de sinterklaas
zijn wij ruim gesorteerd m
CHOCOLADEFIGUREN
OPGEMAAKTE
CHOCOLADEHARTEN
DROSTE CHOCOLADELETTERS
AMANDELMARSEPEIN
SPECULAAS
GEVULDE SPECULAAS
BOTERLETTERS
SPOORBANKET ENZ.
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

W. Voskamp

INSTRUKTEUR G. BULTMAN
Telefoon 05752-1753
De eerste avond is op 2 december om 8 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit); 2e dinsdag 6
december; 3e donderdag 15 december.
Voor diegenen, die de eerste avond niet kunnen, houden
wij een vierde avond beschikbaar.

Een keurkollektie
St Nicolaascadeaus
Voor ieder iets persoonlijks

Molenweg 43 — Telefoon 1389

Schrijf- en telmachines

ten Have - Lochem
Telefoon 1667
Zeer voordelig nog «nksle

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500
ZONDAG 4 DECEMBER, 8 UUR:

Het teken van Zorro
Het nieuwste avontuur van de legendarische vrijbuiter.
TOEGANG U JAAR

J

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat op dinsdag 13
december a.s. geen zitting voor woningzoekenden
zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting is bepaald op dinsdag
10 januari 1967, van 19.30 - 20.30 uur in het gemeentehuis.
Vorden, l december 1966.
Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,
van Arkel
de Secretaris,
J. V. Plas

INRUIL- EN
DEMONSTRATIEMACHINE»
met volle garantie

MAAKT UW KEUS BIJ DE TEXTIELSPECIALJST
ALTIJD IETS APARTS ! ! !

Een feestelijk cadeau?
dan naar

Voor

H. LUTH

kunstnijverheids-

P. Dekker
VORDEN

TELEFOON 1253

NIEUWSTAD WINKELPARADIJS

luxe artikelen
Koerselman

Ijsbaan Vorden

*

U vindt bij ons een ruime keuze in:
ELEKTRISCHE-,
HUISHOUDELIJKE- EN
LI XE APPARATEN

Het bestuur van de ijsvereniging „Vorden" deelt mede,
dat de leden, van de ijsvereniging, die hun kaarten nog
>ndet afgehaald hebben, nog éénmaal da gelegen
krijgen op a.s.
DONDERDAG l DECEMBER VAN 6.00 TOT 8.30 UUR
EN VRIJDAG 2 DECEMBER VAN 6.00 TOT 8.30 UUR IN HET
NUTSGEBOUW.
Na deze data worden de kaarten aangeboden v
met ƒ 0,50 incassokosten.
Na 3 december worden de prijzen van de ijskaarten
verdubbeld.

Ook met St Nicolaas
VOOR HEEL DE BURGERIJ

„Jan Hassinks
nokgerei!
Aanstekers, asbakken, kokers,
tabakszakken enz. enz.

Het bestuur.

A.S. ZATERDAG ZIJN WIJ OM

St Nicolaas in aantocht!
ZOEK DAAROM BIJ ONS EEN

praktisch cadeau
UIT ONZE VOORRAAD

rijwielen, bromfietsen of naaimachines

Zaal Langeler

Gezamenlijke
slagers van Vorden

5 uur gesloten

Belangrijkste tarieven:
1. Ie gezinslid ƒ 5,—, verdere gezinsleden tot 18 jaar ƒ 1,50 per persoon.
2. Alle personen van 18 jaar en ouder ƒ 5,—.
3. Gezinskaarten ƒ 10,— (man, vrouw en 3 of meer kinderen beneden 18
jaar).

o.a. mixers, elektrische dekens,
broodroosters, wasmachines, radio,
T.V., platenspeler*, enz. enz.

Kom eens geheel vrijblijvend met ons praten

Fa. J. J. Slager
Burg. Galléestraat - Vorden

T.V. Radio en Pick-up
Transistor radio met F.M.
reeds vanaf f 124.-

HENGELO (GLD.)

H.W.GrootEnzerink

A.S. ZATERDAG 3 DEC

DANSEN

Zutphenseweg 21 — Vorden

Dans- en Beatorkest
„THE WHITE WAVES"

Siemerink
Vorden
VOOR 1967 KOOPT U UW

kousen en sokken
HET VOORDELIGST VRIJDAGS
OP DE MARKT BIJ

J.W.Geurts
O.L. school

Sint Nicolaasfeest
op vrijdag 2 december a.s. In het
Nutsgebouw. Aanvang kwart over 9.
Klassen l, 2, 3 en de nieuwelingen
voor het volgende jaar ztfn om 9 uur
by school.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom,
's Middags, a, Is de hoogste klassen het Sint Nicolaasfeest vienen hebben de lagere klassen vrijaf.

Daar heeft u
jaren warmte van!

Dekens

Maak zelf uw geschenken!

100 proc. wollen dekens
doublé face
ruiten
effen pasteltinten
Draion deken»

Wij hebben voor u:

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264
Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel

hout, board, triplex, verf, ook in
mini-sets, mozaïkmatjes, tafelpoten,
alle soorten klein yzerwerk, schoorsteenplaten, hardhout in diverse
soorten, gereedschappen, diverse
kleuren formica, buitenb\jts lakken,
diverse kleuren tegelboard, elektr.
boormachines, zelfbouwmeubelen
<mc. enr.

Elektrische dekens
U stapt in een verwarmd bed

Gestikte dekens
met of zonder Coulant terlenka
vulling
vederlicht, wattenvulling

De hobby winkel

Plaids

Schoolstraat 6

ook in uw auto een deken
„verwarming"

Insulindelaan 5, tel. 1567
KIES UW „WARMTE" UIT BIJ:
OVERHEMDENREPARATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Voor Opel automobielen
NAAR

(Jijsiï

^—^^^vocr

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

IN HET VERLICHTE WINKELCENTRUM

Tweede blad Contact

1 december 1966

Intocht Sint Nicolaas
Zaterdagmiddag stond de jeugd van Vorden reikhalzend uit te zien naar de trein van 13.25 uur
vanuit de richting Zutphen. Het was nl. weer zo
ver dat Sint Nicolaas zijn intocht deed in Vorden.
Op het station werd de Goedheiligman een hartelijk welkom geheten door het bestuur van de Winkeliers Vereniging. Na deze begroeting nam de
Sint plaats in een koets om vervolgens via de
Stationsstraat, Molenweg en de Burg. Galléestraat
naar het gemeentehuis te gaan waar hij werd ontvangen door burgemeester A. E. van Arkel.
Sinds uw vorige bezoek is er weer veel gemoderniseerd en het vele publiek dat u op uw rijtoer
vergezelt zal bijna overal gebruik kunnen maken
van nieuw aangelegde trottoirs hetgeen de verkeersveiligheid zeer bevordert, aldus burgemeester van Arkel. Voorts wees de burgervader op het
geheel nieuw gestichte woonwijk „de Boonk" waar
125 woningen zijn gebouwd en nagenoeg allen zijn
bewoond. En nog is er gelet op het aanal woningzoekenden dat bij de woningkommissde staat ingeschreven dringend behoefte aan meer woningen.
Vandaar dat de gemeenteraad in zijn vergadering
van 22 november jl. besloot tot het bouwen van
nog 48 woningen in het plan „Boonk" aldus burgemeester van Arkel.
Hierna richtte de voorzitter van de Winkeliers
Vereniging, de heer Remmers, zich tot de Sint.
De heer Remmers wees de Sint erop dat de Vordense winkeliers ook dit jaar niet stil hebben gezeten maar dat zij aktief zijn doorgegaan met het
moderniseren en uitbreiden van hun panden. Ook

zijn alle zaken goed gesorteerd zodat het niet
moeilijk zal zijn uw inkopen in Vorden te doen.
Gezien de goede verhouding tussen gemeentebestuur en middenstand moet het in een plaats als
Vorden beslist goed gaan, aldus de heer Remmers.
Sint Nicolaas bracht beide sprekers dank voor de
vriendelijke woorden. Er is tijdens mijn afwezigheid hard gewerkt «n vooral in bouwkundig opzicht munt Vorden uit. In het bijzonder gaat mijn
bewondering uit naar het staaltje van bouwkunst
verricht aan de toren van de kerk. Namens alle
kleuters en hun ouders die het Hoge moeten passeren moet ik u helaas vragen „hoelang nog moeten zij daar nog hobbelen?" Vervolgens gaf de
Sint nog een goedgemeende opmerking aan het
adres van de werkers in het gemeentehuis: „Zorg
ervoor dat u niet langzaam maar zeker wordt ingeblikt". Nog niets is verloren, doch sta pal aan
de grenzen van uw territorium.
Na dit officiële gedeelte vervolgde de Sint zijn rijtoer door het dorp waarbij hij ook o.m. de woonwijk de „Boonk" met een bezoek vereerde.
Na afloop van de rijtoer ging de Sint naar het
Nutsgebouw waar de kinderen t/m 10 jaar bijeen
waren om enkele liedjes voor de Goedheiligman
te zingen. Elk kind ontving een presentje terwijl
de zieke kinderen thuis evenmin werden vergeten.
Na afloop van het feest vertrok Sint Nicolaas
naar de Kranenburg waar hij in de zaal van café
Schoenaker de kleine kinderen van de Kranenburg
en omstreken met een bezoek vereerde.

Sint op bezoek!
Het bruidspaar Stronks-H'armelink werd op de mooiste dag
van hun leven met een bezoek van Sint Nicolaas met zijn
knechten vereerd. Hier de leuke situatie in beeld.
MR R. A. VAN DEN WALL BAKE
WATERGRAAF BAAKSE BEEK
NAAR VORDEN

STREEKSHOW VAN VOGELS

Uitgaande van de kanarievereniging „De Vogelvriend" werd er gedurende drie achtereenvolgende dagen een show van kanaries en exoten gehouden in de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden". Deze show omvatte 324 inzendingen uit de
gehele streek. Als keurmeesters fungeerden hierbij de heren J. Groot Wassink, Doetinchem; K.
Koop, Zutphen; Chr. Dorek, Amsterdam en J. G.
Willink, Winterswijk. Het sekretariaat berustte bij
de heer A. Meenink uit Vorden.
De voorzitter van de „Vogelvriend", de heer H.
Weustenenk, bracht tijdens zijn openingswoord
dank aan allen die deze show mogelijk hebben
gemaakt. Hierna sprak loco-burgemeester A. J.
Lenselink. Deze verheugde zich over het feit dat
er voor deze hobby, het opkweken van vogels, nog
zo'n grote belangstelling bestaat. De heer B. A.
Borgonjen verzorgde geheel gratis het voederen
van de vogels gedurende deze tentoonstelling.
De heer H. J. Waanders uit Lochem werd met
„Isabel" kampioen; de verdere uitslagen waren:
2. Jhr. C. van Coevorden, Goor; 3. S. A. Fransen,
Borculo; 4. G. J. Keuving, Ambt Delden; 5. M.
Sloot, Lochem; 6., 7. en 9. F. Seesing, Ruurlo; 8.
en 11. A. van Coevorden, Goor; 12. H. J. Waanders, Lochem; 10. B. Borgonjen, Vorden; 13. H.
Eggink, Ruurlo; 14. H. Horstman, Lochem; 15.
B. H. Njjhuis, Goor; 16. H. K. Meenink, Vorden

Na een ruim 26-jarig dienstverband bij het ministerie van Landbouw en Visserij, waarvan de
laatste negen jaar als plaatsvervangend direkteurgeneraal van de landbouw, gaat mr R. A. v. d.
Wall Bake het Departement in Daan Haag verlaten. Hem is eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor de bewezen diensten. Dit houdt
verband met zijn benoeming tot watergraaf van
het Waterschap van de Baakse Beek te Ruurlo.
De heer van de Wall Bake, die thans 54 jaar oud
is, zal zich op het familie-landgoed „De Kiefskamp" te Vorden vestigen.
In zijn laatst beklede funktie trad de heer van de
Wall Bake tevens op als lid en plaatsvervangend
voorzitter van het Ontwikkelings. en Saneringsfonds voor de Landbouw en als lid van de Landelijke Raad voor de Landbouwvoorlichting.
De heer van de Wall Bake, geboren 17 november
1912 te Bloemendaal legde in 1938 aan de Rijksuniversiteit te Leiden met gunstig gevolg het doctoraal examen Nederlands Recht af.
Tot hij tengevolge van de mobilisatie in 1939 als
reserve-luitenant der cavalerie in werkelijke dienst
moest treden, was hij als advocaat en procureur
in Rotterdam gevestigd. Op l oktober 1940 trad
hij in dienst bij de afdeling juridische aangelegenheden van de direktie van de Landbouw van het
ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. In 1945 werd hij hoofd van deze afdeling. Een jaar later werd hij belast met de leiding
van het sekretariaat van de direktie van de Landbouw. In 1950 volgde zijn benoeming tot direkteur van sociaal-ekonomische en algemene zaken
bij de direktie van de landbouw, in welke funktie
hij in 1958 tevens benoemd werd tot plaatsvervangend direkteur-generaal van de Landbouw. Bastaard: 1. A. S. A. Santbrink, Eibergen; 2. G.
Mr R. A. v. d. Wall Bake werd in 1954 tot Offi- Vos, Eibergen.
cier in de Orde van Oranje Nassau benoemd.
B Klasse: Jhr. G. van Coevorden, Goor.
Stam 4 vogels: 1. G. Wissels, Vorden; 2. H. Horstman, Lochem; 3. G. M. Rothman, Lochem.
„GRAAFSCHAPRIJDERS" HIELDEN
Stel 2 vogels: 1. A. J. A. Santbrink, Eibergen; 2.
WILDRIT
G. Wissels, Vorden; 3. G. M. Rothman, Lochem;
Zaterdagavond hield de VAMC „De Graafschap- 5. G. G. J. Kuipers, Hengelo (Gld.); 6. H. Horstrijders" haar jaarlijkse wildrit die was uitgezet man, Lochem; 7. G. J. Beuving, Ambt Delden.
door de heer H. Klein Brinke.
Exoten en tropische vogels eigen kweek l-jarigen:
Er namen 20 auto's en brommers aan deel. De af- 1. G. J. Beuving, Goor; 2. en 3. mevr. Lansinkstand was plm. 35 km. Onderweg moesten er Schreurs, Goor.
enkele opdrachten uitgevoerd worden. De start
was op het Marktplein. Na afloop reikte de heer Vrjje klasse: 1. J. H. Pflpers, Vorden; 2. H. J.
Bleumink, Vorden; 3. G. J. Barink, Vorden.
W. Bielderman de prijzen uit.
Bij de bromfietsen werd de heer A. J. ten Hopen De kanarievereniging CLW Noorduyn uit Lochem
behaalde voor de 10 beste vogels totaal 893 punten
uit Locheni met 132 strafpunten winnaar.
2. de Vogelvriend, Vorden 890; 3. KanarievereniDe uitslagen bij de auto's waren:
ging Ruurlo en Omstreken 889; 4. Ons Ideaal,
1. H. v. d. Barg, Hengelo (O.) 17 strafpunt.; 2. Goor 887 punten; 5. De Berkel, Eibergen 882; 6.
Van Campen, Apeldoorn 28 strafpnt.; 3. T. J. Kleur en Zang, Borculo 878 punten.
Boesveld Vorden 42 strafpnt.; 4. J. H. Bakker Aan het slot reikte de heer H. Weustenenk de
Zutphen 58 strafpnt.; 5. F. F. Schmitz Vorden 67 prijzen uit. Het geheel kon een goed geslaagde
strafpnt.
show genoemd worden.

NAJAARSLEDENVERGADERING VVM

De Vereniging tot Voorlichting van de Zelfstandige Molenaar (VVM) hield onder goede belangstelling van de zijde der leden in zaal Bakker alhier onder leiding van de heer H. Bouwmeester
te Borculo (voorzitter) de najaarsledenvergadering, nog een tikje in de feeststemming aangezien het 2e lustrum dit jaar mocht worden herdacht.
Na afwerking van de agenda kreeg men gelgenheid de inwendige mens te versterken aan een
gezamenlijke broodtafel welke wél voorzien bleek
te zijn en alle eer werd aangedaan.
Het hoogtepunt van de vergadering was voorlichting over de „varkenshouderij" door de weled.
gestrenge heer ir C. P. van Kossum, Rijksveeteeltconsulent voor Overijssel en de LJsseimeerpolders.
Spreker begon met te zeggen dat de ontwikkeling
in de varkenshouderij zien vrij gunstig voltrekt.
De prijzen zijn momenteel OOK
gunstig te noemen. Waren er in 1950 pim. 2l/2 miljoen slachtvarkens, dit aantal bedroeg in 19b5 reeds 6 miljoen
en in 196ö tussen de 6 en 7 miljoen.
In de provincie Overijssel had men ook een sterke
ontwikKeleling voor bepaalde gebieden. In deze
provincie klom het aantal varkeus voor de slacht
van 300.000 in lb^5 tot 570.0CO in 19ü5. OOK het
aantal vleesverwerkende bedrijven verdubbelden
bijna. Spreker schatte voor de toekomst in Overijssel 250 mestvarkens per bedrijf. De concurrentiepositie is vrij gunstig en de rendabiliteit hangt
veel af van het ai of geen geluk hebben alsmeue
van de slachtprijzen. Spreker vroeg zich af of dit
allemaal nu wel goed kwam. Vooral de afzet moet
goed zijn (export, versterking van de positie, alsmede een goed kwaliteitsvarKen). OOK dienen de
slachtbedrijven gemoderniseerd te worden. In de
toekomst zal de varkenshouderij wel een neventak zijn naast de rundveehouderij, kalverhouderij
en de pluimveehouderij.
In het fokken en mesten dient men ervaring te
hebben wil men nog enige winst maken. Zo kan
men dus, volgens spreker, biggen bij een bepaalde fokker kopen. Dit noemde spreKer een zeer
goed systeem. Het fokken en mesten valt in de
praktijK nogal wat mee. In Overijssel treft men
ongeveer 30% bedrijven die alleen voor de mestvarkens zich inzetten, 35% uitsluitend voor de
fok en 35% zowel voor fok als mesters. De fokker en de mester moeten op elkaar afgestemd
zijn.
Dieper ging spreker vervolgens in over de voordelen hiervan t.w. 1. rechtstreeks van fokker naar
mester; 2. de aan- en verkoop en 3. het eenvoudige transport van de dieren. Ook de industriële
bedrijven beginnen in het ontwikkelingsproces belangstelling te tonen door beter onderzoek, zelf
mesten en afzet van varkensvoeder.
Verder behandelde spreker loon-mestkontrakten,
financieringskontrakten, afleveringskontrakten en
prijsafspraakkontrakten.
Na een korte pauze kreeg despreker veel vragen
uit de vergadering te beai|ÉK»orden, dat hij op
duidelijke wijze deed.
^^
De heer van Rossum werd dank gebracht voor
zijn voorlichtende bijdrage aan deze najaarsledenvergadering.
Met verrykte kennis g i n g e j f c s molenaars weer
huistoe.
IJSVERENIGING VORDEN

IJs en weder dienende kunnen de schaatsliefhebbers a.s. winter weer met volle teugen genieten
op de ijsbaan, die nu circa 10.000 m- groot is.
Het bestuur van deze ijsvereniging heeft de voorbereidende werkzaamheden op gang gebracht.
De a.s. week wordt de baan onder water gezet.
Elektrische kabels voor de verlichting zijn afgelopen zomer ondergronds gelegd, en betekent dat
de baan nu over zijn geheel verlicht wordt.
Er is een konsumptietent gekocht van plm. 25 m2
oppervlakte, waaruit weer allerlei dranken verkocht zullen worden.
Omlijst met muzikale klanken is het dan weer
plezierig vertoeven op de ijsbaan.
Leden en nieuwe leden krijgen a.s. donderdag l
december en vrijdag 2 december van 6 tot 8.30
uur nog gelegenheid hun kaarten af te halen in
de koffiekamer van het Nutsgebouw. Nadien worden de kaarten aangeboden, verhoogd met 50 et
incassokosten.

28e jaargang no. 36

FRAAIE RESULTATEN

Bij de zondagmiddag gehouden modderrit van de
Hengelose motorclub „Hamove" kwamen de leden van de VAMC „De Graafschaprijders" uit
Vorden uitstekend voor de dag.
In Tle categorie „sportklasse" werden de eerste
6 plaatsen door Vordenaren ingenomen, l werd
W. Bielderman; 2. D. J. Pardijs; 3. P. Bergsma;
4. G. J. Lenselink; 5. B. Pothof; 6 H. Groot Tjotink. Een prachtig resultaat.

ATTENTIE

Volgende week zal de heer Bannink zjjn wflk niet
woensdagavond bezorgen maar donderdagmorgen.
Redaktie.

DOOR DE SINT NICOLAASDRUKTE IN DE BAKKERIJ KAN
DOOR ONDERSTAANDE
BAKKERS A.S. MAANDAG
5 DECEMBER

geen brood worden bezorgd
Vers brood is er volop voorradig In
de winkels.
SCHUPPERS — SCHURINK
KERKHOVEN — VOSKAMP

Prijswinnaars
puzzle
st nicolaaskrant
Om technische redenen kan de juiste oplossing
van de Sint Nicolaaspuzzle niet in Contact worden
afgedrukt. De goede oplossing is opgehangen voor
de etalage bij sigarenmagazijn Boersma, Dorpsstraat 6.
Uit de goede oplossingen - lang niet alle oplossingen waren goed - zijn de volgende prijswinnaars
geloot:
PRIJS VAN ƒ 10,—
1. Benny Korenblik, Veldwjjk C 85 a
2. Tinie Decanye, C 109
PRIJS VAN ƒ 5,—
1. Herman Kettelerjj, Dr. C. Lulofsweg 16
2. Betsio Klein Brinke, Molenweg 33
3. Eric Huetink, Julianalaan 25
PRIJS VAN ƒ 2,50
1. Benny Nijenhuis, Kranenburg
D 119
2. Bernard Huitink, Ruurloseweg
D 150
3. Gerdie Zweverink, Zutphenseweg 57
4. Tiny Voskamp, „De Voskuil"
D 66
. Prijzen kunnen worden afgehaald a.s. vrijdagavond van 8-9 uur bij hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) en daarna bij sigarenmagazijn
D. Boersma, Dorpsstraat 6

KONTAKTAVOND „VORDENS DAMESKOOR"

Het „Vordens Dameskoor" hield in zaal ,,'t Wapen
van Vorden" een kontaktavond.
In haar openingswoord begroette de voorzitster,
mevr. Klein Brinke-GotinK, de vele aanwezigen
hartelijk. Deze avond, aldus spreekster, is voor
het Vordens Dameskoor anders dan andere jaren
het geval was en wel door het overlijden van hun
vorige dirigent de heer Wolters. Hij wist het dameskoor tot hoge prestaties te leiden. Wij zijn
hem veel dank verschuldigd. Zo werden enige
ogenblikken stilte gehouden voor de overledene.
Vervolgens traden de diverse koren op. Een bijzonder woord van lof komt de IJsselzangers uit
Zutphen toe, die ondanks hun kleine aantal leden,
hun zang voortreffelijk ten gehore brachten.
Een gezellig bal onder leiding van „de Zwervers"
besloot deze geslaagde avond.
VOOR HET KIND

De leerlingen van de 5e en 6e klas van de Openbare Lagere School Dorp wisten dit jaar in de
aktie „Voor het Kind" tesamen voor ƒ 1898,75
aan postzegels en prentbriefkaarten te verkopen,
een bedrag wat nog nooit eerder bereikt werd.

Vordense Winkeliersver.

St Nicolaas-aktie '66
HEDEN WOENSDAG- EN
VRIJDAGAVOND VAN 8-9 UUR
IS ER GELEGENHED3

prijsbonnen
te verzilveren
IN HOTEL „'T WAPEN VAN
VORDEN" (F. P. SMIT)

VOETBALPROGRAMMA

NIEUWS VAN NUOVA EN HET ENZERINCK

Zelhem l—Vorden 1; Vorden 2—Zelhem 2; Soci 2
—Vorden 3; AZC 6—Vorden 4; Baakse Boys 2—
Vorden 5.

In hotel „'t Wapen van Vorden" werd het
jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw Ottens op feestelijke wijze door de bewoners en genodigden herdacht.
Bij het binnentreden van het paar werd door allen
een welkomstlied gezongen onder leiding van het
orkest. Hierna sprak de heer Ringlever het paar
toe.
Door het personeel van Nuova werden enkele toneelstukjes opgevoerd die zeer in de smaak vielen.
Na de pauze was er gelegenheid om te dansen,
waar een druk gebruik van werd gemaakt.
De jongste en oudste inwoner van Nuova boden
vervolgens het paar een cadeau aan. Het personeel deed zoiets dergelijks even later.
De heer Ottens bracht aan het einde van de avond
alle aanwezigen en medewerkenden, ook namens
zijn vrouw, hun hartelijke dank over in een korte
toespraak.

Het eerste tiental van DCV heeft in de uitwedstrijd tegen ZDV uit Zutphen prachtig werk verricht door met 12—8 te winnen.
Door deze prestatie zijn de Vordenaren opgeklommen naar de tweede plaats op de ranglijst
achter het ongeslagen DVD uit Doetinchem.
De individuele uitslagen van de ontmoeting tegen ZDV waren:
Joh. van Ernst—B. Nijenhuis —2; W. Walgaard
—J. Oukes 2—0; G. Koning—A. D. Smeenk l—1;
C. Offereins—J. F. Geerken 2—0; J. Maatman—
G. ter Beest O—2; J. Storm—B. H. Breuker O—2;
J. van Ernst—H. Klein Kranenbarg O—2; F. Duvigneau—S. Wiersma 2—0; H. Jager—G. Hulshof
O—2; H. Meurs—H. Wansink l—1.
A.s. maandagavond gaat het tweede tiental van
DCV in Almen op bezoek bij Ons Genoegen.
Dit belooft een spannende wedstrijd te worden,
want beide ploegen staan gelijk bovenaan.

GOEDE VERRICHTINGEN VAN DCV

In de grote St Nicolaas-aktie v.d.Vordense winkeliersvereniging zijn nog vele geldprijzen te verdienen.
Blijft dus steeds goed op uw bonnetjes letten!
In verband met overplaatsing van
onze zaak van

Zutphenseweg no. 14 naar no.16

GELUKKIG
MAAKT U IEDERE SPORTSMAN OF VROUW MET

Trainingspakken in helanca of katoen, ook in clubkleuren. Turn- of balletpakjes, turnen voetbalbroeken. Volley- en voetbalkleding, clubkousen, scheenbeschermers. ADIDAS
voetbalschoenen, reeds vanaf ƒ 19,75. Lederen en plastic voetballen. Voetbalpoiupen.
Ruitersportgeschenkeii in grote sortering.

zijn wij genoodzaakt te

sluiten
ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.
DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
HOOFDDEPOT

van dinsdag 6 december (daags na
Sint Nicolaas) tot de opening op
woensdag 14 december.

A.J.A.H O L m D M K
Zutphenseweg

Marklin
BOUWPAKKETTEN
TREINEN

Jumbo
GEZELSCHAPSPELLEN

Lego
BOUWDOZEN

Meccano
Temsi

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

FEUILLETON

BIJ UW SLAGER IN HET WINKELPARADIJS
„DE NIEUWSTAD"

BERGMEUBELEN
ROOKFAUTEUILS
LOSSE KUSSENS
HAARDSTOELEN
ROTANMEUBELEN
BIJZETTAFELS
MIMMISETS
NAAIBOXEN
KAPSTOKKEN
SPIEGELS
TELEVISIETAFELS
THEEWAGENS
TAFELKLEDEN
DIVANKLEDEN
SIERKUSSENS
WANDTOILETTEN ENZ.

AUTOBANEN

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

AUTO-VERHUUR

Waardevolle tips
voor Sint en Piet

Faller

KEUNE

Voor uw
RIJBEWIJS naar
Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

SPORTLEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS

ossehaas, bief stuk, rollade, rib,
fricandeau, karbonade, verse worst,
grove, rookworst, fjjne rookworst
eigen fabrikaat.

Voor

Nflverheidsweg telefon 1736

Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelvezels koopt u het voordeligst
bfl:
FA OEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Vorden
05752-6813

MARTENS

Onze specialiteit in vleeswaren:
aehterham, rauwe ham, pekelvlees,
gebraden rollade, rosbief, gekookte
tong, kookworst, boterhamworst,
leverworst, bloedworst
alles bereid in onze eigen slagerij.

Slagerij Vlogman

ELEKTRISCHE DEKENS

KONSTRUKTIEDOZEN

Barbie

Elk weekend voordelige
aanbiedingen in vleeswaren!

UW ZAAK

POPPEN EN KLEDING

St Nicolaas in topvorm
met een boterletter van Schurink

Dinky Toys
MINIATUUR
MONOPOLIE — TAFELBILJARTS — SJOELBAKKEN

BOTERAMANDELLETTERS ƒ 6,25
BANKETLETTERS
ƒ 4,—

Voor speelgoed:

't Is Koerselman
waar men slagen kan!

CHOCOLADELETTEKS
vol met decoraties
MARSEPEINFIGtJREN
CHOCOLADEFIGUREN
SPECULAASPOPPEN
IIANKETSTAVEN

Grote paardenmarktSt Nicolaasmarkt

Zie etalage en St Nicolaastafel

Occasions

BAKKERIJ

2 volkswagens '63

Woensdag 7 december te

in zeer goede staat

Hengelo (G)

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. G. Tragter - Vorden
no. 7

De beslissing van
Dokter John
DOROTHY WORSLEY
.Michael?' riep ze toen de voordeur openging en
ze hem naar zijn wagen zag lopen. Hij draaide
zich om en ze rende door een opening in de heg
die als pad werd gebruikt. .Wacht even', riep ze
buiten adem, maar toen ze bij hem was met glanzende ogen, haar lippen even geopend, wilden de
woorden niét komen.
,Wat is er, Shirley?' vroeg Michael glimlachend.
,Je ziet er uit alsof je iets prettigs te vertellen
hebt.' ,O, Michael,' hijgde ze. ,Ik ben zo gelukkig.'
,Dat ben je altijd,' zei Michael. ,Maar wat is er nu
voor speciale reden?'
Zwijgend stak ze haar hand uit en hij keek naar
de diamant. Hij bleef er lange tijd naar kijken en
de uitdrukking van zijn gezicht veranderde. Ofschoon ze hem goed kende , wist ze niet wat hij
nu dacht. Ze besefte opnieuw hoeveel zijn opinie
voor haar betekende. Ze wilde dat grootmoeder
moeder en Michael hun goedkeuring gaven; het
oordeel van anderen deed er niet toe.
.Peter?' Michaels ogen ontmoetten de hare. Toen
ze knikte, zei hij: ,Ben je er zeker van Shirley?
Zeker dat je genoeg van hem houdt?' Hij glimlachte niet toen hij in haar opgeheven gezichtje
keek. .Natuurlijk ben ik er zeker van,' zei Shirley zachtjes. .Waarom vraag je dat?' ,Ik heb nooit
gedacht dat het ernst was tussen jou en Peter?'
,Maar je vindt het toch wel goed, Michael?' Ze
besefte zelf niet hoe ernstig haar stem klonk.
.Natuurlijk wel,' zei Michael zacht. ,Ik . . . het
overvalt me een beetje - ik had dit niet verwacht.
Ik dacht nooit dat je zoveel om Peter zou geven.
Vraag me niet waarom.' Hij glimlachte wat zuur-

Aankoop levend» have voor de verloting.

zoet. .Want ik kan 't niet uitleggen. Peter is een
fijne kerel; ik heb niets tegen hem. Maar jij bent
zo rustig, zo ernstig en Peter is vrolijk, onstuimig'
Hij brak af. ,En zo lief,' zei Shirley.
,Hij heeft zeker charme,' gaf Michael toe. ,Daar
bestaat geen twijfel over.' .Michael, geloof jij dat
Dr. John hem tot direkteur zal benoemen? Hij is
beslist teleurgesteld als hij 't niet wordt.'
,Ik geloof dat hij een goede kans heeft,' zei Michael,' 'maar hij moet zijn zinnen er niet op zetten, want het kan net zo goed een ander zijn.
Peter is een goede dokter en binnen het ziekenhuis is hij alleen maar arts. De patiënten hebben
vertrouwen in hem en ik weet dat Dr. John hem
graag mag.' Michael probeerde de gedachte te
verjagen die in hem opwekte, dat Dr. Peter Glenn
al te ambitieus was en eigenlijk veel te snel de
ladder van het succes wilde beklimmen.
.Betekent het voor jou ook veel, Shirley?' ,Je bedoelt of Peter direkteur wordt? Natuurlijk, maar
alleen omdat het voor hem zoveel betekent. Het
kan mij persoonlijk niets schelen, maar ik zou het
graag voor hem willen. Het zal zo'n teleurstelling
voor hem zijn als hij niet gekozen wordt. Dr. John
luistert naar jouw advies, Michael. Kun je geen
goed woordje voor Peter doen?'
Michael schudde zijn hoofd. ,Dr. John zal niet naar
mij luisteren noch naar iemand anders, als het erom gaat een opvolger te benoemen. Maar ik geloof wel dat hij Peter als mogelijke kandidaat ziet.
Ik denk dat Peter of Stephen Adair het wordt.
Ik denk niet dat hij iemand van buiten zal aantrekken, maar er zijn natuurlijk nog andere goede artsen. Er gaan geruchten dat Dr. Metzroff
een kans maakt, maar daar geloof ik niet in.'
,Die kleine Russchische dokter?' ,Hij is half Russisch, half Frans.' ,Hij lijkt nogal terugstotend en
onvriendelijk. Is hij een goed arts?' ,Hij stelt een
goede diagnose, maar ik geloof niet dat hij een
goede direkteur van Hawthorne zou zijn; hij is
niet algemeen geliefd.'
,Het bevalt me niets dat hij in het huis van Miss
Julie woont en al haar vrienden van haar weghoudt. Je weet dat ze altijd graag mensen rond

Marktvereniging.

zich had.'
Dr. Metzroff schijnt van opinie te zijn dat dat de
oorzaak van het kwaad was. Te veel gezelschap
en te veel inspanning. Hij zegt dat sinds hij verboden heeft dat iemand haar bezoekt, er een duidelijke vooruitgang te constateren is. k vond Miss
Julie nooit erg nerveus. Ze had soms hevige arthritis pijnen, maar ik geloof niet dat het erger
werd als ze bezoek kreeg. Hoe dan ook, Dr. Metzroff zegt dat ik ongelijk heb.'
Michael had niet kunnen zeggen waarom hij geen
volledig vertrouwen in Dr. Metzroff had. Hij probeerde zich in te denken dat het optreden van de
man een gevolg was van wat hij als krijgsgevangene had moeten doormaken en hij probeerde
zich geen zorgen over Miss Julie te maken. Als zij
vertrouwen stelde in Dr. Metzroff - en dat was
klaarblijkelijk het geval _ dan konden haar vrienden niet veel anders doen dan wachten tot Dr.
Metzroff hen toestond haar weer te bezoeken.
Shirley zei: ,Wie heeft volgens jou de beste kans
- Peter of Dr. Adair ? Ik heb horen zeggen dat Dr.
Adair Dr. Johns favoriet is.' ,Als dat zo is, komt
het alleen omdat Adair wat conservatiever is. En
hij is ouder.' ,Het zou Peters hart breken.' ,Je bent
heel erg dol op hem, niet?' Michaels stem klonk
wat vreemd.
Shirley glimlachte en haar geluk sprak uit haar
ogen. ,Het kwam allemaal . . . als een meteoorsteen uit de hemel vallen, Michael. Peter verraste
me volkomen. Je weet dat ik altijd dacht dat verliefd worden, van iemand houden, langzaam kwam
naarmate je langer met iemand omging, dat het
groeide uit wederzijds respect; niet zoals het werkelijk is, zonder enige reden. Maar zo is het wel.
Ik ben vanaf het eerste ogenblik verliefd op Peter geweest, zelfs nog voor ik wist dat hij om mij
gaf. Maar ik wilde niet dat iemand het zou weten . . . Michael, geloof jij dat Sally op Peter
verliefd is?'
Sally Simpson? Dat is moeilijk te zeggen. Je
kent Sally: niemand zal er ooit achterkomen als
ze moeilijkheden heeft. Ze verzet zich ertegen en
blijft glimlachend verder leven.'

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

,Men zegt dat ze hard is, maar ik vraag me af
of dat alleen maar een houding is. Zij en Peter
gingen veel met elkaar om.' Shirley's stem klonk
ongerust. Ze wilde veel liever geloven dat Sally's
gevoelens voor Peter niet erg diep gingen. ,Niet
dat ik jaloers ben; alleen, ik wil niet dat Sally
zich gekwetst voelt. Peter zegt dat er nooit iets
ernstigs tussen hen bestond, maar mannen begrijpen de gevoelens van een vrouw niet altijd. Hij
mag haar graag, dat weet ik, en een van de redenen waarom hij er een eind aan maakte was,
dat ze te populair was - hij zei dat er te veel andere mannen in haar omgeving waren. Feliciteer
je me niet, Michael?' Er klonk iets van weemoed
in Shirley's stem die Michaels aandacht niet ontsnapte. ,Laat ik zeggen dat ik hem feliciteer,' zei
hij zacht. ,Maar keur je het goed?' ,Als jij van Peter houdt, natuurlijk!' Hij glimlachte en voegde
eraan toe: .Wanneer is de bruiloft?' ,We hebben
nog geen datum vastgesteld, maar Peter wil zo
gauw mogelijk trouwen. Ik vind niet vóór juni.
Een meisje heeft toch zoveel te doen voor die
tijd. Jij bent de eerste die het weet, Michael. Ik
heb mijn ring gisterenavond gekregen en thuis is
niemand nog op.' ,Dan heb je dus nog niet ontbeten?' .Zelfs nog geen kop koffie.'
,Ik ook niet. Hanna is ziek vanochtend en ik zei
dat ik wel buiten zou ontbijten. Ga je mee naar de
Grill?' ,Michael, waarom trouw jij nog niet?' Hij
begon te lachen. ,Wat een snelle verandering van
onderwerp!' ,Je woont hier al zo lang met alleen
een huishoudster die voor je zorgt.' ,Het is al negen jaar, sinds de dood van vader en moeder. Het
gebeurde in hetzelfde jaar, dat weet je. Hanna
woont hier al sinds ik geboren werd en zij heeft
erg goed voor me gezorgd. Ik heb het zo druk dat
ik geen tijd heb om me eenzaam te voelen. Bovendien wonen jij, je moeder en je grootmoeder vlak
naast me en jullie vergeten me niet met Thanksgivings Day, Kerstmis en verjaardagen. Dus heb ik
toch nog een gezin. Ik zal het missen dat jij me
niet meer zult uitnodigen om te komen eten.'
(Wordt vervolgd)

DEUK WTTLLINK

en

RIEK BARINK
hebben de eer u, namens wederzijdse ouders, i j
kennis te geven van hun voorgenomen huwe- !
l i j k , waarvan de voltrekking D.V. zal plaats
hebben op woensdag 7 december a.s. om 2
uur ten Gemeentehuize te Hengelo (Gld.).
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur, door de
Weieerwaarde Heer ds. J. J. van Thiel, in de
Ned. Herv. kerk te Hengelo (Gld.).

X
X
X
X
X
X
X
X

Hengelo (Gld.), Ruurloseweg 33
Vorden, C 34
december 1966
Toekomstig adres: Westerstr. 78, Hengelo
(Gld.).
Receptie van 4.30 tot 5.30 uur in hotel Langeler te Hengelo (Gld.).

Heden behaagde het de Heer uit ons midden weg
te nemen, onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
AALTJEN WASSINK
weduwe van J. A. Berenpas
in do gezegende ouderdom van 80 jaar.

GROTE AFSLAG KREIJENBROEKS SPECULAAS
( J . J. van Ark-Berenpaa
G. van Ark
G. Berenpas
H. J. Berenpas-Eijerkamp
J. Berenpas
G. Berenpas-Bouwmeester
en kleinkinderen

x

X
X
X
X

Steeds uw voordeel
voor het grijpen
in Albers zelfbediening!

Vorden, 26 november 1966
D 108
De teraardebestelling heeft plaats gevonden op
woensdag 30 november op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

<nu per zak voor

59

nu per zak

79

AMANDEL SPECULAAS
ONZE KOFFIE- EN THEEREKLAME

. . .

HOTELKOFFIE
HOTELTHEE

per pak

192

elk tweede pak

100

deze week 2 pakjes voor

100

10 zakjes voor

39
98
98
98
109
129
59
79
139
98
60
98
55

VANILLESUIKER
APPELMOES VAN GOUDREINETTEN

2 potten voor

JUS D'ORANGE, KOOPJE

per fles

ANTON HUNINKS ERWTENSOEP

X

X
X
X
X

<
I

s
4
4

y
X

X
X

HENK SCHOUTEN
en
HERMIEN LUIMES
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op vrijdag 9 december a.s. om 10 uur
ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke bevestiging om 1.30 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden door de Weieerwaarde
Heer ds. J. J. van Thiel van Hengelo (Gld.).
Vorden, B 43
Hengelo (Gld.), D 122
december 1966
Toekomstig adres: De Haar 4, Vorden.
Receptie van 3.00 tot 4.00 uur in feestgebouw
„Concordia" Hengelo (Gld.).

s
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SOEPBALLEN

Wat een keus

GERRIT TE VELTHUIS
en
JOKE WEEKHOUT
hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats i
hebben op vrijdag 9 december a.s. om 14.00 • »
uur ten gemeentehuize te Vorden.

X
X
X
X
X

Vorden, december 1966
Hendrik van Bramerenstraat 8
Prins Bernardweg 13

GROTE POT AUGURKEN

per pot

LITERSBLIK SPINAZIE

nu voor

LITERSBLIKKEN SPERZIEBONEN

per blik

op onze textielafdeling!

LITERSBLIKKEN AARDBEIEN OP SAP

KOMT VRIJ BINNEN,
KIJK VRIJ ROND

GROTE ZAK OPZETTERS

CHOCOLAADJES

A.J.A.N

Luxe geschenk
verpakkingen van

VAN DELFTS TAAI TAAI

per pak

GELDERSE ROOKWORST

250 gram

GELDERSE HAM

150 gram

PALINGWORST

150 gram

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST

150 gram

98
99
79
69

voor

79

DE STTJNT VAN DE WEEK . . .
BIJ ELKE KILO SUIKER
GROTE ZAK MET 9 SPECULAASBROKKEN

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa T. W. Albers

MAANDAG 5 DECEMBER IS DE WINKEL DE

gehele dag open!

NIEUWSTAD

Kapsaftn Beerning
Raadhuisstraat

VOOR SPORTIEVE MANNENMODE, IN ZUIVERE
SCHEERWOL

Spenzo

X
X
X
X
X
X
X
X
H

Inplaats van kaarten
Op maandag 5 december hopen onze geliefde
ouders
G. J. SNELLINK
(i. B. SNELLINK-EENINK
hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van
Henk en Riek
Vorden, december 1966
„Bekman" Linde E 46
Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 3.00
tot 4.30 uur in café restaurant Schoenaker,
Kranenburg, Vorden.

SIR EDWIN

Sola
TAFEL. EN KOOKGERIJ

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

WINKELPARADIJS

DE SINT WEET

Toekomstig adres: Wilhelminalaan 2, Vorden. V
Receptie van 15.30 tot 18.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

voor

200 GRAM BONBONS

ZEEP, PARFUM, LOTION EN
EAU DE COLOGNE
PRÉ EN AFTER SHAVE
BADEN DOUCHESCHUIM
SCHEERAPPARATEN
EN DIVERSE SIER- EN KERSTKAARSEN

Inplaats van kaarten

per literblik
2 blikjes voor

OPBOUW
TAFELSERVIEZEN

Leerdam

TRUIEN, VESTEN, PULLOVERS EN VESTONS
WORDEN HET MEEST GEWAARDEERD

Martens

WAPEN- EN SPORTHANDEL

GLASWERK

Brabantia- en tornado artikelen

Erres

Voor nuttige geschenken:

een garantie voor kwaliteit

't Is Koerselman,
waar men slagen kan!
Sinterklaas in zicht!

ELEKTRISCHE DEKENS, WASAPPARATEN
CENTRIFUGES, VENTILATORKACHELS
HAARDROGERS

steeds meer„Erres

U vindt alles voor uw auto in onze

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Auto Shop
Maandag 5, december a.s. hopen onze ouders
K. SPIEGELENBERG
en
I). SPIEGELENBERG-NIJHUIS
hun 25-jarig huwelijk te gedenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van
Martin en Ans
Vorden, december 19fl6
Nieuwstad 17
Thuis tot 5 uur.

Bejaardenkring
op donderdag 8 december om 14.15 uur in het
Nutsgebouw
vieren advent

Burg. Galléestraat 48
o.a.:
Antivries ƒ 2,60 p. I.
Banden
Accu's
Autoradio's
Autoantennes
Alle poetsartikelen
Autoplaids
Kinderzitjes
Hoezen
Ruitontdoolern
Luchthoorns
Blanke tectyi
Buitenspiegels
Sleutelhangers
Wielsleutels
Sierring-en ƒ 14,—
Mistlampen
A chteruitry lampen
vanaf ƒ 5,60

Garage Kurz
Industrieweg 5
Telefoon 05752-1649 b.g.g. 1326

NIEUWSTAD WINKELPARADLJS

Vergeet bij al uw beslommeringen
uw spaarboekje niet.

Onze spaarrente is hoog!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon 05752-1252 — Postgiro 862923

„Looft den Heer, want Hij
is goed." Hij schonk ons
GEKKE BOUKJE
G. B. Renger
A. C. Renger-Ubbink
Annerieke
Arnhem, 24 november 1966
v. Lawick v. Pabstraat 9
(na 10 januari 1966 Basler
Mission Missionstr. 21
Basel 3, Zwitserland)

Bupro-yas

GEEF EEN PLAAT
OF PLATENBON
ALTIJD RAAK ! ! !

ZOU ER WEL EEN FIJNER GESCHENK BESTAAN DAN WARME

Gevonden: Een herencape
niet capuchon. Tegen advertentiekosten terug te bekomen bij J. Wiltink, Wil- Ruurloseweg 45
denborch D 58
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
Welk flink meisje wil mevr.
W. J. de Wilde jr, RijksH. Lijftogt,
Met grote vreugde geven straaweg 67, Warnsveld in B. van Hackfortweg 31
wij kennis van de geboorte haar jonge gezin komen
Waarle, Kranenburg
van ons dochtertje en zusje helpen ? Telefoon 05750-6627 Wed.
Voor plan Boonk:
CATHARINA
H. Teunissen, de Haar
Te koop: R.B. neurende
FREDERIKA
vaars. D. Gerbscheid, Del(Carien)
Zoekt u voor uw geld een
den, B 73
A. Vruggink
C. Th. F. Vruggink- Te koop: Een R.B. vlot neu.
Hasselaar rende vaars met goede
melklijsten. B. Zents, D 154 Neem schuldbrieven van de
Joke
N.V.
Bouwfonds Ned.
Vorden, 30 november 1966 Te koop: Toom biggen.
Gemeenten.
Hanekamp 21
W. Roelvink, Kranenenburg
Stukken a. ƒ 1000,—
Voor het oprechte medele- Te koop: 3 tomen biggen.
7% rente
ven, ondervonden na het Joh. Wesselink, Kranenburg
Inlichtingen en prospect! bij
overlijden van mijn lieve
de heer:
dochter en onze lieve zus Te koop: Biggen.
ALICE
G. J. Eyerkamp, B 35
W. TER HAAR
zeggen wij hartelijk dank. Vorden
Hertog Karel van Gelreweg
Uit aller naam:
G. Groene-Blom
3, Vorden.
Te koop: Biggen.
Vorden, december 1966
A. J. Wentink, E 2, Linde Telefoon 1541 (overdag).

Knickerbockers, corduroy-manchester voor dames en heren. Helanca damespantalons
en wollen heuppantalons. Franse, noorse, Italiaanse truien, vesten en pullovers, prachtige, warme kleuren en dessins. Sportieve warme sjaals, wol of ztfde, nieuwste kleuren.
Nylon jacks, wind- en sneeuwdicht, isothermyl gevoerd. Nylon en suède lederen skiwanten, warm gevoerd. Wollen schaats- en scootermutsen, duivelcaps, ijstruien.
„Janus" de echte noorse sokken en kousen.

beulen Kranenbarg

veilige belegging?

Maandagavond 5 december
na 7 uur GESLOTEN
Café „DE ZON"
A. H. Hartman Zutphensew.

WINTERSPORTKLEDING

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Muziekhuis VORDEN

HARTENS

Occasions

Geef

Onderstaande auto's worden met een
half jaar garantie verkocht.
l OPEL REKORD COUPÉ 1700
bouwjaar 1965

pantoffels !

l OPEL REKORD 1700
vierdeurs, bouwjaar 1962

verwennend-comfortabel

SOLINA ORGELS

ƒ 1495,— ƒ 1595,—
nu ook gespreide
betaling
Muziekhuis VORDEN

Gevraagd voor klein gezin,
waarvan vrouw hulpbehoevend is: Huishoudelijke
hulp die genegen is lichte
verpleging te geven. In- of
extern. Ook woongelegenheid voor ouder echtpaar,
waarvan de vrouw deze
werkzaamheden op zich wil
nemen.
Aanmelden 's avonds na 7
uur P. F. H. van Hille,
Boslaan 12, Warnsveld, tel.
05750-2884

Garage Kurz
ndustrieweg 5
Telefoon 05752-1649 b.g.g. 1326

REVOLVER

Te koop: Batavus Super
Sport. H. v. Bramerenstr. 9
Vorden
Te koop: l 8-jarig werkpaard, kleine maat; 2 luchtbandwagens, z.g.a.n.; éénpaardswentelploeg; weidesleep; bietensnijder; giervat;
gierpomp; mestgreep met
staaldraad en katrol bij:
J. B. Boersbroek, C 53
Vorden
GITAREN al vanaf ƒ 49,—
boven ƒ 300,— gespreide
betaling

VERS HAANTJE
VAN UW POELIER

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar
FOTO ZEYLEMAKER
Hengeloseweg l
Houtmarkt 77, Zutphen
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Poeliersbedrijf ROVO

Tabakszakken met pijprnrits
Sigaren- of sigarettenkokers
geen breuk meer
Asbakken (fraaie sets van koper)
Gasaanstekers
Tabakspotteji
En natuurlijk een fyne kist
sigaren

Zie de nieuwe modellen bij:

Wuiiink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenspecialist!

EEN WASBORSTEL, GEVARENDRIEHOEK, PECHLAMP OF
SLEEPKABEL

is een gewaardeerd

Oranje Vereniging Vieranker-Wickmond

StNic. geschenk!
KOOPT HET VOORDELIG BLJ
AUTOMOBIELBEDRIJF
JUUOJUJ^XVklJD

IN HET ST. LUDGERUSGEBOUW TE MERAKKER.

^^^

A. G. Tragter
De hete week
l kg dikke erwtensoep
l kg balkenbrij

125
140

Krijt

gram
gram
gram
gram

fijne rookworst
boterhamworst
plockworst
hoofdkaas

MUZIEK: „THE EVENING STARS"

St Nicolaas-geschenken
KOFFIEMOLENS
AUTOMATISCHE
KOFFIEZETAPPARATEN
VENTILATORKACHELS
MIXERS
ELEKTRSCHE DEKENS
SNELKOKERS
WAS- EN DROOGAPPARATEN

150
60
100
60

Dorpsstraat

"v-"''

GOUD VISSEN
AQUARIUM
VISKOMMEN
VOGELKOOIEN
VOGELARTIKELEN
BLOEMPOTTEN

J. H. WILTINK
Het Hoge 26 — Vorden

Kom eerst eens bij ons kijken, wij brengen
een enorme sortering St Nic.-geschenken!
o.a. in:

B. A. Borgonjen
Kerkstraat 13

LANCOME
PIERRE ROBERT
TABAC ORGINAL
NONCHALANCE
BRONNLEN
MORNEN
SOIR DE PARIS

Telefoon 05752-1385 — Vorden

Te koop: Herensportfiets.
JuUanalaan 36, Vorden

Elektrische apparaten.
PRAKTISCHE GESCHENKEN

W

RAMAGIE
MAJA
ACOSY
BOLDOOT
4711
VINOLIA
FANT
FRESH-UP

J

se

KOFFIEZETAPPARATEN, KOFFIEMOLENS
MIXERS, SAPCENTRD7UGES
STOFZUIGERS, STRIJKIJZERS
HOOGTEZONNEN, INFRAPHDLS

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrije zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd..

B. A. BORGONJEN

KOOPT DE SINT BIJ

SI Nicolaas-geschenken

D.BOERSMA

Aanvang 7 uur.

Vrijdag en zaterdag
500
200
200
200

sigarenmagazijn

A.S. ZONDAG 4 DECEMBER

Muziekhuis VORDEN

Gratis af te halen: PUIN.
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, Vorden

Geschenken die
vreugde geven!

Viert uw Sint Nicolaasiivoml met een lekker

van ƒ 18,50 voor ƒ 14,95
Muziekhuis VORDEN

DUAL GRAMMOFOONS

Het advies voor een
betere weergave
Muziekhuis VORDEN

l OPEL CADET COUPÉ

Tijdens het Sint Nicolaasweekend: L.P. Beatles

Te koop: 13 kalverboxen;
ouderwetse dakpannen.
D. Lettink, Linde E 15,
telefoon 05753-1526

Te koop: l huishoudkachel;
l kinderwagen; l wandelwagentje. Hanekamp 11

bouwjaar 1965
bouwjaar 1963

Te koop: 2 tomen zware
ATTENTIE ! ! !
biggen, 18 stuks.
A. J. Vruggink, „Riethuis"
Delden

Te koop: Z.g.a.n. bankstel.
H. Hiddink, Zutphenseweg
C 51, Vorden

Te koop: 15 are knollen.
B. Timmer, Kranenburg

l OPEL CADET COUPÉ

warm-gezelllg
modern-aantrekkelijk

Denkt aan de schiet- en
Te koop: Toom biggen.
balgooiavond a.s. zaterdag E. Pardijs, „'t Lange End'
van de T.T.V. Medler ! !
Vorden
NOG EEN PASSEND
GESCHENK.
De Sint weet het, nog
even naar
FA HIETBRINK
Boek- en kantoorboekhandel
Ook Sint Nicolaaspapier,
labels enz.

SPORTLEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS

o S
o
o

PARFUMS
POEDERS
CRÈMES
LOTIONS
EAU DE COLOGNE
SCHUIMBADEN
ZEPEN
POEDERDOZEN
NAGELGARNITUREN
KAPMANTELS
TOILETTASSEN
PRÉ SHAVE
AFTER SHAVE
SCHUIMBADEN
SCHEERSPIEGELS
SCHEERKWASTEN
SCHEERAPP ARATEN

Prachtige sortering Deense kaarsen in 13 kleuren
ZEER GESCHIKT ALS SINT NICOLAASGESCHENK

ASP-Holmblad
DROGISTERU

DEKAARSDIE

LANER BRANDT EN NIET DRUIPT

J. M. VAN DER WAL & ZN.
NIEUWSTAD WINKELPARADIJS

GEDIPLOMEERD DROGIST

