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FA BREDEVELD
Zutphen - - Weg naar Laren —Tel. 3813

ZINGEN BIJ DE KERSTBOOM
Het komité Kerstweek hoopt ook dit jaar weer
een kerstboom te kunnen plaatsen op het plant-
soen bij de Herv. kerk, en wil deze in de kerst-
week elke avond verlichten.
De samenzang van alle koren en hopenlijk ook
veel andere deelnemers is vastgesteld op vrijdag
23 december. Beide muziekkorpsen hebben zich
weer bereid verklaard de zang te begeleiden.
Er zal geen kollekte meer worden gehouden. Het
komité Kerstweek is samengesteld uit bestuursle-
den van de zang- en muziekverenigingen hier ter
plaatse, het Nut en de Winkeliersvereniging. Men
wil inplaats van de kollekte nu gaarne een jaar-
lijkse bijdrage ontvangen van instellingen, vereni-
gingen en partlkulieren, welke sympathiseren met
het doel van het Kerstweekkomité.

_;-u. Het komité hoopt, dat er meerdere zullen
volgen, .^odat dit werk op een hechte basis kan
worden voortgezet.
Bijdragen kunnen worden gestort op gironummer
94 33 69, ten name van G. Remmers, met vermel-
ding: Voor komité Kerstweek.
Bij voorbaat hartelijk dank.

DE SINT OP DE KRANENBURG
In het kader van zijn bezoek aan Vorden, bracht
de goedheilig man zijn traditionele bezoek aan
de jeugd van de Kranenburg.
Voorafgegaan door een politiewagen met loeiende
sirene, arriveerde de Sint en zijn twee zwarte
knechten per luxe auto en vergezeld van een de-
putatie der Vordense Winkeliersvereniging, op de
Kranenburg.
In zaal Schoenaker zwaaiden en zongen ruim 100
kinderen het hoge gezelschap een hartelijk wel-
kom toe.
Namens de Kranenburgse Buurtvereniging sprak
het bestuurslid, de heer H. Wiggers, een wel-
komstwoord en was verheugd dat de Sint de Kra-
nenburgse jeugd niet was vergeten. Wij zijn blij,
aldus spreker, dat u vandaag in ons midden bent
en ook de Vordense Winkeliersvereniging, die de-
ze reis voor u uitstippelde, zijn we erg dankbaar.
Hoewel de wegen niet al te best zijn, zijn toch
weer vele kinderen gekomen om dit feest mee
te vieren.
Sint Nicolaas verheugde het bijzonder verschillen-
de bekende gezichten te zien. Hij was goed te
spreken over deze jeugd en liet diverse jongens
en meisjes bij zich komen om een leuk liedje te
zingen of iets voor te dragen. Elk kind kreeg van
de kindervriend een zak met snoep.
De voorzitter der Vordense Winkeliersvereniging,
de heer G. Remmers, merkte in zijn dankwoord
op, dat het bestuur gaarne aan het tot haar ge-
richte verzoek gevolg had gegeven om de route
van de Sint ook via de Kranenburg te laten lopen.
Hij hoopte voor de toekomst, wanneer het uitbrei-
dingsplan voor de Kranenburg verwezenlijkt zou
zijn, nog meer tijd hiervoor beschikbaar te kun-
nen stellen.

CAECILIAFEEST ZANGKOOR
De heren zangers van het R. K. zangkoor „Can-
temus Domino" te Kranenburg vierden gezamen-
lijk het jaarlijkse feest van hun patrones St. Cae-
cilia.
Nadat in de morgenuren een drie-stemmige feest-
mis van J. Grübner was gezongen, volgde in de
avonduren een gezellig samenzijn ten huize van
de heer Schoenaker.
Op deze avond gaven ook de direkteur, pastoor
A. Bodewes ofm en gardiaan, pater S. Ridder ofm
van het klooster alhier acte de présence.
De avond werd op gezellige, ongedwongen wijze
doorgebracht met diverse gezelschapsspelen, een
borrelt je(s), terwijl tussen de bedrijven door ver-
schillende meerstemmige liederen werden gezong-
en; voor de familie Schoenaker werd nog een spe-
ciaal gekomponerde song vertolkt.
Tegen elven verenigden alle zangers zich aan een
goed voorziene tafel, die alle eer werd aangedaan.
De heer H. Wiggers, voorzitter van „Cantemus
Domino" dankte na afloop allen voor hun pret-
tige medewerking en de eensgezinde feestviering.
Op de dezer dagen gehouden jaarvergadering van
het koor bracht pastoor Bodewes als direkt. reeds
zijn grote erkentelijkheid aan de heren zangers
voor de wijze, waarop zij een jaar lang de muzi-
kale opluistering der liturgische diensten hadden
verzorgd en ook voor de aanpassing aan de
nieuwe liturgieviering.

Kerkdiensten

ZONDAG 11 DECEMBER

Ne d . H e r v . K e r k
9.00 uur ds. J. H. Jansen
10.30 uur ds. L. Bouman emeritus predikant
te Lochem

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.30 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
'T """or^c^s 10
's middags 3 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

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
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDD5NST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogeltfk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
7 uur en van 's avonds 7 uur tot 's ochtends 7 uur
J. Wechgelaer, telefoon 05752-1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens verv^fcre men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898 ^B

BRAND MELDEN': no. 1041.
ior : Tel 12.^o (Bur. Rijkspolitie).

BURCÉpIJKE
STAND

••-'l;/ï??*_
Geboren: Frank Rudolph, zoon van L. Bergman
en H. L. Treep; Catharina Frederika, dochter van
A. Vruggink en C. T. F. Hasselaar.
Ondertrouwd: H. W. Slöetjes en A. Menkveld.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Berendina Brandenbarg, 82 jaar, we-
duwe van A. C. Kost.

DE CBTB BIJEEN
De CBTB afdeling Vorden hield in de zaal van de
heer Eskes een goed bezochte ledenvergadering.
Na opening op de gebruikelijke wijze heette de
voorzitter, de heer A. J. Lenselink, inzonderheid
welkom de heer G. J. van Roekei, leraar aan de
Middelbare Landbouwschool te Doetinchem en
wees er vervolgens op dat 1966 een zeer bevre-
digend jaar is geweest.
Als wij evenwel zien op het wereldgebeuren rond-
om ons dan kan het ons wel eens benauwen.
Maar bij dit alles moeten wij als leden van de
CBTB tonen dat wij een blijde toekomstverwach-
ting hebben.
De heer van Roekei sprak vervolgens over zijn
verblijf in Zwitserland. Spreker wees er op dat
dit een mooi land is waar ook nog veel moei.
arbeid moet worden verricht zoals het hooien op
de berghellingen enz. Men vindt er geen zware
doch wel fijne industrie b.v. horloges en prach-
tige textielgoederen. Wat de agrarische bevolking
betreft zei spreker dat deze evengoed als in ons
land te kampen heeft met gebrek aan arbeids-
krachten en ook is er vaak geen bedrijfsopvolger
mede als gevolg van de hogere fabriekslonen in
egenstelling van die op het platte land.
Een en ander werd met prachtige dia's verdui-
delijkt.
De voorzitter dankte de heer van Roekei voor het
gebodene waarna deze op verzoek voorging in
dankgebed.

ONTSPARING
Aan het postkantoor en het daaronder ressorte-
rend ambtsgebied werd in de maand november jl.
bij de rijkspostspaarbank ingelegd een bedrag van
ƒ 71432,14 en terugbetaald ƒ 70467,92.

UURDIENST OP LIJN ZUTPHEN-
WINTERSWIJK STRAKS VOLLEDIG

Op het trajekt Winterswijk-Zutphen zullen de Ne-
derlandse Spoorwegen vanaf zondag 28 mei 1967
een volledige uurdienst in gaan voeren.
Tot nu toe rijdt er op dit trajekt op werkdagen
's avonds na acht uur slechts om de twee uur een
trein. Een en ander is meegedeeld door de N.S.-
inlichtingendienst te Utrecht.

DENKT U AAN DE

gemeente - avond
VAN DE HERV. KERK OP
DINSDAG 13 DECEMBER
8 UUR IN HOTEL
„'T WAPEN VAN VORDEN" ?

Jaarvergadering Katholiek
Maatsch. Gezinszorg

Ten huize van de heer P. B. H. Schoenaker op de
Kranenburg hield het Stichtings-komité van de
Kath. Maatschappelijke Gezinszorg, Kranenburg-
Vorden haar jaarvergadering.
De voorzitster, mevr. baronesse van Dorth tot
Medler (Huize Zelle) kon een bijna voltallig stich.
tings-komité verwelkomen, waaruit zij konklu-
deerde dat het mooie sociaal-char
van de gezinszorg in al1.

zeel, dat men het jaar 1965 aanvankelijk met zorg
tegemoet zag i.v.m. stijgende kosten en stijgende
lasten. Gelukkig kon de gezinszorg zich, evenals
voorgaande jaren, handhaven en kon in de pa-
rochie gedurende 372 dagen in 21 gezinnen hulp
worden verleend. Vergeleken met voorgaande ja-
ren gaf dit het volgende beeld: in 1958 197 dagen;
in 1959 247 dagen; in 1960 284 dagen; in 1961 373
dagen; in 1962 369 dagen; in 1963 398 dagen; in
1964 310 dagen; in 1965 372 dagen. Aan de hand
van deze cijfers bleek de KMG in de gemeenschap
dan ook een onmisbare schakel en wordt thans
met veel waardering in de gezinnen waar hulp
geboden werd, hierover gesproken.
Een moeilijkheid blijft het onregelmatige aan-
vragen om hulp; veel waardering richtte men dan
ook aan het adres van de kontaktvrouwe, mevr.
Uiterweerd-Zegers, die met zoveel aktiviteit en ge-
duld de aanvragen in goede banen trachtte te lei-
den, ten einde het betreffende gezin zo spoedig
mogelijk te kunnen helpen.
De perspektieven voor dit jaar zijn evenals andere
jaren zorgelijk. Op de onlangs gehouden jaarver-
gadering van de Stichting „de Graafschap" bleek,
dat door de stijgende salarissen en stijgende on-
kosten, de dagprijs van ƒ 9, — niet meer gehand-
haafd kon blijven en dientengvolge gesteld moes-
ten worden op ƒ 9,75 per dag, aan ongedekte kos-
ten, zodat de afdeling nu voor iedere dag gezins-
hulp ƒ 9,75 op de been zal moeten brengen.
Tot de R. K. gezinszorg „de Graafschap" behoren
een achttal afdelingen; in 1965 werd volgens on-
derstaande specifikatie hulp geboden:
Afdeling Baak in 11 gezinnen 237 dagen; afdeling
Hengelo (Gld.) in 16 gezinna^fc93 dagen; afde-
ling • ^F f% da&; afde-
ling- Lochem in Y gezinnen 4p afdeling
Ruurlo in 9 gezinnen A

i

ker in 7 gezinnen 140' ^
gezinnen 371 Vo dag; in totalL in 112 gezinnen
2982% dag. ^B
Men werkte in 1965 met plm.?Prmeisjes, dit aan-
tal groeide in de loop van het jaar tot 20. On-
danks deze toename van gezinsverzorgsters en
helpsters konden tien gezinnen niet geholpen wor-
den, voor het merendeel waren dit minder ern-
stige gevallen. Met succes deed, men verschillen-
de malen een beroep op de Protestantse gezins-
zorginstellingen van Lochem, Ruurlo, Vorden,
Steenderen en Warnsveld, terwijl gedurende een
week ook gezinsverzorgsters aan Lochem kon
worden uitgeleend.
In verband met de hulpverlening werden 654 huis-
bezoeken gebracht, de kortere kontakten met de

betrokken gezinnen meisjes niet meegeteld. Door
de gezinszorg die werd verleend, kwamen vaak
andere problemen naar voren die om een oplos-
sing vroegen.
Het kontakt met de plaatselijke kontaktpersonen
en de leidsters van de Protestantse gezinszorg
was steeds prettig geweest. Minstens iedre 14 da-

werd een werkbespreking

ƒ 1391,42.
De afdeling Vorden-Kranenburg werkte in een
prettige harmonie met het bestuur van „de Graaf-
schap" samen, terwijl ook in het plaatselijk be-
stuur een prettige teamgeest heerst. De vrgade-
ringen verliepen in goede samenwerking en het
werk werd zo praktisch mogelijk verdeld. Het in-
nen van de retributies in de afdeling verliep met
een vrij grote regelmaat.
Een woord van dank werd geuit aan het adres
van de familie Catacre-de Stuers van Huize „de
Wiersse" en het komité Bloemenshow de Wiersse,
waarvan ieder jaar een prachtig bedrag mocht
worden ontvangen als resultaat van de gehouden
bloemenshow. Ook het R. K. Armbestuur werd
hartelijk dank gebracht voor de morele steun en
bijdrage die zij jaarlijks schenkt.
Het financieel verslag van penningmeester, de
heer A. Mombarg, vermeldde, dat men nog net,
ondanks de stijgende kosten, de touwtjes aan el-
kaar had geknoopt, waardoor er een batig saldo
was van ƒ 148,55.
De kaskontrolekommissie bestaande uit mevr.
Rensen-Gerritsen en de heren Jac. Woltering, Th.
Bijen en B. Besselink bracht een goedkeurend
verslag uit. In de nieuwe kaskommissie werden
benoemd mevr. van Langen-Lagerwey en de he-
ren Th. Bijen, B. Lichtenberg en B. Besselink.
Mevr. Uiterweerd-Zegers bracht als kontaktper-
soon een keurig verslag over de gevraagde en
verleende hulp in 1965.
Bij de bestuursverkiezing stelde de sekretaris, de
heer H. Scherpenzeel, zich niet meer herkiesbaar
en werd in diens plaats gekozen de heer J. Sim-
melink. De penningmeester, de heer A. Mombarg,
werd bij acclamatie herkozen, terwijl voorts be-

. r met een lid uit te brei-
« «

De voorzitster dankte in hartelijke bewoordingen
de scheidende sekretaris, die vanaf de oprichting-
van de Stichting voor 14 jaar geleden, prachtig
en veel baanbrekend werk heeft verricht. Ook
pastoor Bodewes sprak waarderende woorden voor
het werk van de Stichting en in het bijzonder tot
de heer Scherpenzeel die zijn funktie als sekreta-
ris steeds nauwgezt had vervuld, zonder hem was
de gezinszorg niet geweest wat ze nu is.
De voorzitster dankte in haar slotwoord ook alle
leden van het Stichtingskomité voor hun geno-
ten medewerking ten bate van een prachtig so-
ciaal-charitatief werk; zij hoopte ook voor de toe-
komst op aller steun en samenwerking te mogen
rekenen.

KOORKRING DEKENAAT ZUTPHEN
VERGADERDE

Maandag jl. hield de Koorkring van de kerk-
zangers van het dekenaat Zutphen de jaarlijkse
algemene bijeenkomst.
Vele pastoors en kerkzangers waren op deze bij-
eenkomst, in zaal Schoenaker te Vorden, aanwe-
zig.
De voorzitter, pastoor van Beek, sprak in zijn
openingswoord over de belangrijke taak van de
zanger. Was er vorig jaar nogal wat onrust onder
de zangers over de vraag of hun funktie nog wel
een plaats vilden :

sproken worden, is er meer begrip voor de nieuwe
situatie.
Het voornaamste onderwerp was nu dan ook, hoe
men aan de kerkzang zo goed mogelijk zijn me-
dewerking kan geven. Hierover sprak uitvoerig
rector J. Oalis, lid van het diocesaan bestuur van
de St. Gregoriusvereniging. Uit een levendig ge-
sprek kwam men tot de konklusie dat door on-
derling overleg van allen, die betrokken zijn bij de
kerkelijke viering, en door volhardend zoeken
naar de juiste wegen, voor elke groepering ten-
slotte de goede manier gevonden zal worden.
Verschillende vormen zullen naast elkaar moge-
lijk blijven. Het Gregoriaans, mits goed gezongen,
zal zijn eigen waardevolle sfeer behouden. Er is
ook een nieuwe zangbundel van de Gregoriaanse
vereniging met vele goede liederen.

KOPLOPERS DEELDEN DE PUNTEN
In een zeer spannende strijd hebben Ons Genoe-
gen l uit Almen en het twede team van de Vor-
dense damvereniging DCV met 10—10 tegen el-
kaar gelijk gespeeld, waardoor er aan de kop van
de ranglijst geen wijziging is gekomen.
In deze ontmoeting eindigden 2 partijen in een
overwinning voor Almen en 2 in een overwinning
voor DCV, terwijl 6 partijen (waarvan 2e regle-
mentair) in remise eindigden.
De individuele uitslagen waren:
A. M. J. Loman—J. J. van Dijk l—1; J. Koet-
sier—B. Wentink l—1; H. Berkenbos-—H. Wan-
sink l—1; B. J. Schoneveld—J. Hoenink 2—0; G.
J. Klein Wassink—H. W. Esselink 0—2; G. Maal-
derink- J. Wiersma 1—1; D. J. Boltjes—J. Leunk
2—0; G. J. Heyink—Chr. Jansen O—2.

„DE GRAAFSCHAPRIJDERS" GAAN
PANNEKOEKEN ETEN

Naar wij vernemen zal de VAMC „De Graaf-
schaprijders" ook dit seizoen weer een oriënte-
ringsrit houden met als hoofddoel pannekoeken
eten.
Deze zgn. „pannekoekenrit" zal op zondag 11 de-
cember worden gehouden.

JONG GELRE GAAT SPORTEN

Jong Gelre afdeling Vorden maakt bekend dat zij
op vrijdag 9 december a.s. in de koffiekamer van
het Nutsgebouw een trainingsavond zal houden
voor diegenen die van sport houden.

Zo zal men zich kunnen bekwamen in tafelten-
nissen, schieten, speerwerpen, dammen en sjoelen.
Dit alles met het oog op de sportavond in Ring-
verband die op dinsdag 13 december a.s. in café
„Pc E::clse Molen" gehouden zal w

Agenda
8 december
9 december

Nutsavond.
Uitvoering CJV
Wildenborch

10 december Uitvoering CJV
Wildenborch

10 december Bal Nutsgebouw
15 december Ledenvergadering heren

Jong Gelre
19 december Algemene Jeugdraadverga-

dering Herv. Kerk
21 december Kerstfeest Vrijz. Herv.
22 december Kerstfeest Bijz. School

Het Hoge
22 december Kerstfeest o. 1. Dorpsschool
23 december Kerstavond Jong Gelre
12 januari Gekombineerde ledenverga-

dering Jong Gelre
14 januari Winterexcursie heren

Jong Gelre
19 januari Nutsavond
23 januari Culturele avond Jong Gelre,

Bond van Plattelands-
vrouwen, GMvL

27 januari Jaarfeest CJV dorp
28 januari Jaarfeest CJV dorp
16 februari Nutsavond
18 maart Nutsavond
6 april Nutsavond

De besturen van de diverse verenigingen
worden verzocht hun data aan ons door te
geven dan worden deze bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.



DE ECHTE
SUPER 44 cent
JERRYCANS ƒ 2,60

KEUNE
Industrieterrein — Telefoon 1736

VANAF HEDEN SLUITEN WIJ
'S AVONDS 8 UUR.

Vordense Winkeliers Ver.
St Nic. aktie 1966

T/M WOENSDAG 14 DECEMBER
A.S. KUNNEN NOG PRIJSBON-
NEN VERZILVERD WORDEN BIJ

SIGARENMAGAZIJN

D. Boersma
Dorpsstraat 6

H.H. konijnenmesters
Wij komen weer op
ZATERDAG 17 DECEMBER A.S.
uw konijnen ontvangen bij:

W. NIEUWENHUIS
op 't Hoge van 2.00 tot 3.00 uur.

U ONTVANGT VAN ONS DE
HOOGSTE PRIJS

Pluimvee- en konijnenhandel

FRANKEN
Hengelo (Gld.)

De hele week
l kg dikke erwtensoep
l kg balkenbry

Vrijdag en zaterdag
r

t 500 gram • rookworst t
200 gram boterhamworst
200 gram plockworst
200 gram hoofdkaas

125
140

. 175
60

100
60

l litersfles koffiemelk van 173 et voor 155 et — 10%
1 litersfles koffiemelk (31%) van 200 et voor 179 et — 10%
2 blikken soepballetjes van 124 et voor 109 et — 10%
l fles limonadesiroop van 165 et voor 150 et — 10%
Elke 2e pot Spar jam van 118 et voor 95 et — 10%
l groot blik sperziebonen van 98 et voor 89 et — 10%

By elk zakje Spar snoep van 55 et l zakje kerststerretjes gratis
BJj 3 stukken Spar toiletzeep een pracht washandje gratis

Zegelkorting
l pak droogkokende ry'st 71 et - 14 et „
l pak Spar margarine 44 et - 9 et „
l groot blik tuinerwten M.F 95 et - 19 et „
l blik fruitcocktail 224 et - 45 et „
150 gram sny- of cervelaatworst van 102 et nu voor 87 et — 10%

Elke 2e gelderse rookworst voor HALVE PRIJS
dus van 260 et voor 195 et

ALLEEN IN DE Z.B. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

l pak speculaasbrokken 2e PAK HALVE PRIJS
l pak koffie taai 2e PAK HALVE PRIJS
l pak amandel speculaas 2e PAK HALVE PRIJS

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

adidas
met\cfé

voe.tbalschoen
der kampioenen

Fa Martens
Wapen- en Sporthandel

Krijt Dorpsstraat

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van 1^^ Wildenborch
VoskanW, Veldwijk
Ruiterka'mp, Linde
Brummelman, Delden

HOFDDEPOT

Nijverheidsweg telefon 1736

Tweede nutsavond
DONDERDAG 8 DECEMBER
8 UUR.

Verzorgd door

Mej. Liesbeth Veendorp
Nadere bijzonderheden zie Nuts-
blaadje

Een heerlijk warme
japon of deux-pièce

KOMT ONZE KOLLEKTIE ZIEN.

EN DE PRIJS

valt mee!
KOMT ZELF ZIEN

H. LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

ERRES
EEN GARANTIE VOOR KWALITEIT

Ventilatorkachel met thermostaat f 89,-
Tot 24 december 159,-
Steeds meer Erres!

KERSTKRANT
Op 22 december zal Contact weer in kleur gedrukt wor-
den. Ook zal hierin een letterzoekwedstrijd aan verbon-
den worden. In diverse advertenties komen dan letters
te staan waarvan een zin gevonden moet wTorden. Wij
stellen hiervoor beschikbaar: Ie prijs ƒ 20,—; 2e prys
ƒ 15,—; derde prijs ƒ 10,—; vierde prijs ƒ 5,—.
Voor onze adverteerders weer een kans om hun adver-
tentie in kleur te laten drukken, voor slechts 5 cent per
mm meer. Opgave s.v.p. zo spoedig mogelijk doch uiter-
lyk 16 december. De Redaktie,

KLAPROOSKOLLEKTE
De van 7-12 november gehouden kollekte ten bate van
de gesneuvelde geallieerde miliairen heeft het mooie
bedrag van ƒ 1594,20 opgebracht.
Vordenaren, hartelijk dank.

Het Nederlands Oorlogsgravenkomité.

SINTERKLAASFEEST OLS DORP
Vrijdagmorgen bracht de Sint in het Nutsgebouw een
bezoek aan de laagste klassen der Openbare Dorps-
school.
De jongens en de meisjes vergastten de goedheiligman
en zijn knecht op deklamatie en muziek, waarbij de
tijd omvloog.
's Middags waren de hoogste klassen aan de beurt, voor
een filmvoorstelling, welke zeer in de smaak viel.

LEDENVERGADERING VEILIG VERKEER
Onder voorzitterschap van de heer v. d. Peyl hield
Veilig Verkeer Vorden haar jaarlijkse ledenvergadering.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer van Dijk,
bleek onder meer dat het jeugdverkeersexamen, waarbij
niet minder dan 22 leerlingen 'n foutloos examen deden,
een bijzonder goed verloop had.
De door de politie gehouden kontrole op de fietsen der
schooljeugd bleek zeer nuttig en noodzakelijk, daar een
zeer groot percentage fietsen levensgevaarlijke manke-
menten vertoonden. Binnenkort kan weer een dergelijke
kontrole op de scholen verwacht worden.
Een speciaal beroep werd op de leden gedaan om te
komen tot een betere verkeersmentaliteit, waarbij de
eerbied voor het leven op een hoger plan kan komen.
We worden dagelijks gekonfronteerd met een steeds
drukker wordend verkeer, dat zich over onze wegen
haast met angstaanjagende snelheden, bebouwde kom-
men achteloos negenrent en onverantwoordelijke risiko's
in bochten en bij het inhalen. Helaas nog zo velen ver-
laten vol idealen en gezond hun huiselijke haard om
daarin nimmer levend terug te keren of na lange tijd
als invalide levenslang te kunnen piekeren over dat éne
fatale ogenblik. Het hele verkeer is een kwestie van
geven en nemen.
Laten wij veel geven, laten wij trachten een rustig
voorbeeld voor anderen te zijn, nimmer uitdagend en
nimmer wagend.
Het kasverslag van de penningmeester, de heer Olshof,
resulteerde in een nadelig saldo over het afgelopen
boekjaar, welke uit de reserve kon worden opgevangen.
De aftredende bestuursleden, de heren Waarle, Pelgrum
en Olshof werden allen herkozen.
Wachtmeester Verheul zal in het winterseizoen weer
een verkerssleutelcursus geven. Deze beknopte verkeers-
theorie in 6 lessen zal dan geheel vernieuwd en aange-
past zijn aan de komende wijzigingen op verkeersgebied.

SINT OP KRANENBURGSE SCHOLEN
Traditiegetrouw brachten Sint Nicolaas en zijn knecht
vrijdag hun jaarlijkse bezoek aan de Kranenburgse
jeugd.
In de morgenuren werden de leerlingen van de R. K..
lagere school met een bezoek vereerd; in iedere klas
stelde Sint zich op de hoogte van de vorderingen der
leerlingen, waarover hij zeer tevreden was, zodat er
niemand in de zak hoefde. Piet strooide gul met allerlei
lekkers en voor elk kind was er een aardige verrassing,
's Middags was het de beurt aan de kleuters van de'
„Maria Gorettischool" aan de Eikenlaan. Per auto arri-
veerden Sint en Piet bij de school, maar helaas beletten
de grote plassen bijna dat het bezoek door kon gaan.
De gehele kleuterschare, vele ouders en de leidster,
mej. Wolbert, zongen het blijde welkomstlied voor de
oude Kindervriend.
Nadat pastoor Bodewes een welkomstwoord had ge-
sproken, lieten de kinderen zien wat ze op school zoal
hadden geleerd; verder werden er aardige dansjes ge-
daan, leuke liedjes gezongen en toneelstukjes zowel door
groepen als enkelingen. Sint was bijzonder tevreden
over de kinderen en roemde ook het vele voorbereiden-
de werk van de leidster om deze „grootste dag van het
jaar" voor de kleuters, te laten slagen. Hij betreurde
echter de slechte toestand der Eikenlaan en vond ook dat
er aan het schoolgebouw wel eens iets mocht gebeuren.

TWEEDE NUTSAVOND
Voor deze tweede Nutsavond komt mej. Liesbeth Veen-
dorp, uit Haren, naar Vorden. Zij zal u al enigszins
in kerststemming trachten te brengen met een pro-
gramma dat er veelbelovend uitziet. Zij zal voordragen
uit werken van o.a. Henriette van Eyk, Selma Lager-
lof, Felix Timmermans, Anton van Duinkerken, Bertus
Aafjes, Martinus Nijhof etc. Dit alles afgewisseld met
Franse en Engelse kerstliedjes met eigen guitaarbge-
leiding.
Mej. Liesbeth Veendorp behaalde in 1963 haar einddi-
ploma van The American Academy of Dramatic Arts
in New York en studeert thans aan de International
Dance School aldaar, 's Winters komt ze naar Holland
naar haar ouders en treedt dan overal in het land op.
In Warnsveld heeft ze dit jaar voor de tweede maal een
Nutsavond verzorgd, wat bewijst dat haar vorig optre-
den een sukses is geweest.
Wij wensen dan ook dat het aktieve Nutsbestuur een
volle zaal zal trekken voor deze zeer bijzondere avond.

FEUILLETON no. 8

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Maar moeder en grootmoeder blijven er toch. Zij
maken zich altijd zorgen over je. En waar ik
ook zal wonen, Michael, jij zult altijd welkom zijn.
Dat weet je.' ,Dat is een troost. Ik hoop dat Peter
er net zo over denkt . En, gaan we nog samen
ontbijten?' .Dolgraag. Dan ben ik misschien al
terug voor ze op zijn. Is een lange broek geschikt
voor de Grill?' ,Zo vroeg in de ochtend, ja.'
Wat later zaten ze tegenover elkaar in een zonni-
ge hoek van het kleine restaurant.
.Gezellig is het zo,' zei Michael. .Misschien heb je
gelijk en moet ik er toch voor zorgen iemand te
krijgen die de maaltijden met me deelt.' Dat
moest je zeker. Je bent al dertig.' ,Is dat oud?'
vroeg Michael lachend. ,Nee.' Shirley schudde
haar hoofd. ,Maar eens ben je oud en niemand
wil graag alleen oud worden. Ieder meisje in de
stad zou je willen hebben, Michael.' Ze zei het met
evenveel trots alsof ze over een geliefde broer
sprak. ,Zal ik een meisje voor je zoeken?' Michael
schudde glimlachend zijn hoofd. ,Dat doe ik liever
zelf.' ,Ik weet iemand die jij graag mag. Ze mag
jou ook - en ze is reusachtig aardig.' ,Mag ik ra-
den?' .Jeanie Gordon.' ,Ik dacht wel dat je haar
bedoelde. Je spreekt altijd erg aardig over Jeanie

tegen me. Maar nee, Jeanie niet. Geen verpleeg-
ster. Sommige mensen schijnen te denken dat het
een goede combinatie is, artsen en verpleegsters,
maar als ik uit het ziekenhuis kom vind ik thuis
liever een heel ander soort vrouw. En bovendien,
wat Jeanie betreft, vergeet Bill niet.' .Bill mag
haar graag. Ik geloof niet dat iemand weet hoe
Jeanie over hem denkt.' ,Nu hij jou niet meer zal
komen opzoeken, zal hij meer tijd hebben om daar
achter te komen, soms denk ik dat Jeanie Dr.
Adair erg aardig vindt.'
,Het 'duizelt me,' lachte Michael.
,Ik heb het te druk gehad om me met de hartsge-
heimen van al mijn vrienden te bemoeien.'
,We waren op school zulke goede vriendinnen,' zei
Shirley. .Jeanie, Sally en ik. Dat zijn we natuur-
lijk nog steeds, maar ik zie Jeanie niet veel meer.
Ze werkt zo hard.' Ze zweeg plotseling. Peter
stond naast hun tafeltje.
,Dat behoort bij de wet verboden te zijn!' Peter
keek grinnikend op hen neer. ,Hoe kom jij erbij
mijn meisje mee uit te nemen?' Zijn ogen bleven
Shirley's blik vasthouden en een moment vergaten
ze dat Michael er ook nog was.
Michael verbrak de betovering door te zeggen:
,Ik geef haar te eten. Ze kan niet van de liefde
alleen leven. Kom je erbij?'
Dr. Peter Glenn trok een stoel bij en vroeg de
kellner koffie te brengen. Hij was in een uitste-
kend humeur vanmorgen omdat hij het meisje
kreeg dat hij wilde hebben en omdat Dr. John
Hawthorne bijzonder vriendelijk was geweest, het-
geen hij als een gunstig teken beschouwde. ,Ik
heb met de baas gesproken,' zei hij. Je mist nooit
een kans om met hem te spreken, dacht Michael.
Waarna hij die gedachte onmiddellijk als onwaar-

dig verwierp. Misschien als hij even graag als Pe-
ter direkteur zou willen worden, zou hij ook geen
steen op de ander laten. Hij concentreerde zich
weer op wat Peter zei. ,Zijn nicht komt hier wo-
nen.' ,Dr. Johns nicht?' ,Een dochter van zijn
zuster. De zuster stierf jaren geleden en de vader
van het meisje is onlangs opnieuw getrouwd. Ze
wonen in Midden-Amerika.' Michael zei: ,Ik ge-
loof dat ik me iets herinner over een veel jongere
zuster van Dr. John die een dochter had . . .
Maar het kan geen kind meer zijn.'
,Hij zegt dat ze ongeveer twintig jaar is.'
.Blijft ze lang?' vroeg Shirley. ,Dat weet Dr. John
juist niet. Het zat hem geloof ik een beetje dwars,
hoewel hij zich ook wel op haar komst verheugde.
Hij zegt dat mevrouw Wilson, zijn huishoudster,
voor haar kan zorgen.' .Mevrouw Wilson heeft al
zo lang het huishouden voor Dr. John gedaan,
dat je haar niet meer weg kunt denken. Maar
voor een meisje van twintig behoeft toch niet
meer gezorgd te worden. Hoe heet ze?'
.Brenda Lane. Dr. John zegt dat hij hoopte dat jij
en de andere meisjes haar in jullie kring zullen
opnemen, zodat ze zich niet eenzaam voelt.'
,Het zal in het begin wat moeilijk voor haar zijn
om bij een oom in te wonen die ze haast helemaal
niet kent. Als je Dr. John ziet, zeg hem dan dat
ik mijn best zal doen. Dat zullen de andere meis-
jes ook, dat weet ik zeker.' ,Hij heeft met Jeanie
over haar gesproken, maar je weet dat Jeanie
altijd erg bezet is.' Peter wendde zich tot Micha-
el: ,Ga jij gerust weg, Mike. Ik breng Shirley
naar huis. Ik wil haar tegelijkertijd een huis la-
ten zien.'
Shirley bloosde onder haar gebruinde huid. Haar
ogen schitterden. Een huis! Het was de eerste

keer dat Peter zei dat hij een huis wilde kopen.
Haar hart sloeg haast over toen ze zijn ogen ont-
moette. Ze was Michael totaal vergeten - Peter
hypnotiseerde haar. Ze vergat alles om haar heen
als hij met die felblauwe ogen naar haar keek.
Toen ze met Peter langs het meer reed, kwam ze
tot de ontdekking dat hij helemaal niet van plan
was naar een huis te gaan kijken. Het was maar
een grapje geweest om Michael weg te krijgen.
Dat was zo Peters manier van doen. Hij was
zelden ernstig buiten de ziekenhuismuren en ze
vroeg zich af hoe hij zo snel geheel kon verande-
ren. Maar ze wist dat hij het kon. Michael had
gezegd dat hij zodra hij het ziekenhuis binnen-
kwam, alleen nog maar arts was. Dan was hij een
Peter die zij helemaal niet kende. En het huis kon
haar niets schelen. Daar was nog tijd genoeg
voor.
Peter praatte over zijn werk met Dr. John. Aan
zijn stem hoorde ze dat hij opgetogen was. Er
moest iets gezegd zijn, dat hem vertrouwen had
gegeven dat hij tot direkteur van het grote zie-
kenhuis zou worden benoemd.
Peter zei: ,Als wij dat meisje in onze kring opne-
men en wat aardig voor haar zijn, zal dat zeker
een goede indruk op Dr. John maken.'
Shirley vond dat ergens niet leuk. Niet dat ze het
vervelend vond aardig voor Brenda Lane te zijn,
maar het beviel haar niet dat Peter dat met een
zeker doel wilde doen. Toen bekritiseerde ze zich-
zelf dat ze zo analystisch was. Ze was er zeker
van dat Peter het niet zo bedoelde; dat hij het
meisje als een middel zou beschouwen om een ze-
ker doel te bereiken . . .

(Wordt vervolgd)



Met grote blijdschap en
dankbaarheid berichten wij
de geboorte van ons zoontje
en broertje

JAN ALBERT
J. A. Berenpas
M. Berenpas-

v. d. Kamp
Carolien, Ina,
Bertje

Vorden, 2 december 1966
Mossel D 111
Tijdelijk: Algemeen zieken-
huis, Zutphen

Inplaats van kaarten
Geboren:
JANNEKE WILLEMIEN

(Mieke)
dochter van

J. W. Polman
A. Polman-Klein Selle

Zusje van
Inge en Marion

Vorden, woensdag
7 december 1966
Dorpsstraat 22

Te koop: Een prima, zo
goed als nieuwe garage,
ook geschikt voor schuur of
werkplaats. Royale afme-
ting, voor halve prijs.
Helmink, Zutphenseweg 14

Verloren: Parapluie o p de
weg van Wientjesvoort naar
het kerkhof. Terug te be-
zorgen bij: A. J. Wentink,
E 2, Linde

Te koop: Meisjesfiets, leef-
tijd 7-10 jaar en een zwaar
model jongensfiets.
H. Horstman, D 88, Vorden

Te koop: Verzamel- en punt-
nesten. W. A. Eskes,
Schoolweg, Vierakker
Telefoon 05754-434

Te koop gevraagd: Kleine
bungalow of woning met 2
kamers beneden met garage
Brieven onder no. 37-1
burau Contact

Te koop: Een vierdel van
een dikke koe. A. F. Vrug-
gink, „'t Riethuis" Delden

Te koop: De helft of viér-
dels van een schot.
B. Wunderink, Kranenburg

Te koop: 8 roodbonte nieuw-
melkte koeien. 20-25 liter
melk per dag.
Veehandel Vlogman

Te koop: Koodbont vaars-
kalf. H. J. Boersbroek.
E 89 Vorden

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:

W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

LEKKER ETEN MET
DE FEESTDAGEN

Bestel dan nu reeds uw
WILD EN
GEVOGELTE
Vrijdags op de markt
of Hengeloseweg l,
Vorden.

Poeliersbedrijf ROVO
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

W HENK ROETERDINK

X en

J GERDA JANSEN

n
x
H

x
M
H
X
X

geven u, mede namens wederzijdse ouders, W
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar- i
van de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Q
vrijdag 16 december a.s. om 10.30 uur ten n
gemeentehuize te Laren (Gld.).X

X
H
X
X
X
X
X
H
H
X
X

XuQ
*
X

X
X
X
X
Xv

Receptie van 3.00 - 4.30 uur in hotel Stegeman *j
te Laren (Gld.). X

X

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Laren (Gld.) door de Wei-
eerwaarde Heer ds. Okma.

Vorden, E 9

Laren (Gld.), A 31 c

december 1966

Toekomstig adres: E 36, Laren (Gld.).

X BERT HAANSCHOTEN
K e n
V BERTA VAN ITTERSUM

X
X
W

nx
X
X
Xgeven u namens wederzijdse ouders, kennis

van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de X
voltrekking D.V. zal plaats vinden op 16 de- W
cember 1966 in het stadhuis te Kampen om u
13.30 uur.
Kerkelijke bevestiging om 14.15 uur in de /
Ned. Herv. kerk te IJsselmuiden door de Wel- X
eerwaarde Heer ds. R. de Bruin. X

» l

X
X
X
XQ Lunteren, Meulunterseweg 48
\ Kampen, Nesweg 12

X december 1966

X Toekomstig adres: Het Wiemelink 21, Vorden. v j

X Receptie van 16.00 - 17.30 uur in het Herv. X
W Verenigingsgebouw te IJsselmuiden. W
u _ u

X
X

X
X
X
X
X

(

t »

X

GERRIT NIEUWENHUIS
en
HENNY POTMAN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op vrijdag 16 december a.s., om 11.30
uur ten gemeentehuize te Lochem.

Vorden, Het Hoge 15
Lochem, Prinses Margrietlaan l
december 1966

Receptie van 16.00 - 17.30 uur in hotel
„De Valk" te Lochem.

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

X

X
N
X
X
X
N
X
X
X
X
Xx

n
Inplaats van kaarten X

X
Op vrijdag 16 december hopen onze ouders U
en grootouders

n
H. VISSER
en
H. J. VISSER-BRINKS

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen

Tineke en Carel n
Rony, Wendy X
Arno en Angelika ^

! Vorden, december 1966
X Zutphenseweg 55

X
W Receptie van 4.00 - 5.30 uur in café Uenk,

Nieuwstad, Vorden.
X

Na een geduldig gedragen lijden, voorzien van het
sacrament van de zieken, nam God in Zijn on-
eindige liefde tot zich, mijn lieve man en
zorgzame vader

GEORGE SEESING

echtgenoot van Gerda Huinink

hij was 40 jaar oud.

G. Seesing-Huinink
LUC
Jeanette

Familie Seesing
Familie Huinink

Vorden, l december 1966
Burg. Galléestraat 14

De uitvaartdienst heeft plaats gehad maandag 5
december waarna de begrafenis op het R. K.
kerkhof te Kranenburg.

BronchiBeften
Hoestdrank in tabletvorm. 95et

Zondag 4 december overleed plotseling in de ou-
derdom van 82 jaar, onze lieve moeder en oma

BERENDINA BRANDENBARG
weduwe van A. C. Kost

K. C. Kost
G. Kost-van Echten

J. L. A. Kost
N. H. Kost-Steenberg
Absy _ Peter
Willy

Vorden, „de Wehme"

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 8 de-
cember om 2 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Heden is uit onze vriendenkring door Chrisus tot
Zich geroepen de heer

G. A. SEESING

Sjors, wij blijven je gedenken.
Pace Christi!

Je vrienden:

N. H. A. van Goethem
F. H. M. Kruip
J. A. Krabbenborg
A. J. Wopereis
J. W. M. Gerritsen

en echtgenoten

Vorden, l december 1966

Sir Edwin mannenmode
BADSTOF SWEATERS

w VESTEN EN

PULLOVERS

WA. MflRTENS
Wapen- en Sporthandel

• flflü,-
\ inruilpreniie

^^^ ^«^—_—

Nu minstens ƒ 100,— inruilpremie
voor uw oud TV-apparaat bjj
aankoop van een

Philips 48 cm Televisie
met inruil nu voor f 599,-

Een superontvanger geschikt voor de
ontvangst van alle Nederlandse en
Duitse stations

Philips 59 cm TV vanaf (799,-
Teleuisie - Radio
VLOT GEPLAATST
SNELLE SERVICE

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 11 DECEMBER, 8 UUR:

VROUWENJACHT IN BEIROET
Het opwindendste spionnage-avontuur van de
laatste jaren.

TOEGANG 14 JAAR

Onze
weekreklame

BIJ ELKE KILO SUIKER . . .

CHOCOLADE KRANSJES

ONZE KOFFIE- EN THEEREKLAME

BIJ ELK PAK HOTEL KOFFIE a

250 GRAM HOTEL THEE

LANGE VINGERS

INSTANTPUDDING

VANILLESUIKER

CHOCOLADEHAGEL

250 gram

voor

200 gram

3 pakjes voor

10 zakjes voor

200 gram

79

192
98

89
99
39
59

KOOPJE

l PAK MARIE BISCUITS

l PAK THEEBISCUITS

l PAK SPRITSSTUKKEN samen voor 125

GOUDREINETTEN 2% kilo 98

PRACHTIG MOOIE SINAASAPPELEN 14 voor 10O

EERSTE KWALITEIT BANANEN deze week per kilo 69

GEBRADEN GEHAKT

GEKOOKT MAGER SPEK

BOTERHAMWORST

79
85
49

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

FaJ.W.Albers
NIEUWSTAD WINKELPARADUS

GRATIS GELD!

f
f

k

Men zegt wel eens: loop naar de pomp
Dat is nooit vriendelijk bedoeld.

Wijt zeggen nu. kom naar de pomp en ...
Verdien geld!

Petroleum 13 cent per liter
Jerrycans f 2,60

Keune Industrieterrein - Telefoon 1736

Om te beginnen: Jerrycan gevuld f 4,85

U betell niet nel grote bedragen te sparen...
maar dae het wel geregeld!

RAIFFEISENBANK
VORDEN

Ruurloseweg 21

spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon O 57 52 - 12 52 — Postgiro 86 29 23

Belangrijk bericht
aan alle automobilisten

In verband met het a.s. nieuwe verkeersreglement ver-
keersregels en verkeerstekens kan een ieder zich her-
scholen in het belang van het veilige verkeer op onze
cursussen welke wij hopen te houden in januari en fe-
bruari 1967.

De kosten van dze cursussen hebben wij uit service-
overwegingen zo laag mogeijk gehouden nl. ƒ 1,50 per
avond per persoon met een gratis konsumptie voor
iedere deelnemer.

De data worden nog nader bekend gemaakt omreden
wij zelf eerst de studie hiervan voltooid moeten hebben.

Opgave gaarne spoedig bij:

J. H. HILFERINK, Almenseweg 15, telefoon 1619
GARAGE TRAGTER, Zutphenseweg 95, telefoon 1256
Woensdagavonds bij café ESKES op theorie

Beleefd aanbevelend,

Autorijschool „DE EENDRACHT"
VORDEN



oekZ'z
Bijzonder goedkope litersl Voor vrijwel hetzelfde geld haalt U
méér uit Uw melkvee, wanneer U bewust gaat voeren. Wanneer
U verspilling van Uw kostbare ruwvoeder en krachtvoeder voor-
komt door Uw koeien naar de top van hun produktie te voeren
met MELKKOEK 2'/2.
Het levert U extra liters op en juist die extra liters zijn goedkope
liters.

voort tot winst I

VERKRIJGBAAR BIJ

MENGVOEDER,
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

WichmonddP (05754) 270

///////////j W////////L

Opel automobielen
voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

•
OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Het is goed
en niet duur bij VIVO!

PINDAKAAS
pot

TOMATENPUREE
3 blik

0.
0.49

SMAC UNOX
blik 200 gram 0.99

WORTELTJES n
pot 3/ liter ., UB

Rauwe ham bij 100 gram 10 wapentjes!
Geldig van 7 -14 december 1966

VTVO KRUIDENIERS:

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

Woensdag 14 december a.s. opening
van onze nieuwe zaak.

Van harte nodigen wij u uit voor een
bezoek 's avonds tussen 6 en 9 uur.

^

Voor speciale aanbiedingen zie onze
openingsfolder!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

De verkoop begint donderdag 15 december a.s.

Wist u het al?

De B.L. 18
MAKELAARS

J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Etman

BEATRIXLAAN 18 — TELEFOON 1485

Wie wol wil...
welke de meeste
uoldoening schenkt
aan het
te breien werkstuk

Zoekt ze geheel naar eigen
uit onze grote sortering

WOL, 100%
ORLON
WOL MET DRALON
WOL MET NYLON
NOORSE WOL, enz.

GROOT ASSORTIMENT
KLEUREN
GRATIS PATRONEN
BREIPENNEN ALLE MATEN
HAAKPENNEN ALLE MATEN

TUNISE HAAKNAALDEN
ALLE MATEN

ak

Breiwol vanaf 98 cent per bol

H. LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

WIJ STAAN ONS MANNETJE
MET

SUPER SHELL BENZINE
Super Shell met I.C.A. is moderne benzine met
meer energie. Om wat krachtiger op te trekken,
om betrouwbaar en zuinig te rijden. U zult het
merken. Super Shell is meer. Laat ons zorgen
voor zorgeloos rijden. Kom bij ons tanken.

Auto- Motor- en Bromf/efsbedn'/Ven

Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

Ledenvergadering

Volksonderwijs
AFDELING VORDEN-LINDE

op maandag 12 december a.s.
's avonds 7.30 uur in zaal Esk.es.

VOOR DE FEESTDAGEN

prima slachtkalkoenen
GELIEVE DEZE WEEK OP TE
GEVEN.

Harmsen
't Schimmel — Telefoon 1343

Gemeente Vorden

Rattenbestrijding
In de week van 19 tot en met 23 december a.s.
zal de jaarlijkse kostenloze rattenbestrijding van
gemeentewege worden uitgevoerd.

Degenen, die hiervoor in aanmerking wensen te
komen, dienen dit voor 16 december a.s. op te
geven op het bureau gmeentewerken.

Hutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG

Sint Nicolaas bal
M.m.v. show- en dansorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS"

Aanvang 7.30 uur

WELK FLINK MEISJE
wil meur. W. J. de Wilde jr

Rijksstraatweg 6.7, Warnsveld in
haar jonge gezin komen helpen?

TELEFOON 05750-6627

Büpre-tas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
tel of non 1?17

H. LijftoKt,
B. van Hackfortvveg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

slagroomtompoesen
normale prijs 45 cent per stuk

dan 5 voor f 1,75
afgehaald winkel

BAKKERIJ

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHUPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelve-
zels koopt u het voordeligst
btf:
FA GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Vorden
05752-6813

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

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264


