Donderdag 15 december 1966
28e jaargang no. 38
Uitgave drukkerij Weevers
v/h Wolters Vordert
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
Frankering by abonnement, postkantoor Vorden

Ledenvergadering G.M.u.L.
Onder voorzitterschap van de heer A. G. Mennink
hield de afdeling Vorden van de Gelderse Mij
van Landbouw in hotel „'t Wapen van Vorden"
een goed bezochte ledenvergadering.

Televisie
Nord Mende - Telefunken
NU STJPERONTVANGEB l fOö,"

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

In zijn openingswoord werd inzonderheid welkom
geheten de heer H. Pardijs, assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. De voorzitter wees
er op, dat de rundveehouderij een belangrijke bestaansbasis voor de Nederlandse veehouderij
vormt naast de varkenshouderij.
Vergeleken met andere landen neemt Nederland
ten aanzien van de varkenshouderij in de EEG
een belangrijke plaats in. Het aantal varkens in
ons land bedroeg in 1958 ca 4 miljoen tegen 6,4
miljoen in 1966 een toename dus van 60% (in
België 2,4 miljoen en 3,4 miljoen groei 26y 2 %, in
Duitsland 19,6 miljoen en 24,1 miljoen groei 251/2%
in Frankrijk 13,5 miljoen en 14,1 miljoen groei
4%%, in Italië 3,2 miljoen en 4,2 miljoen groei
30%, in Luxemburg 0,1 miljoen en 0,1 miljoen
geen groei). In totaal over deze zes landen in
1958 42,9 miljoen en in 1966 52,6 miljoen, een
toename dus van 22l/2%. Hiervan was in 1965 in
klasse A 50,6% in 1954 was dit 30y 2 %.
Verder spoorde de voorzitter de leden aan van de
agrarische sociale voorlichting, welke door de
GMvL geboden wordt, gebruik te maken. Deze
houdt zitting elke eerste vrijdag van de maand in
de Coöp. Boerenleenbank van 8.30 tot 10 uur.
Men kan inlichtingen verkrijgen aangaande onderscheiden problemen welke zich op het bedrijf
voordoen b.v. over bedrijfsopvolging, bedrijfsovername, ontwikkelings- en saneringsfondsaangelegenheden e.d.

Kerkdiensten
Ned. Her v. K e r k
9.00 uur ds. J. H. Jansen, Jongerendienst
10.30 uur ds. J. H. Jansen

De heer Pardijs sprak vervolgens over het onderwerp: „De mogelijkheden tot een zo rendabel mogelijke rundveehouderij".
Ten eerste wees spreker er op dat de rundveehouderij een basis vormt van het bedrijfsinkomen.
Wij moeten ons aanpassen en met de tijd meegaan. Aan de opfok van kalveren wordt nogal te
vaak te weinig aandacht geschonken. Men moet
een goed opfokschema hebben. Er moet gezorgd
worden dat het kalf de eerste dagen biest krijgt
en daarna uitsluitend moedermelk. Hierbij kan
men geleidelijk overgaan op kunstmelk. Ook moet
men zorgen dat het kalf zo spoedig mogelijk goed
hooi wordt bijgegeven. Ook dient voor goed drinkwater te worden gezorgd. Zelf drinkers is van
groot belang. Wat de vloer van het hok aangaat
is een zgn. houten roostervloer ideaal daar men
dan mider stro nodig heeft en de kalveren steeds
droog liggen wat ook van groot belang is. Ook
mag de weide niet te drassig of te modderig zijn.
Bij ziekteverschijnselen is het aan te bevelen de
veearts te raadplegen zulks ook bij slechte groei.
In verhouding tot de melkkoeien is de jongveebezetting wel eens wat te groot. Men moet steeds
trachten de eerste 10 kg melk te verkrijgen met
goed ruwvoer van eigen bedrijf. Bij inkuilen verdient vóórdrogen aanbeveling. Ook kan men voor
ruwvoerwinning het bouwland gebruiken. Men
moet een goede en juiste bemesting geven en zorgen voor een goede afwatering. De melkwinning
is voor het grootste deel aan de voeding gelegen.
Na beantwoording van een aantal vragen dankte
de voorzitter de heer Pardijs voor zijn duidelijke
uiteenzetting.

Gemeenteavond
Hervormde Gemeente

Hoe zijn de winkels in de
komende weken geopend?

Dinsdagavond werd in hotel „'t Wapen van Vorden" de tweede gemeenteavond van de Hervormde
Woensdagmiddagsluitiog van
Gemeente in dit winterseizoen gehouden.
21 en 28 december vervallen;
Na de opening door ds. J. H. Jansen werd beGeref. Kerk
gonnen met de verkiezing vj^fcenkele kerkeraads's Morgens 10 uur ds. D. C. Firet van Eefde
de koup^Bidcn op 23 en 30
leden. Het resultaat van dei^emmingen was dat
's Middags 3 uur ds. D. C. Firet van Eefde
gekozen werden tot ouderling de heer S. Kulsdom,
december 'zijn normaal tot 9
tot ouderling-kerkvoogd de heer G. J. Ruiteruur 's avonds.
R.K. k e r k D o r p
kamp en tot diaken de heer J. W. Buunk.
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
Hierna werd een klankbeeld, samengesteld door de
Raad voor de Zending der Nederlandse HervormR.K. k e r k K r a n e n b u r g
de Kerk vertoond.
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
havenstad Port
De
film laat opnamen zien
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
Niger, en is geleHarcourt, aan de mond van
gen in de staat Oost-Nigeria.
ZONDAGSDEENST DOKTOREN
Nederlanders en Engelsen wonen er veel, in en bij
(alleen spoedgevallen)
Port Harcourt.
AUTO TEGEN LICHTMAST
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
De meesten van hen werken bij de Shell, want het
ar. i^ulofs, telefoon (05752) 1255
Een door de heer D. uit Zutphen bestuurde per- is nog maar enkele jaren geleden dat in de bodem
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk sonenauto ramde op de Ruurloseweg ter hoogte van Oost-Nigeria grote hoeveelheden olie werden
tussen half tien en tien uur 's morgens.
van de afweg naar de Wildenborch een lichtmast. ontdekt.

Kerstavond 24 en Ojrésjaarsavond 25
dec. zijn de winmr4 uur gesloten!

WEEKEND-DBENST 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,
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 ochtend» 7 uur
A. Harmsma, telefoon 05752-1277
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 vervoege men zich aan Molenweg 19, telefoon 1898
BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).

Geboren: Janneke Willemien, dochter van J. W.
Polman en A. Klein Selle; Anne Marie, dochter
van J. C. de Bloois en A. Bloemendaal.
Ondertrouwd: A. B. A. Goossens en J. H. B. Lichtenberg.
Gehuwd: H. Schouten en H. J. Luimes; G. te Velthuis en J. H. Weakhout; J. Terwel en G. Aalderink.
Overleden: Charlotte Hahn, 71 jaar, weduwe van
J. H. K. van der Wal.

KOOP NU UW

kousen en sokken
vrijdags op de Vordense markt
Zeer voordelige aanbieding
DAMESMAILLOTS
crepe, voor slechts

f2,98
J. W. Geurts

De heer D. reed met een snelheid van plm. 100
km per uur achter een vrachtwagen welke naar
de Wildenborch wilde afslaan, zodat de heer D.
genoodzaakt was af te remmen en in een slip geraakte. Persoonlijke ongelukken deden zich niet Om geschoolde arbeiders te krijgen opende de
voor alleen de auto werd beschadigd.
Shell een ambachtsschool. In de eerste klas waren 54 plaatsen er melden zich 20.000 jonge mensen. Dit is een teken van het nieuwe Afrika.
Duizenden trekken van het land naar de steden.
Ongeveer 100 jaar geleden kwamen in deze streek
de eerste zendingen, Anglicanen, Methodisten en
Schotse Hervormden. Met deze laatsten werkt onze Hervormde Kerk samen in de sektor van de
medische zending.
De aanwezigen konden door dit klankbeeld zien
hoe noodzakelijk het is dat de zending naast de
prediking in haar medische werk hulp biedt in de
vaak schrikwekkende nood van de volken in AfriDe aanwezige Nutsleden hebben tijdens de tweede ka. Daarmee volgt zij haar Heer, die ook met ontNutsavond in dit seizoen hun hart weer aan een ferming bewogen was over de melaatsen en anderen die moesten lijden in deze wereld.
„kunstavond" kunnen ophalen.
Na de pauze sprak ds. Jansen over het ontstaan
Zij hebben de primeur mogen meemaken van het en de samenstelling van de bundel 102 gezangen
optreden van mej. Liesbeth Veendorp uit Haren en met begeleiding van gramofoonplaten werden
welke voor het eerst in dit seizoen haar kerstpro- tal van gezangen gezongen.
gramma ten gehore bracht. Zij bracht de aan- Hierna werd deze goed bezochte gemeenteavond
wezigen al enigszins in de kerststemming met het door ds. Jansen gesloten.
voordragen uit werken van 'Henriette van Eyk,
Felix Timmermans, Anton van Duinkerken, Bertus Aafjes, J. H. de Groot e. d.
ARTIESTENPALET

Nutsdepartement
Vorden
had de primeur

SL
ipm

Met eigen guitaarbegeleiding wisselde zij haar
programma af met Franse en Engelse kerstliedjes.
Vooral dient hier worden genoemd een tweetal
spirituals t.w. „Poor Little Jesus" en „Go Teil
it" welke op voortreffelijke wijze ten gehore werden gebracht.

POEDER- C R È M E - O L I E - Z E E P

Tijdens de voordracht „Het ezeltje van God" (uit
het Scheppingsverhaal) kon men in de zaal wel
een speld horen vallen.
Mej. Veendorp heeft zich dan ook als een waar
voordrachtkunstenares ontpopt.

Artiestenpalet verzorgt sinds januari 1963 belangeloos ontspanningsprogramma's voor zieken,
bejaarden en gedetineerden, momenteel in ruim
160 tehuizen en inrichtingen, en met eveneens belangeloze medewerking van meer dan 300 geselekteerde solisten en ensembles (totaal ruim 800
personen), van wie de meesten al voor de radio
zijn geweest.
Reiskosten worden vergoed. Dit jaar zijn reeds
meer dan 200 programma's verzorgd.
Direkties van tehuizen alsmede (amateur)artiesten in onze omgeving die belangstelling hebben,
kunnen kontakt opnemen met: Artiestenpalet, Dillenburgstraat 13 in Utrecht, tel. 030-10267, liefst
in de middaguren.
,
KERSTKRANT

Volgende week zal Contact weer in kleur worden
gedrukt. Ook zal hierin een letterzoekwedstrijd
aan verbonden worden. In diverse advertenties
komen dan letters te staan waarvan een zin gevonden moet worden. Wij stellen hiervoor beschikbaar: Ie prijs ƒ 20,—; 2e prijs ƒ 15,—; derde
prijs ƒ 10,—; vierde prys ƒ 5,—.
Spreker hoopte dat de Nutsavonden voortaan dan
ook drukker zullen worden bezocht dan tot heden Voor onze adverteerders weer een kans om hun
advertenties in kleur te laten drukken, voor slechts
het geval is.
Aan het slot dankte hij mej. Veendorp voor het 5 cent per mm meer. Opgave s.v.p. zo spoedig mogebodene en bood haar een blijk van waardering gelijk doch uiterlijk vrijdag 16 december.
Redaktie
aan.
In zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer
H. Wesselink, nadat hij mej. Veendorp had welkom geheten, op het stukje in Elseviers weekblad
dat de lezing „in" er zo langzamerhand weer inkomt en het blijven zitten by radio en t.v. steeds
aan het „tanen" is.

Voor de feestdagen

Feestelijke aanbiedingen
in confectie
Nu opvallend goedkoper, zowel
in dames-, heren- en kinderconfectie!
Kijkt u maar bij

(Jijscl

^^—•••^VORC

OPBRENGST KOLLEKTE
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van de Prot. Chr. Tehuizen (PIT) bracht een bedrag op van ƒ 1492,75.

BALDADIGHEID
Zondagavond jl. omstreeks elf uur hebben een
aantal onbekende jongelui baldadigheid gepleegd
door enige verkeersborden en een reklamebord
van de heer R. te beschadigen. De jongelui die in
een Volkswagen reden, bleken bij de komst van
de politie te zijn gevlogen.

FILMAVOND VOOR DE
PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield in de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" een filmavond welke geheel verzorgd werd door het Nederlands Zuivelbureau uit
Den Haag. Ondanks het slechte weer waren de
dames toch in grote getale gekomen.
Presidente, me j. Meinen, verwelkomde de aanwezige dames inzonderheid mevr. de Bie en de heer
Bovenlander, welke deze avond de leiding hadden.
Mevr. de Bie vertelde allereerst een en ander over
de voeding en de waarde ervan in het algemeen.
Daarna meer van de melk t.w. hoe deze te bewaren, welke soorten er waren en de hoeveelheid
die iedere dag nodig is. Ook kregen boter, kaas,
yoghurt en slagroom een beurt en over de mogelijkheid tot het maken van een yoghurtpudding.
Voor de pauze volgde vertoning van de film: „Een
droom wordt werkelijkheid" met in de hoofdrol
het melkmannetje „Duchy".
Tijdens de pauze werd koffie geserveerd en werd
verschillende soorten kaas geproefd. Tevens konden de dames meedoen aan een prijsvraag met
mooie prijzen.
Na de pauze volgde de prachtige kleurenfilm:
„Nederland Cum Laude" welke zeer in de smaak
viel bij de aanwezigen.
Me j. Meinen dankte aan het slot mevr. de Bie en
de heer Bovenlander hartelijk voor deze goed verzorgde avond en bood hun een blijk van waardering aan.

Agenda
16 december
19 december
21 december
22 december
22 december
23 december
21 december

26 december
11 januari

12 januari
13 januari
14 januari
19 januari
21 januari
26 januari

27 januari
28 januari
2 februari
16 februari
18 maart
6 april

Ledenvergadering heren
Jong Gelre
Algemene Jeugdraadvergadering Herv. Kerk
Kerstfeest Vrijz. Herv.
Kerstfeest Bijz. School
Het Hoge
Kerstfeest o. 1. Dorpsschool
Kerstavond Jong Gelre
Kerstfeest bejaarden 2.15 u.
alle bejaarden; 7.30 u. eigen
leden.
Kerstfeest Kinderevangelisatie in zaal Lettink
Voorlichtingsavond Bond
van Plattelands Vrouwen
over vloerbedekking
Gekombineerde ledenvergadering Jong Gelre
Gekombineerde ledenvergadering Jong Gelre
Winterexcursie heren
Jong Gelre
Nutsavond
Toneelstuk „Pinky, een
blank negermeisje" Lekton
Culturele avond Jong Gelre,
Bond van Plattelandsvrouwen, GMvL
Jaarfeest CJV dorp
Jaarfeest CJV dorp
Toneelstuk „Pinky, een
blank negermeisje" Lekton
Nutsavond
Nutsatond
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.

2
2
l
l
l

tubes Spar mayonaise
rollen Spar beschuit
«,
zak a 500 gram hagelslag (melk) ...
zak & 500 gram hagelslag (puur)
litersfles cholatti

van
van
van
van
van

146 et
76 et
159 et
149 et
105 et

voor
voor
voor
voor
voor

123
69
149
139
99

et
et
et
et
et

— 10%
— 10%
— 10%
— 10%
— 10%

Zegelkorting
95 et - 19 et „
125 et - 25 et „
122 et - 24 et „

l doos Spar theebuiltjes
l blik bokkingfilets
l pot pindakaas
150 gram gekookte ontbijtspek
150 gram gebraden gehakt
l blik erwtensoep
l zak groene erwten
l zak spliterwten

van
van
van
van
van

111 et
72 et
108 et
59 et
74 et

voor
voor
voor
voor
voor

98
69
95
55
69

et
et
et
et
et

l fyne kerstcake

van 175 et voor 169 et

Ittentie!
U kunt uw tamme konijnen a.s. zaterdag 17 december van 10 tot 5 uur
bezorgen.

A. WOLSHEIMER
en
H. J. WOLSHEIMER-KEUNEN

WIJ GEVEN HOGE PRIJZEN
hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

W. Rossel

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen, kleinkinderen en tante.

Hengeloseweg l, Vorden

— 10%
— 10%
— 10%
— 10%
— 10%

Vorden, december 1966
C 121 a Veldwijk

MANNEN, DIE MEEGAAN
MET HUN TIJD..,

A

X

Inplaats van kaarten
A. H. POLMAN

Telefoon 1281
—

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zelfbediening
Zutphenseweg 41

=*
X
>

Gelegenheid tot feliciteren op maandag 18 X
december van 3.00 - 4.00 uur in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

REMMERS
Nieuwstad 58

Zondag 18 december a.s. hopen onze lieve
oudera en grootouders

Telefoon 1379
M. A. LICHTENBERG
hebben de eer u, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk op dinsdag 20 december om 14.30
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Zo zet u lekkere koffie

Vorden, december 1966
Insulindelaan 8 / Nieuwstad 61

met 'n

X
X
X

snelf ilter!

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

H.H. konijnenmesters
Wij komen weer op
ZATERDAG 17 DECEMBER A.S.
uw konflnen ontvangen bij:
W. NIEUWENHUIS
op 't Hoge van 2.00 - 3.00 uur
U ONTVANGT VAN ONS DE
HOOGSTE PRIJS
Pluimvee, en komjnenhandel

Franken

Het zetten van koffie met snelfilter
en filterzakje is een goede methode,
mits u op de volgende punten let:

...KIEZEN "ECHTE MAWJJENMODE"
IN KLOEKE EN GED^N STIJL.
TROTS IS HIJ, DIE EXCLUSIEVE
KLEDING DRAAGT UIT ONZE MET
ZORG GEKOZEN COLLECTIE.

* de koffie fijn malen.
* in het midden van
de filter opschenken.
Op die manier komen de bijzondere
kwaliteit, de fijne geur en pittige
smaak van Douwe Egberts koffie
volledig tot hun recht Vraag bij
uw winkelier naar Douwe Egberts
snelfilterzakjes.

Hengelo (Gld.)

Wereld Contact Vereniging van Ouders en
Familieleden van Emigranten
houdt op zaterdag 17 december 1966
om 14.30 uur een

11 D m:, M

Middel formaat 75 et.
Groot formaat 95 et.

contactmiddag

RAADHUISSTR.. VORDEN

Wegens familiefeest is onze zaak vrijdag 16 december

H. Visser

wereld zag er schoon en fris uit met de dauw
710. 9 De
over de bloemen en bomen, waardoor de zonneschijn er een gouden waas over wierp. De perziken perebomen naast het huis waren een weelde
van roze en witte bloemen en de witte kersebomen vormden een overdadige witte massa.
Ze hoopte dat er plotseling nog nachtvorst zou
komen en alles vernielen . . .
Ze lachte ineens. Wat deed het ertoe? Waarom
DOROTHY WORSLEY
hield ze zich met dingen als perzikbloesems en
Michael zou zoiets nooit doen, dat stond vast. Hij nachtvorst bezig, terwijl haar hart vermoeid was
was geheel onafhankelijk en zou nooit iemand door haar pogingen om Peter uit haar gedachten
terwille zijn om zijn eigen zaakjes te behartigen. te bannen? Wat verdrietig dacht ze: vader en
Maar waarom zou ze plotseling Peter met Micha- moeder hebben me alles gegeven wat ik wilde
el gaan vergelijken? Peter was . . . Peter, en ze hebben, en nu wil ik alleen maar Peter en hem
kan ik niet-krijgen. Het zou hun verdriet doen als
hield heel veel van hem.
ze wisten hoe hulpeloos ze in deze zaak waren,
in
Sally Simpson bekeek zich kritisch in de spiegel, het belangrijkste dat haar ooit was overkomen.
vanwaar een beeldig hartvormig gezichtje terug- Voor Mitchell en Maida Simpson was hun enig
gekaatst werd. Haar zilverblonde haar was naar kind de zon waar zij als planeten omheen draaibinnen gekruld en hing tot op haar schouders. den. Hun prachtige huis was gebouwd als achSally was erg trots op haar haar en wilde het tergrond voor Sally. Sally had de beste scholen
niet laten afknippen. Het trok overal sterk de bezocht, had een reis naar Europa mogen maken,
aandacht. Ze vroeg zich af: ,Wat bezit Shirley had een groot feest mogen geven toen ze meerdat ik niet heb? Hoe kon ze hem van mij afpak- derjarig werd. En nu deed dat alles er niets meer
ken?' Vreemd genoeg droeg ze Shirley toch geen toe, want nu wilde ze Peter hbben, en Peter wilde
iemand anders.
kwade gevoelens toe.
Ze hield van Dr. Peter Glenn. Hij was de enige Even dacht ze er over hem op te bellen. Ze zou
man op wie ze ooit verliefd was geworden. Peter kunnen zeggen: .Peter, als je niets anders te doen
wist het niet, dus was haar trots niet gekrenkt. hebt, wil je hier niet komen dineren?' Of: ,Kun
Toen hij niet meer kwam, was ze iedere avond je je vrijmaken voor een weekend aan het meer?'
uitgegaan, en de buitenwereld geloofde dat ze Hij had dikwijls de maaltijd bij haar ouders gePeter in het geheel niet miste. M aar nu moest ze bruikt en hij hield van het huisje aan het meer.
er voor zorgen van deze verliefdheid af te ko- Hy reed graag op haar paarden en hij zeilde
men . . .
graag met haar boot. Hij zou geen normale man
Ze liep naar het raam en keek naar het blauwe zijn als hij dat alles niet zou missen. Maar nazwembassin; het was rustig en stil - de stilte van tuurlijk zou ze hem niet bellen. Het was maar een
de zondagmorgen. Vrolijk gekleurde parasols en krankzinnige gedachte die voortkwam uit haar
stoelen waren rondom het bassin gezet; ze voelde verlangen om hem weer te zien.
er wel wat voor te gaan zwemmeia, maar het was Het flitste door haar heen dat Peter het dure
wat kil zo vroeg in de ochtend. Ze moest nog nieuwe rijkostuum dat net uit New York was gekomen, nog niet had gezien, met de zachte zwarte
maar wat wachten.

De beslissing van
Dokter John

Doel van Wereldcontact.
Terugblik op 1966.
Bespreking activiteiten en ledenreizen 1967.
Lichtbeelden over Canada, NieuwZeeland.

SCHOENMAKERIJ

Zutphenseweg 55

FEUILLETON

AGENDA:

de gehele dag gesloten

Ook bij de D.E
sndfUterzakje*
steeds
waardepuntcn
voor fraaie
D.E.-toegiftnrtikelen!

voor haar leden in hotel ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

SPREKERS:
De heer van Ramshorst.
Mej. Arriëns.

leren laarzen en het parmanige hoedje. Ze had het
voor hem gekocht - om er in zijn ogen leuk uit te
zien. De laatste tijd had ze al haar kleren met
doel gekocht. Ze had alles wat ze bezat gebruikt
om hem te veroveren, en ze had hem verloren.
Was ze te zeker van haar zaak geweest? Te zeker dat als een man wist dat hij haar krijgen kon,
hij niet naar een ander zou omzien?
Shirley Randall was niet mooi, maar ze was een
rustig, aardig meisje en ze bezat waardigheid.
Ze deed zich in het gheel niet anders voor dan ze
was. Maar Shirley was beslist niet Peters type,
tenminste dat dacht ze. Ze vergeleek haar mooie
huis met het zwembassin, de stallen, met het bescheiden witte huisje waar Shirley woonde. En
Shirley was nooit erg populair bij mannen geweest; ze mochten haar graag natuurlijk, maar
ze was in het gehel niet opvallend.
Maar hoe dan ook, ze had Peter dan toch maar
van haar afgenomen. Waarom was Shirley Randall niet verliefd geworden op Michael Wayne?
Hij paste veel beter bij haar en ze hadden hun
hele leven naast elkaar gewoond.
Het duurde nog wel een uur voor het ontbijt klaar
was en ze besloot in haar nieuwe kostuum wat in
het park te gaan rijden. Wie kon ze rheevragen?
Als ze Shirley belde, kwam ze misschien wat te
weten. Maar het was zondag en Shirley gaf les
aan de zondagsschool, dus zou ze beslist niet meegaan. Ze zou Peter bellen. Ze zou zeggen: ,Heb je
geen zin om in het park te gaan rijden en dan later samen te ontbijten?' Maar haar trots was
sterker dan haar verlangen; ze zou hem niet bellen. Sally Simpson hoefde niet achter een man aan
te rennen . . . Ze bette haar gezicht met koud
water en begon zich te kleden.
Een half uur later reed ze over het ruiterpad door
het park.
De zonnestralen wierpen lichtplekken tussen de
groene bladeren. Het gras was nog nat van de
dauw en alles zag er even fris uit. Ze kwam een
beetje tot rust. Het leven was te kort om te zitten

piekeren en het had nog veel belangwekkends te
bieden. Ze kwam er wel overheen, natuurlijk, en
later zou ze wel een ander leren liefhebben.
Ze hoorde een andere ruiter achter haar aankomen en even later kwam Bill Taylor naast haar
rijden.
.Hallo!' Hij hield de teugels in om in gelijke pas
naast haar te blijven. ,Je bent een levende advertentie voor wat een mooie vrouw op een mooi
paard op een mooie dag behoort te dragen.'
,Mijn kosuum schijnt je te bevallen. Ik ben blij
dat het opvalt. Ik wist niet dat je wel eens zo
vroeg ging rijden, Bill. Wiens paard is het?'
,Is het bij de wet verboden dat een redacteur van
een krant een paard bezit?'
.Natuurlijk niet. Het is een schoonheid. Ik wist
echt niet dat je een eigen paard had.'
,Heb ik ook niet.' Bill grinnikte. ,Ik heb hem
gehuurd. Ik ben wat dikker geworden en dokter
heeft me paardrijden voorgeschreven. Gemakkelijke oefening overigens . . . het paard heeft het
meest te doen.'
.Welke dokter?'
.Michael Wayne. Jonge doktoren vormen een epidemie in Elmwood . . . En allemaal ongehuwd.
De meisjes hebben het er druk mee.'
,Ik hou niet erg van doktoren,' zei Sally bedachtzaam.
,De meeste vrouwen wel. Ze vinden doktoren zo
iets bijzonders hebben.'
,Is er al beslist wie directeur van het ziekenhuis
wordt als Dr. John met pensioen gaat?'
Bill schudde zijn hoofd. .Overal waar ik kom
wordt me die vraag gesteld. Volgens Jeanie is
het hele ziekenhuis er opgewonden van.'
,Jij ziet Jeanie veel, niet, Bill?'
,Ik geloof niet dat iemand Jeanie veel ziet; ze
heeft zulke ongeregelde uren. Ik vraag me af of
de nieuwe directeur even toegewijd zal zijn al«
Dr. John.'
(Wordt vervolgd)

Voordelig feestinkopen doen!
Kerstmis betekent: GEZELLIGHEID
GEZELLIGHEID kost echter geld!

Maar... bij Albers zelfbediening
vindt men de grootste keus tegen werkelijk de allerlaagste prijzen!

Speciaal aanbevolen!

Goede wijn
behoeft geen krans!

Litersblikken ANANAS

MARTINI, SHERRY, RODE OF WITTE PORT,
GRAVES, CINZANO, ENZ.

Litersblikken PERZIKEN
Litersblikken AARDBEIEN

l kg RIJST

Litersblikken FRUITCOCKTAIL
2 flessen VRUCHTENLIMONADE
JUS D'ORANGE

per fles

GROTE POT ABRIKOZEN

INSTANT PUDDING

3 pakjes

A.J.P. PUDDING

3 pakjes

l liter FRAMBOZEN OF
ZWARTE BESSENWIJN

MAGGI AROMA

2 flesjes

elke 2e fle«

NESTLft SLAGROOM

per blik

Voor uw hartige hapjes

79

Dubbele zakken versgebrande PINDA'S

98

Potten KNAKWORST

98

SOEPBALLEN

2 blikjes

ROOKWORST

250 gram

Al deze aanbiedingen
zijn geldig
tot oudejaarsavond

Extra
voordelige aanbiedingen

2 pakjes TUC

GOUDGELE SLAOLIE
VANILLESUIKER

per fles
10 zakjes

ZOUTE PINDA'S

De extra voordelige artikelen
verzoeken wij u vlug te kopen,
onze voorraad is beperkt

98
39

LITERSFLESSEN KOFFIEMELK
DIVERSE SMAKEN JAMS

109

139
per pot

Q5

300 gram

79

Op alle soorten jams
(huishoadkwaliteit)
W oeni reduktie

98

Jampot mooie kleine AUGURKEN

Voor het bakken

Profiteer hier vlug van

Appelmoes
van
goudreinetten

volop bloem, krenten, rozijnen, sucadesnlppers,
poedersuiker enz.

KERSTBANKETSTAVEN

3 JAMPOTTEN

voor

99
98

2 % LITERPOTTEN voor
samen

125

slechts

H 5
Q8

Litersblikken SPERCIBONEN

69

Litersblikken DOPPERS (fyn)

QQ

Litersblikken DOPPERS (middelen)

79

Bij de kassa

Onze relatieaanbieding
2 PAK HOTELKOFFIE

2 voor

GROTE KERSTTULBANDEN

Zolang de voorraad strekt
l pak PETIT BEURRE
l pak MARIE BISCUITS
l pak SPRITS

375
25

49
98
99
59
129

395

Grote fles ADVOCAAT

Nibbit, mayonaise, alle soorten, zoutjes o.a. Tuc,
Pepsels, Dips. zoute pinda's, ketchup,
zalm, sardientjes, enz. enz.

2 pak

Bij elke fles ITALIAANSE VERMOUTH
250 gram KERSTKRANSJES GRATIS ! ! !

DUBBELE PAKKEN CUSTARD

292

98

2 pak KOFFIEKOEKEN

98

250 GRAM HOTELTHEE

In kaas zijn we baas boven baas
500 gram FIJNE BELEGEN KAAS

219

500 gram FIJNE VOLVETTE KAAS

198

500 gram FIJNE VOLVETTE KOMIJNEKAAS

198

LUXE POTTEN GEMBER

Grote sortering chocolade, musket, fondant en
suikerkransjes, amandelkransjes

Wij wensen u

Uitgebreid assortiment
vleeswaren (plm. 3O soorten)
Alles van Anton Hunink

Dit is de troef

98
89
De echte nieuwjaarsrolletjes
Inhoud ca 80 stuks

500 gram VERMICELL1

per doos

370

SCHOUDERHAM

150 gram

BOTERHAMWORST

150 gram

BOERENMETWORST

150 gram

LEVERKAAS

150 gram

CORNEDBEEF

150 gram

SNIJWORST

150 gram

98
49
89
79
89
89

prettige kerstdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

EDIENING
Nieuwstad - Winkelparadijs - Telefoon 1232

KERST
Boeken
Pocket»
Lopers
Lakens
Servetten
Klokken
D ruppelvangers
Crepepapler
Flitter
Band
Kaarsen enz.
Kaarten in vele soorten
Kalenders en agenda's 1967

Voor Geslaagde Feestdagen
"Uitgerekend VIVO-voordeel tt
AARDBEIEN OP SAP

APPELMOES

0.59
1.95

pot % liter

JUS D'ORANGE
hele fles
met 30 wapentjes

Knlckerbockers, corduroy voor
dames en heren.
Nylon jacks, isothermyl gevoerd.
Sportieve warme sjaals, wol en ztyde,
nieuwste kleuren.
Nylon en suède skiwanten, water- en
winddlo.ht, warm gevoerd.
Wollen schaats- en scootermutsen,
duivelcaps.

DE ECHTE
SUPER 44 cent

„JANUS" de echte Noorse sokken,
kousen en want.cn

Marlens

JERRYCANS ƒ 2,60

KEUNE

Wapen- en Sporthandel

Industrieterrein — Telefoon 1736

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER
ATTENTIE

ATTENTIE

Jaarfeest
C.J.V. Wildenborch

FRANSE CHAMPAGNE
„POL RENABD"

l UB ff U

Helanca damespantalons en wollen
heuppantalon s.

VANAF HEDEN SLUITEN WIJ
'S AVONDS 8 UUR.

BIJ UW BOODSCHAPPEN:

10.75

Franse, Noorse en Italiaanse, truien
vesten en pullovers in prachtige dessins.

fa Hietbrink - Boekhandel

0.

fles van 19,75 voor

zijn onze

HET ADRES

I.

literblik

Wintersportief

op vrijdag 16 en zaterdag 17 dec. a.s.
in de kapel.

(Zolang de voorraad strekt)

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

Opgevoerd zal worden:

Geldig van 14-28 december 1968

'Om het geluk van een kind'

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUD?, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBT^B

kersbniddag

toneelspel in 3 bedrijven door
Aad van 't Woud.

• • • V•
••••••
IVO KRUIDENIERS:

die gehouden wordt op woensdag 21
december, aanvang 14.15 uur in de
zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Aanvang 8 uur.
Entree ƒ 1,50 (belasting inbegrepej^^
KOMT ALLEN

Minder validen kunnen gehaald worden met de auto. Opgave hiervoor
voor 17 december bij

MODERNE MENSEN

Verloven met kerstmis?

sparen voor hun wensen!!
RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Ruurloseweg 21

—

Telefoon O 57 52 - 12 52

MEJ. T. MEINEN,
Telefoon 1641 - Julianalaan l

—

Postgiro 86 29 23

14.15 uur alle bejaarden
19.30 uur eigen leden

Wij hebben voor u

H.D.Z. verlovingsringen
(klassiek en modern)
Verder prima

dames- en heren polshorloges
o.a. Enicar, Lincoln, Kasper, Pronto
enz.

Attentie!
BIJ AANKOOP VAN MATERIAAL
OF GEREEDSCHAP VOOR ƒ 10,—
OF MEER EEN

En mooie

gouden- en zilveren sieraden

kerstboom gratis!

DE PRIJZEN ZULLEN U
MEEVALLEN!

GRATIS

GRATIS

Schoolstraat

Zutphenseweg 25

Horlogerie

Oud leerlingen
en alle belangstellenden!

Hobby Winkel

J.Wentink

Vorden

School met de Bijbel

In verband met het nieuwe verkeersreglement welke van
kracht wordt op l januari 1967, hebben wij besloten GEHEEL
GRATIS een cursus te geven voor uw eigen veiligheid.

HET HOGE 42

Kerstfeestvieriny

De eerste avond is 29 december 1966, daarna 5 januari en 9
januari 1967 b\j café Eskes. Aanvang om 20.00 uur.

op donderdag 22 december 's morgens
om 10 uur in het Nutsgebouw.

Opgave t/m 24 december bij:
J. H. SCHUPPERS, Dorpsstraat 11, telefoon 1878
AUTO BOESVELD, Enkweg 7, telefoon 1329

De kleintjes die in 1967 op school
hopen te komen worden ook verwacht

ERKENDE AUTORIJSCHOOL

Jan Schuppers - Vorden
GRATIS

GRATIS

GROTE SORTERING

Kerst- en Hi
(ook met buitenlandse tekst)

WIJ STAAN ONS MANNETJE
MET
SUPER SHELL BENZINE
Super Shell met l.C.A. Is moderne benzine met
meer energie. Om wat krachtlgerop 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.

„Jan Hassink"

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500
ZONDAG 18 DECEMBER, 8 UUR:

Aufo- Motor- en Bromfiefsbedr/jven
Shell Tanksfaf/ons

Boek- en kantoorboekhandel

Ouders en belangstellenden eveneens
hartelijk welkom

Kuypers
Vorden

Tragter

GIRL HAPPY
Ga mee met Elvis op vakantie en luister naar
nieuwste songs.
TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

Tweede blad Contact

15 december 1966

Voor het oprechte medeleven, ondervonden na het
overlijden van mijn lieve
man en onze lieve vader
TH. A. EULINK
zeggen wij hartelijk dank.
J. A. M. Eulink-Hooman
en kinderen
Vorden, december 1966

Te koop: Kerstdennen ƒ 1,per stuk. Harmsen,
Schoolstraat 6, Vorden

KWALITEIT IS ONZE
REKLAME
BENZINE 41,9 CENT
PER LITER
SUPER 44 CENT PER
LITER
KRANENBARG

Enkweg 3 bij NS-station
Direkt leverbaar:
Hooi, graszaadhooi,
stro, aardappelvezels,
bierbostel (ook droge)
Fa Gebr. SOEPENBERG

Groothandel-Importeur
Dronten 03210-2224
Zoerink, Vorden 05752-6813
Te koop: Prachtige kerstbomen. Uitzoeken ƒ l,—
per stuk.
L. Wolsing, 't Hoge 11,
Vorden
Te koop: 40 jonge hennen,
tegen de leg. A. W. Uenk,
C 60
GASKACHEL
KOMPLEET MET
FLES ƒ 65,—
KRANENBARG

Ruurloseweg 45-47
Te koop: Z.g.a.n. boekenkast van teakhout.
B. v. Hackfortweg 37, Vorden, tel. 1730
Te koop: 2 roodbonte neurende vaarzen. H. Gosselink, E 79 a. Linde, Vorden
Te koop: Een paar z.g.a.n.
bontlaarzen, maat 39.
Inlicht, bureau van dit blad
TE KOOP: (Leeg) na-oorlogse, zeer goed gebouwde
en onderhouden woning met
voor- en achtertuin: ruime
woonkamer, grote keuken,
kelder, schuur, 3 slaapkamers, douche.
Vraagprijs ƒ 22.500,—
60/70% hypotheek a 6%%
rente.
W. J. DE WILDE Jr.
Makelaar - Taxateur
Warnsveld, tel. 05750-66"27
Te koop: 14 asbest golfplaten, 2.20 m lang.
J. G. Bosman, Zutphenseweg C 81
Bestel vroegtijdig
Kerstkalkoen
Tamme konijnen
Haantjes
Kippen

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

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, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Verhuur

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

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736
OVERHEMDENREPARATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

looman, Vorden
KOLEN BESTELLEN
KRANENBARG
BELLEN

Grootste sortering
laagste prijzen.
Enkweg 3, Ruurloseweg 45 - Telefoon 1217
Te koop: Voor de Kerstdagen jonge kalkoenen, panklaar. D. A. Lenselink,
„Spekop" telefoon 6671
Te koop: Een as met veren
wielen en banden. Hengeloseweg B 8, Vorden
OLIESTOOK
PETROLEUM
HUISBRANDOLIE

vraagt eens prijs
KRANENBARG
Telefoon 1217
WECO

zeugenkooien
voer- en ligboxen.
Door seriebouw lage
prijzen.
ENKWEG 3, TEL. 1217
VORDEN

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Ook hebben wij alle
soorten wild vooradig.

Vrijdags op de markt
of Hengeloseweg l,
Vorden.

Telefoon 1283 b.g.g. 1214

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR

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

Hier
handige elektrische hulpjes
bij de bereiding van
uw feestdis!
Handmixer Philips
Broodrooster, automatisch
Expres waterkoker
Koffiezetapparaat
Bakoven
Grilltoestel
Oublie-ijzer (kniepertjes)
Wafelijzer
Kookplaat
Messenslijper
Warmhoudplaat
Theelicht, twee warmtestanden
Aardappelschilmachine

Bupro-gas

ƒ 39,95
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

49,75
74,50
69,50
299,—
39,—
51,—
27,50
21,—
26,—
24,50

Dit kunt u komen zien en er
vrijblyvend inlichtingen over vragen

G. Einsbroeken Zn cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

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

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 81
Wed.
Waarle, Kranenbarg
Voor plan Boonk:

A.S. DINSDAG 20 DECEMBER

de gehele dag gesloten
Depot Palthe
A. POLMAN, Insulindelaan

en 'Het Binnenhuis'
A. POLMAN, Dorpsstraat

is een uitermate leuk
kerstgeschenk

vindt bij ons een grote sortering
RSEN
KANDELAARS

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Vorden, 14 december 1966.
„Boerle"
De rouwdienst wordt D.V. gehouden op
zaterdag 17 dec. om 11.30 uur in hotel
Bakker te Vorden Daarna zal de teraardebestelling plaats hebben om l uur op de
Alg. Begraafplaats te Vorden.

Naar ons werd medegedeeld vloog zaterdagmidag
een Volkswagen, bestuurd door de 18-jarige H.G.
uit Winterswijk, in de gevaarlijke S-bocht bij de
Wientjesvoort uit die bocht en sloeg over de kop.
Wonder boven wonder kwam de auto weer op zijn
wielen terecht. De bestuurder en diens 20-jarige
broer kropen uit het wrak en namen de benen
naar het in de buurt gelegen bos. De beide knapen werden enige tijd later door de rijkspolitie
uit Vorden, Hengelo (Gld.) en Ruurlo opgespoord
en aangehouden. Aangezien men eerst van mening was dat de heren de auto hadden ontvreemd
bleek toch dat de bestuurder eigenaar van de wagen was. Uit angst voor een vervolging had de
heer G. zijn kentekenbewijs in het bos verbrand.
Enige tijd later vloog weer een auto uit dezelfde
bocht waarin leden van een beatband waren gezeten. Allen bleven gelukkig ongedeerd doch de
wagen werd echter geheel vernield.
SINT NICOLAASFEEST
NUTSKLEUTERSCHOOL

Vorige week bracht de goedheiligman een bezoek
aan de Nutskleuterschool.
De kinderen werden ruimschoots getrakteerd.
Deze keer mocht de school zelfs een groot cadeau
van de Sint in ontvangst nemen nl. een piek up
met platen met leuke opnamen voor de kinderen.
(JRAAFSCHAPRIJDERS ATEN
PANNEKOEKEN

ERREN
ERSTBOOMVERSIERING EN
-VERLICHTING

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Breng de Kerstman in zijn sas
Haal hij Frans Smit iets in het glas!

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Vorden: Joh. Groot Enzerink
Warnsveld: D. E. de RooGroot Enzerink
Vorden: G. W. Groot Ezerink
J. T. Groot EnzerinkSeesink
Wilma en Hans

TAFELSTUKJES

Voor elk doel
VERF EN BEHANG

van

Willemina Groot Enzerink-Zweverink
in de leeftijd van 79 jaar.
In volle geloofsovergave aanvaardde zij haar
moeilijke lichamelijke levensweg.
Tendage dat ik vrees, vertrouw ik op U,
was het rustpunt van haar hart, Ps. 56:4

Maak het u gezellig in huis

H. Tennissen, de Haar

Een doosje
visitekaartjes

Heden is in Jezus ontslapen, mijn lieve vrouw
en onze lieve moeder en oma

AUTO VLOOG UIT DE BOCHT

Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weevers levert ze!
Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

(Nagekomen familiebericht)

AUTO-VERHUUR

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

28e jaargang no. 38

Koopt bij onze adverteerders

Zondagavond was het voor de leden van de VAMC
„De Graafschaprijders" met hun dames weer
smullen geblazen, 's Middags werd nl. de traditionele „pannekoekenrit" gehouden die ditmaal was
uitgezet door de heer W. Bielderman.
Het was een eenvoudige rit waarbij de 49 deelnemers onderweg enkele opdrachten moesten vervullene. De lengte was ca 45 km. De start vond
plaats op het Marktplein terwijl de finish bij café
„De Pot" in Markelo was.
Hier reikte de heer Bielderman de prijzen uit
waarna het gezelschap zich tegoed deed aan de
voortreffelijk gebakken pannekoeken.
Bij de bromfietsen werd de eerste prijs gewonnen
door de heer G. J. Brandenbarg uit Vorden met
8 punten. Bij de auto's waren de uislagen:
1. Striekwold, Barchem 39 pnt.; 2. A. J. Weevers,
Hengelo 39 pnt.; 3. H. J. Gotink, Ruurlo 36 pnt.;
4. Wijers, Doetinchem 27 pnt.; 5. B. Rouwenhorst,
Warnsveld 22 pnt.; 6. B. te Loo, Eefde 21 pnt.; 7.
Timmer, Zutphen 18 pnt.; 8. de Vries, Halle 17
pnt.; 9. D. J. Rouwenhorst, Hengelo 15 pnt.; 10.
M. J. Vrieze, Ruurlo 14 pnt.; 11. A. Langenberg,
Brummen 10 pnt.; 12. Sneltink, Silvolde 9 pnt.;
13. D. H. te Loo, Eefde 4 pnt.; 14. D. C. Onstenk,
Vorden l pnt.; 15. W. Gotink, Ruurlo l pnt.
De overige deelnemers vielen allemaal in de straf punten.
KERSTSPEL IN WARNSVELD

Een
volmaakte
keuze..

Husqvarna

•• S W E O E N S I N D S t a a n

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden

u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.^

Het is een traditie geworden dat er tegen Kerstmis in de Ned. Hervormde kerk te Warnsveld een
kerstspel wordt opgevoerd door jongeren uit eigen gemeente.
De keus van de eHrvormde Jeugdraad is dit jaar
gevallen op het bekende spel „De Ster van Bethlehem" van M. Nijhof. Dit spel beeld de geboorte
van Christus uit zoals het staat beschreven in het
evangelie naar Lucas.
Het spel dat reeds eerder, in 1962 en 1964 met
succes werd gebarcht, zal onder regie van de heer
Hordijk uit Zutphen worden gespeeld op zondag
18 december.

B. A. BORQONJEN
Naaimachinehandel, Kerkstr. 13, Tel. 1385
Voor motorfietsen en scoöterrijders is het per 1 januari verboden iemand
bestuurder te laten meerijden.
De passagier mag we/ achterop plaatsnemen.

Detlevendelys
het levende licht

KAARSEN

SCHOOL HET HOGE

De grote Unie-schooldagkollekte heeft in totaal
opgebracht ƒ 2673,50. Voorwaar een pracht bedrag. Allen hartelijk dank.
Donderdag 22 december vieren alle kinderen met
de kleintjes gezamenlijk het Kerstfeest in het
Nutsgebouw. (Zie advertentie.)

ASP-Holmblad de kaars die veel langer brandt en absoluut
niet druipt. In 13 kleuren en diverse maten.

Drogisterij 'De Olde Meulle'

J. M. van der Wal & Zn
Gedipl. drogist
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Veilig en toch sfeervol!
Elektrische kerstverlichting
Kerstboomkaarsen
Tafelverlichting
Sterren

Buurtver. Delden

Kerst- en Nieuwjaars
aanbiedingen
l FLES VALENTIN VERMOUTH
l LITERKRUIK FRAMBOZEN BESSEN
LANDWIJN PER FLES
ELKE 2e FLES VOOR
NEKTAR HEERLIJKE ABRIKOZENSAP
l FLES JUS D'ORANGE nu van 149 voor

395
198
235
200
159
98

l LITERBLIK ANANAS
l LITERBLIK PERZIKEN

228

Insluifavond
op vrijdag 16 december om 7.80 uur
in café „'t Zwaantje"
SCHIETEN, SJOELEN,
BALGOOIEN ENZ.
KOMT ALLEN
Het bestuur

BIJ 2 PAK COMBO KOFFIE per pak
192
en 30 zegels
l PAK 250 gram HEERLIJKE
KERSTKRANSJES GRATIS
KERSTKLOKJES PUUR EN WIT

89
en 10 zegels

Voor de kerst
KERSTGROEPEN
KERSTBOOMVERLICHTING
EN STERREN

COCO-KRANSJES MELK EN PUUR
89
en 10 zegels
KERSTMELANGE PER PAK

GRATIS GELD!

l BLIK NIEUWJAARSROLLEN

Men zegt wel eens: loop naar de pomp
Dat is nooit vriendelijk bedoeld.
Wij zeggen nu: kom naar de pomp en ...
Verdien geld!

Petroleum 13 cent per liter

TAFEL-, BOOM- EN
WAND VERSIERING

89
en 10 zegels
395

Kerstbakjes, hulsttakken, plastic
kunstkerstbomen, alle soorten kaar
sen, kerst- en nieuwjaarskaarten

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Hilierink-Wolsink
Het Hoge 3

KRANENBURG

Jerrycans f 2,60

Keune

Industrieterrein - Telefoon 1736
Om te beginnen: Jerrycan gevuld f 4,85

Een kind is ons geboren

adidasir

een Kerstspel van Stephen Vincent Benet

met de ^1 banden 2

Gebracht door de Interkerkelijke
lekenspelgroep m.m.v. mejufr. P. Jacobi, sopraan; de heer D Woudstra,
niet een kinderkoor samengesteld
uit de drie kerken.

voetbalschoen |
der kampioenen r

VOOR AL uw

kerstartikelen

FA. MflRTENS

Tafellakens
Servetten
"Lopers
Crepepapier
Tafelstukjes
Kerstboomversiering
Eelektrische kerstboomverlichting
Kaarsen etc.

NAAR

Dekors: fa Boerstoel, Vorden
grimmeur: fa Boltjes, Almen
Regie: Wim D. Jansen, Vorden
Kostuums: fa Doornik, Arnhem
Stofferingen: H. Neerhof, Vorden

Wapen- en Sporthandel

1100,-

Opvoering D.V. woensdag 21 december a.s.
aanvang 19.00 uur.

inruilpremie!

„Jan Hassink"

Touwtrekvereniging
Medler
A.S. ZATERDAG 17 DECEMBER

schiet-, sjoel- en balgooi-avond

Weinachlslollen

in zaal Eykelkamp, aanvang 7.30 uur

NEEM NU VAST EEN PROEFJE VOOR DE
KERSTDAGEN. ZE STAAN KLAAR IN ONZE
WINKEL

ZEER MOOIE PRIJZEN BESCHIKBAAR
Nu minstens ƒ 100,— inruilpremie
voor uw oud TV-apparaat bij
aankoop van een

HEERLIJKE KERSTKRANSJES
MET AMANDELEN
en op veler verzoek onze bekende
SPECULAAS
ook dik en gevuld, ovenvers voorradig.
SPOORBIELS EN
WISSELBOUTEN
grote sortering
KRANENBARG
Ruurloseweg 45-47

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS

NIEUWSTAD

Adverteren doet verkopen
CHR. MEISJESVERENIGING
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Wees een Zegen

Philips 48 cm televisie
met inruil nu voor f 599,Philips 59 cm televisie v.a. 1799,-

GOLFPLATEN
diverse maten. Vraagt
prijs.
KRANENBARG
Ruurlosew. 45f-47, tel. 1217

VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Emsbroek i Zn cv
Zutphenseweg D
Telefoon 1546
Vorden

Ver. van Vrijz. Hervormden
te Vorden

„Deining om de dorpsdokter"
Aanvang 7.80 uur

Krijt

Dorpsstraat

Voor de kerst!
PRACHT KOLLEKTIE

damesjaponnen

deux-pièce's
OOK LEUK SORTEMENT IN

cocktail
VOOR DE FEESTDAGEN

op donderdag 15 december en zaterdag 17 december in het gebouw voor
Chr. Belangen te Warnsveld.
Opgevoerd wordt het blijspel

175
60
100
60

en

TE LEESTEN

Siemerink
Vorden

voor de kinderen van de zondagsschool onder leiding van ds. Riphaagen op woensdag 21 december 1966
in het Nutsgebouw. Aanvang 7 uur
precies.

125
140

Vrijdag en zaterdag

Televisie - Radio

Te koop: Kerstdennen op
17 en 24 december van 2-4
uur ƒ 1,50 per stuk bij de
bungalow van Heerink.
H. F. J. Huitink, Kranenburg

jaarfeest

l kg dikke erwtensoep
l kg balkonbrij

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

Te koop: 2 roodbonte dragende vaarzen, a. d. telling
16 dec. en l jan.
W. A. J. Wissink, Giezenkamp D 46, Vordenen

viert haar

De hele week

EN DE PRIJZEN
VALLEN U MEE !

H.LUTH
WINKELPARADIJS

NIEUWSTAD

